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Aziz dostlarım, günümüz modern toplumuna baktığımız zaman maalesef fert, aile ve toplum arasındaki ilişkilerin bozulmuş olduğunu görmekteyiz. Fert olarak ruhî ve
manevî hayatımız bozulduğu gibi toplumdaki zengin-fakir
insanlar arasındaki (muâvene) yardımlaşma ve (teâvüniyye) dayanışma ruhu da yok olmuştur. Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde açlıktan susuzluktan ölen insanlar
varken bazı ülkelerde zengin insanların Allah’ın verdiği
nimetleri israf ettiklerini görmekteyiz. Bütün bunlar asrımızda insanî değerlerin ne kadar yozlaşmış olduğunu bizlere göstermektedir. Bencil insanlar, menfaatleri uğruna;
hayvanatı, nebatatı ve hemcinsi olan milyonlarca insanı
öldürmekten, köle yapmaktan çekinmemektedir.
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerim’i bütün insanları-cinleri dünya ve Ahirette gerçek huzura kavuşturmak için göndermiştir. Dolayısıyla bu gayeyi gerçekleştirmek için birçok prensip vahyetmiştir. Kur’ân’ın getirdiği evrensel prensipleri
iman, ibadet, muamelat ve ahlak olmak üzere dört grupta
değerlendirmek mümkündür. Bu prensipler birbiriyle sıkı
bir ilişki içindedir. Bu ilkeler arasındaki ilişkileri göz ardı etmeden ona göre hareket edilirse insanın dünya ve Ahirette saadete erişmesi o derece kolay olur. Cibril hadisi diye
meşhur olmuş hadis-i şerifte Allah Rasûlü dinin özünü,
iman, İslâm ve ihsan olarak açıklamıştır.

gamberimiz (a.s.)'in yanına gitti. Rasûlullah ona: "Bu gece
misafirinize karşı yaptığınız davranıştan Allah razı oldu. "
buyurdu. Allahu Teâlâ da onlar hakkında yukarıdaki âyet-i
kerimeyi indirdi. (Riyâzü's-Salihîn, I, 586-587)
Yermuk Harbi’nde meydana gelen bir olay İsar'ın (Diğergamlığın) en güzel bir misalidir.
Hz. Huzeyfe’den rivayet: "Yermuk Harbinde, yaralılar
arasında kalan amcamın oğlunu aramak üzere savaş alanında geziyordum. Yanımda biraz su vardı. Hava da çok
sıcaktı. Amcamın oğlunu buldum. Su isteyip istemediğini
sordum. Başıyla isterim, dedi. Tam suyu içireceğim sırada
öteden birisi, "Ah su", diye inledi. Amcazâdem gitmemi
ve suyu ona içirmemi işaret etti. Gittim, baktım ki Âsım'ın
oğlu Hişâm. Tam ona su vereceğim sırada başka birisi
"Su!" diye inledi. Hişam da suyu içmedi ve beni ona gönderdi. Arayıp buldum, fakat kendisine suyu ulaştırıncaya
kadar o şehit olmuştu. Hemen Hişâm'ın yanına koştum, o
da şehit olmuştu. Bari suyu amcamın oğluna içireyim diye
onun yanına gittim, fakat o da şehit olmuştu. Nihayet su
elimde kaldı. "
Bu yazdıklarımız, ne bir masal ne de hikâye günümüz
insanının cephesinden bakınca anlamak hayli zor. En azından yakınımızdakilere cömert olalım saygılar.

Yazımızı İslâm Tarihi’nden kıssalarla taçlandıralım.
"Muhâcirlerden önce, Medine'yi yurt ve iman evi edinenler, kendilerine hicret edip gelenlere saygı beslerler. Onlara verilen şeylerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlar. Kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile, başkalarını kendi
öz nefislerine tercih ederler. " (el-Haşr, 59/9).
Ebu Hüreyre'den gelen bir rivâyete göre: "Bir gün Hz.
Peygamber'in huzuruna bir adam geldi ve açlıktan takatinin kesildiğini söyledi. Rasûlullah, hanımlarına bu adama
bir şeyler vermeleri için haber gönderdi. Hanımları evlerinde sudan başka bir yiyecek bulunmadığını söyleyince
Rasûl-ü Ekrem:
"Bu gece bu adamı kim misafir edecek?" dedi. Bunun
üzerine Ensâr'dan biri: (Ebu Talha olduğu rivâyet edilmektedir)
-Ya Rasûlallah, ben misafir ederim, dedi. Onu evine
götürdü. Evde hanımına yiyecek birşey bulunup bulunmadığını sordu. Karısı da yalnız çocukların yiyeceği kadar bir
şey bulunduğunu söyledi. O da:
"Öyleyse onları bir şeyle avut, sofraya gelmek isterlerse uyut. Misafirimiz eve gelince lambayı söndür, ona kendimizi de yiyormuş gibi gösterelim," dedi. Sofraya oturdular. Misafir karnını doyurdu. Kendileri karanlıkta yiyormuş
gibi davrandılar ve aç yattılar. Sabah olunca ev sahibi Pey-
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POLİTİKA

Mavi Vatan
M.Tunahan PINARBAŞI

Biz hakkımız olanı istiyoruz fazlasını değil. Yıllarca bizim olanı sömüren avrupa birliği ve
şımarık çocuğu Yunanistan Ayasofya hamlemizden sonra iyice kafayı yemiş durumda. Elinde
gelse inanın savaş açar ama biliyorki Türkiye Cumhuriyeti haritadan silecek güçte onun için
saçma sapan yerlere yersiz ve haksız başvurularda bulunup çaresiz şekilde istediklerini yaptırma niyetinde. Ama artık ne aciz eski devlet adamları var nede güçsüz bir ordu bu yüzden
ağaçlara kurdela bağlama moduna girmiş Yunanistan. Mavi vatan konusunda sonuna kadar
istikrarlıyız ve hakkımız olanı almadan geri dönmeyeceğiz.
Enerji Bakanından açıkalama: MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni
görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü ise "Şansölye Merkel benden
bir ricada bulundu. Sondaj çalışmalarını durdurursanız benim işimi kolaylaştırırsınız diye. Ben
de ona 'Yunanistan'a ve diğerlerine güveniyorsanız biz çalışmalara ara veririz ama ben onlara
güvenmiyorum, sözlerinde durmayacaklar' dedim nitekim öyle de oldu" demişti.
Navtex nedir?
"Navigational Telex" kavramının kısaltması olan Navtex denizcilere seyrüsefer uyarıları,
meteoroloji tahminleri ve güvenlik enformasyonlarını iletmeye yarayan haberleşme cihaz sistemine deniyor.
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Artık Müsterihiz; Fatih ve Akşemseddin
Mustafa ARMAĞAN

İstanbul’un fethi Osmanlıların Kızıl Elma’sı
idi, Ayasofya’nın açılması da Cumhuriyet döneminde milliyetçi-muhafazakar camianın
Kızıl Elma’sıydı.
1970’li yılların ortalarında fikri intibahım
ilk başladığında kulağıma çalınan ilk sloganlardan biri “Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın”
oldu. Üstad Necip Fazıl’ın “Ayasofya Hitabesi” ile derinden sarsıldık. Rahmetli babamın
mütevazı kütüphanesinde bulunan kapağı
kopuk bir kitabın üzerinde “Ayasofya Davası”
yazıyordu ve bu, 60’ına merdiven dayamış
elime değen ilk kitaplardan biriydi.
Velhasıl Ayasofya aşkı, sevdası, tutkusu,
ne derseniz deyin, tıpkı Fatih Sultan Mehmed
gibi ona görmeden ve tek taraflı âşık olmak
gibi bir “hüzn-i umumi” manzarası arz ediyordu.
Ayasofya’nın cami olarak açılmasına vesile
olanlardan İsmail Kandemir’i artık tanıyorsunuz. Benim de hiç unutmadığım bir sima
gözümün önünde. Bursa’da Risale-i Nur talebesi rahmetli takkeci Kazım amca üç beş kuruş para biriktirip kitapçıklar bastırıp bunları
yüksek makamlara taahhütlü olarak gönderirdi. Bu kitapçıklarda sözü mutlaka Ayasofya
Camii’nin açılmasına getirir, mutlaka açılması
gerektiğini devlet ricaline bıkmadan usanmadan hatırlatırdı. O kadar ki 12 Eylül darbesinden sonra Kenan Evren’e de bir mektupla
başvurmuş, bunun üzerine içeri alınıp başı
ağrıtılmıştı.
İnsanımızın bu kadirşinas ve hamiyetperver mayası Elhamdülillah ki en büyük hayat
kudretlerimizden biridir. Bunu Ayasofya Ca-

Huzurlu
mii’nin açılması için sarf edilen onca emeğin
aynasında bütün berraklığıyla gördük.
İrlandalı romancı James Joyce’un bir sözünü daima zikrederim: “Zannettiğimiz gibi biz
tarihe geri gitmeyiz. Aksine, bizim üzerimize
doğru gelen ve bizi geleceğe doğru iter tarih.” Tarih bu topraklarda yaşayanlara daima
müteyakkız ve faal olmayı mecburi kılıyor.
Coğrafya savaşmak içindir. Düşünmek savaşmaktır.
Ayasofya’nın kapıları yalnız harimine açılmaz bu yüzden. Ruh ufuklarına açılan menfezlerdir. Başarabileceğimize inanıyoruz,
çünkü Kitabımız ve Peygamberimiz bunu emrediyor. Başarabileceğimize inanıyoruz, çünkü ecdadımız başarmış. Hem bir kere başarılan bir kere daha niye başarılamasın ki.
Elinizdeki sayı bu huzur ve mutluluğun hissedilmesinde bizi yalnız bırakmayarak destekçisi olan sevgili okurlarımıza ithaf edilmiştir. Bir davanın arkasında durmanın ne kadar
mühim olduğunu aynelyakin müşahede ettik.
O zaman yeni mücadele cephelerine yollanma vaktidir: Cumhurbaşkanı Erdoğan 27
Temmuz konuşmasında bunu ifade ediyordu:
Rabbimiz İnşirah suresinde “Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse ilk işi
bitirince diğerine koşulun” buyurur. Rabbimizin müjdesine uyarak Ayasofya’yı yeniden
namazla, Kur’an’la, cemaatiyle buluşturmaya
çalıştık. Şimdi yeni işler yapacağız.
Evet, yeni davalar bizi bekliyor.
Yine dopdolu sayılarda buluşmak ümidiyle
hayırla kalınız.
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DENEME

ENGEBELER NELERE GEBE
Akif CEMİL

Başarıya, dediğinizi duyar gibi oluyorum.
Bir yolda hiçbir engel yoksa o yolun hiçbir yere gitmeyeceğini biliyorsunuz. Cennetin çevresinin zorluklarla, akabelerle, engellerle, engebelerle çevrildiğine dair Hadisi
duymayanımız yoktur. Bu yüzden cennet ucuz kılınmamıştır. Bu arada cehennemin de
lüzumsuz olmadığını hatırlatmaya bilmem gerek var mı? Engellerin takılmak için değil
aşılmak için olduğu veciz bir şekilde ifade edilmiş zaten. Paslanmaktansa yıpranmanın
daha iyi olduğunu ise cümle âlem bilir. Oturarak çürüyeceğine çalışarak yürü! Daha
uzun sürede ve daha sağlıklı çürürsün. Hem çevrene de daha yararlı olursun.
Yenilenenlerin yenilmeyeceği malum. Engelleri aşmak yenilenmektir. Yolculukta bile her bir tepeyi aştıkça, her bir virajı dönünce
yeni ve güzel manzaralarla karşılaşırsın, yol alırsın, ilerlersin, maksuda vasıl olursun.
En büyük engel kendimiziz nefsimizdir. Kendine engel olma! Ben'ini çıkar ki aradan, ortaya
çıksın Yaradan... Fakat nefsine de kızma, teşekkür et! Neden? O olmazsa ilerleme durur. Gündüz geceye muhtaç bize de o lazım. Çünkü o bizim hızımız.
Abdülkadir Geylani bir köpek suretinde içinden
çıkınca nefsine dedi:"Oh senden kurtuldum bir daha
içine almayacağım seni!"
Ama ne dediği gaipten
bir ses:"Al onu içine biz seni
onunla seviyoruz!" Yükselmen için bir mihenk taşı o.
Ey insan yüksel ki bu yer
senin yerin değil, deniyor. Nasıl yükseleceksin? Al onu
ayaklar
altına,
sıçra, yüksel ve kurtul!..
Gör bak engebeler neye gebeymiş?! En
baştan nefsine
gebesin; o da aşarsan
sana cenneti vaad ediyor.
Dıştaki engel; çevredir, insanlar, toplum... Evvela onlar engel olmaya çalışırlar
sana. Sonra, kınanma korkusuyla hareket
edemezsin. Üstadın "içte ene dışta tabiat"
dediği gibi. İçten nefis dışta şeytan engel.
Şeytan dış gebelik. İnsî olanları, düşmanın.
Karşımızda bir yangın var. Ayağımıza çelme takmışlar ne ehemmiyeti var.
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O halde sen gel engellere bir çengel atalım engelleri aşalım, zirveye ulaşalım.
Problem olmayan yerde iş yapılmıyordur. İş yapılıyorsa problem de çıkacaktır. Mesele problemleri çözebilmekte. Problemin çözümünde rol almayanlar problemin bir parçasını oluştururlar.
Hayırlı işlerin çok muzır manileri olacaktır. Kısacası yılmamalı. Yılan'lar yıldırmamalı.
Engellerin kendisini tamamen kazanca çevirmek mümkündür. Afrika'ya giden iki
ayakkabı tüccarının bakış açısı bu konuda ne güzel bir örnektir:

Bunlardan birisi bakar herkes ayakkabısız görünce;"Burada hiç kimse
ayakkabı kullanmıyor, ayakkabı satamayız" der. Diğeri için ise bu özellik
tamamen bir kazançtır;"burada herkes ayakkabısız müthiş bir pazar,
büyük bir fırsat" der.
Kendisi için özel engeller dikildiğine inanan birisi ise hep başarısız
olur. Ağaca çarparak kaza yapan kişinin ağacı trafik kurallarını bilmemekle suçlaması gibi.
Tufan'da Nuh'u, ateşte Gülistan'ı, denizde yolu, kışta baharı, gecede
neharı ancak peygamberâne tavır takınırlar görür.
Arayan bulur; Men talebe ve cedde vecede.
Kendini aşmadan engelleri aşamazsın. "Ya İstanbul beni alır ya da ben
onu!" demeden Fatih olamazsın!
Ama engelleri aşmak çalışmak ile olur. Hiç kimse başarı merdivenini
elleri cebinde tırmanmamış.
Elleri cepten çıkarmak lazım... Engeller aşmak içindir.
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MARX VE FREUD’UN
DİNE BAKIŞI

MAKALE

Zafer SUAD

MARX
Komünizmin kuramsal kurucusu Karl Marx'ın din
anlayışı deyince, akla hemen “Din halkın afyonudur!” sözü gelmektedir. Doğaldır ki; Marx’ın bu sözü
için, öncelikle söylediği döneme ve o dönemdeki
muhatap olduğu din anlayışına bakmak gerekmektedir. Sormak gerekir: acaba, Alman filozof ve politik
ekonomist Karl Marx, yeni buluşların etkisi ve buhar
gücüyle çalışan makinelerin üretimde kullanılması
ile, İngiltere’deki 18. Yüzyıldaki sanayi devrimi sonrası ezilen ve sömürülen işçileri savunmak için 1867
yılında yazdığı “Das Kapital” (Sermaye) kitabını, -bugün yaşasaydı- hedefindeki
sanayici, sermayedar, burjuvazi, işveren ve/ya patronlara karşı kazanılan ulusal
düzeyde sendikal haklar, iş hukukunda sağlanan yasal güvencelerden, uluslararası düzenlemelere (özellikle Uluslararası Çalışma Örgütü, İngilizcesi International Labour Organization, yani ILO’nun kurulması) kadar, işçilerin kazandığı hak
ve güvenceler karşısında yazar mıydı?
Dolayısıyla; Marx’ın “Din afyondur!” sözüyle, kitabını yazdığı dönemde burjuvazi dediği, işçiyi sömüren ve halka zulmeden sermaye sahiplerinin emir ve
talimatları doğrultusunda hareket eden kilisenin din anlayışının, halkın çalışmanın erdemine teşvik etmesini, işçinin işverene itaat edip hiçbir siyasi tepki
ve karşı eylemde bulunmayıp pasif kalmasını öğütlemesi nedeniyle, dinin insanları -afyon gibi- uyuşturmada araç olarak kullanılabilirliğini kastetmektedir.
Bununla birlikte; Marx, “Din halkın afyonudur!” ifadesi, Hegel’in “Zur Kritik der
Hegelschen Rechtphilosophie” (Hukuk Felsefesinin Eleştirisi) adlı çalışmasında
1883’te kullanılmaktadır. Yani; Marx, ateist (Tanrıtanımaz) olan Hegel’in felsefi
görüşlerinden önemli ölçüde etkilenmiştir. Yine; Marx’ın, din inancı konusunda
etkilendiği diğer bir isim olan ve Genç Hegelci olarak bilinen Ludwig Feuerbach’ın görüşleri üzerine de benzer bir çalışması vardır: "Feuerbach Üzerine Tezler". Karl Marx ve 1848'te Komünist Manifesto'yu birlikte hazırladığı Friedrich
Engels’in Feuerbach Üzerine Tezler, Alman Köylü Savaşı, Kapital, Anti-Dühring
(Bay Eugen Dühring'in Bilimi Altüst Edişi ) ve mektuplarından seçmeleri içeren
"Din Üzerine" başlıklı derleme eserini Murat Belge çevirisi ile yayınlanmıştır. Kitapta; Karl Marx'ın “Din afyondur!” sözünün daha ayrıntılı izahı ve/ya dine dair
düşünceleri aşağıdaki gibidir:
8
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“Dini insan yapar, din insanı yapmaz. Başka bir söyleyişle din, henüz kendini
bulamayan ya da kendini yeniden kaybetmiş olan insanın kendinin bilincinde
olması ve kendini duymasıdır...
Dini sıkıntı; hem gerçek sıkıntının dile getirilişi, hem de gerçek sıkıntıya karşı
bir başkaldırmadır. Ezilen yaratığın iç geçirmesidir din, taş yürekli bir dünyanın
yüreğidir, tıpkı ruhsuz bir konumun ruhu olduğu gibi...
Halkın gerçek mutluluğu için, halkın aldatmaca mutluluğunun aşılması gerekir. Halkın durumuyla ilintili aldatmacalardan vazgeçme gereği, aldatmacalara
dayanan bir durumdan vazgeçme gereği demektir...”
FREUD
Tarihte birbirinin çağdaşı olan 3 önemli Yahudi isim, ateist (Tanrıya inanmayan) ve dinsiz olarak bilinmektedir: evrim teorisiyle insanın yaradılışını açıklayan
İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi Charles Darwin, diğeri yukarıda açıklanan Karl
Marx ve son olarak psikanaliz biliminin kurucusu, Avusturyalı nörolog (Sinir hastalıkları uzmanı hekim) Sigmund Freud’tur. Her üçü de; çalıştıkları bilimsel alanda, yaşadıkları dönemdeki din anlayış ve uygulaması ile cevap aradıkları soruları
dinde istedikleri gibi bulamadıklarından ateizmi ve/ya dinsizliği seçmiştir.
Kimileri; Freud’un din konusundaki bu olumsuz düşüncelerini, babasıyla olan
ilişkisinin bir yansıması olarak görse de, bunu yeterli görmek mümkün ve açıklayıcı değildir. Mantıklı olan yaklaşım; Freud’a göre din konusunda önemli olan,
Tanrı’nın var olup olmadığıyla ilgili sorulara değil, dinin psikolojik
yönüyle ilgili sorulara kendi psikolojik analizlerine uyumlu ve/ya
paralel olarak cevap veremediğidir. Özellikle; Freud, şu soruyu
sormuştur: dini fikir ve davranışlar, tıpkı diğer davranış kalıpları gibi insanların varlıklarını devam ettirmelerinde çeşitli tatminler sağlıyorlar mı, nasıl sağlıyorlar? Bu, Freud’a
göre din konusunda cevaplanması gereken önemli bir sorudur. Bu sorudan hareketle Freud, dine karşı fonksiyonel
bir yaklaşım geliştirmiş ve hakiki gerçekliğini bir kenara iterek, dinin insanın yaşamını sürdürmesinde ve zevk, tatmin
(doyum) ve dünyevilik yerine, çaresizlik, münzevilik (zevklerden uzak kalmak) ve düşük ve kalitesiz yaşam gibi yönelim ve
bu dünya sonrası faydaları üzerinde yoğunlaştığını ve
bunun
da insan doğasını yıprattığını iddia ederek karşı çıkmıştır
(Kaynak: Crapps, Robert, An Introduction to Psychology of
Religion, Mercer University Press, Georgia 1986,
sf.72.).

9

sirdergisi.com

Ağustos 2020 - Zilhicce 1441

BAZEN BİR DUADIR O
BAZEN GÖZYAŞI
“Ana sıcağından mahrum Kalanları hayatları boyunca Hiçbir güneş yeterince Isıtamaz.”
Kainatta her şey yerince yaratılmıştır. Hiçbir yaratık lüzumsuz, hiçbir varlık fazlalık
değildir. Kuşlar gökyüzünde, köstebek yer
altında mutludur. Kuşları yer altında, köstebeği ağaçların tepesinde yaşamaya zorlamak
cinayet olur. Zira onlar, fıtratlarına en uygun
ortamda yaşatılmaktadır.
Ne toprak ayakaltında olduğu için alçaktır, ne bulut gökte bulunduğundan dolayı
üstündür, şeref sahibidir. Her şey yerli yerincedir, her şey yerine münasiptir.
Annelik şefkati, bu duyguyu taşımaya en
fazla layık bir fıtrata sahip kılınan en nazenin
varlığa, kadına verilmiştir. Annelik, kadını en
fazla mesut eden, hazların en erişilmezini tattıran bir duygudur. Annelik, verdiği haz yanında, pek çok zahmeti de beraberinde getirir.
Ancak, evladı verirken, meşakkate seve seve
katlanma duygusu da Cenab-ı Hakk tarafından kadına bahşedilmektedir. Zira her şey
yerli yerincedir ve her şey lüzum duyulduğu
zaman, ihtiyaç duyulduğu miktarda yaratılmaktadır.
Bebek doğar doğmaz anne sütünün
devreye girmesi de, Allah Teala Hazretlerinin
insana verdiği sayısız nimetlerden bir tanesidir. Anne sütünü biraz inceleyecek olursak,
hayrete düşüren bilgilerle karşılaşırız:
“Bir biyoloji harikası olan anne sütünün yeniden incelenmeye başlanması ile
biyolojinin pek çok özelliğinin bugünkü biyokimya bilgimiz ve yöntemlerimizle çözülemeyeceğini anlamaya başlamış bulunuyoruz. Gıdalardaki demirin ancak % 10’u emilebilirken,
anne sütündeki demirin neden en az % 50’si
kullanılabiliyor sorusunun cevabı henüz bilinmiyor.
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Mecbure İnal VELA

Anne sütünü, uzun yıllar sadece bir
gıda olarak görmek hatasında da bulunduk.
Bu gün anne sütünün pek çok biyolojik özelliklerini anlamadığımızı biliyoruz. Oda sıcaklığında 6 saat tutulan diğer sütlerde bakteriler
gelişerek sütü bozduğu halde, bu süre zarfında anne sütünde bakteri üremesinin olmaması, onun antibakteriyel etkisinin iyi bir göstergesidir. Laboratuar koşullarında gösterilen
bu özellikle anne sütünün bebekleri de çeşitli
bakteriyel hastalıklardan koruması nedenlerinden birisidir. Antiviral etkisi de gösterilen
anne sütünün bebeği damar sertliğinden (arteriokleroz) koruması, bu biyoloji harikasının
pek çok özelliğinden sadece bir kaçıdır.
Anne sütü değişmeyen sabit bir bileşik olmadığı gibi, içerisinde koruyucu antikorlarında bebeğin gereksinimine göre ayarlanabildiğini hayretle görmekteyiz. Doğumdan
sonraki 3-5 gündeki anne sütüne kolostrum
(ağız) denmektedir. Bunu bebeğin 5-10 günlük olduğu devrede gelen geçici süt izlemekte, daha sonra da olgun anne sütü yapılmaya
başlamaktadır. Bu sütler, o yaştaki bebekleri
koruma, besleme ve geliştirme yönünden son
derece önemlidir. Her dönemdeki anne sütleri, her öğünde aynı olmadığı gibi, bebeğin
emmeye başlaması ile sonlanması süresinde
de değişikliğe uğramaktadır. Daha da önemlisi, bebeği erken doğmuş (prematüre) annenin sütü, zamanında doğum yapmış anneninkinden farklı olup, küçük bebeğin daha hızlı,
sağlıklı büyümesi için ayarlanmaktadır. Bu bebek ne kadar erken doğmuş ise kendi annesinin sütü onun için en iyi şekilde ayarlanmakta
proteini, kalsiyumu demiri başta olmak üzere
artırılmakta, fosfor hariç diğer bütün besin
faktörleri o bebek için adeta ayarlanmaktadır.
Sanki anne memesindeki bir bilgisayarla bebeğin gereksinimlerine uygun süt yapılmaktadır. Hele bu bulguları biyolojik olarak anne olmamış (evlenmemiş veya doğum yapmamış)

sirdergisi.com

Ağustos 2020 - Zilhicce 1441

bir kızın memesinin bir bebek tarafından emilmesiyle gelen sütle karşılaştıracak olursak,
hayretimiz daha da artmaktadır. Çünkü biyolojik olarak anne olmamış hanımın gelen
sütü, olgun anne sütüne benzemektedir.
Bu bize, bebek ile anne arasında henüz iyi
bilemediğimiz şekilde gereksinim sinyalinin olduğunu işaret etmektedir.”
Her anne için bebeği, -olanca
yüküyle beraber- dünyanın en harika, en
eşsiz varlığıdır. Çünkü anne, kainatı nokta nokta kuşatan; yağmurun, çimenleri
okşayan rahmetini halkeden o en büyük
merhamet sahibinin, şefkat ve merhamet menbaından beslenen bir devasa
şefkate maliktir.
Anamız... Bazen bir dua olur
bize, bazen gözyaşı... Derdimizi
çeken omuz, baş koyduğumuz
kucaktır o. Bizi bizden fazla
düşünendir. Ve her zaman,
ihtiyaç
duyulduğu
anda,
bulunması
gereken yerdedir.
Öldükten sonra bile bizi terk
etmez. Yaşarken dualarıyla,
ölünce rüyalar
yoluyla bize yön
verir,
doğruya,
hak ve hakikate
yönlendirir.
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“FARABİ’Yİ ANLAMAK YA DA ANLAMAMAK”
İŞTE BÜTÜN MESELE BU DEĞİL!

Sabit OSMANOĞLU

ihtiva ettiği bilgileri hikmet olarak tanımlar. Çünkü; dayandığı bu ayetle Kur’an,
hikmeti öğretip hikmetle hareketi emrettiğini belirtir: “Allah; hikmeti, dilediğine
verir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz
ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu,
ancak akıl sahipleri anlar.” (Bakara Suresi,
269. ayet)
İslam düşünürleri arasında “felsefe”ye
hep uzak durulmuş ve genellikle, karşılığında “bilgelik” veya “hikmet” kelimesi
kullanılmıştır. Bunun arkasında; felsefenin, inancı dogma (aksini düşünmeden,
itirazsız, peşinen kabul; nas) olarak ele
alıp sorgulamaya, şüpheciliğe, zaman zaman inkarla sonuçlandığı düşüncesi yatmaktadır. Bununla birlikte; Bediüzzaman
Said Nursi gibi İslam düşünürü, Batılı felsefeyle beslenen entelektüelleri (aydınları) kastederek: “Medenilere galebe ikna
iledir!” demiştir. Muhakkaktır ki, ikna
etmek için de felsefeyi bilmek gereklidir.
Ancak; Bediüzzaman da felsefeyi olumlu
ve olumsuz olarak ikiye ayırmıştır. Kur’an
ile barışık olan felsefeye, müspet (olumlu) felsefe demiştir. Menfi (olumsuz) felsefe ise; "... dalâlete (sapkınlığa) ve ilhada
(dinsizliğe) ve tabiat bataklığına düşürmeye vesile olduğu gibi, sefahat ve lehviyat
(dinen yasak olan, helal-haram demeden
zevk ve eğlenceye düşkünlük) ile gaflet
ve dalâleti netice veren" felsefedir. Hatta; Bediüzzaman, yazdığı 14 kitapla, 130
risaleden oluşan Risale-i Nur külliyatının
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Farabi’yi incelerken; Aristo, Eflatun,
Sokrates vb. Eski Yunan filozoflarının
eserlerini İslam dünyasına kazandıran Farabi ve özellikle ona ait, tartışmalı Sudur
teorisini örnek almak istedim. Öncelikle;
ismini, doğduğu Türkistan'ın Farab şehrinden (bugünkü Kazakistan sınırları içinde eski bir şehir olan Otrar) alan Farabi
hakkında; en bilinen eseri El-Medine'tü'l
Fazıla (Erdemli Şehir veya İdeal Devlet) kitabını çeviren Nafiz Danışman’ın “Farabi
Kimdir?” başlıklı, kitabın Önsöz’ünde şu
bilgiler yer almaktadır:
“Uzluk oğlu Muhammed’in oğlu Muhammed Ebul Nasır Farabi, İslâm filozofların fazilet ve ilmiyle öğündükleri ve
Garplıların (Batılıların) fazl-ü ilminden
(bilimsel üstünlüğünden) geniş ölçüde
faydalandıkları büyük bir Türk filozofudur.
Eski İslâm müellifleri, onu aynı adla tanınmış diğer İslâm bilginlerinden ayırdetmek için isim ve künyesinin sonuna bir de
“Türk” kelimesini ilâve etmiş ve ona “Muhammed Ebu’l Nasır El-Farabi ve Türkî”
demişlerdi.
Yukarıda tartışmalı olduğunu belirtti-
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ğim gibi; örneğin ve özellikle Gazali, "Tehafütü'l-Felâsife" (Filozofların Tutarsızlığı) adlı
eserinde, yoktan yaratma düşüncesine ters düştüğü ve Allah'ın "Mürîd" (İrade Sahibi)
oluşu ile çeliştiği iddiasıyla eleştirdiği Farabi’nin Sudur teorisini hedef almıştır. Ancak;
yine Nafiz Danışman’ın yukarıda anılan kitabın, “Farabi Kimdir?” başlıklı Önsöz’ünde bu
konuda, Farabi’nin düşüncelerinin İslam anlayışına uygunluğunu, aksini iddia edenleri
Arabizan (Arap ilahiyatçıları) olarak kategorize ederek şöyle açıklamaktadır:
“Farabi; âlemi, İslâm tevhidinin ışığı altında görmüş ve her şeyi tevhid (Allah’ın Birliği) esaslarına göre düşünmüş ve anlamıştı. Ona göre; bütün mevcudat (yaratılanlar,
varlık alemi), Vâhit’in (Allah'ın Tek, Biricik anlamındaki ismi) vahdeti içinde mündemiçtirler (toplanmıştır). Kâinatta bilinen ve bilinmeyen bütün mahlukat, canlı ve cansız
bütün eşya, Allah’ın Ehad birliğinden feyz (ilham alma) tarikiyle (yoluyla) taşmıştırlar.
Farabi’nin tasavvufî temayülleri de, bu akidesinin müştemilâtı (eklentileri, parçaları)
meyanına girer.
Farabi’nin üslubu; müşterek ve -Arabizanların iddiası hilafına (zıddına)- açık, kolay
ve sadedir. Buna rağmen, eserleri kolayca okunup anlaşılmıyor. Bunun başlıca sebebi,
mevzu ve bahislerinin pek mücerret (soyut) olmalarıdır. Farabi’nin kendisi de, mücerret
bahisleri müşahhas (somut) tabirlerle ifade etmekten bil-iltizam (kasıtlı olarak) çekindiğini, aynı kitabın birkaç yerinde ihsas eder. O, mecbur olmadıkça müşahhas misaller
kullanmıyor.”
Kanımca; filozofların kullandığı dile bakarak, felsefeyi, sadece ve basitçe, kesin bir
yargıya ulaşmayan iddia ve arayışlardan ibaret kabul etmek gerekir. Dolayısıyla; “felsefe”ye ne tamamen karşı çıkmalı ne de müspet veya menfi diye ayırmaya, hatta karşılığında “hikmet” gibi kelimeyi kullanmaya çalışmalıyız. Yani başlıkta; William Shakespeare'in Hamlet adlı eserinde yer alan: “Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu!"
hitabını taklit ederek, esprili bir şekilde: “Farabi’yi Anlamak ya da Anlamamak: İşte Bütün Mesele Bu DEĞİL!” başlığını seçtim. Nitekim; felsefeyi olduğu gibi, bilgi olarak okumalı ve anlamalıyız. Böyle yaklaşılmadığı takdirde; felsefenin, sosyal bilimler içindeki
zihin açıcı ve ufuk geliştirici yapısı dikkate alarak istifade edilmesinin önü kapanacağını
düşünmekteyim.

KAYNAKLAR:
- MEDINETU'L. FÂZILA. Farabi. Çeviren. NAFİZ DANIŞMAN. Ankara, 2001. Sayfa 6:
İÇİNDEKİLER. Önsöz “Farabi kimdir?”
- Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslâm Ansiklopedisi'nin TEHÂFÜTÜ'l-FELÂSİFE bahsi ,
40. cilt, sayfalar: 313-314
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YORGAN GİTTİ, KAVGA BİTTİ
Sezayi TUĞLA

Hoca uyumak için uzanmış yatağına,
Dua mırıldanarak dönüvermiş sağına.
Uykuya dalmak için yummuşken gözlerini,
Bazılarının duymuş anlamsız sözlerini.
Biraz kulak Kabartmış dışardan gelen sese,
Birileri bağrışır hem de nefes nefese.
Kavga gürültü başlar, devamında patırtı,
İş daha da hızlanır, akabinde çatırtı.
Tedirgin olur Hoca, durumu merak eder,
Yorganına bürünür, kavga yerine gider.
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Gece karanlığında tanıyamaz kimseyi,
Merakını yenemez, bu kavga neyin neyi.
Uyku sersemliğiyle düşer gaflet anına,
Biraz daha yaklaşır kavgacılar yanına.
O sırada birisi sinsi sinsi yaklaşır,
Yorganı kapar kapmaz hızlıca uzaklaşır.
Noluyor derken Hoca kalıverir don-gömlek,
Birden gürültü durur, sanki kırıldı çömlek.
Ortaklık sakinleşir, herkes gider evine,
Hocamız bu olaydan dersini alır yine.
Yorgan için kendini üzmeye duymaz gerek,
Çaresiz eve girer biraz da titreyerek.
Eşi öğrenmek ister gürültü edenleri,
Merakını artırır kavganın nedenleri.
Hatun sorar Hocaya; "Sen çıkalı ne oldu,
On dakika içinde kavga nasıl son buldu."
Hoca der ki hanıma kasıtları banaymış,
Kavganın tek nedeni bizim şu yorganaymış.
Yeni diktiğin yorgan sırtımdan uçup gitti.
Ben de anlayamadım, o anda kavga bitti.
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Ahî Evran
Emin ERSOY

Hayâtı ve şâhsiyeti
Ahi Evran'nın doğum tarihi kesin olmamakla birlikte 1171 yılında İran'ın Hoy kasabasında dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Hoy kasabası daha Büyük
Selçuklu hükümdârı Tuğrul Bey'den beri Türkmen
yerleşim bölgesidir.
Ahi Evran'ın çocukluğu ve tahsil devresi Azerbaycan'da geçmiştir. Bundan sonra Horasan ve Maveraünnehir bölgesine gelip o yöredeki büyük üstadlardan dersler almıştır. 1203 veya 1204 yılında Bağdat'a
gelmiş ve burada tanıştığı Evhaddü'd Din Kirmanî'nin
tavsiyesiyle Abbasi halifesi Nasır Lidinillah'ın kurmuş
olduğu Fütüvvet Teşkilâtına katılmış ve bu teşkilatın
önde gelen şeyhleriyle temas kurma imkânı bulmuş,
başta Kirmanî olmak üzere birçok üstaddan istifade etmiştir. O dönemde Bağdat'ın ilim
ve irfan merkezi olması, Ahi Evran'ın çok yönlü bir fikir adamı olarak yetişmesini sağlamıştır.
1204 yılında Anadolu Selçukluları sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev'ı göndermiş, buna
karşılık bazı ilim adamları ile birlikte Ahi Evran de Anadolu'ya gelmiştir. Ahi Evran Kayseri'ye yerleşmiş ve Fütüvvet Teşkilâtından esinlenerek ilk Ahi Teşkilâtını burada kurmuştur. Keyhüsrev tarafından desteklenen teşkilâtın lideri olan Debbağ Ahi Evran Kayseri'de pek çok sanatın icra edildiği sanayi sitesinde hizmet vermiştir.
1227 ile 1228 yılları arasında muhtemelen Sultan I. Alaeddin Keykubad'ın arzusuyla
Konya'ya yerleşen Ahi Evran, burada da sanatını icra etmiştir. Fakat Ahilerin en büyük
hamisi olan Sultan I. Alaeddin Keykubad, II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in tertiplediği bir
suikast sonucu öldürülünce, pek çok Ahi ve Türkmen cezalandırılmış, Ahi Evran de hapsedilmiştir. II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in ölümünden sonra 1245 yılında serbest bırakılan
Ahi Evran, Denizli'ye geçmiştir. 1247'de, Mevlana'nın oğlu Alaeddin Çelebi'nin Mevlana'nın hocası Şems-i Tebrizi'nin öldürülmesinde parmağı olduğu iddiası yayılmıştır.
Ayrıca Ahi Evran ile Alaeddin Çelebi'nin bu süreçte birlikte olduğu ve Mevlana ve hocası
Şems-i Tebrizi ile Ahi Evran arasında çekişme olduğu bilinmektedir. Bu olaydan sonra da
Kırşehir'e gidip yerleşir ve hayatının sonuna kadar (15 yıl )burada kalır.
Ölümü
Ömrünün sonlarına doğru Anadolu Selçuklu Devletindeki taht mücadelelerine karışır
ve II. İzzeddin Keykavus tarafını tutar. Mevlana ve çevresi ile siyasi ihtilafa düşer. Bu ihtilafta da Mevlana'nın oğlu Alaeddin Çelebi Ahi Evran'ın yanındadır. Mevlana'nın diğer
oğlu Sultan Veled'in, Ahi Evran'ın ölümü üzerine yazdığı rubaide geçen ay tutulmasına
dayanarak 12 Nisan 1261'deki meydana gelen parçalı ay tutulması aynı zamanda Ahi
Evran'ın ölüm günüdür. (İÜ Fen Fakültesi Astronomi Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr.
Tarık Gökmen'e göre)
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İflas etmek isteyenlere tavsiyeler
Abit GÜLİSTAN

Abidin Endüstri Meslek Lisesinde okuyan
Mahmut'tan biraz uzun buğday tenli yüzü güneşten tarlada çalışıgi zaman da yandigi için
amale yanığı oluşmuş; zayıf vücuda sahip biri.
Ayakabsını giyerken biraz solmus bakımsız
Ayakabısına bakarken o ayakkabının ve üzerindeki okul kıyafetlerinin okul tarafından Sümer
Bank'tan verildiğini hatırladı. Yatsı ezanı okunmadan camiye varmam gerekir diyerek kendi
kendine söylendi çünkü yatsı namazı bittikten
sonra kapılar kapanıyordu ya namaz bitmeden
yetişmesi gerek ya da caminin dış bahçe duvarının üstünden atlamak zorunda kalacaktı. Atlardı ama hem üzeri kirlenme durumu var hem
de bekçilere yakalanmak var. Gerçi daha önce
de yakalanmıştı ama yine de yakalanmadan
içeri girmek en iyisi diyordu. Yakalandığı zaman içerden birini çağırarak tanıyor musunuz
bunu diyerek lafa tutuyorlardı diyerek Cumhuriyet Caddesi'ne doğru yol alırken aynı zamanda işyeri kurmak iyi de Mahmut ne anlar ki üstelik iş kurmak kim Mahmut kim yoksul olmak
bizim kaderimiz o günü karnımız doysun yeter.
Üzerindeki kıyafet bile okul tarafından verildi.
Bir defteri iki ders için kullanıyorum arkadaşımın kitaplarından ders çalışıyorum dedi. Bu
düşüncelere dalarken yolun yarısından çoğu
bitmiş Antakya Köprüsüne varmıştı ki yatsı
ezanı okunurken havanın tamamen karardığını fark etti. Köprüden hızlı adımlarla namaz
bitmeden camiye yetişmek için uzun çarşıdan
geçerek ev dediği tek odaya ulaştı. O süreçte
yağan yağmurdan biraz fazla elbiseleri ıslak
hale geldiğini fark ederek ilk işi üzerini değiştirmek oldu. Abidin'in Salı günü okul dönüşüde elindeki okul kitaplarını ve defterlerini yatağın üzerine bırakarak ayakkasınıçıkardı ikindi
ile akşam arası olduğu zamanda karnının aç
olduğunu hissetti. Hemen ekmelere baktı annesinin köyden gönderdiği köy ekmeklerinin
arasında katıklı ekmekleri gördüğünde hemen
çay demleyerek karnını doyurmanın en iyi
yöntem olduğunu düşündü. Odanın pencere-

sinde duran piknik tüpünu yakarak alüminyum
çaydanlığa su koyarak tüpün üzerine yerleştirdi. Köyden gelme yer çıkınını yere sererek
ekmekleri poşetten çıkardı. Baktı ki ekmekler
hafiften küf tutmaya başlamış önce burnuna
götürdü çok az koktuğunu ve ekmeklerinin bayatladığını fark etti ama yapacak bir şey yoktu
küfleri silerek yemekten başka çaresi olmadı.
Kendi kendine; nasıl olsa çayla tatlı iyi gelir aç
kalmaktan iyidir dedi. Yaklaşık 15 dk sonra çay
kaynamış oldu hemen çaya dem atarak dem
almasını bekledi. Çay demini aldığında bir bardak çayı doldurdu ama şeker olmadığını fark
ettiğinde karşı odadan Halası oğlunun yanına
giderek bir su bardağı dolusu şekeri ödünç
aldı. Yemeğini yedikten yarım saat sonra kapı
çalındı kapıyı açtığında arkadaşı Mahmut karşısında siyah ceket ve mavi kot pantolon kahverengi spor ayakkabılarla mutlu bir ifade ile
bakıyordu. Abidin Mahmuttu içeri buyur etti
;hemen gidelim seni biri ile tanıştırmak istiyorum; Abidin; kim bu neden niçin niye tanışalım; dedi. Mahmut da; Reyhanlılı uzun zamandan beri arkadaşım evine gideceğiz; dedi.
Abidin; sen git ben gelmeyim; demesine rağmen Mahmut'un ısrarı sonucu razı oldu. İkisi
birlikte yolla çıktılar uzun çarşıdan yukarı Habib-i Neccar Camisi'nin önünden karşı tarafa;
eski Antakya Evlerinin olduğu dar sokakların
kıvrımlı yollarında ilerleyemeye devam ettiler.
Bu arada Mahmut Hüseyin ile birlikte iş yapacaklarını söyledi. Akşamın serinligi ile taş evlerin soğukluğu daha da insana üşüme hissini
veriyordu.
Devam Edecek.....
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ÇOCUKLARDA İSYANIN SEBEPLERİ
VE
DİSPLİN SAĞLAMA YÖNTEMLERİ
İtaatkâr evlada sahip olmak her anne-babanın hayalidir. Ancak günümüzde çoğu anne-baba teşekkür yerine onlar hakkında şikayette bulunurlar. Bir
kısım anne-babalar asi çocuklarına karşı sert tutum
ve davranışlar sergiler, şiddet uygular ve hatta beddua ederler. Yanlış olan bu tutum ve davranışın sonucu vurdum duymaz ve asi çocuklarla karşı karşıya
kalmaktır. Bir kısım anne ve babalar da çocuklarla
pek ilgilenmez. “Dilediğinizi yapın” der gibi onları
kendi hallerine bırakır. Bu çocuklar bir gün anne-babaya karşı gelince veya el kaldırınca, anne-baba hatalarını anlar fakat artık iş işten geçmiştir.
İsabetli hareket eden ilgili bilgili
anne-babalar ise, din ve bilimin öngördüğü çerçevede, ilgi, bilgi ve sevgiyle çocuğunu terbiye eder.
		
Bütün peygamberler, insanları
eğitmek, kemale erdirmek maksadıyla, insanda var
olan ancak serbest yaratılan duygu ve düşünceleri iyiye güzele, doğruya yönlendirerek, onları iyi
ahlak sahibi yapmağa çalışmıştır. Son peygamber
(s.a.v) “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim”(Buhari, Edebü’l müfred) diyerek bu gerçeğe
işaret etmiştir. Bunun yolu da İnsanın duygularını,
düşüncelerini disipline etmesidir. Bunun temeli de
çocukluk döneminde atılır. Bu konuda yol gösterici
rehber ise, dindir, bilimdir, tecrübe ve deneylerin
ortaya koyduğu kurallardır. Bu kurallara göre yetiştirilen bir çocuk, hem kendisini hem de toplumu
mutlu eder, aksi takdirde, toplumun başına bela
olur, kendisi de yaptığı taşkınlıklardan dolayı, ya
hapishane, ya hastane veya kabristana gider.
“Ağaç yaş iken eğilir” atasözünde ifade edildiği
gibi, çocukların duygu ve düşünceleri küçük yaştan
itibaren disipline edilmelidir. Arap atasözü der ki,
“küçük yaşta çocuk eğitmek, taşa nakış işlemek
gibidir.” Bu nedenlerle, çocukta serbest olarak var
olan duygu ve düşünceler küçük yaştan itibaren iyi
bir eğitim ve öğretimle kontrol altına alınmalı, iyiye, güzele ve doğruya yönlendirilmelidir. Aksi tak-
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dirde çocukta fıtraten yaratılan ve insan olma gereği olarak var olan bu duygu ve düşünceler, fıtrata
aykırı olarak bilinçsiz bir şekilde emir ve yasaklarla
baskı altında tutulursa ilerde patlar ve zararlı hale
gelir. “Yapma, etme” yerine, “şöyle yap, böyle yap”
şeklinde o duygu ve düşünceler kanalize edilmeli.
Çocuklarda inat, emirlere karşı gelme, düzensizlik,
dağınıklık, temizliğe dikkat etmeme, aşırı TV. telefon bağlılığı, bilgisayar düşkünlüğü, nankörlük,
memnuniyetsizlik, kamplara katılma isteksizliği,
anne-babayı eleştirme, israf gibi olumsuzluklara ve
itaatsizliğe yol açar.
İsyanın birtakım sebepleri ve sağlıklı bir disiplinin
sağlamanın, evde ve okulda huzuru temin etmenin
bir takım kuralları vardır, bu sebep ve kuralların bir
kısmını şöyle sıralayabiliriz:
ÇOCUKTA İTAATSİZLİĞİN SEBEPLERİ
İslam, geleceğin ümidi olan çocukları koruma, ıslah etme, kabiliyetlerini geliştirme, hayır ve şerri
öğretme sorumluluğunu, ana, baba ve akrabaya
vermiştir.
Ancak bir çok ebeveyn, çocuklarının bozulduklarından, nasihat dinlemeyip isyan ettiklerinden şikayet etmektedir. Çocukların söz dinlememeleri ve yoldan çıkmalarını aşağıdaki sebeplere
bağlayabiliriz:
1.
Anne-babanın çocuğa kötü davranmaları: Çocukların yapıları dışında, gelenek görenek
mefhumlarının değişmesi, çevre ve aile etkenleri
çocukların davranışlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu konuda doğruyu bulmaları için onlara sevgi, şefkat ve merhametle yaklaşmak daha doğru bir
yaklaşımdır. Hz. Peygamber, “Merhamet etmeyen
merhamet bulamaz” (Müslim) buyurmaktadır.
2.

Çocukların içinde bulunduğu boşluk: Ço-

cukların zamanlarını iyi değerlendirmek lazım, bir söz var: “İnsan boş kalınca kötülük
sirdergisi.com
düşünür.” Çocuk boş
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zamanlarında faydalı şeylerle meşgul edilmeli. Malumdur ki, bir bardağın içine bir şey koymazsan içine
hava girecek. Çocukları da heva ve hevesten korumak ve kurtarmak için onu birilerinin nezaretinde br
şeylerle meşgul etmek gerekir. Aksi takdirde yanlış iş ve yanlış arkadaşlarla karşılaşıp yanlışlıklar yapacak
ve herkesi üzecek.
3.
Kötü arkadaş ve çevre. Kötü arkadaş çocuğu yoldan çıkaran en etkili
sebeplerden biridir. “arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim” sözü meşhurdur. Aile çocuğun iyi arkadaş bulması ve iti çevrede bulunması için
planlı olarak alt yapıyı hazırlamalı.
4.
Çocuğun anne-baba tarafından ihmal edilmiş, ilgisiz kalmış olması:
Çocuk yaradılış gereği ilgi istiyor. Onun için isteklerinize karşı gelmek suretiyle ilgi ve dikkat çekmek istiyor. Kendini ifade etmek
istiyor. Büyükleri kızdıracak yanlış davranışlarda bulunmak suretiyle “Ben de varım” der.
5.
Eşlerin ayrılmaları veya ayrı yaşamaları. Çocukları isyana, hırçınlığa ve boşluğa iten sebeplerin başında anne
veya babalarından ayrı kalmalarıdır diye biliriz. Burada çocuğun ruhunda meydana gelen boşluğu hiçbir şey dolduramaz.
Bu konuda anne baba sorumluklarının farkında olmalılar. Eşler arasında karşılıklı inat, kapris, sabırsızlık, tahammülsüzlük,
kaba davranma gibi telafisi mümkün olan, ama göz ardı edilen sebepler yüzünde nice aileler dağılıyor, bunun bedelini de
çoğu kere çocuklar ödüyor.
6.
Anne-babanın kavga ve tartışmaları. Anne-babaların
çocukların yanında tartışmaları çocukları oldukça olumsuz etkilemektedir. Bu durumda olan çocuklar evden çıkarken eve dönmek
istemezler. Hatta evi terk edebilirler. Mutlu ve huzurlu çocuk
ancak mutlu ve huzurlu ailede olur. Anne- babalar birbirlerine ve çocuklarına iyi davranmaları İslam’ın bir emridir. Hz. Peygamber, “ Sizin en hayırlınız, âilesine karşı
hayırlı olanınızdır ve âilesine karşı en hayırlı olanınız da
benim! “ (Tirmizi) buyurmaktadır.
7.
Çocuk, sevdiği bir iş ile meşgul iken ve o meşguliyetin hazzını yaşarken, onu ondan alı koymak onu itaatsızlığa sevk
edebilir. Bu nedenle çocuk eğitilirken bu durum dikkate alınmalı, uygun zaman beklenmeli.
8.
Çocuğun sevmediği bir iş bir davranışa zorlanması.
Çocuğu sevmediği bir işe zorlasanız karşı koyabilir ve ısrarında
da inatlaşabilir.
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Hasan Başpehlivan
Zahid BAŞPEHLİVAN

Hasan
BAŞPEHLİVAN;
06.10.1944tarihinde, Artvin/
Yusufeli’nin Kılıçkaya Köyünde dünyaya gelmiştir.
Çocukluğu ve gençliği köyde geçmiş, ilkokul eğitimini
köyde başarılı bir öğrenci
olarak tamamlamıştır. Okumaya karşı içinde hep istek
olmasına karşın köy hayatının getirdiği zorluklar neticesinde, babasının hayvan
sürülerinin başına geçmiş,
evin geçimine katkı sağlamış, kendini bildi bileli çok
çalışmış, kardeşlerine abiden
çok ana baba olmuş, burada
saymakla bitmeyecek kadar çok sıkıntı, çile, zorluk,
sevinç ve mutlulukla dolu
hatılaralarıyla askerlik çağına kadar köyde yaşamıştır.
24 aylık askerliğini, askerde
aldığı mükâfatlar neticesinde 20 ayda tamamlamıştır.
Terhis olduktan sonra Ankara’ya kız kardeşini ziyarete
geldiği esnada abisi Osman
Başpehlivan ile görüşmüş
ve yayıncılık serüveni o gün
başlamıştır.
Abisi (Osman Başpehlivan); bir zamanların meşhur ilim, irfan ve edebiyat yuvası olan Beyazsaray Kitapçılar
Çarşısı’nda Bahar Yayınevi olarak faaliyetini yürütürken kardeşini yanına ortak alarak, sonradan Hasan
Başpehlivan’ın -abime bana bu dünyanın kapısını açtığı için vefa borcumu hiçbir zaman ödeyemem- sözlerini söylemesine vesile olmuştur. Daha sonraki yıllarda küçük kardeşi Yusuf Başpehlivan’ın da İstanbul’a
gelip beraber olmaları neticesinde, Başpehlivan kardeşler yayıncılık camiasında faaliyetlerini beraberce
sürdürmüşlerdir.
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O günün şartları gereği Beyazsaray’daki ilk dini yayıncılardan biri olan Bahar Yayınevi vesilesi ile Hasan Başpehlivan, İslami Camia'nın önde gelen isimleri ile tanışma fırsatı bulmuştur. Eşref Edip Fergan, Necip Fazıl
Kısakürek, Ferit Develioğlu, Osman Çataklı, Asım Köksal, Mahir İz, Ertuğrul Düzdağ, Kadir Mısıroğlu, Sezai
Karakoç gibi birçok isimle önemli temaslarda bulunmuştur. Hatta Üstad Necip Fazıl’ın -tatlı sert tokatlarını
bilen bilir- çok dayağını yemiştir. “Kağıt Kokulu Yıllar” isimli hatıratında bu ve benzeri yaşanmışlıklarını
bizlere aktarmıştır. İskenderpaşa Cemaatine intisâb etmiş, Merhum Mehmed Zâhid Kotku Hocaefendi’den
ders almıştır. İskenderpaşa’da bulunması vesilesi ile Merhum Erbakan hoca ile tanışmış, Milli Görüş Hareketinin en ön saflarında, hak bildiği yolda Cihat aşkı ve şuuru ile ömrü emr-i bi’l mâruf ile geçmiştir. Tüm bu
sosyal ve siyasal faaliyetleri devam ederken, 1980 yılında Gonca Yayınevi’ni kurmuş, binden fazla kıymetli
eseri yayın hayatına kazandırmıştır. Yayıncı kimliğinin ötesinde Hasan Başpehlivan, tereddütsüzce kalıbına
dökülmek isteyeceğimiz bir mihver insandı.
Öyle ki vefatından sonra, “Onu tanıyıp da iyiliği dokunmamış bir kişi bile yoktur.” sözleriyle anılmıştır. Hayat
gayesi, Allah için yaşamak ve yaşatmak olmuş, bu minvalde hak bildiğini konuşmaktan ve yapmaktan hiçbir
zaman geri durmamıştır. Dava adamı kimliğinin yanı sıra, bir aile babası olarak eşini ve evlatlarını her türlü
güzel duyguya doyurmuş, mutlu ve sevgi dolu bir yuva tesis etmeyi başarmış, nadir insanlardan biridir.

Cömertlik, diğergâmlık, isâr, fedakarlık, kadirşinaslık, vefakarlık, merhametlilik kavramlarının fani bir bedende hayat bulduğu bir güzel insandı. Evli, dört çocuk ve yedi torun sahibi Hasan Başpehlivan, ailesi ve
tüm sevenleri için gölgesinde sığınılacak heybetli bir çınar ağacı idi.
Gök kubbede hoş bir sadâ bırakarak 5 Ağustos 2020’de ebedi aleme irtihal etmiştir.
Mekanı Cennet, makamı Âli olsun amin.
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Hayat Başarısı mı?
Akademik Başarı mı?
Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr.
Nevzat Tarhan Kim Psikoloji’nin İnstagram canlı

geçiyor. Çocuklarımızı değer kalıplarımızla birlikte

yayın konuğu oldu. “Eğitimde Yeni Doğrular” konu-

yeniçağa uygun olarak yetiştirip onları her iki yaşa-

suna ilişkin söylemlerde bulunan Prof. Dr. Nevzat

ma da hazırlamamız gerekiyor.” Dedi.

Tarhan, “Hayat başarısı akademik başarı kadar
önemlidir. Kendi değerlerimizi yaşatarak evrensel
akışta var olmamız gerekiyor. Onun için küresel
değerlerimiz koruyarak evrenselliğe yönelmemiz
gerekiyor. Değer kalıplarımızı bırakırsak evrenselliğin içinde kayboluruz. Bunun yolu eğitimden
geçiyor. Çocuklarımızı değer kalıplarımızla birlikte
yeniçağa uygun olarak yetiştirip, onları her iki
yaşama da hazırlamamız gerekiyor.” Dedi.
“Hayat başarısı akademik başarı kadar önemlidir”
Prof. Dr. Nevzat Tarhan küreselleşme içerisinde

“Dijitalleşmeyi öğrenemeyen tarihin çöp sepetinde kalacak”
Covid-19’un eğitim ve sağlık alanında dijitalleşmeyi hızlandırdığını belirten Prof. Dr. Nevzat
Tarhan, “Eğer yenilik yakalanmazsa dünya dijital
diktatörlüğe doğru gidecek. Çünkü Big Data’ya
hâkim olanlar bütün dünyayı yönetecek. Her
şey; sosyal hareketlilik, ekonomik hareketlilik big
datayla yapılır duruma döndü. Şu anda eğitimde
de kendi dijital platformlarımızı oluşturamazsak ve
dijital çoğulculuğa gitmezsek dünya yeni bir karanlık döneme girecek. Bilginin silah olduğu toplumda

kültürel değerlerimizi kaybetmememiz gerektiğine

dijitalleşme zorunluluk haline geldi. Bunun içinde

vurgu yaptı. Tarhan; “Önceden değişimler otuz yıl-

dijital platformların üretilmesinde ve dijitalleşme-

da bir olurdu ama artık 21.yy becerileriyle birlikte

de bizim kendi değerlerimizi, kültürel doğrularımızı

otuz yıllık süre beş yıllara kadar düştü. Şu an ciddi

koruyarak yenilikler yapmamız gerekiyor. Dijitalleş-

bir küresel rekabet var. Böyle durumlarda yeni

meyi öğrenemeyen tarihin çöp sepetinde kalacak.”

meslekler oluşuyor ve bazı meslekler kaybolmaya

Şeklinde konuştu.

başlıyor. Kişinin stratejik zekâsı varsa uzun vadede
düşünebilir ve ona göre gelecekteki durumu
öngörebilir. Kişi geleceği öngörmeden hareket edip
karar verirse hata etmiş olur. İnsana yapılan yatırım en önemli yatırımdır. Doktor, mühendis, mimar
olmak önemli ama daha da önemlisi iyi bir insan
olmaktır. Hayat başarısı akademik başarı kadar
önemlidir. Kendi değerlerimizi yaşatarak evrensel
akışta var olmamız gerekiyor. Onun için küresel
değerlerimizi koruyarak evrenselliğe yönelmemiz
gerekiyor. Değer kalıplarımızı bırakırsak evren-
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selliğin içinde kayboluruz. Bunun yolu eğitimden

Eğitimdeki yeni nokta deneyimleyerek öğrenme!
Bilginin kalıcılığı için deneyimleyerek öğrenmenin
önemine dikkat çeken Tarhan, “21.yy becerisi
olarak eğitim sistemimizdeki en önemli nokta aktif
yani deneyimleyerek öğrenmedir. Klasik öğrenme
yönteminde sınıfta öğrenciler toplanıyor, hoca
anlatıyor ve ders bitiyor. Bu öğrenme yöntemi artık
yani çağda geçerli değil. Nörobilim temelli öğrenme yöntemi iki türlü oluyor. Biri problem odaklı
öğrenme, ikincisi ise duyuya dayalı öğrenme. Yani
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kişi takıyor, söküyor, oynuyor ve hayal kuruyor. Böyle öğrenildiği zaman bilgi daha kalıcı hale geliyor. Diğer
türlü ezberliyorsun fakat sonra bilgi uçup gidiyor. Onun için deneyimleyerek, projeler yapa yapa öğrenmeyi biz Üsküdar Üniversitesi olarak oldukça önemsiyoruz, bu kapsamda dersler veriyoruz.” Dedi.
“Bireysellik bencilliğe dönüşmeye başladı”
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Eğitimdeki yeni doğrulardan biri de 21. yy becerisi takım çalışması. 20.yy
bireyselliği çok yüceltiyordu. Bireysel olmak, özgüven sahibi olmak insan için kutsaldır gözüyle bakılıyordu. Ama bireysellik bencilliğe dönüşmeye başladı. Bu sefer şiddet, suç ve boşanma sayıları arttı. Kuzey
Avrupa ülkelerinin
çoğunda boşanmalar ve evlilik
dışı çocuk doğması
durumu yüzde
ellinin üzerinde.
Açık evlilik var.
Bütün bunlar aile
kurumunun zayıflamasıyla yakından ilgili.
Aile takım çalışmalarının
en küçük birimidir. Nasıl
binanın yapıtaşları varsa
ve o yapıtaşlarıyla ayakta
durursa toplumun yapıtaşı
da ailedir. Aile kurumu
olmadığı zaman çocukta
sağlıklı yetişmiyor. Evin sığınak özelliği vardır, güven
alanıdır. Önceden
ev için sevgi
yuvası deniyordu ama
artık güven
yuvası deniyor.”
İfadelerini
kullandı.
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RESİM

Bursa Hayvanat Bahçesi
Fotoğraflayan: Tunahan Pınarbaşı
Tunahan PINARBAŞI
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COVİD 19’ UN EKONOMİK ETKİLERİ:
TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Nefise BAYGÜT

ÖZET
Covid- 19 pandemisi; genel olarak düşünüldüğünde II. Dünya Savaş’ ı sonrası yaşanan en önemli
evrensel sağlık felaketidir. 2019 yılı Aralık ayında,
Çin’ in Wuhan eyaletinde yeni bir bulaşıcı solunum
yolu hastalığı ortaya çıkmış ve ulaşmadığı hiçbir
alan kalmamıştır. Yaklaşık 3-4 ay içinde dünyayı etkisi haline alan Covid-19 virüsü, sağlık krizi ile birlikte beraberinde de bir dünya ekonomik krizine
neden olmuştur. Bu nedenden ötürüdür ki dünya
nüfusu; sonuçları ağır olan birtakım sosyal, ekonomik, psikolojik vs. sorun ile karşı karşıya kalmıştır.
Ülkeler arası sınır kapılarının kapanması, ülkeler
arası ve ülke içi şehirler arası ulaşımların durma
noktasına gelme- si, sektörlerdeki üretimlerin durması, sağlık ve kamu harcamalarında ciddi artışlar
yaşanması sürecin getirmiş olduğu hem ulusal hem
de uluslararası vahim sonuçlardır. Bu çalışmada,
Covid-19 salgınının küresel ekonomiye etkileri,
Türkiye örneği ile açıklanmaya çalışılmıştır. Anahtar
Kelime: Covid-19, Ekonomi, Türkiye, Küresel, Ekonomik Etkiler...
GİRİŞ
Yaklaşık ilk yirmi yılını geride bıraktığımız 21.
yüzyılda dünya nüfusu bugüne kadar başlıca beş
önemli pandemi ile karşı karşıya kalmıştır. Bunlar sırasıyla; 2009 yılında görülen HINI, 2014 yılında görülen çocuk felci ve EBOLA, 2016’ da görülen ZIKA
ve son olarak da 30 Ocak 2020 tarihinde görülen
Covid- 19’ dur. En son karşılaşılan bu pandemi, diğer hastalıklara nazaran daha fazla acı çekilmesine
neden olmuştur. Pandemi sürecinde psikolojik ve
sağlık sorunlarının çok ciddi şekilde yükselmesi ile
birlikte, ekonomide bu süreçten nasibini almıştır.
Pandemi olası etkilerini yaşatarak göstermektedir.
Kriz ve durgunluk ülkeler için adeta kaçınılmaz bir
hale gelmiştir. Nitekim OECD tarafından yapılan
analizlere göre; dünya ekonomisinin 2020 yılında
en az %2,4 daralacağı görülmektedir. Benzer şekilde, UNCTAD tarafından yapışan analizlere göre ise
2020 yılında küresel çapta doğrudan yabancı yatırım akışının %30-40 oranında azalması beklenmektedir. Yine Uluslarara- sı Çalışma Örgütü ( ILO ) söz
konusu salgın nedeniyle küresel çapta 5-25 milyon
insanın işssiz kalacağını tahmin etmektedir. UNESCO ise; dünya genelinde 1,5 milyar öğrencinin fiilen
okullarından uzak kalacağını tahmin etmektedir. Bu
nedenle Covid-19 salgınının küresel çapta toplumsal hayatta derinden etkilere ve değişimlere neden
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olacağı ve tüm değişimlerin bireysel, kurumsal,
toplumsal ve ekonomik sonuçları olacağı kesindir.
Covd-19 sürecini anlatn en iyi kavram belki de ‘ belirsizlik ‘ kelimesidir. İnsan sağlığı- nın daha ne kadar
kötüye gideceği, ekonomik krizin ne derece de devam edeceği hala daha belirisizlik içerisindedir. Bu
çok boyutlu şok sürecinde elbette ki ekonomiye yönelik yorumlamlarda bulunmak oldukça zor bir durumdur. Bu nedenle bu çalışmada çok fazla derine
inmeden olası karşılaşılabilecek olumsuz durumlar
göz önüne serilmiştir.
1) Türkiye böyle bir pandemiye ne kadar hazırlıklıydı? Ve bu krizden kurtulması ya da bu durumu en aza indirmesi için nasıl bir altyapıya ihtiyacı
vardır? Pandemi, ne yazık kiTürkiye ekonomisinin
makroekonomik dengelerinin görece zayıf olduğu
özellikle kamu kesiminde bütçe açığının görece yüksek ve sabit sermaye yatırım performansının görece
durgun bir konjonktürde yaşanıyor. Bu konjonktüre
karşı genişleyici maliye politikasının soncunda birincil bütçe dengesine açık verilmiş, bütçe açığı ise
milli gelirin %2,9’ una ulaşmıştır. Bu durum Türkiye’
nin krize karşı uygulayabileceği politika önlemlerinin etkinliğinide kısıtlamaktadır. Bu nedenle politikaların amacı, ne derece de etki edeceği önemli
unsurlardır. Bu nedenle sorunların ana kaynağına
inmek gerekmektedir.
2) Pandemi, Türkiye ekonomisini nasıl etkiliyor?
Salgının en fazla tahrip ettiği alanlar nelerdir?
Krizin etkileri gerek küresel gerekse de yerel ekonomilerde yaşanmıştır. Mevcut krizin etki alanları:
Sektörlerin durma noktasına gelmesi
İstihdam ve gelir kaybına dayalı talep daralması
Uluslararası ve yerel ekonomideki yaşanan tahribat ve istihdam kayıplarının yarattığı arz şoku
Küresel ve yerel finans piyasalarında varlık değerlerinin ve emtia fiyatlarındaki çöküşün yol açtığı
finansal sermaye değer kayıpları olarak sıralanabilir.
Artan belirsizlikler, olumsuz sonuçları ve bu sonuçların etkilerini daha da belirgin hale getirmiştir.
Pandeminin sektörel üretim bağlantıları dolayısı ile
diğer sektörlerin üretim faaliyetlerine negatif yansımaları, özellikle emekçi ve küçük üreticiler için gelirlerde azalma ve bunun yarattığı talep daralmaları,
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kamu gelirlerinde gerileme gibi etkiler dolayısı ile
ekonomi geneline yayılması ve bu yayılmanın sonuçlarını analiz edebiliyoruz. Sektörler itibariyle en
yüksek reel üretim daralması yaşanması beklenen
sektörler arasında konaklama ve yiyecek hizmetleri,
turizm, inşaat, hava yolu taşımacılığı ve demir-çelik
var. Söz konusu kısıtlamanın dışında, daralan talep
fiyat ve ekonominin genel dengesinin ( gerileyen )
kaynak hareketliliği nedeniyle diğer sek- törlere yayıldığı ve ortalama olarak %23–%25 dolayında gerilemeye neden olduğunu gözlemleyebiliyoruz.
3) Dünya ile kıyaslandığında Türkiye’ nin durumu
hakkında ne söylenebilir?
Dünyada da pek çok ülke bu dönemde sağlık sistemlerini desteklemek ve güç- lendirmek, çalışanların iş ve gelir kayıplarını önlemek/telafi etmek ve
özellikle ayakta kalması güçleşen küçük işletmeleri
desteklemek üzere acil ekonomik politika paketleri
hazırladı. Ancak burada da küresel ekonomide var
olan eşitsizliklerin yansımalarını ve derin kırılmaları
gözlemlemek mümkün. Örneğin; salgın karşısında
gelişmiş ülkelerin kamu harcamalarının büyüklüğü
gelişmekte olan ülkelerin altı katı kadar. Bu doğrultuda gelişmekte olan ülkeler yurtiçi hasılalarının
ortalama %0.8’ i büyüklüğünde maliye paketleri
oluşturabilirken, bu oran gelişmiş ülkelerde %5’ ler
civarındadır. Krizin çok boyutluluğu ve sonuçları sadece makroekonomik değil ama sağlık sistemlerine
erişimdeki eşitsizlikler, yaygın işsizliğin ve gelir kayıplarının yaratacağı yoksullaşma, gelir dağılımının
toplumun hemen her alanına bölgesel, etnik, cinsiyet, bazında gelir eşitsizliği ve sosyal parçalanma
olarak yansıması gibi sonuçlar doğuruyor. Böylesi
bir krizle mücadelede istihdamı korumak yoluyla gelirleri ve toplam talebi korumak; başta sağlık
hizmetlerine ulaşım ve eğitim olmak üzere kamu
hizmetlerine erişimi korumak; üretim faaliyetlerinin düzenli işlemesini sağlamak üzere yatırım, ara
malı, teknik hizmet olanaklarını sürdürebilmek ve
tüm bu politikaların sürdürülebilmesi için gerekli
önceliklendirmeyi yapabilmek önemli durmaktadır.

bir ortamda meydana gelen virüs salgınının uzun
süre devam etmesi halinde yeni bir küresel siyasi
ve ekonomik sisteme geçişe zemin oluşturabilecek
potansiyele sahiptir. Zira uzunca bir zamandır mevcut küresel sistemin, insanoğlunun temel insani ve
ahlaki ihtiyaçlarını karşılamada ne derece yetersiz
kaldığı tartışılmaktadır. Tüm bunlara rağmen, yaşadığımız süreç Türkiye için bir avantaj da yaratmış durumdadır. Daha önce de değinildiği üzere,
küresel ara mal tedarik altyapısının ve alternatifsiz
konumdaki Çin’ in ciddi olarak sorgulanmaya başlaması, orta ve uzun vadede tekstil sektörü gibi
alanlarda ön plana çıkmak isteyen Türkiye adına
önemli bir avantajdır. Son olaylar neticesinde tedarik ağının çeşitliliğinin ne derece önemli olduğunun
anlaşılmasıyla, ara malı talebinde öne çıkan birçok
üründe üretim çeşitliliğini ve dönüşümünü sağlamada yetkin hale gelmiş Türkiye, alternatif plan
olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye, dinamik ve
rekabetçi özel sektörünün yanında sürdürülebilir
borç stoku, dinamik bir iç pazarı ve en önemlisi kalifiye genç insan kaynağı ile salgın sonrası dönemin
önemli aktörlerinden biri olmaya adaydır. Sürecin
uzaması ihtimaline karşı kırılgan sektörlere kalıcı
politikalar üretilmeli ve tarımsal destek paketleri
gibi programlar ivedi bir şekilde hayata geçirilmelidir. Bu süreçte en kritik eşiğin üretim zincirinin
devamlılığı olduğu unutulmamalı, bunun devamı
için çalışan kesimin izole edilip korunması yönünde tedbirler ivedilikle alınmalıdır. Toplumda genel
anlamda askere, salgınla birlikte ise doktorlara ve
kolluk kuvvetlerine verilen manevi desteğin üretim
zincirindeki çalışanlara yöneltilmesi sağlanmalıdır.
Böylelikle toplumsal birliktelik ile küresel bir salgının üstesinden gelinilecektir.

SONUÇ Dünya ekonomileri, hem salgının yarattığı talep ve arz şoku hem de petrol fiyat şoklarının
etkisi ile oldukça kırılgan bir yapıya bürünmüştür.
Henüz 2007-2008 global finansal krizin etkilerinin
tam anlamıyla atlatılamadığı bir ortamın üzerine ticaret savaşları ile devam eden ekonomik kaos, ABD
ve Çin’ in anlaşmaları ile düzlüğe çıkma eğiliminde
iken gelen bu şok dalgaları ile sonu öngörülemez bir
yola girildiği yorumları yapılmaktadır. Bunun yanında, merkez bankalarının acil önlem paketleri ile kısa
vadeli hamlelerinin uzun vadede neler getireceği
öngörülememektedir. Öte yandan, dünyada ara
malları tedarikinde çok büyük oranda Çin’ e bağımlı
olunması sebebiyle küresel tedarik yapısı ciddi yara
almış ve talep şokuna zemin hazırlanmıştır. Dünya
ekonomi tarihinde, yaşadığımız salgın benzeri ağır
sonuçları olan felaketler sonrasında önemli siyasi,
sosyal ve ekonomik dönüşümler yaşanmıştır. Böyle
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ŞİİR

SÖYLEME İÇİM YANAR

O son sözü söyleme yüzüme karşı
Yüreğim yanar içim acır söyleme
Umut olsun Sözlerin deli gönlüme
Yüreğim yanar içim acır söyleme
Elveda deme ne olur git gizlice
Zoruma gider seni böyle sevince
Merhem olur bana dil gitmez deyince
Yüreğim yanar içim acır söyleme
Çok zordur sevip içten içe yanması
Ne demek muradın gözünde kalması
Sen giderken ardına öğle bakması
Yüreğim yanar içim acır söyleme
Gitmem de be su serpsin kalbe sözlerin
Cemalin görünce bayram etsin gözlerim
Gidersen kırılır dayanmaz dizlerim
Yüreğim yanar içim acır söyleme
Gayretli git dermi ki beyaz gülüne
Bir değil bin can feda saçın teline
Bedenim yanar elin deyse elime
Yüreğim yanar içim acır söyleme
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Kırık Çerçeve
Hüseyin ZARAR

Dipsiz kuyuya benzer yaşadığım bu hayat,
Çürük ipin ucunda inişim ve çıkışım.
Yar’sız aldığım nefes tarihi geçmiş bayat,
Geçerli bir sebebdir yaşamaktan bıkışım.
Adımı zikrettiğin sesini duyamadan,
O yanımda olduğun günleri sayamadan,
Bir kelebek misali hayata doyamadan,
Yataksız ırmaklara sensiz döndü akışım.
Duygularım uyumaz dikenli döşeğinde
Umutlarım büyümez sallanır beşiğinde
Günümse dünden belli iflasın eşiğinde
Düzlüklerim tükendi çıkılmıyor yokuşum.
Yalnız ikimiz için ne hayaller kurmuştum,
Her gördüğüm rüyayı hayırlara yormuştum,
Yuvamız olacaktı kapısında durmuştum,
Senden geriye kalan şimdi ağıt yakışım.
Kapanması imkânsız bıraktığın izlerle,
Yüreğimden dökülen ağıt dolu sözlerle,
Gidişinin ardından ağlamaklı gözlerle,
Kırık bir çerçevenin içinde son bakışım.

29

sirdergisi.com

Ağustos 2020 - Zilhicce 1441

DİN

ÖLECEĞİN GÜN İÇİN TELAŞLANMA!
İbrahim TÖRE

Onca değer verdiğin bedeninin başına neler gelecek diye kaygılanma!
Ne olacak, nasıl olacak diye hiç üzülme!
Çünkü Müslüman kardeşlerin senin için gerekenleri yapacaklar :
1- Elbiselerini bedeninden çıkaracaklar.
2- Bedenini yıkayıp gusledecekler.
3- Yeni elbisen olan kefeni bedenine giydirecekler.
4- Evinden dışarı çıkaracaklar.
5- Ve yeni evine, kabre götürecekler.
6- Cenaze merasimin için birçokları işlerini bırakıp gelecekler.
7- Özel eşyalarını toplayacaklar.
Elbiselerin, çanta ve ayakkabıların, ne varsa hepsini seçip ayıracaklar;
Muvaffak olurlarsa onları sadaka olarak fakirlere dağıtacaklar…
Emin ol, sen öldükten sonra kimse işini gücünü bırakıp senin hasretini çekmeyecek.
İşler ve ticaret kaldığı yerden devam edecek.
Senin görevin bir başkasına devredilecek.
Malın ve servetin bölüşülecek, mirasçıların hepsini sahiplenecek.
Sen ise kazandığın o malların hepsinden tek tek hesaba çekileceksin.
Öldükten sonra senden
Alınacak ilk şey adındır.
O nedenle öldüğünde sana
“cenaze” derler; kimse seni isminle çağırmaz.
Sana namaz kılmak için geldiklerinde, adını sormaz,
“Cenaze nerede?” diye sorarlar.
Omuzlarında taşıdıklarında ve defnettikleri zamanda da adını söylemez,
Cenazeyi tutun derler…
O hâlde, dikkatli ol;
soy, nesep, milliyet, para ve makam seni aldatmasın…
Bu dünya ne kadar değersiz, karşılaşacaklarımız ise ne kadar da büyük ve
Korkunç!
Öldükten sonra senin için üç tür üzüntü olur:
1- Seni biraz tanıyanlar,“Yazık !” derler.
2- Seni daha fazla tanıyan dost ve arkadaşların birkaç saat veya en fazla birkaç gün üzülür,
sonra da
Şakalarına ve gülüşlerine devam ederler.
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3- Yokluğunu ve ayrılık acısını derinden hisseden ailen ise birkaç hafta, birkaç ay veya en fazla
bir yıl üzüntünü yaşarlar,
Sonra da seni kendi hatıralar arşivine atarlar.
İşte bu şekilde senin halk arasındaki öykün son bulur.
Güzelliğin, sağlığın, çocukların, evin, eşin, malın ve mülkün ne varsa hepsi elinden çıkar ve
gerçek
öykün başlar.
Yani ahiret hayatın…
Peki, ölüm için, kabir için, ahiret içi ne kadar hazırız. ?
Bu, üzerinde durmamız ve çokça düşünmemiz gereken bir gerçektir.
Bu mübarek aylar ve kabul edilen dualar hürmetine bizleri affet, kabir ve cehennem azabından koru.
Yolculukta yardım et bizlere Allah’ım!
Âmin....
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Eğitimimizin iç karartan hali
Prof. Dr.Sefa SAYGILI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) sonuçlar ve ilgili istatistikler açıklandı. Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan 2020-YKS sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere
göre, adaylardan 2 milyon 295 bin 890›ının sınavı
geçerli sayıldı.
TYT’de sınavı geçerli olan 2 milyon 295 bin 890
adayın testlerdeki ortalama net sayıları şöyle:
“Türkçe 40 soruda 14,288 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 7,788 ortalama, temel matematik
40 soruda 5,556 ortalama, fen bilimleri 20 soruda
2,668 ortalama.”
AYT’ye girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon
672 bin 309 adayın ortalama net sayıları ise şu şekilde:
“Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,799 ortalama, tarih-1 10 soruda 1,436 ortalama, coğrafya-1
6 soruda 1,576 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,489
ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,732 ortalama,
felsefe grubu testinde 12 soruda 2,298 ortalama,
din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu
testinde 6 soruda ortalama 0,652, matematik 40
soruda ortalama 7,584, fizik 14 soruda 1,082 ortalama, kimya 13 soruda 1,416 ortalama, biyoloji 13
soruda 1,309 ortalama.”
Rakamlar eğitim sistemimizin iç karartan halini
gözler önüne seriyor. Adaylar 24 Türk dili ve edebiyatı sorusundan ancak ortalama 4 küsur doğru
cevap verebilmişler. 10 tarih sorusundan 1’in ancak
üstünde, temel matematikte ise 40 soruda ortalama 5 doğru cevap vermişler. Sonuçlar böyle devam
ediyor.
Okula başlayan herkese zamanı gelince diplomasını veriyoruz, ancak çok zayıf oldukları görülüyor. Gazetemiz yazarı eğitimci Ali Erkan Kavaklı
yıllardır yazıyor, gençlerimizi yetenekleri olan mes-

32

leklere yöneltmek yerine neredeyse hepsini üniversiteler önüne yığıyoruz. Hem vaktinde bir meslekte
yetişmeleri engelleniyor hem de üniversitelerimiz
tıkanıyor.
Bir an önce gereken tedbirleri almalıyız.
ABDURRAHMAN DİLİPAK’A VURMAK
Gazetemiz yazarı muhterem ağabeyimiz bilge
insan Abdurrahman Dilipak’a gazetedeki bir yazısı
bahane edilerek sağdan soldan saldırıların başladığını üzülerek müşahede ediyoruz. Hayatını idealist
gayretlerle hak ve hakikat mücadelesine vakfetmiş,
İstanbul Sözleşmesi ve benzeri felaket anlaşma ve
yasalar için hepimizi ikaz eden böyle bir değerimize
linç girişimini ibretle izliyoruz.
Muhterem Erol Yarar’ın ifadesiyle, “Dilipak’a
vurmayı bırakın, toplumdaki menfi gelişmeleri görün, modayı tekstil sektörüne bırakın, feminizm ve
türevlerinden sakının, LGBT vs. akımlara uzak durun. Hakikaten kadını yüceltmek istiyorsanız, özünüze dönün, Allah’ın ve elçisinin önüne geçmeden
çözümü köklerinizde arayın. 28 Şubatın zorlu dönemlerindeki bir sloganımız bugüne ışık olabilir: İstikbal Köklerdedir.”Abdurrahman ağabeyin yanında
olduğumuzu haykırarak ifade ediyoruz.
FUTBOL FEDERASYONUNA İKİ ÖNEMLİTEKLİFİMİZ
Bilindiği gibi Futbol Federasyonumuz bir karar
alarak pandemi dolayısıyla bu yıl için Süper Lig’den
düşmeyi kaldırdı. Önümüzde sezon Süper Lig 21 takımla oynanacak.
Buna dayanarak iki öneride bulunmak istiyorum. İnşallah yetkililerimizin bu tekliflerimizi dikkate alacaklarına inanıyorum.
Birinci teklifimiz geçtiğimiz sezona has olmak
üzere Trabzonspor’un da şampiyon ilan edilmesi
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olacak. Düşmenin kaldırılmasındaki gerekçe maçların seyircisiz oynanmasıydı. İşte bu yüzden müthiş bir
seyirci desteği olan Trabzonspor, pandemi tedbirlerinden en fazla olumsuz etkilenen takım oldu. Heyecanlı
taraftarlarının yardımı ile birkaç puan daha toplar ve şampiyon olurdu. Şimdi yapılacak olan, bu sezonu
iki şampiyonla ilan etmek. Peki, olur mu derseniz düşme kaldırılıyorsa bu da olabilir diyoruz. Trabzonspor
taraftarı değilim, Trabzonlu hiç değilim. Ancak haksızlığı gidermenin yolu budur bence.
İkinci teklifim de süper ligin 21 değil 22 takımla oynanmasıdır. Çünkü toplam maç olan hafta sayısı
fark etmediği gibi her hafta bir takım boşta kalacağından puan durumları da karışmış olmayacaktır. Sonra
müthiş bir performans gösteren, birinci ligi üçüncü sırada tamamlayan, finalde de
penaltılarla elenen Adana Demirspor’un
Süper Lige alınması uygun
olacaktır. Böylelikle Süper Lig hem
renklenecek hem de bu takımın
mağduriyeti giderilmiş olacaktır.
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Müslüman Mahallesi
Hoşgörü

DIŞ TİCARET

Prof. Dr.Şadi EREN

Medeniyet, “medine” kelimesinden gelir. Medine, “şehir” demektir. Diyebiliriz ki, şehir olmadan medeniyet olmaz. Medine şehrinden âleme ilan edilen esaslar nazara alınmadan gerçek bir medeniyet tesis edilemez.
Şehir denildiğinde ilk hatıra gelen, mimaridir. “Mimari, insanın çev-resini biçimlendirme çabalarının ürünüdür.”470 Mimari, bir yönüyle cansız maddeye ruh verme uğraşısıdır. Tabir yerindeyse “şehirlerin ruhu” vardır veya en azından “ruhu olan şehirler”
vardır. Sadece beton yığınlarının hâkim olduğu şehirler ise, tabir yerindeyse “can çekişmek-tedir.”
Paul Virilio, modern kentlerin "ölü mezarlıkları andırdığını" söyler. Çünkü kentleşme,
şehri öldürdü. Sadece şehri değil; insanı da. Modern kent, kalabalık yığınlardan oluşan
insanın sürgün yeri.471
Goethe, pratik bir sanat veya estetik bir teknik olarak mimarlığı, dondurulmuş müziğe
benzetir.472
Tarihte bir İslam şehrine kuş bakışı bakıldığında ilk dikkat çeken şey, hemen her yerine
serpiştirilmiş olan camilerdir. Bu camilerden günde beş defa ezan okunmakta, tevhit
hakikati âleme ilan edilmektedir. Şehrin merkezinde en büyük cami yer almakta, etrafında da devlet kurumları yapılanmaktadır.
İslam Medeniyetinin gözle görülür şekilde hükmettiği dönemlerde Müslüman mahallesi kendisine has özelliklerle arz-ı endam etmektedir. Şöyle ki:
Hemen her mahallede cami ve mektep bulunur. İnsanlar camide ibadetlerini yaparlar.
Namaz sonrasında ise kıraathane denilen sohbet ortamında çay ve kahvelerini içerken,
birbirlerinin güzel özelliklerinden istifade ederler. İlim yönüyle mümtaz olan kimseler
buralarda sohbetleriyle insanları aydınlatır, dünya ve ahiretin sırlarını anlatır. Bir kısım
âlimler ise belli bir kitabı esas alarak toplumu bilgilendirir. Mesela bazıları Buharinin hadis kitabından ders yaparken, tarikat-meşrep olan bazıları da Mevlana’nın Mesnevisini
âdeta “arkası yarın” heyecanı içerisinde ders verir.
Önceleri cami yanında cemaatin namaz aralarındaki vaktini değer-lendirmek maksadıyla, çeşitli dini eserlerin okunarak dini sohbetlerin yapıldığı kıraathanelerde, daha
sonraları gazete ve mecmua gibi periyodiklerin günü gününe müşterinin hizmetine sunulduğu görülmekte-dir. Bu yönüyle kıraathanelerin, kahvehanelerden daha seviyeli birer kültür merkezi oldukları ve bu sebeple de kulüpler gibi daha elit bir grubun devam
ettiği bir müessese olduğu görülmektedir.473
Kadınlar ve kızlar tesettüre riayet ederek dışarı çıkar, çarşı pazarda alışverişini yapar.
Başkasının hanımına kızına sarkıntılık yapmak türü davranışlar görülmez, görülse de
hemen toplumsal refleks gösterilir, böyle yapanlar hem kanun önünde, hem de kamu
vicdanında cezalandırılır. İslamî değerlerin hükmettiği mahalle ortamında müspet yönden bir mahalle baskısından da söz edilebilir. Bu baskı sebebiyle, bozuk tabiatlı kimseler bile kolay kolay aldatmaya, yalan söylemeye, başkalarını rahatsız etmeye cesaret
edemezler.
34
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Mahallede komşuluk ilişkileri gayet samimidir. Mahalle sakinleri genelde birbirlerini
tanır, sokakta herkes birbirine güler yüzle selam verir, birbirinin hal ve hatırını sorar. Bu
samimiyet diğer ilişkilere de yansır, acı ve tatlı günlerinde bir ve beraber olurlar, kuvvetli bir daya-nışma gösterirler.
Hz. Peygamber, komşuluk hakkıyla ilgili şöyle der:
“Cibril bana komşunun komşuya hakkını o kadar tavsiye etti ki, onları birbirine mirasçı
kılacak zannettim.”474
Hz. Peygamberin şu hadisinde ise Müslüman mahallesinin nasıl olması gerektiği hususunda pek çok ipuçları bulabiliriz:
O, bir keresinde ashabına “Sakın yol kenarlarında oturmayın” buyurdu. Ashab, “Ey
Allahın Resulü! Orada oturmaktan ne çıkar ki? Oralar bizim bir araya gelip sohbet ettiğimiz mekânlardır” dediler.
Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle dedi: “Eğer illa oturacaksanız, yolun hakkını verin.”
Ashab,"yolun hakkı nedir?" diye sorduklarında ise, şöyle cevap verdi:
“-Gözleri haramdan çevirmek,
-eziyet etmekten, başkasına sıkıntı vermekten kaçınmak,
-selam almak,
-iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak.”475
Hz. Peygamber bir başka hadisinde ise şöyle der:
“Müslümanların yolundan rahatsızlık veren şeyleri kaldırınız.”476
Hemen her mahallede bir de çeşme bulunur. Çeşmeler genelde vakıf eseridir. Hayır
sahibi biri çeşmeyi yaptırmış, “fi sebillah” yani Allah yolunda insanların hizmetine sunmuştur.
Mahalle mektebinde küçük yaştaki çocuklar kız erkek karma eğitim görseler bile, buluğ döneminden itibaren karma eğitim yapılmaz, kız ve erkeklerin ayrı mekânlarda eğitim görmesi sağlanır.
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Glasharmonika
İbrahim BİÇER

Glassharmonika ya da
Glass armonika (İngilizce:Glass Harmonica), (Almanca:Glasharmonika),
(Fransızca:
Armonica de verre), 18. yüzyılda Benjamin Franklin tarafından mekaniksel versiyonu
icat edilmiş ve "armonica"
(armonika) adını koymuştur.
İtalyancada "armonica" harmoni demektir. Parmakların
ıslatılmasından sonra dönen
düzenek üzerindeki bardaklara sürterek ses çıkarır. Franklin'in armonikası
Franklin tarafından 1761 yılında tamamen yeniden yapılarak düzenlendi ve
Franklin adını İtalyanca harmoni kelimesinden gelen armonica (armonika) koydu. Londra cam üfleyicisi Charles James ile çalıştı ve bir tane yaptılar. 1762'de
dünyaya tanıtma galasında Marianne Davies tarafından çalınmıştır.
Franklin'in pedallı versiyonunda yatay olarak 37 kase demir, bir dingile tutturuldu. Bu pedal ayakla dönüyordu. Ses ıslak ellerle kenarlara dokunularak
çıkarılıyordu. Kenarlar akord etmek için farklı renklere boyanmıştı.
A'nın koyu mavi, B'nin mor, C'nin kırmızı, D'nin turuncu, E'nin sarı, F'nin yeşil, G'nin mavi ve tesadüfel gelen bemol ve diyezler beyazdır.
Tehlikeli yanları
18. yüzyılda bu enstrumanın popülerliği çalanları ve dinleyenleri delirttiği,
hastanelik ettiği iddiası nedeniyle azalmıştır. Bu konuda bilinen çoğu rivayet
Alman kaynaklıdır. Bu örneklerden biri Alman müzik bilimci Friedrich Rochlitz'dir. Allgemeine musikalische Zeitung'daki bir yazıda enstrumanın insanı
melankolik bir ruh haline sokarak depresyona sürüklediğini iddia etmiştir.
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GÜL KOKULU PEYGAMBERİM
Nur Deniz Süzen

Kar beyazı kadar beyaz teni ve elmayı
andıran yanakları vardı küçük kızın. Yüzünde
hissettiği su damlası ile başını hızla, tenine zıt
olan kara bulutlara çevirdi. Çocuksu aklı ile
konuştu:
“Bulut kardeşler! Acaba bugün ağlamasanız olmaz mı? Söz veriyorum bu gün dışında
istediğiniz gün ağlayabilirsiniz. Ama bugün
ağlamayın! Babam gelecek çünkü.”
Küçük kız, sanki bulutlar ona cevap verecekmiş gibi birkaç saniye bekledi. Duyduğu
tanıdık korna sesiyle, yüzünü kara bulutlardan çekip, bebek mavisi rengine sahip olan
Vosvos’a çevirdi. Küçük kız, camdan babasının
yüzünü gördüğü an heyecanla ellerini çırpıp
gülümsemeye başladı. Kızarık yanaklarında
gamzeler ortaya çıkmıştı gülünce..
Babası arabayı park edip arabadan indikten
sonra, küçük kız hızla babasının yanına koştu.
Küçük kollarının gücü yettiği kadar, babasına
sımsıkı sarıldı. Babası, küçük kızın boyuna
yetişmek için eğildi ve kızının yüzüne özlemle,
doyasıya baktı. Küçük kız heyecanla konuştu:
“Babacım! Seni çok özledim!”
Genç adam, kızının kumrala kaçan kahve
saçlarını sevdi ve konuştu:
“Ben de seni güzel kızım! Bak bu sefer sana
neler getirdim?”
Küçük kız sevinçle ellerini çırptı ve arabanın
yanına giden babasını takip etti. Genç adam
Vosvos’un bagajını açtı ve elini oradaki poşetlerden birine soktu. Küçük kız, heyecanla
babasının ne aldığına bakıyordu.
Genç adam, poşetten çıkardığı küçük şişeyi
kızının eline bıraktı. Küçük kız merakla sordu:
“Bu ne babacım?”
Genç adam, kızın elindeki şişenin kapağı

nı açtı ve kızın minik burnuna doğru tuttu.
Küçük kız kokuyu içine çekti ve beğendiğini
gösteren bir gülümseme belirdi yüzünde.
Genç adam kızına sordu:
“Nasıl kokuyor kızım?”
“Gül gibi babacım!”
Genç adam onu onaylarcasına başını salladı.
“Evet kızım! Gül gibi kokuyor ama bu başka
kimin kokusu biliyor musun?”
Küçük kız kafasını iki yana salladı:
“Peygamberimiz Hazreti Muhammed
(s.a.v.) Efendimiz gibi kokuyor. Çok güzel değil
mi?”
“Babacım! Peygamberimiz ne kadar da
güzel kokuyor!”
“Dünyanın en güzel kokusu güldür kızım. O
yüzden gül kokulu Peygamber denmiştir O’na.
O kadar güzel kokarmış ki, insanların içini
serinletirmiş. Ne güzel! Allah’ın bir hikmeti
değil mi?”
Küçük kız başını salladı ve düşündü.” Demek ki Peygamberimiz çok güzel bir insanmış.
İnsanlar O’nun kokusunu bile çok severlermiş!” diye geçirdi içinden.
Gül kokusunu daha da çekti içine ve dedi ki:
“Mis kokulu Peygamberim!”
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Efe AKIMCILAR

KURUCU

Yıl 1954.Hayatının büyük bir bölümünde pazarlamacı olarak çalışan Ray Kroc, kelimenin
tam anlamıyla bir ikna uzmanı olmuştur. Bu koşuşturma, onu, yaptığı ve ürettiği bir takım
ürünler onu çevresinde alay konusu haline getirdi ve bankalardan çektiği krediler onu banka
nezlinde sıfıra indirdi,
52 yaşındayken bir gün yaptığı işle alakalı bir telefon aldı ve hayatı değişti. Sıradan ve yerel
hamburgerci olan McDonalds’ı bir imparatorluk haline getirdi. Dünya ekonomisini yön verenlerden biri olan bu firmanın hep birlikte yükselişini izleyelim.

V İ D E O - OY U N

BATUHAN

Cities: Skylines

PINARBAŞI

İlk Yayınlanma Tarihi: 10
Mart, 2015
Motor: Unity
Modlar: Single-player video game
Platformlar: PlayStation 4,
Xbox One, Nintendo Switch,
macOS, Microsoft Windows,
Linux
Geliştiriciler: Colossal Order, Tantalus Media
Türler: Şehir-kurma, İnşaat ve Yönetim Simülasyonu

MAKALE

PANDEMİDE KAFKA RÜZGÂRI
Ülkü KARA

Hukuk kelime anlamı olarak haklar bütünü anlamına
gelmektedir. Kastedilen bu hakların ne olacağı, sınırlarının ve kısıtlarının nasıl belirleneceği ise hukuk
kuralları ile belirlenmektedir. Hukuk kuralları
toplumsal ihtiyaçlara yanıt verebilmek için
konmaktadır. Hukuk örf ve adet hukukuna,
doğal hukuka hatta bazen ilahi hukuka dayanarak bu toplumsal ihtiyaçları en adil
şekilde cevaplamaktadır.
Verilen bilgiler ışığında incelenen
kitaplara gelecek olursak Kafka,
döneminin siyasi ve sosyal yıpranmışlıklarını iki ayrı kitabında da
sentezleyerek vermiştir. Buradan
hareketle hukuk; insanların birbirleriyle, toplumla ve devletle olan
ilişkilerini düzenlemekle yükümlüdür. Zira toplumsal bir varlık olan
insan görgü kuralları, ahlak kuralları
ve din kuralları gibi kuralların yanı
sıra toplumsal düzenin sağlanması
için hukuk kurallarına da ihtiyaç duymaktadır.
Dava romanının başkahramanı
Bay K. yönünden ise toplumun muhtaç olduğu hukukun yetersiz olduğunu ve yetki sahibi
kimselerin devlet gücünü keyfi olarak uyguladıklarını söylemek yerinde olacaktır. Bilindiği üzere TCK
genel ilkelerinde suçların ve cezaların kanuniliği ilkesi
geçerlidir. Ayrıca tutuklama gibi sonuçları şüpheli için ağır
neticeler verebilecek bir koruma tedbirininse kuvvetli suç şüphesine dayanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra şüpheli tutukluluğun gerekçesini bilmeli ve suçun niteliğine göre zorunlu müdafilik kurumu
işletilmeli veya savunma hakkının gerektirdiği üzere seçeceği bir müdafii nezaretinde
ifadesi alınmalıdır.

Ancak romanın içeriğinden anlaşılacağı üzere en temel haklar kabul edilen masumiyet karinesi, savunma hakkı, susma hakkı ve
cezaların kanuniliği ilkeleri ihlal olunmuştur. Hukukun amacı, şahısların maddi ve manevi bütünlüğüne yönelecek her türlü tehdidi
önlemek, bu nevi tehditler gerçekleşmişse de bunların
men'i için yaptırımlar uygulamaktır. Bay K. için sınırlanırken özlerine dokunulmayacak çekirdek
haklar dahi keyfi bir biçimde ihlal olunmuştur. Hukukun
amacı yaşam hakkı - savaş gibi zaruri bir durumun ön görmediği durum dışında- hiçbir gerekçe yahut suçlama olmaksızın
idam olunan Bay K. nın yaşam hakkını korumak olmalıdır. Hukuk insanca yaşamanın gereği olan başta insan
haklarını garanti altına alarak güvenli toplumlar inşa
etmelidir.
Bireyin yaşadığı toplumda kendini güvende hissetmemesi belki de Gregor Samsa gibi
azınlıkta kalan grupların çoğunluklar tarafından eziyete mahkûm olmasını doğuracaktır.
Bu açıdan hukuk bireyler arasında adalet ve
eşitlik sağladığı gibi korunmaya muhtaç vaziyette olan gruplara pozitif ayrımcılık müessesi işletilerek denklik durumu eşitliğe evirilmelidir. Hukukun amacı felsefi, dini, etnik
kökeni, rengi, cinsiyeti, siyasi düşüncesi ne
olursa olsun ayrım gözetmeksizin toplumu
birleştirmeli ve de bütünleştirmelidir. Bu
sayede olan hukukla olması gereken hukuk
barajı aşılarak muasır medeniyetler meydana
getirilecek, toplumsal refaha ermiş uluslar inşa
edilecektir.Ülkü Kara (Bu yazı KAFKA’nın Dönüşüm ve Dava kitaplarının kahramanlarının nezdinde insanların acı sonunu hazırlayan hukuksal eksikliklerimize itafen kaleme alınmıştır. )
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Hacı Kılıç Cami ve Medresesi
Cengiz AVCILAR

Selçuklu devletinin son dönemlerinden kalma bir eser
olarak 750 yılı aşan yaşına rağmen hala dimdik ayakta duran
Hacı Kılıç Cami, taçkapısı ve
mihrabındaki süslemelerle Kayseri'deki tarihi eserler arasında
özgün bir yere sahiptir.
Kayseri şehir merkezinde
ve İstasyon Caddesi üzerindeki
Hacı Kılıç Cami, Selçuklu döneminin önemli eserlerinden biridir. Kayseri'nin sahip olduğu
dini yapılar arasında önemli bir
yeri bulunan Hacı Kılıç Cami;
Selçuklu devletinin son dönemlerinde 647 (M. 1249} tarihinde
Ebu'l-Kâsım Bin Ali Tûsî tarafından yaptırılmıştır.
Mimari Yapısı
Hacı Kılıç Cami, yanındaki medrese ile bir bütün oluşturmaktadır. Her iki yapı da kesme taştan
yapılmıştır. Cami ve medreseyi meydana getiren yapı, kıble istikametinde 52x37 m. ölçülerinde,
kalın taş duvarlarla çevrilmiş dikdörtgen bir plana sahiptir. Güney cephede üstte kemerli üç pencere vardır. Ortada dışa doğru çıkıntılı mihrap bolümü bariz bir şekilde görülmektedir. Medresenin kuzey batı köşesinde kare, camiin güney doğu köşesinde silindirik biçimde yapılmış köşe
kuleleri vardır. Külliyenin doğu cephesinde camiye ait iki büyük pencere yer almaktadır. İlk pencere iki bölümdür; alt kısmı dikdörtgendir, üstte de sivri kemer içine de küçük bir pencere yerleştirilmiştir. İkinci pencerenin önüne büyük bir taş minare yapılarak kapatılmıştır, pencerenin
sadece kenarı görülebilmektedir. Minarenin hemen yanında Kayseri Mirlivası Hüseyin Bey'e ait
bir mezar bulunmaktadır. Kitabesinde 953 Ramazan (M.1552) tarihi okunmakta olan bu mezar
önceleri caminin önünde bulunmakta iken, buradan cadde açılması üzerine caminin minaresi
bitişiğine nakledilmiş, mezar taşları da minare kaidesine yerleştirilmiştir.
Caminin giriş cephesinde, kapının iki yanında birer dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Bunlardan sağ taraftakinin önü sonradan yapılmış minare kaidesi ile kapatılmıştır. İbadet mekanında, mihrap duvarında üç, batı duvarında da iki pencere daha bulunmakta olup, bunlar mazgal
pencere niteliğindedir. Mihrap nişi geometrik örgülü yıldız geçmelerden meydana gelmiş bir
bordürle çevrilmiştir.
Caminin ve medresenin köşelerinde destek kuleleri bulunmaktadır. Bunlardan medrese ve
cami arasındaki alana, dikdörtgen kaide üzerinde, yuvarlak gövdeli tek şerefeli taş minare oturtulmuştur.
Hacı Kılıç Cami mihrap duvarına dik beş sivri tonozlu çatı ve dört köşe kesitli örme ayaklara
dayanmaktadırlar. Bu örme ayakları hafifçe beşik tonozlara girmiş bulunan dolgu kemerler birbirlerine bağlamaktadır. Yan sahınlardan daha geniş olan orta sahın mihrap önüne rastlayan
bölümü pandantifli bir kubbe ile örtülüdür. Bu kubbenin içinde dikdörtgen üç küçük aydınlık
penceresi bulunmaktadır. Ayaklar, kemerler ve tonozlar perdahlı sıva ile örtülmüşlerdir.
Hacı Kılıç Cami'nde mihrap kıble duvarındaki üç sıra yassı profilli sivri kemerin altına yerleştirilmiştir. İnce taş işçiliği ile gayet nefis bir tarzda işlenen bu mihrabın dış pervazını kenarda kenarı
silmeli daha dar bir bordür takip eder, içteki ince bordür ise içeriye doğru iyice eğiktir. Mukarnaslı mihrap nişini üstte kalkık kemerli, rumi desenli bir rölyef kabartma çevrelemektedir Bunun
da dışında köşelerde birbirine düğümlerle geçen üç şerit halinde yassı profil bulunmaktadır.
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Mihrap nişi, üç cepheli küçük nişlerle övülmüştür. Ve etrafı baklava dilimli kafeslerle tanzim
edilmiştir. Kenardaki sutunçelerin gövdesi yine geometrik kompozisyonlarla tezyin edilmiştir ve
başlıkları küçük mukarnaslarla süslüdür. Kemer aynasında iki adet kabartma gül bulunan bu
mihrap, söz konusu bütün özellikleriyle taçkapılardan sonra Hacı Kılıç Külliyesi'nin çok kıymetli
bir bölümünü meydana getirmektedir.
Üst kısımları tahrip olmuş bulunan her iki taçkapı külliyenin yakın zamanlarda yapılan restorasyonunda oldukça iyi bir tamir görmüştür. Bu kapıların ana şemaları birbirine benzer; desenlerde ise bir kısım farklılıklar görülür.
Dikdörtgen formundaki ana planda dış pervaz; geniş bir bordürden meydana gelirken dışında
daha dar, içinde de ince su ile geometrik geçmeli kompozisyonlarla süslüdür. Daha içte kabartma motifli sivri kemer yer alır; içte rumi, dışta geometrik motifli iki bordürden oluşur.
Girişteki mukarnaslı nişin altında celi sülüsle yazılmış bir kuşakta Tevbe Suresi'nin 18. ayeti
yer almaktadır: "Allah'ın mescidierini ancak Allah'a ve ahiret gününe imân eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imâr eder. İşte doğru
yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır." âyet-i kelimesi yazılıdır.
Cami girişinde bu yazı; beyaz mermer üzerine yazılmışken, medrese kapısında taş üzerine
işlenmiştir. Giriş kapısı basık kemerlidir. Sağ ve solda mukarnaslı nişli mihrabiyeler yer alır. Taçkapı dış pervazında yukarıya kadar uzanan sütunlar ve içte; giriş kapısının iki yanındaki küçük
sütunlar da geometrik karakterde değişik desenlerle süslenmiştir. Yalnızca medrese kapısının
dış pervazında mukarnaslı bordür dolaşmaktadır. Bu kapının üst kısmındaki kitabede celi sülüsle
Arapça olarak iki satır halinde yazılan metnin tercümesi şöyledir: "Bu mübarek medresenin yapılmasını Keyhüsrev'in oğlu yüce sultan, din ve dünyanın şerefi, fetihler sahibi, Keykâvus devrinde 647 (1243) senesinde zayıf kul Tûs'lu Ali oğlu Ebu'l-Kâsım eliyle emretti."
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İ L A H İ YAT

BİR DÜŞMAN SEVDİM, İÇİMDE…
Mehmet DİKMEN

Terbiye edilmezse, insanın en büyük düşmanı,
insanın içindeki nefs-i emaresidir.
İnsanın hayatı boyunca savaşıp durduğu dış düşmanlarından
çok daha ileri, sinsi bir düşmanı daha vardır. Hem de
bu düşman, insanın sadece yanında ve yakınında da değildir.
Bizzat bedeninin içinde, göğsünün ortasındadır. Bu düşman,
insanın çok sevdiği, her dileğini isteyerek yerine getirdiği bir
varlıktır.
Kısacası bu büyük düşman, nefis dediğimiz insanın kendi
canıdır.
Hadis-i şerifte bu gerçek şöyle belirtilir:
“Senin en büyük düşmanın, sırtınla göğsün arasına yerleşmiş
bulunan kendi nefsindir, öz canındır.
(Keşfü’l-Hafa, I, 128)
Nefis, insanın iradesiyle ortaya koyduğu tüm fiil ve eylemlerinin,
istek ve arzularının, niyet ve eğilimlerinin odak noktasıdır.
İnsanın tüm yaşamı nefisle şekillenir, nefisle canlanır,
nefisle sürdürülür. Nefsin devrede olmadığı bir anı yoktur
insanın. Dolayısıyla insanın işlediği tüm hataların, kusurların,
günahların, isyanların, inkarların, şerlerin, kötülüklerin
menşei nefistir. Bu yüzdendir ki, nefse, nefs-i emmare denmiştir.
Yani kötülüğü ve şerri emreden, insanı günah işlemeye
sevkeden nefis demektir. İnsanın nefs-i emmaresinden daha
büyük düşmanı yoktur.
İnsanın diğer düşmanları, nefs-i emmarenin düşmanlığının
yanında hafif kalır. Çünkü nefs-i emmare insanın dışında
bir varlık değil, bizzat insanın kendisidir. Kendi canıdır. İnsanın
nefsinin insana yaptığı düşmanlığa, başka hiçbir varlık
yetişememektedir.
Nefs-i emmare, insanın gayri meşru heva ve heveslerinden,
Rabbinin emrine isyanlarından, Allah’ın nimetlerine
nankörlüklerinden, canlı-cansız tüm varlıkların haklarına
tecavüzlerinden ibarettir. İnsandaki şer güçlerin odağı ve karargahı
durumundadır.
Kur’an-ı Kerimde, insanın nefsine zulmetmesinden bahsedilmektedir.
Bununla, insanın Rabbine isyanla, kendi kendine
düşmanlık etmesi, zarar vermesi, mutluluktan mahrum
bırakması, azap ve cezayı hak eder hale getirmesi gibi durumlar
kastedilmektedir.
İnsan, kendine yaptığı bu zulümden sorumludur.
Aslında nefis, terbiye edilmeye yeteneği olan bir varlıktır.
Hiçbir terbiye ve eğitim görmediği takdirde, nefis, nefs-i emmare
halinde kalır ve insana en büyük düşmanlığı yapar, en
büyük zararı verir.
Ancak insan, nefs-i emmareyi, iman ve salih amellerle, güzel
ahlakla, ibadet ve iyiliklerle terbiyeye alırsa, nefs-i emmare
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tekamüle başlar, büyük bir gelişme yaşar. Terbiye görmüş
nefis, nefs-i emmarelikten kurtulup şu gelişim merhalelerine
ulaşır:
• Nefs-i levvame: Kusur ve hatalarını gören ve itiraf eden, kendini
kınayan, özeleştiri yapan nefis...
Nefis, emmare mertebesinde iken, hiçbir hatasını ve kusurunu
görmez ve itiraf etmez. Hatalarını kabule, ancak levvame
mertebesine çıkınca başlar.
• Nefs-i mutmainne: Nefsin, manevi doyuma eren; hak
ve doğru yolda yürümenin önüne çıkan tüm engelleri aşan,
inancındaki tereddütleri ve şüpheleri yenen mertebesidir.
Nefs-i mutmainneye, insan, kalp itmi’nanı ile ulaşır. Bu da
tahkiki ve yakînî bir imanla, kesin bir inançla mümkün olur.
• Nefs-i mülhime: İmanda yakine ve itmi’nana erip kendini
ibadetlerle, güzel huylarla süsleyen nefis, artık rabbinden
rahmet esintilerine, doğru ilhamlara, iyilik meyillerine nail
olur. Bu mertebeye eren nefis, insana hep hayır telkininde bulunur,
hep doğruyu ilham eder, hep hidayeti gösterir. Bu hal
de mü’minde feraset, basiret ve intak-ı hak (gerçeğe uygun
konuşma) şeklinde tecelli eder.
• Nefs-i radıye: Allah’ın emir ve yasaklarına seve seve itaat
eden, İslamın tüm hükümlerine razı olup boyun eğen nefistir.
• Nefs-i mardiye: Kendini Allaha sevdiren, kulluğundan
Rabbini razı eden nefistir.
İnsan nefs-i emmare mertebesinde çakılı kaldıkça, saydığımız
bu tekamül ve gelişim merhalelerine ulaşmadıkça, nefis,
insan için en büyük düşman olmaya devam edecektir.
• Nefs-i kâmile: Nefsin terbiyesinde son merhale, insan-ı
kamil olmaktır. İnsan-ı kamil, tüm kötülük arzu ve meyillerinden
arınmış, kusurlu ve hatalı davranışlardan sıyrılmış, güzel
ahlak ve temiz huylarla bezenmiş, her yönüyle dört dörtlük
hale gelmiş mükemmel insan demektir. Nefis terbiyesinde varılacak
son durak budur.
Nefsin bu mertebeleri, birbiri üstünde sırayla varılan gelişim
mertebeleri değildir. İnsan, nefsin bu gelişim seyrinin
tümünü birden elde edebilir. Her birinden kısmen hissesi olabilir
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Lewis
İsmail Hakkı UZUN

Çeşidi
Makineli tüfek
Uyruğu
Birleşik Krallık
ABD
Hizmet geçmişi
Hizmet
1914-1953
Kullanıcılar Kullanıcılar
Kullanıldığı savaşlar I. Dünya Savaşı
Paskalya Ayaklanması
Emu Savaşı
Muz Savaşları
İrlanda Bağımsızlık Savaşı
İrlanda İç Savaşı
Letonya Bağımsızlık Savaşı
II. Dünya Savaşı
Kore Savaşı
Malaya Krizi
1948 Arap-İsrail Savaşı
Kuzey İrlanda sorunu
Üretim tarihi
Tasarımcı
The Birmingham Small
Arms Company Limited
Tasarlandığı tarih
1911
Üretici
The Birmingham Small
Arms Company Limited
Savage Arms Co.
Üretildiği tarih1913-1942
Özellikler
Ağırlık
13 kg
Uzunluk
1,280 mm
Namlu uzunluğu 670 mm
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Genişlik 110 mm
Mühimmat .303 British
.30-06 Springfield
7.92×57mm Mauser
Atış hızı 500-600 mermi/dak
Etkili menzil 800 m
Azami menzil 3200 m
Besleme sistemi
47-97 mermilik
tambur şarjör
Nişangah
Gez ve arpacık
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Ebabil kuşlarını vurmak...
Ayhan VEYSİOĞLU

Bu gün konumuzun başlığı Ebabil kuşlarını
vurmak. Ebrehe ve ordusu Mekke'ye saldırmış
ve Kabeyi yıkmak için ordusuyla muhasara
etmişken... Deyip meseleyi günümüzde yaşananlarla kıyaslama yapmak niyetiyle zihinlerde
küçük bir pencere açmak ve meseleye birde
buradan bakmak istiyorum. Kabe muvahhidiyetin kalbi oldugu gibi, insanda kainatın kalbi
hükmündedir.
Evvel zamanda imanın İslam'ın Hanifliğin
tevhidin kalbi olan Kabeyi kendi ihtiras ve menfaatleri doğrultusunda yıkmaya çalışan Ebrehenin bu günkü versiyonları yine menfaat ve
ihtirasları için büyük bir savaş bir yangın çıkarmış butun insanlığı insanı insaniyeti hedef alan
bir saldırı ve taarruz içine girmiştir. Bu cephede
topyekûn insanlık saldırı ve işgal altında.
İnsaniyetin maddi manevi taarruz isgal ve
istilâ edildiği hengamda... Birileri cephe gerisine çekilip karşı taarruz etmesi gerekirken bir
diğerinin papucuyla külahıyla nizamî gayrınizamiliğiyle uğraşarak cephenin bozulmasına zaafiyete uğramasına kafaların karışmasına sebeb
olmaktadır.
Maddiyyunluk taunu, arkasından idolojiler
fanatizm şehvet hastalık salgınlar ve ihtiras ve
daha bir çok argümanlarla sadece imana ve islama saldırmayı geçmiş bütün insanlığı hedef
almış bir şeytani aklın herkesi birbirine düşürdüğü dehşetli bir zamanı yaşıyoruz. Ve bu cephede şahsiyetin şahısların kişinin rengi dili dini
degil onemli olan. Oyleki bu cepheden ayyaşada ihtiyaç var berduşada, müdakkikede ihtiyaç
var mutezile muvahhide... Yani insan bedeninde olan herkese ihtiyac var. Çünkü lehimizde
olmayanların aleyhimizde olmalarının zararını
hepinizin göreceği bir dehşetli zaman. Hani diyordunuz ya ahir zaman... Evet belki yaşanan
hakikaten ahir zaman. O halde ademoğlu milliyetçiliği yapma zamanıdır madem ahir zaman...
Ebrehe ve ordusu ciddi ezici bir taaruza hazırlık
yapmış... Silahların akıl güç yeter cinsten değil.
Ruhları eziyor yakıyor yok ediyor ifsad ediyor...
Boyle bir hengamda bizler cok fantastik ve
kendi ego ve hegomanyamızın derdine düşüp
bir diğerine saldırarak ne yaptığımızı saniyoruz.
Fil suresinde bahsedilenler yeniden yaşanı-

yor. Herkes kendi çadırının üç keçisinin ovasının
obasının derdini bir yana bırakıp bu materyalist
ve şeytanî akılla elinde neyi varsa onunla mücadele etmeliyken... Sen ebabil kuşlarını öldürmeye kalkıyorsun. Bu milletin özünde saklı bir
cevheri yok etmeye çalışanlara inad demeliyiz
ki... Hepimiz biriz birdeniz bize taaruz eden
şeytan ve şeytanî akla karşı cephemiz bir...
Kimsenin eksigine kusuruna yanlışına bakilacak
zaman değil. Enfuste ve afakta yapilan bur mücadelede herkese ihtiyac var..
Sen bu cepheyi zaafiyete ugratmaya benlik
ve enaniyetine dokunanları bahane edip i karşı
cepheye yardım etme. O işe yaramıyor dediklerinde saklı cevheri eğer aklın varsa yönlendir.
Kibri ve kaprisi bırak. Nefsine gem vur şeytana
hizmet etme.
Bu gün ebabil Birlik beraberlik tesanüd yardımlaşma bir diğerinin kusur ve günahları hatalarını gözardı edip var gücüyle şeytaniyete karşı
insaniyet cephesini sıkılaştırma zamanıdır.
Bir daha düşün. Ümmetin menfaati mi kendi
menfaatin ve şahsiyetin mi. Fedakarlık özveri
ve digergamlık inan ki nefsin egonun ve hevanın tatmininden çok daha lezzetlidir. Susan
sabreden dikkat eden kazanır. Eğer susamıyorsan bil ki iyi değilsin. Eger sen iyi değilsen bir
diğerine zaten söz söyleme hakkın yok...
Unutulmamalı ki; islam olmak insanın kusur
ve hatalarından alî olmak demek değildir. İslam olmak bir terbiye methodunu kabul edip
onun içinde seyrisulûk ve tekâmülünü gerçekleştirmeye çalışmaktır. Nesi terbiye kalbi balans
etme idraki Aydınlatma sürecidir. Kimse islam
oldum kurtuldum diyemeyeceği gibi bir diğerine de hem mükemmellik addedip sonra onda
gördüğü kusurlardan dolayı itham edemez onu
aşağılayamaz. Bu islami bir duruş ve davranış
olmayıp şeytani bir tavır ve anlayıştır.
Allah c.c şeytan için onu sefih ve düşkün olarak tarif ediyor.
Kusur görme hastalığından kurtul enfüste
akibetini endişe et.
Hakikati sırrı işleyişi ve hikmeti bilmeyip
saldırıyorsan kendine iyi bak. Bu insaniyet ve
islamiyet cephesinde herkese ihtiyac var ve hiçbirini seytana feda edemeyiz.
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K A PA K

YURDUM İNSANI!
PRAGMATİST OLMADA
BARİ KOMMENSALİST OL
Yavuz Selim PINARBAŞI

Kıymetli dostlarım, şimdi bu başlıkta nereden çıktı diyeceksiniz. Anlatayım. Çevremizi o kadar faydacı (Pragmatist) insanlar çevrelemiş ki güneşimizi dahi kesiyorlar. İş
yapmamızı, hareket etmemizi hatta üretkenliğimizi baltalıyorlar. Sizler de düşünecek
olursanız etrafınızda bu türden, yaşama sevincinizi tüm ışıltınızı alıp götüren insanlar olduğunu hatırlayacaksınız. Nâcizâne, bu sıkıntılı insancıklara bari, biz ve bizim gibilerden
faydalanın da bari zarar vermeyin (Kommensalist olun) diyorum.
Bu iki terim üzerine ciltler dolusu kitaplar yazılıp, felsefeler yapılmış. Dilerseniz, bilgi
dağarcığınızı şenlendirmek adına bu terimleri biraz açayım.
PRAGMATİZM:
Felsefede Faydacılık hem iyinin teorisi hem de doğrunun teorisidir. İyinin teorisi
olarak faydacılık refahçıdır (Welfarist). İyi en fazla faydayı sağlayandır ve burada fayda
zevk, tatmin veya bir nesnel değerler listesine göre tanımlanır. Bir doğru teorisi olarak
ise faydacılık; neticecidir (Consequentialist). Doğru hareket en yüksek faydayı verendir.
Bencil taraftan bakıldığında.
Faydacılık ilk olarak xvııı. yüzyıl İngiltere’sinde Jeremy Bentham ve diğerleri tarafından öne sürülmüştür. Fakat Epikür (Aipikuros) gibi antik Yunan filozoflarına kadar geri
gidilebilir. İlk kez ortaya atıldığında iyi (tek taraflı) en fazla insana en fazla mutluluğu
getiren şey olarak tanımlanmıştı. Ancak daha sonra Bentham iki farklı ve birbiri ile çelişme(karşı tarafa zarar veren) potansiyeli olan kavram içerdiğinden birinci kısmı atıp
sadece kişi için “en büyük mutluluk prensibi” demiştir.
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Hem Bentham’ın hem de Epikür’ün formulasyonu Hedonistik nedenselliğin farklı
tipleri olarak düşünülebilir çünkü hareketlerin doğruluğunu sebep oldukları mutluluğa
göre ölçüyorlardı ve mutluluğu zevkle tanımlıyorlardı. Ancak Bentham’ın formulasyonu
ferdi olmayan bir Hedonizm’di. Epikür’ün kişiyi en mutlu eden şeyi yapmasını tavsiye
etmesine karşılık Bentham herkesi en mutlu yapacak şeyi yapmayı uygun görüyordu.
John Stuart Mill “Utilitarianism” isminde ünlü ( kısacık) bir kitap yazmıştır. Mill bir
faydacı olmasına rağmen bütün zevklerin aynı değerde olmadığını ileri sürmüştür. Zevkin nihai bir doruğu olmayıp “Mutsuz bir Sokrat (Sokrates) olmak mutlu bir domuz olmaktan yeğdir” sözü bu görüşünü anlatır.
Faydacılığı eleştirenler bu görüşün birkaç problemi olduğunu söylemişlerdir. Bunlardan biri değişik insanların (bencillerin) faydalarının karşılaştırılmasının zorluğudur. İlk
faydacıların çoğu mutluluğun felisifik hesap (Felisific Calculus) ile sayısal olarak ölçülebilir karşılaştırılabileceğine inanıyorlardı ama pratikte bu hiçbir zaman yapılamadı.
Değişik insanların mutluluğunun kıyaslanmasının sadece pratikte değil prensipte de
mümkün olmayacağı ileri sürülmüştür.
KOMMENSALİZM:
Bir organizmanın(canlının) zarar görmeden diğer organizmalardan(canlılardan) fayda sağladığı iki canlı organizma arasında bir tür ilişkidir. Bir Kommensal tür, evcil hayvan
türlerinden hareket, sığınma, besin veya destek elde ederek başka bir türe faydalar
sağlar; bu da (çoğunlukla) yarar sağlamaz veya zarar görmez.
Kommensalizm, türler arasındaki kısa etkileşimlerden yaşam boyu yaşanan ortak yaşama kadar değişir.
Terim 1876’da Belçikalı paleontolog ve zoolog Pierre-Joseph van Beneden tarafından
“karşılıklılık” terimi ile birlikte icat edildi. Beneden başlangıçta, atık yiyecekleri yırtıcıları
takip eden karkas yiyen hayvanların faaliyetlerini tanımlamak için bu kelimeyi uyguladı.
Kommensalizm kelimesi , “masa paylaşımı” anlamına gelen Commensalis Latince sözcüğünden gelir. Kommensalizm çoğu zaman ekoloji ve biyoloji alanlarında tartışılmaktadır, ancak bu terim diğer bilimlere de yayılmaktadır.
Günümüzde insanlar için de kullanılır hale geldi.
Şerefli yaratılmış (Eşref-i Mâhluk) olan insan, bırakınız zarar vererek emellerine ulaşmayı, karşılık beklemeden -ki burada şu hususu vurgulayayım; karşılık bekleyerek yapılan iyilik “Mel’un” bir hal olup tefeciliktir- yardıma koşan insandır.
Aziz dostlarım, yakınınızda her zaman menfaatsiz sizi seven dostlarınız olsun. Saygılar.
www.yavuzselimpinarbasi.com
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Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin
cennet fetvası
Tü r k i y e ’d e
hiçbir zaman
gündemden
düşmeyen biri
dini, diğeri bedeni iki konu
var ki, ne zaman onlardan
söz açılsa herkes allâme kesilir. İnsanlar,
ehliyet sahibi
olup olmadıklarını düşünmeden ulu orta
konuşmaya,
saçma sapan
sözler söylemeye kendilerini öyle kaptırırlar ki durdurana aşk olsun!
Üç beş kişinin bulunduğu bir mecliste
“şuram ağrıyor” demeye görün, oradakiler hemen uzman doktor kesilirler, ilaç
üstüne ilaç tavsiye ederler, akla hayale
gelmedik tavsiyelerde bulunurlar. Dini konular açıldığı zaman da aynı densizlik söz
konusu olur. Bilen de konuşur, bilmeyen
de. Hatta bilmeyen, bilene göre daha fazla
çene çalar, fetva üstüne fetva (!) vermeye başlar. Bu had bilmemezlik daha çok
Kurban Bayramlarında kendini gösterir.
Mesela çağdaş Ebu Cehillerden biri, geçen Kurban Bayramlarından birinde şöyle
saçmalıyordu: “Yeni yeni ortaya çıktı ki,
ne gökten kurdeleli koç indi, ne ‘beni kes’
dedi. Ne ‘kurban’ kesmek anlamında… Ne
cennete giderken koçun sırtına biniliyor,
50
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ne de hayvan kesmek farz. Anlamadığınız bir dilden ibadet yaparsanız işte böyle
olur.
Ancak kimileri yine de mutlaka kan akıtmaktan yana (Sanki her gün yüz binlerce
hayvanın kanı akıtılmıyor ve bu herif hiç et
yemiyor). Mutlaka hayvanı yatırıp boğazlayacak. (Ayakta mı boğazlamak gerekiyor?) Mutlaka kan kokusu alacak. Mutlaka
kan görecek. Mutlaka çocukların gözleri
önünde, kapı eşiğinde, sokak ortasında,
balkonda, terasta hayvanın gırtlağına bıçağı sürtecek.

Çağdaş bir kesime de karşı. Mutlaka
mahalleyi kokutacak. Acısız kesme de kabul etmiyor. Hayvan mutlaka acı duyacak.
O parayı ilaca, mamaya, süte, çadırında
az bir sıcaklığa ihtiyacı olan depremzedelere vermenin Allah katında daha sevap
olacağını da kabul etmiyor. İlla kavurma
yiyecek. (Cahil köşe yazarı bilmiyor ki,
kurban kesmek bu sayılan işleri yapmaya
engel olmadığı gibi, yine kurban sadece
kavurma yemek için değil, Allah emrettiği,
yani ibadet olduğu için kesilir.)”
Bu satırların sahibi sadece cahil değil,
aynı zamanda küstah olduğu için yazısını
şöyle bitiriyor: “Ve ben böyleleriyle aynı
cennete gitmek istemem!”
Bu hezeyanları okuduktan sonra acaba
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geçmiş devirlerde de böyle saçmalayanlar,
şununla bununla cennete bile gitmem diyenler var mı diye düşünmeye başladım.
Neden sonra merhum Orhan Şaik Gökyay’ın azılı bir İslam düşmanına cevaben
kaleme aldığı yazı aklıma geldi. Gökyay,
Kanuni Sultan Süleyman’ın şeyhülislamı
Ebussuud Efendi’nin ilmî müktesebatı
hakkında bilgi verdikten sonra sözü ilgi
çekici fetvalarına getiriyor ve bir iki örnek
veriyor. Şöyle:
Soru:Zeyd, avretlerin (kadınların) olduğu Cennet bana gerekmez derse, ne lazım
gelir?
Cevap:Gerekmezse Cehenneme gitsin.
İşte, böyle soruya, böyle cevap verilir. Buna taşı gediğine koymak denildiği zaten biliniyor. Eskiler, edebiyatı tarif
ederken “Muktezâyı hale mutabık serd-i
kelâm etmektir” diyorlar. Gençlerin, hatta yaşlıların da anlaması için tercüme (!)
edeyim “Edebiyat, muhatabın anladığı dilden konuşma sanatıdır.” Duyduğuma göre
rahmetli İbrahim Kirazoğlu, “Yerinde ve
zamanında söylenen ağır söz, belâgatten
ve fesahatten sayılır” dermiş. Doğrudur,
Mesnevi dâhil birçok dini eserde bu minval üzere söylenmiş sözlere rastlıyoruz.
Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin işte
ilgi çekici iki fetvası daha:
Soru:Afyon macunu ve afyon yutmaya
müptela olan bazı kimseler, bu iptilalarından (kötü alışkanlıklarından) kurtulmak
için şarap içseler caiz olur mu?
Cevap:Afyon müptelası kimseler insanlıktan çıkmışlardır. Ne b… yerlerse yesinler. Sadece Ebussuud Efendi mi, Kanuni
Sultan Süleyman devrinin diğer şeyhülis-

lamı meşhur Zenbilli Ali Efendi’nin de böyle fetvaları var. Bunlardan bir örnek görmek istiyorsanız, “Sikke-i Tasdik-i Gaybi”yi
okumanız gerekiyor.
İşte ilginç bir Ebussuud fetvası daha:
Soru:Bir mescidde imam olmakla, dülgerlik işlemekten hangisi daha üstündür?
Cevap:Asla namazı bırakmadan, sanat
işlemek daha makbuldür!
Gördüğünüz gibi, bir cahilin cesaretinden yola çıkıp sözü Şeyhülislam merhum
Ebussuud Efendi hazretlerine getirdik.
Zaten sohbet de böyle bir şey değil mi?
Unutmayalım, ağaçta hiç kıpırdamadan
duran kuş değil, daldan dala atlayan kuş
daha fazla ilgi çeker.
Bu büyük İslam âlimi hakkında -müsaadenizle- bir iki cümle daha söyleyeyim.
Cihan hükümdarı Kanuni’nin Zigetvar seferine giderken, “Halde haldaşım, sinde
sindaşım, âhiret karındaşım, tarik-i Hak’da
yoldaşım!” diye iltifat ettiği Ebussuud
Efendi, Osmanlı Devleti’nin 14. şeyhülislamıdır. En meşhur eseri, muazzam tefsiridir. Fıkıhta ve tefsirde zirve bir isimdir.
İsklip’te bir cami, İstanbul’da iki hamam, Eyüp’te bir mektep yaptırdı. Merhumun Türkçe şiirleri, daha çok bilgi kuvvetiyle söylenmiş manzumelerdir. Arapça
şiirleri de Arap edebiyatının başarılı eserleri arasındadır. Kabri, Eyüp Sultan türbesine çok yakındır.
Sirkeci’deki “Ebussuud Caddesi”ne bu
ismin niçin verildiğini de –lütfen- siz araştırınız.
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İbrahim Tatlıses
İrem Nur ÖZBİLEK

İbrahim Tatlıses (d. 1 Ocak 1952, Şanlıurfa), ya
da asıl adıyla İbrahim Tatlı, Türk şarkıcı, besteci,
yapımcı, oyuncu, televizyon programcısı, iş adamı.
İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda,
inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli
yatırımlar yapmıştır. Ayağında Kundura türküsü ile
ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla
albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen
olarak görev aldı ve 19 yıl süren İbo Show'da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra
Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır.
Müzik, televizyon ve sinemanın yanında İbrahim
Tatlıses'in gıda, turizm, inşaat, iletişim (TV kanalı,
radyo istasyonu), ulaşım gibi birçok alanda yatırımı
bulunmaktadır. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu. Çocukluğu ve sesinin keşfedilişi1952'de Urfa'da - kendi tabiriyle bir mağarada - ciğerci Ahmet
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Tatlı’yla karısı Leyla’nın yedi çocuğunun
en büyüğü olarak dünyaya geldi. İbrahim
Tatlıses'in babası Arap, ve annesi Kürt Kökenlidir. Zaman zaman etnik kimliği ilgili
olarak kendisi farklı açıklamalarda bulunmuştur. İbrahim Tatlıses, Kanal D'de yayınlanan bir programda kendinizi ne olarak
ifade ediyorsunuz sorusuna "Babam Arap,
anam Kürt, ben ise Türk'üm" diye cevap
vermiştir. 2005 yılında Erbil konserinde
ise Tatlıses "Babam Türk, annem Kürt, ben
Türk oğlu Türk'üm size Türkiye'den selam
getirdim" diyerek izleyenleri selamlamıştır. Tatlıses doğduğunda babası cezaevinde
bulunmaktaydı. Hiçbir zaman okula gitmemiştir. Daha sonra neden okuyamadığı sorulduğunda Urfa'da sanki Oxford vardı da
biz mi gitmedik yanıtını vermiştir. Çocuk
yaşlarda çalışmaya başlamıştır: su satmış,
çığırtkanlık yapmıştır. Çocuktum. 20 kuruş
fazla kazanmak için sinemalarda 'Haydi buz gibi su'
diye bağırarak su satıyordum. Bir gün koltukta oturan bir adam birden yerinden kalktı. 'Sus ulan eşek,
seni mi dinleyeceğiz' diye suratıma 4 tokat attı. Ve o
yediğim tokatlar beni buralara kadar getirdi. İnşaatlarda soğuk demir ustalığı yapmıştır. İnşaatta türkü söylerken Adanalı bir sinemacı tarafından keşfedildi. İlk başlarda Adana'da daha sonra Ankara'ya
gelerek burada gazinolarda, pavyonlarda sahne
aldı. 1974'te Ankara'daki Kınalı Pavyon'da söylediği "Ayağında Kundura" ile ünlenerek önce Ankara
Radyosu'na, sonra da bir yılbaşı gecesi televizyona
çıktı. 70'li yılların ortalarına doğru İstanbul'a geçerek burada sahne almaya başlamıştır. Burada,
kendisine soyadını veren müzisyen Yılmaz Tatlıses
ile tanıştı. "Kara Kız" ile "Beni Yakma Gel Sevdiğim"
adlarında 45'likler ile müzik dünyasına giriş yaptı.
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Kitap Tanıtımı
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Ergen Anne-Babalar
Işık Elçi
Uyanış Yayınevi
Kişisel Gelişim
176 Sayfa

Ergenleri ve sorunlarını son
yıllarda sık sık konuşuyoruz.

Peki bu konulara aileler ve
toplum olarak ne kadar gerçekçi yaklaşıyoruz? Ergenlik dönemi gerçekten sorunlu mu? Yoksa sorun olarak mı görülüyor?
Bu kitapta, geleceğimiz olan
gençlerimizin yaşadığı sorunları ele almaya çalıştık. Bazen “ergen” diye etiketleyip dinlemediğimiz ve saygı duymadığımız,
bazen bilerek ya da bilmeyerek
kendi korku ve endişelerimizi
aktardığımız gençlerimizden umut içinde olmak, biraz da boşa kürek çekmek değil mi?
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Sanat Dünyamız
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Meluşa Dergisi Sayı 10
Editörden
Merhaba,
Var olmaya hayat diyoruz. Hayatı zamana sığdırıyoruz. İkisinden birisi olmasaydı yeryüzü ger-çeği
olacak mıydı? Hayatın ve zamanın içinde dolaşıp
duruyoruz. Oradan oraya yaşamı aktarır ya da
değiştiririz. Yeni hayat tarzları, gelişmiş coğrafyalar hepsi insanı çeker. Etkilenir… Eski alışkanlıklar
değişir yenilere yer açılır, popüler kültürün önerdikleri benimsenir, bu çerçevede hayat örgütlenir.
Mutluluk dediğimiz şeyin küçük küçük parçacıklardan oluştuğunun bilincine varıldığında çoğu zaman
geç kalınır ve pişmanlıklar yaşanır. Çok şeye sahip
olmak doymazlığını tiryakiliğe dönüştüren dünyalı
bölüşerek çoğalmayı reddettiğinden yeryüzünü suç
içinde bıraka-rak başka dünyalara göç eder. Bu göçten hemen önce de içindeki açlığın; sevgi, saygı, sevilmek, anlattıklarının dinlenilmesi, anlatılanı dinlemek, özetlemek gerekirse evrenle uyum olduğunun
ayrımına varır. Materyalist davranışın çöktüğü andır
hayatın son demleri…
Çocukken ninem ve dedemim yaşadığı Melûşa'da aylarca kalır kendimi toprağın arkadaşı olarak
tanımlar, bütün gün dedemin yanında sulama ve
sebzeleri toplama işlerine kıyısından da olsa yardım
ederdim.Lefkoşa'ya kasa kasa domates, salatalıklar
gönderilirdi. Börülceleri sevinçle koparır, bamyalara
ise dokunmazdım. Sabahları inek ve horoz sesleriyle
uyanmanın ne büyük bir ayrıcalık olduğu-nu, büyük
şehirlerin kirli havasını koklayıp bilinçsiz modernleşmenin getirdiği sorunları yaşa-dıkça öğrendik.
Geçmişle iletişim içinde olmak bağı koparmamak,
küçük bir detay gibi gözükse de büyük mutlu-lukların önemli bir halkasıdır.
Köyün facebook sayfasında önceki nesillerin fotoğraflarının fazlası ile ilgimi çektiği gün karar vermiştim Melûşa Öykü’yü yayımlamaya.
Karaman doğumlu Hasan Köse'nin soyundan
gelen köyün büyük çoğunluğu bugün de akraba-dır.
Hasan Köse 1810'da Kıbrıs'a geldiğinde, o zamanlar çiftlik olan Melûşa'da çalışmaya başlar.
Çiftliğin sahibi Kocabaş'ın kızı ile evlenen Hasan Köse'den sonra çiftlik zamanla köye dönüşür.
Aileden birçok kişinin bir arada olduğu eski fo-
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toğraflara son sayımızda yer veriyoruz.
Halil İbrahim Şevket, 2011 yılında Hasan Köse'nin Soyu isimli bir soyağacı kitabı yayımladı.
1810'dan günümüze kadar bu soyağacında yer
alanların isimlerine baktığımızda üç binlere yak-laşan bir akrabalık nüfusu söz konusu. Kalabalık bir
soy ağacına rağmen şu anda köyde yaşayan nüfus
300 dolayında. Bir zamanların Melûşa (Kırıkkale)
köyü ile şimdiki zamanı, hazırlayacağım öykü dergisinde bu-luşturmayı tasarladığımda, beş sayılık bir
proje dergisi olarak düşünmüştüm. Dergi içeriğini
önce Kurşun Kalem edebiyat dergisinin facebook
sayfasında yayımlamıştım. Her sayı öncesi yazarlara
duyuru yaptım. Köyün facebook sayfasından seçtiğim fotoğraflardan esinlenerek öyküler yazmalarını
istedim. Zamanla alışılmamış bu proje dergisi pek
çok öykü yazarının dikkatini çekti. Onlar da benim
gibi heyecanlarını dile getiren paylaşımlarda bulundu-lar. Esin olunan fotoğraflar öyküleştikçe fotoğraflardaki anılar da farklı boyutlara geçiş yaptı.
Fotoğrafların çağrışımları her yazara farklı mesajlar verdi. Bir fotoğrafa pek çok farklı öykü ya-zıldı. Melûşa köyünün ya da Melûşalıların esin olduğu
bu öyküleri yayımlamayı küçük bir mut-luluk olarak
düşünebilirsiniz. Pek çok dergide fotoğraflardan
esinlenerek yazılmış öyküler oku-yabilirsiniz, ancak
bir köyün ve köylülerinin her sayı bir öykü dergisine esin olduğu, baştan sona dergiyle bütünleştiği
başka bir dergi bulamazsınız. İlk ve tek öykü dergisi olarak Melûşa Öykü, edebiyat tarihinde yerini
alacaktır. Biz, birlikte bir ilki gerçekleştirdik… Proje,
düşündüğümden daha uzun süre başarı ile devam
etti. Tahminimden çok daha fazla sevildi. Sevilirken
noktala-mak, başka insanlara da esin olmaktır. Bir
başkası benim bıraktığım yerden kendi köyüne, yaşa-dığı coğrafyaya farklı dokunuşlarla farklılık katabilir.
Edebiyat tarihine Melûşa Öyküyü hep birlikte
bırakıyoruz. Emek veren yazar arkadaşlarıma, çektikleri fotoğrafların dergimizde esin kaynağı olmasına izin veren köylülerim, akrabalarım Meluşalılara hayalimi gerçeğe dönüştürdükleri için teşekkür
ederim. Dergide yayımlanan öyküle-ri kitapta toplayacağımızın müjdesini de şimdiden duyurabilirim.
Sevgilerimle
Mine Ömer
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Okullar açılacak mı?
Mustafa
ÇETİNTAŞ
Mustafa
ÇE

Bakandan açıkalamalar:
Okulların açılıp açılmayacağı ve eğitimin nasıl olacağı merak edilen konular arasında bulunuyordu. Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayında başlayan uzaktan eğitimin ardından haziran ayında yaz tatili başladı. Öğrenciler heyecanla 2020-2021 eğitim öğretim yılını beklemeye
başladılar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle
açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak. İsteyen özel okullar 17 Ağustos'tan itibaren uzaktan eğitime
başlayabilecek.' dedi.
Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021
Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:
"Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza
da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda
aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz.
Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla
eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan
eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler
çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."
"Yani öğretmenlerle ilgili daha önce bir çalışmamız olacak ama çocuklarımız için de 1 hafta
boyunca uyum çalışmaları konusunda açıklamalarımız devam edecek." diye konuştu.
Selçuk, "Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu da yine bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz. Zamanı geldiğinde bunu muhakkak suretle ayrıntılarıyla paylaşacağız." ifadesini kullandı.
Ziya Selçuk, "Tabii ki. Bu sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onlara
yönelik olarak yapılacak destek çalışmaları konusunda planlamalar yapılıyor." dedi.

55

sirdergisi.com

Ağustos 2020 - Zilhicce 1441

OTOMOTİV

mercedes cla 2020
Nihat ÖZBİLEK
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Gaziantep FK Başkanı
Mehmet Büyükekşi:
Sumudica ile yolumuza
devam edeceğiz

Büyükekşi, AA muhabirine, Süper Lig'deki ilk yıllarında başarılı
bir sezon geçirdiklerini ifade etti.
Başarının devamı için istikrarın çok
önemli olduğunu anlatan Büyükekşi, "Şu an iyi bir kadromuz var. O
yüzden transfer döneminde öncelikle bunu korumak istiyoruz. Özellikle bu sezonu bizimle kiralık geçiren oyuncuların aramızda kalmasını
istiyoruz. Bu anlamda da hocamızla
beraber istişare halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah kadromuzu gelecek yıl için büyük oranda korumuş olacağız." dedi.
Geçen sezon lige yeni yükselmeleri nedeniyle sayı olarak fazla transfer yapıldığını aktaran Büyükekşi, şöyle konuştu:"Süper Lig'e yeni yükselmiş olmamız sebebiyle kadroda önemli değişiklikler
yaptık. Ama bu sene durum farklı. Çok hareketli bir transfer dönemi yaşanacağını sanmıyorum,
böyle bir şey de istemiyoruz. Zaten çok fazla transfere de ihtiyacımız yok. 1-2 nokta transferle
daha güçlü bir ekip haline gelebiliriz. Bu transferler konusunda da hassas davranacağız. Takıma
direkt katkı sağlayacak, kadroda rekabeti tetikleyecek oyuncular aramıza katılsın istiyoruz."Sumudica ile devam edilecekBüyükekşi, şu an takımın tatilde olduğunu belirterek, yakında çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.O zaman bir çok konunun daha fazla netleşeceğini, yol haritalarını daha belirgin şekilde oluşturacaklarını dile getiren Büyükekşi, şöyle devam etti:"Biliyorsunuz
sezon ortasında hocamız Sumudica ile sözleşme yenilemiştik. Şu an itibariyle biz hocamızdan,
hocamız da takımdan memnun. Aramızda herhangi bir görüş ayrılığı yok. Bu yüzden Sumudica
ile yolumuza devam edeceğiz. Bir araya geldiğimizde de istişare içerisinde transfer çalışmaları
için çalışmaları hızlandıracağız."Hedef daha üst sıralarMehmet Büyükekşi, takımın bu yıl gösterdiği performans ve ligi bitirdikleri konum itibariyle takdir edilen bir ekip haline geldiklerini
bildirdi.Bu durumun kendilerine yeni sorumluluklar yüklediğini anlatan Büyükekşi, konuşmasını
şöyle tamamladı:"Ligi iyi bir puanla 8. sırada tamamladık. Dolayısıyla spor kamuoyunun da taraftarımızın da bizden beklentileri arttı. Zaten her zaman daha iyisini yapmaya gayret eden bir
ekibiz. Bu yüzden gelecek sezonu, bu senenin biraz daha üzerinde bir noktada tamamlamak
istiyoruz. İnşallah yeni transferlerimizle güçlenip bu hedef için yolumuza devam ederiz. Gelecek
sezonda da adımızdan söz ettiren takım oluruz.
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KAMUDA ÜTÜLÜ PANTOLONLARIYLA
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ
Sabit OSMANOĞLU

Türkiye’de kamuda istihdam konusunda, liyakat yerine siyasi müdahalenin etkisi ağırlık basmaktadır. İnsanlar; genelde, kamuda çalışmayı geleceklerinin garantisi olarak görmektedir. Ancak; Sır Dergisi’nin imtiyaz
sahibi, stratejist / yazar Yavuz Selim Pınarbaşı’nın Nisan 2020 tarihinde Ergenekon Yayınları’nda çıkan “Çarpık Bürokrasi Çamur Siyaset” adlı kitabında, tarihi gelişim, teorik ve pratik boyut ve ulusal ve uluslararası örnekleriyle incelediği gibi, kamudaki bu sitem ve/ya yapı, bürokrat ve siyasetçiler
tarafından suiistimal edilmesi sonucu meydana gelmektedir. Söz konusu
kitabın Önsöz’ünde, bu durumun gerekçesini de şöyle açıklamıştım:
“… Nitekim; günümüzdeki çağdaş devlet aygıtı, teorik olarak, -ihtiyaçlara göre- giderek daha demokratik ve/ya daha adil ve insani yönetim amaçlayan ve denetleyen belirli hukuki kurallar ve kurumlar eliyle düzenlenmiş
olsa da fiili (pratik) olarak bürokrat ve siyasetçiler tarafından yönetilmektedir. Ancak; bir tarafta, sağlamcı olmak adına icraatı engelleyecek şekilde
hukuki kuralları aşırı şekilde uygulayan bürokratlar (çarpık bürokrasi), diğer tarafta yeniden seçilmek uğruna gerek yazılı hukuki kuralları, gerekse
adil ve eşit davranma ilkelerini çiğneyen siyasetçiler (çamur siyaset) arasında devlet aygıtı, suiistimal edilmekte ve kamu kaynakları israf edilmektedir.”
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Nitekim; başlıkta belirttiğim ve uygulamada sıkça rastlanan “Kamuda
Ütülü Pantolonlarıyla Ziraat Mühendisleri” örneği de, bu sistem ve yapının
ürünü ve sonucudur. Esasen, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yurt çapında en
yaygın örgütlenmesi nedeniyle bu örneği seçtim. Türkiye’nin 2019-2023
Stratejik Plan verilerine göre; anılan Bakanlığın toplam 65.867 personelinin, -%70,7’sı- 46.535 kişi kadrolu memur, -%18,9’i- 12.431 kişi kadrolu
işçi, -%8,2’si- 5.394 kişi 657-4/B sözleşmeli ve -%2,2’si- 1.507 kişi 657-4/C
statüde geçici işçi olarak çalışmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe
Başkanlığı’nın 2020 yılı birinci çeyreğinde açıkladığı toplam kamu personeline göre ise, 4 milyon 698 bin 941 kamu personeli bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu yaygın ve kalabalık bu örgütlenmesiyle, Türkiye’nin
tarım ve hayvancılıkta üretiminin yüksek, verimli ve tarım üreticisinin
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zengin ve müreffeh
olması beklenirken;
tarımsal ürünleri,
örneğin: Fransa'dan
arpa,
Rusya'dan
buğday ve mısır,
hatta Sri Lanka'dan
çay ithal ve nüfusu
köyden kente hızla,
plansız bir şekilde
göç eder hale geldik. Ayrıca; zaman
zaman ama sıklıkla tanık olduğumuz üzere, ülkemizde, besilik, damızlık ve
bazı durumlarda kasaplık canlı hayvan ve kırmızı et ithalatı yapılmaktadır.
Nitekim; sorunun çözümü, “performans yönetimi”nden geçmektedir.
Kadrolu personel yanında başlatılan sözleşmeli personel uygulamasıyla
ile amaçlanan, bu liyakatsizlik ve verimsizlik sorununu çözmekti. Amaç;
her yıl sözleşme ile çalışanın performansı ve üretkenliğine bakarak yenilenmesi veya iptal edilmesiydi. Bu amacın gerçekleş(e)memesinin nedeni:
yukarıda atıfta bulunduğum kitabın başlığından kaynaklanmaktadır: “Çarpık Bürokrasi Çamur Siyaset”. Diğer taraftan; “performans yönetimi”, özel
sektörde en katı disiplin ve kurallarıyla, etkin bir şekilde, somut ilkeler ve
ölçüler çerçevesinde uygulanmaktadır. Kamu sektörü açısından; “kamu
kurumlarının başarılı şekilde doğru ve gerekli hizmetleri yerine getirme ve
hizmet sunumunda kullandığı yol, yöntem ve araçlarla ilgili olarak yapılan
faaliyet” olarak ifade edilen “performans yönetimi”nin de ölçü ve kuralları, her yıl Bütçe Kanunlarında, her kamu kurumunda tespit edilmeli ve her
düzeydeki personelinden beklenmelidir. Böyle olduğu zaman; yazımızın
örneği -veya günah keçisi- ütülü pantolonlarıyla Ziraat Mühendislerinin
tarlada, laboratuvarda, ihtiyaç duyulan her sahada ve uygulamada, köylü
ve çiftçi ile beraber hareket ettiği zaman, ithal eden Türkiye’nin verimli
ve yüksek tarımsal üretimi gerçekleştirerek, kurulacak sanayici zinciri ile
ihraç edeceği ve müreffeh bir tarımsal üreticiye ulaşacağı günler hayal değildir. Dolayısıyla; daha umumi ve nihai bir ifadeyle, bütün kamu kurumlarında spesifik olarak tespit ve düzenli olarak teftiş edilecek performans
yönetimiyle etkin bir kamu sektörü demek, öncü, gelişmiş ve müreffeh bir
Türkiye demektir.
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Bazen yalnızlıkta güzeldir.
Ben bu ayımızda kendimi anlatıp, şimdiki gençlere bazı akışına giden güzelliklerden bahsetmek
istiyorum.
Sene 12.02.1958. Doğum ile başladı hayat. İlkokulda başarım bana göre iyiydi. Bilgili ve büyük
insanlara hep ilgim vardı. Hatta okul müdürümü 1.
sınıfta Atatürk sanıyordum. Evi evime çok yakındı.
Derslerimi çimlerin üstünde yapıyor ve onun evini
seyrediyordum.
İlkokulda 3 öğretmenim oldu. Mediha Kutlu ile
1 ve 2’yi, Sadık Tekin Evren ile 3 ve 4’ü okudum. 5.
Sınıfta da Muharrem Deliorman’dı öğretmenlerim.
Her birini saygıyla anarım canlarım benim. Sağ iseler sağlıklı yarınlar dilerim. Rahmetli iseler ruhları
şad olsun. Âmin.
Ve ben 5. Sınıfı bitirdim, müdürüm eve geldi.
Ortaokul için babama yalvardı. Babam hayır dedi,
kısmet. O zamanlar okullar akşama kadardı. Bir
de cumartesi öğlene kadar gidiyorduk. Öğlen paydostu. Ben bu şekilde saat 06.00-08.00 arasında
3. Sınıftan itibaren Kur’an kursuna gidip, her yıl bir
hatim yaptım. Harika, mutluluk dolu, camide hatim
dualarımız oldu ve 5. Sınıf bitti. Kuran kursu hocam,
Erenköy yatılı kursuna beni istedi. Annem de ona
hayır dedi.
Yaş 13. İş hayatı başladı. 14’te dünür geldi bu
sefer benim cevabım hayır oldu. İşe devam. Yaş
oldu 18. Nereye kadar hayır diyebilirdim ki o zaman
küçük evleniliyordu. İş yerinde posta başıma hatim
okudum. O ortaokul mezunu idi, bana göre daha
bilgili idi. Beni iftara evine davet etti. Hatim duasını
yapacaktım. Meğer benim kaderim onun evindeymiş. Vitrinde vesikalık bir resim. Eşimin resmi imiş.
Sene1975. O anda verdim gönlümü ona. Yıl 2020 bu
kadar zamanda 2 evlat 2 torun.
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Necibe AKÇA KOCATOP

Şimdi gelelim konumuza. Hani dedik ya, “Aşk
yokuşta gizlidir.”. Aşk dedim dikkat edin. İnişli çıkışlı
zor şartlar altında, pes etmeden, saygı ve sevgi çerçevesi içinde. Yokluk var idi. Hala süper değil belki
de hayat. Evde su var, çeşmeden su taşımıyorum.
Makinem var, elde yıkamıyorum. Ne çamaşır, ne
bulaşık. Uzak pazarlardan erzak taşımak ta yok.
Sağım solum market. Her yere vasıta var. Her yer
lokanta. Alo diyorsun eve geliyor ya da git otur ye.
Ha bu arada yatılı misafir de azaldı. Otellere yolluyoruz. Önceden zor idi otellere girmek. Şimdi hodri
meydan.

Selamlaşma biter iken saygı da yok oldu. Evlat
anaya kolay bağırıyor, sen anlamazsın baba diyor.
Evin direği derdik, öyleydi bir zamanlar babalar.
Öyle baba da yok şimdi. Çık işin içinden. Evlenirken
iyi günde kötü günde ve bir yastıkta kocayın denirdi. Bir de uzun yastık verirlerdi evlenen çiftlere.
Sen sağa çek ben sola, git öte gel beri. Şimdi yanak
yastığı. Anlaşamadık hadi ayrılalım. Çocuk oyuncağı
sanki bu. Aşk bu kadar basit mi? Hani seviyorduk,
seviliyorduk. Ne oldu şimdi? Bereketsiz, huzursuz
bir yaşam. Aşk ta gücendi, darıldı. Eşler birbirine
sevgiyi saygıyı, paraya eş değer tuttu. Olan çocuklara oluyor. Bana göre bu kadar basit olmamalı. Anne
ve babalar, evlatlarınızı gelin damat ederken, hayatın acı tatlı yanlarını anlatın. Yokluk mesele değil. Aç
mezarı yok. Allah’ım verir, kulunu üzmez. Yüreğinde sevgi dolu olana Rabbim de sevgi verir. Var iken
sevmeli, kıymet bilmeli. Kaybedince ağlamak değil,
yanındayken sımsıkı sarıp sarmalamaktır. Bu sözüm
şimdiki gençlere. Hayat yaşamak, mutluluk
gülümsemek, sevgi hak etmek, vefa hatırlamak,
dostluk ise paylaşmak içinse niye bu itiş kakışlar,
üzmeler, üzülmeler. Hayırlısı ile her şeyi bilen değil kadir kıymet bilen olsun hayatımızda. O zaman
aşk güzeldir. Yormaz, yorulmaz eşler. Allah’ım bile
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anlayacaktır bu güzel sözlerimi. Çok güzel şeyler
var. Dil söylese, gönül dinlese ne güzel olur. Bazen
söylediklerini anlayan birine değil, söyleyemediklerini anlayan birine ihtiyaç duyar insan. İşte o eşiniz
olmalı. Zorlukları el ele, göz göze aşmalısınız. Gülün
acılara, yılmadan sevin. Eş sırdaştır. Sevgiliye tebessüm sunun daima; bilseniz bedava vereni üzmez,
alanı mutlu eder inan ki. Aşk öyle bir sırdır ki her
gönül kaldıramaz. Öyle güzeldir ki nikâh masasında
o evet diye bağıran sesler. Aşkı anlatırken biraz zorlukta ne oldu sizlere. Hâlbuki yüreğinize dokunan
her şeyde bir güzellik vardır. Dilden anlayan sevgiliyle, halden anlayan gönül bir olunca Allah’ım ne
güzel bir emanet verir: Evlatlarımız. O ne güzel bir
armağandır. Evin neşesi, mutluluğu. Bir karıncayı
bile yaratamayan bizler, benlik bencillik arasında
sevgiyi yok ediyoruz. Sarılsak sevdiğimiz o canlara.
Dönüşü olmayan yolda ilerliyoruz otobanda gibi.
Ertelemesek ne güzel olur. Her gün yeni umutlarla doğan güneş, ışık olur insana. O hal ne güzeldir.
Ne güzel sevgi saçar etrafa. Sevdiklerinizin yüreğine dokunmak var ya. İşte aşk yokuşta gizlidir. Koş
yakala, çabuk darılan olma. Bir ağız iki kulak veren
Rabbim, bir söyle iki dinle demiş. Bence yaşamın
özünde dengeyi kurabilmekte gizlidir. Derviş yunus
ne güzel söylemiş; en zor olan şey sözdür. Anlatması da zor anlaması da. Rabbim bizleri konuşmasını
kontrol edebilen eşler ile iyi münasebet kuran kullarından eylesin. Âmin.
Ömür su misali akıp gidiyor. Hırs ile kaplanan
beden doymak nedir bilmiyor. Üç günlük dünyada
her şey var şükür yok. Bir nefeslik hayatta sevgi ve
saygı yok eşlere. Gül bile gülün diyor sevin diyor.
Herkes güle bakar lakin herkes göremiyor. Küsmek,
darılmak, sitem etmek çok kolay. Hadi papatyalar
dilinden konuşalım. Yaşamak için uzun, sevmek
için kısa yoldan seviyor sevmiyor falına bakıyoruz.
Hâlbuki sayarak geçen ömürde, önce sen sevmeyi
denesene.

Belki denize bakan evimiz yok. Fakat gökyüzüne bakan hayallerimiz olsun. Hak verir güzellikleri,
biraz zaman gerek. O istediği anda sunar. Sır gibi
gizli, umman gibi geniş. Aşk yüklü gönül kafesi. Sus,
sabret, seyret! Hiçbir şey ağzımızın tadından kıymetli değil.
Gençler 46 yılı geride bırakan bir anneniz olarak
söylüyorum, mutluluğun sırrı sizin elinizde. Kanaat
arkadaşınız olsun. Bir gönülde olmak nasiptir. Orada kalmak marifet ister.
Lafı güzel konuşarak,
Boşa geçirdim ömrümü.
Ona buna sataşarak,
Boşa geçirdim ömrümü.
Onu yiyemedim diye,
Bunu giyemedim diye,
Cahil oldum bilmem niye,
Boşa geçirdim ömrümü.
Yerler gökler ayrılacak,
Sırat nizam kurulacak,
Karıncadan sorulacak,
Boşa geçirdim ömrümü.
Bir gün gelip soyacaklar,
Bir tahtaya yuğacaklar,
Namazımı kılacaklar,
Elden uçurdum ömrümü.
Boşa geçirdim ömrümü.
Ömür boşa geçmemeli. İmza atarken iyi günde,
kötü günde, her zorlukta el ele ömür tüketmeli;
mükemmellik arar iseniz önce siz mükemmel olunuz.
Sevgi ve saygı ile güzel yarınlar dilerim.
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İSL AM

İSLÂM DİNİ'NİN BAŞKA İDEOLOJİLERE
İHTİYACI YOKTUR
Osman NUR

İslam dini tam ve eksiksiz bir dindir. Onun herhangi bir ideolojiye ihtiyacı yoktur. İslam dini
herhangi bir ideoloji ile sentez yapılamaz. İslam dininin emir ve yasakları Allah ve Rasulü tarafından belirlenmiştir. Bu helal ve haramlar üzerinde insanların oynamaya hakları olmadığı gibi
hadleri de değildir.
Allah, İslam dininin inanç kaidelerini belirlemiştir. Bunlar da meşhur Cibril hadisinde görülmektedir. Bir gün Hz Cebrail (a.s.) insan kılığında gelip bir cemaat içinde oturan Peygamberimizin önüne geçip dizini dizine dayayarak Peygamberimize “İman nedir Ya Rasulullah?” diye sorar.
Peygamber efendimiz de: “Allah’ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Yine Allah’ın meleklerine,
kitaplarına, peygamberlerine inanmaktır. Bunlarla birlikte ahiret gününe ve hayır ve şerri ile
beraber kadere inanmaktır” buyurmuştur.
Yine Cebrail (a.s.), “İslam nedir?” diye sorar. Peygamberimiz: “Kelime-i şahadet getirmek,
namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek ve hac etmektir” buyurmuştur. Buhari, Müslim, İbni
Mâce, Tirmizi, Ebu Davud, Nesâi. Görüldüğü gibi Kütübü Sidde diye anılan altı hadis kitabının
hepsinde bu hadis rivayet edilmiştir.
Diğer bir ifade ile iman, Allah’ın ve Rasulü’nün dediklerinin hepsinin doğru ve güzel olduğuna
inanıp o sözleri reddetmemektir. Kelime-i Şahadetin anlamında bu da vardır. Allah’a ve Rasulü’ne iman eden kişi Allah’ı ve Rasulü’nü de yalanlayamaz.
İslam dininin amel kaidelerini de Allah ve Rasulü belirlemiştir. Allah kitabında “sizin dininizi
tamamladım, din olarak da İslam’ı seçtim buyuruyor (Maide.3.a.)
Şimdi bu güzelim dinimize katkı yapmak veya bazılarını çıkarıp yok saymak olur mu? Yalnız
şunu hemen belirtmeliyim ki, hak mezhepler ayet ve hadisler ışığında bazı meseleleri açıklığa
kavuşturmak için izahlarda bulunmuşlardır. Bu hak mezheplerin görüşleri İslam dinine ilave ve
çıkarma olarak değerlendirilemez.
Bunları böyle belirledikten sonra İslam dinine yapılan ilave ve çıkarmalar yapanların durumundan bahsedelim. Gerek eski gerek yeni birçok batıl mezhep ve felsefe veya ideolojik görüşler ortaya çıkmıştır ki, onların mensuplarına göre kendi inanç ve ideolojilerini İslam dini ile
birleştirmelerinin bir sakıncası olmadığına inanırlar.
Kendinin laik olduğunu söyleyenler içinde İslam dininden olduğunu da söyleyenler çoktur.
Hâlbuki laiklik Allah’ın kanunlarını asla kabul etmez- o Allah kanunları yerine insanların kabullendikleri kanunları kabul eder.
Komünizm de dine savaş açmasına rağmen, dinin uyuşturucu olduğunu, insanları geri bıraktığını söylemesine rağmen bazı insanlar, “komünizm bir ekonomik görüştür, inanç sistemi değildir,
ekonomi olarak komünizm, din olarak da İslam dinini benimsemekteyim” diyen insanlara da
rastlamaktayız.
Bir kısım insanlar kendilerini milliyetçi olarak tanımlamalarına rağmen İslam’ın ümmetçilik
inancını kabul etmezler. “Milliyetçiğim” demelerine rağmen ümmetçiyim diyemezler. Sanki
“ümmetçiyim” dediklerinde milliyetçilikleri iptal olacak gibi değerlendirirler. Fikirlerini beğenmediğim Ziya Gökalp bile “İslam ümmetindenim” demektedir. Milliyetçiliğin de İslam dininin
ümmetçilik fikrini kabul etmediğini kabullenirler. Ümmetçilik Cumhuriyet döneminde devamlı
kötülendiğinden onun etkisi altında kalmışlar onun için böyle yanlış bir yola girmişlerdir. Aslında
“ümmetçilik” bütün müslümanları kardeş bilmektir ve aynı zamanda bu Allah’ın emridir. (Hucurat.10.a.) İslam ile Müslümanlığı sentez eden görüş, İslam’ın ümmetçilik inancı yerine milliyetçilik inancını ikame etmektedir. Yine Milliyetçilerin ekseriyeti Cumhuriyet döneminin etkisiyle
laikliği benimsemiş, şeriat yasalarına öcü gibi bakmaktadırlar. Şeriat Allah’ın yasaları demektir,
laiklik bu Allah’ın yasalarını (şeriatı) yürürlükten kaldırmış yerine Avrupa yasalarını yürürlüğe
koymuştur. Yani İslam dini ile Avrupa yasalarını sentez etmiştir. Memleketimizde hem müslüman
hem de şeriata karşı olduğunu söyleyen çok insan vardır.
Bir de batıl mezhepler vardır, bunlar da İslam dininden uzak fikirlerle, inançlarda olmalarına rağmen, kendilerini iyi müslüman görmektedirler. Bunlardan bazıları “kadere imanı” imanın
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şartlarından saymazlar.(Mutezile-Kaderiye). Bazıları “her şey kaderdir, yaptıklarımızdan sorumlu
değiliz” derler.(Cebriye). Bazıları “günahların bize bir zararı yoktur” derler.(Mürcie). Bazıları kendileri gibi inanmayanları kâfir diye öldürürler. Bunlar Hariciye ve Vehhabileri örnek alırlar. Bunları örnek alanlar Hizbullah, El Kaide, Deaş, Taliban, Fetö vb. terör örgütleri kurarak müslümanları
öldürmeyi büyük bir ibadet (cihat) yaptıklarına inanmaktadırlar.
Bazıları Peygamberimizi İslam dininden dışlayıp, “Bize Kur’an yeter” diyerek hadisleri İslam
dininin ikinci temel kaidesi olmaktan çıkarmışlardır.
Bunlardan başka çağın hastalıklarına yakalanan müslümanlar da çağdaş müslüman olduklarını belirterek İslam dininin birçok meselelerini gericilik olarak değerlendirmektedir. Bunların
başında kadınların örtünmesi gelmektedir. Yurdumuzda yıllarca başörtüsü zulmü yaşanmıştır.
Bu zulümler de hep çağdaşlık, laiklik, Kemalizm, ilericilik adı altında yapılmıştır. Bu zulme ortak
olanlar da hiçbir zaman kendilerinin müslüman olmadığını söylememişlerdir. Hatta kendilerini
en iyi müslüman olarak tanıtmaktadırlar.
İşin özü müslüman müslümanlığı iyi bilmeli ve İslam dinini yaşamalıdır. İslam dinini iyi bilmeyen müslüman, laiklikten, Kemalizm’den, milliyetçilikten, batıl mezheplerden, Hristiyanlıktan,
Yahudilikten, Budizm’den etkilenmektedir. Unutmayalım ki İslam dini Allah’ın dinidir. Çok doğru
ve çok güzel bir dindir. Akıllı insanlar Allah’ın bu dinine göre yaşarlar. Allah’ın koyduğu kuralları
doğru bulmayan muhakkak şeytanın yoluna girmiştir fakat bundan haberi yoktur.
Sentez nedir? Sentez, iki ayrı şeyin birleşerek başka bir şeyin meydana gelmesidir. Kimyada
buna “su” örnek gösterilir. “İki hidrojen ile bir oksijen atomu” (H2O), birleşirse su meydana gelir.
Yani ortada ne hidrojen ne de oksijen kalır, yepyeni bir madde ortaya çıkar “su”. İşte İslam dinini
başka bir ideoloji ile birleştirirsek ortada İslam dini diye bir şey kalmaz. Onun için hem müslüman hem de sosyalist olunmaz, hem müslüman hem Kemalist, hem müslüman hem milliyetçi,
hem müslüman hem hümanist, hem müslüman hem çağdaş, hem müslüman hem de liberalist
vb. olunmaz. Fakat Müslümanlarımız bunlardan gafildir. Müslüman ancak müslümandır, başka
ideolojilere ihtiyacı yoktur. Her ideoloji, mutlaka İslam dinine karşıdır. İdeolojilerin fikirleri İslam
ile çelişir. İdeolojilerin bir meselesini kabul eden mutlaka İslam’ın bir meselesini reddetmiş olur.
Onun için müslüman, kendini sadece müslüman olarak tanıtmalıdır. Yalnız Allah kitabında “İnsanları tanışsınlar diye kavim kavim yarattığını söylüyor”. (Hucurat 13.a.) Bu ayete göre, bir insan
daha iyi tanınsın diye Türk Ali, Arap Hüseyin, Kürt Şehmuz, Alman Hans, Amerikalı Corc diye
tanıtmalarının bir sakıncası yoktur. Sakıncası olan ırkıyla kendinde üstünlük görmesidir. Allah bu
ırkta üstünlüğü kabul etmediğini yine aynı ayette bildiriyor. “Üstünlük ırkınızda değil takvadadır”
diyerek.
Müslüman, İslam’ın bir meselesini bile inkâr edemez veya yanlış, çirkin göremez. Allah’ın bir
emrini yanlış bulan İblis, kâfirlerden olmuştur.
Allah: “Benim kitabımdan (dinimden-İslam’dan) yüz çeviren bilsin ki, onun dar bir geçimi olur
ve ahiret günü de onu kör olarak haşrederiz” buyuruyor. Taha.124.a.
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Yaşamayı seviyorsak ölümden niye
korkuyoruz?
Akif CEMİL
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Putin'in 'İlk Koronavirüs Aşısı
Harika PINARBAŞI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
koronavirüs aşısı çalışmalarında mutlu
sona ulaştıklarını açıkladı. Putin, Rusya'nın
ilk koronavirüs aşısını geliştirdiğini duyurdu. Aşıya "Sputnik V" ismi verildi. Sputnik,
1957 yılında uzaya gönderilen ilk Sovyet
uydusunun ismiydi. Putin, yakında aşının
toplu üretimine başlamayı amaçladıklarını, aşının kızına yapıldığını da söyledi. Kızının ateşinin ilk gün 38 dereceye çıktığını,
sonra 37 dereceye düştüğünü belirten Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aşının oldukça işe yaradığını ve güçlü
bir bağışıklık yarattığını biliyorum. Tekrar ediyorum, aşı gerekli tüm kontrolleri
geçti." Rusya, Ekim ayında koronavirüse
karşı ülkede toplu aşı kampanyası başlatmayı da planlıyor. Önce doktorlara ve
öğretmenlere aşı yapılacak. Aşı "ücretsiz"
olacak ve maliyeti ülke bütçesinden karşılanacak. Peki, Rusya'nın ürettiği ve bazı
uzmanların şüpheyle yaklaştıkları bu aşı
hakkında neler biliniyor?
'Beşten fazla ülke aşımızı üretmek istiyor'
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis
Manturov, TASS ajansına yaptığı açıklamada; Gamaleya Enstitüsü'nün Vladimir,
Yaroslavl ve Moskova bölgelerinde tesisleri bulunan üç işletme ile -Generium,
R-Pharm ve Binnopharm- seri üretim
üzerinde çalıştığını söyledi. Manturov, röportajında seri üretimin Eylül ayı başında
başlayacağını da duyurdu. Manturov, kesin rakamlar vermemekle birlikte, bu yıl
her ay "birkaç bin doz" aşının üretileceğini
söyledi. Manturov'un açıklamasına göre,
2021 yılına kadar Rus şirketleri, Gamaleya Enstitüsü'nün aşısından birkaç milyon

doz üretecek. Dmitriev, Rossiya-24 kanalına verdiği röportajda ise dünyanın dört
bir yanından 20'den fazla ülkenin ürettikleri aşıya ilgi gösterdiğini söyledi ve ekledi: "Şu anda beşten fazla ülke, Rus aşısını
üretmeye başlamak için bizimle aktif olarak çalışıyor."
İlaç şirketlerinden acele etmemeleri istendi
Rus RBC gazetesinin haberine göre,
Rusya Klinik Araştırma Kuruluşları Derneği (ACOI) tarafından Pazartesi günü Sağlık
Bakanı Mikhail Murashko'ya gönderilen
mektupta, resmi açıklamanın klinik denemelerinin üçüncü aşamasının başarıyla tamamlanmasına kadar ertelenmesi istendi.
Derneğin direktörü Svetlana Zavidova
imzasıyla gönderilen mektupta, bakanlığın aşıya yaşlılarla başlama kararına değinilerek aşı hakkında yaşlıların güvenliğine
dair hiçbir veri olmadığı vurgulandı.Bayer,
AstraZeneca, Novartis gibi çok sayıda büyük firmanın da içinde olduğu dernek,
aşının tüketicilerin alacağı bir son ürün
olarak devlet tescil prosedüründen geçmesi gerektiğini de hatırlattı.Bloomberg'e
konuşan Zavidova, Rusya'nın aşı çalışmalarına dair daha önce de şunları söylemişti: "Neden tüm şirketler kurallara uyarken
Ruslar kurallara uymuyor? Klinik araştırma yapma kuralları kanla yazılmıştır. İhlal
edilemez." Zavidova, "Doğruluğu kanıtlanmamış bir aşı, insanlara enjekte edildiğinde ne olacağı konusunda hiçbir fikrimiz
yok. Bu tam anlamıyla Pandora'nın kutusu
meselesi" diyerek Rusya'yı keskin bir dille
uyarmıştı.
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SERBEST

MEMLEKET SANDIĞI 131 YAŞINDA
MAMAFİH ÇIKSALIN SEMTİ
SENİ ARAMAKTA
Haktan Emre Kul

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesinden yola çıkan atalarımız,
Bu bereketli kadim topraklar ’da ekip biçen çiftçisini korumak ve kalkındırmak için
1867 yılında Sultan Abdülaziz dönemin ’de İmece usulü tarzında hayata geçirilen,
Bir müessese kurmuşlar İsmine ise" Memleket Sandıkları "demişlerdi
Tarihler 15 Ağustos 1888'i gösterirken,
Cennet Mekân Sultan Abdülhamit Han tarafından modern bir finans kuruluşu haline
dönüştürülerek bankacılığa yeni bir ünvan ile adım atmışlardı
Şimdilik bu ata yadigarı kurumu " Memleket Sandıkları " diye anımsamak kulağımıza
hoş gele dursun,
Şeyh Edebali’nin “geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez "
Sözü kulağımıza küpe, gönlümüze anahtar olsun
Ve tarihler 15 Ağustos 2020
Bugün Memleket Sandıkları tam 131 yaşında 1734 yurtiçi 23 yurtdışı şubesi 7 bine
yakın,
ATM si 26 bin çalışanı ile Ülkemizde şube sayısı ile 1. sırada
Hikayemizin kahramanı bu güzide kamu Kurumumuzu sağ köşeye çekelim
Bu kurumdan mahkûm bırakılmış mağduriyet yaşayan güzide semtimizi
Artık kendi dilimizce var edelim.
Nüfusu 20 bine dayanan Beyoğlu ilçesinin Halıcıoğlu Mahallesi'ne bağlı Çıksalın
Semti
Çıksalın denilince akıllara gelen, salına salına çıkılamayan dik yokuşları, şeker gibi esnafı ve mahalle kültürü halen yaşatılan, komşuluk ilişkileri bazında birbirinin halinden
ahvalinden anlayan, ekseriyetle İç Anadolu ve Karadeniz insanına ev sahipliği yapan,
şirin bir toprak damı.
Bu şirin toprak damını bir camisi, üç eczanesi, iki tane öğrenci yurdu, iki belediye
otobüs durağı, sağlık ocağı, bir ilkokulu ile var eden Aziz Devletimiz kıyamete kadar
payidar olsun
Lakin gelin görün ki, bir Memleket sandığı şubesi ya da ATM’si en yakını 2 km mesafede,
Çekini, senedini vergisini yatırmak isteyen, Şeker esnafımız vaktinden olurken,
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Maaşını çekmeye takati olmayan yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz bizden ricacı idi
"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” fikriyatı ile başladığımız bu hikâyede 131 yıldır yurdum insanına hizmet veren
Devletimizin kıymetli kurumuna seslenişimiz İsteğimiz şudur ki:
Esnafından gencine, öğrencisine, emeklisine bu aziz milletimiz,
Bir "Memleket Sandığı" şubesi ya da atm-si ile bu toprak damın da da berhudar olsun.
Ne diyordu anonim türkümüzde “Kara tren gecikir belki hiç gelmez, Dağlar da salınır
da derdimi bilmez “
Ve bu fakir derki, hikâyesinde;
Memleket Sandığı gecikir belki hiç gelmez, canım Türkiye’min dört bir yanında
Mamafih Çıksalın'ın halini ahvalini bilmez
Ulu Hakan'ın asırlık emaneti “Memleket sandığı “bir bankadan daha fazlası
Saygılarımla
Bir Çıksalın sakini
Bu hikâye “HAKTAN EMRE KUL CEBİMDE HİKAYELER “Youtube kanalında seslendirilmiştir.
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Egzama
Ezgi Akımcılar
Egzama, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan ve deride kızarıklık, şişme, veziküller, kaşıntı gibi belirtilerle görülen
daha çok psikosomatik nedenli deri hastalığı. Başlıca özelliği, kızarık deri üzerinde beliren kabarcıklardır. Akut, kronik, yaş ve kuru egzama gibi türleri vardır.

bileceği gibi (genellikle akıntılı ve çok kaşıntılı) süreğen de
(kronikleşme) olabilir. (o zaman daha çok kızarıklık ve pullu, zaman zaman kabarcıklı ve değişik şiddetle kaşıntılı).
Yer yer madeni para biçiminde olabileceği gibi yaygın
da olabilir. Bazı yerleşim bölgeleri karakteristiktir.

Egzama çeşitleri
Kenarlı hebra egzaması
kasıklarda ve uylukta görülen mantar hastalığı. Bir dermatofitondan (Epidermophyton floccosum, Tricadan rubrum, T. interdigatele) ileri gelen kenarlı egzamalar erkeklerde daha sık görülür. Kaba etin iç yüzeyinde, kenarları
grintili çıkıntılı, ortası daha soluk ve kırmızı lekeler ortaya
çıkar. Lekeler bir yan da ya da iki yanda olur, kaşıntılıdır ve
kenarları kabarcıklarla sınırlıdır. Mantar ilaçlarıyla tedavi
edilir.

Ellerde disidroz görünümündedir. Memelerdeki egzama her zaman çift taraflıdır ve çoğu zaman bir uyuz
belirtisidir. Memede, bir yanda egzamaya benzer bir deri
hastalığı görüldüğünde Paget deri hastalığı akla gelmelidir
(kanser hastalığı).
Edinsel egzama
Edinsel egzama ya bir iç etmene karşı duyarlılıktan
(nispeten ender rastlanır, çünkü iç etmenlerden doğan
deri hastalığı çoğunlukla kurdeşen biçiminde ortaya çıkar)
ya da bir dış etmene karşı duyarlılıktan gelebilir.

Seboreik egzama
Temas egzaması
Seborenin görüldüğü bölgelerde yerleşen kırmızı, pullu, yağlı görnümlü lezyonları içeren deri hastalığı. Seboreli
egzama, saçlı deride ve bunun kenarlarında, alında (seboreli kask), kaşların üzerinde ya da aralarında, burun-yanak
oluklarında, kulak arası girintilerde, kulak yolunda, göğüs
kemiğinin orta yerinde (seboreli madalyon) görülür. Bazı
egzamamsı (egzamatit) deri hastalıkları ile sınırları pek belirsizdir. Tedaviden kolaylıkla sonuç alınabilir (indirgenler
özellikle yerel kortikoitler) fakat bu egzama tipi bir hastalıktan fazla bir durumu belirtiğinden yinelemeler her
zaman olasıdır.
Egzama en sık görülen deri hastalığıdır
Şekiller ne olursa olsun, üstderide dokusal bir birime
her zaman rastlanır: egzoseroz ve sponijoz (süngerleşme).
Maphigi mukoza cisimcikleri oluşan sıvıyı emer, hücreleri
birbirinden ayırır, sonra desmoslarda hücreleri birleştiren
bağları koparır ve üsderinin içinde kabarcık oluşmasına
yol açar.Böylece egzama birçok evreden geçer: kızarıklık,
kabarcıklanma, akıntı ve (kabarcıklar kuruduktan sonra)
parlaklık ve pullanma.
Fakat bu evrelerin hepsi birden bulunmayabilir, çoğu
zaman bunlardan biri üstün durumdadır. Egzama akut ola-
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Aslında ayrım kesin değildir, çünkü temas egzamasının
ortaya çıkması için genellikle önceden hazırlıklı bir bünye
gerekir. Temas egzaması genellikle meme çocuklarında
görülen egzama tipidir. 3 aylığa doğru ortaya çıkar ve ilk
olarak yüzden başlar. Evrim belirsizdir. 2 ya da 7 yaşlarında
kesin olarak iyileşebildiği gibi, büyük çocuklukta ve yetişkinde yavaş yavaş süreğen hale de gelebilir. Bazen astım
gibi başka alrjik hastalıklar buna eşlik edebilir. Temas egzaması sayıca çok azdır ve çoğunlukla mesleklere bağlıdır.
Tedavisi
Egzama tehlikeli sayılabilecek ağır bir hastalık değildir;
ama rahatsızlık verebilir. Egzamalıların rahat etmek için
almaları gereken önlemlerin başında yarayı kaşımamak
gelir.
Kronik egzama zaman zaman tekrar edecektir.Stresten
uzak durmak, uykusuz kalmamak, yüzü temiz tutmak iyi
gelecektir.

sirdergisi.com

K İ TA P

Ağustos 2020 - Zilhicce 1441

Antik Çağ'dan Günümüze
Yaşayan Kent: Assos
Ahmet Bilgehan ARIKAN

İlk kazıya ABD'li arkeologlarca 1800'lü yıllarda başlanan Assos,
39 yıldan bu yana Türk
bilim adamları tarafından yapılan çalışmalarla dünyaya tanıtılıyor. Bu yıl tüm dünyayı
etkileyen pan-demiye
rağmen ilginin azalmadığı antik bölge, en çok
ziyaret edilen 10 ören
yeri arasında bulu-nuyor.
Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğre-tim Üyesi ve Assos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kazı ve restorasyon çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumunun deste-ği, İÇDAŞ'ın ana sponsorluğunda sürdüğünü belirten Arslan, bakanlığın aldığı karar kapsamında Türkiye'de 12 ay boyunca sürdürülen kazılar içinde Assos'un da bulunduğunu hatırlattı.
Bu yıl tüm dünyayı etkileyen corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle kazı programındaki
bazı kısımları yeniden gözden geçirdiklerini anlatan Prof. Dr. Arslan, "Çünkü pandemi nedeniyle
daha dikkatli olmamız gerekiyor. O yüzden de ekibi küçük tuttuk. İşçilerimizi de daha küçük bir
grup halinde tuttuk. Çalışma programımızı da
buna göre yönlendirdik" dedi.
Arslan, bu yıl ağırlıklı olarak yaklaşık 3 aydan
beri akropolde çalışmalara devam ettiklerini belir-terek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Akropol ziyaretçilerin en fazla uğradığı yerlerden bir tanesi aslında. Bu yüzden orada geçmiş yıllardan belki yüzyıllarca önce yapılmış kazıların toprakları yığınlar halinde durmaktaydı ve
ziyaretçiler dolayısıyla kazmak zordu.
"ASSOS EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 10 ÖREN
YERİ ARASINDA"
Assos'un her zaman ilgi çeken bir antik kent
olduğunu bu yıl corona virüs döneminde de bu
ilginin azalmadığını vurgulayan Nurettin Arslan,
şunları kaydetti:
"Bu dönem bizi şaşırtan konulardan bir tanesi pandemi dönemine rağmen Türkiye'deki en
çok ziyaretçi gelen ören yerleri arasında Assos'un 10'uncu sıraya yükseldiğini öğrendik. Bu da
şunu gösteriyor. Assos yerli turistlerin daha çok ziyaret ettiği bir yer.
Kaynak Anadolu Ajansı
Dünya seni yorduğunda sığınacağın bir handır Kitap Konağı
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El-Hâlık
İlker KARATAŞ

EL-HÂLIK:
Her şeyi yoktan var eden,
yaratan. Herşeyin varlığını
ve yaşadığı sürece geçireceği
halleri,olayları
önceden tesbit
edip ona göre
ortaya çıkaran,
meydana getiren (Halk eden).Allah’ın 99 isminden
biri olan “El-Halık” ismi; kelime kökeni olara “halk”
kelimesinden türetilmiş bir isim olup, anlam açısından “yoktan var etme”, “takdire şayan olma”,
“herhangi bir modele sahip olmadan sıfırdan bir
şey inşa etme” anlamlarını barındırmaktadır. Daha
abartılı biçimde kullanılmak istenirse “hallak” şeklinde kullanılmakta, bu kelime de “sürekli olarak
yaratım içerisinde olma” anlamını ifade etmektedir.
Bu isim, Allah’ın sonsuz yaratma gücüne değinilen bir sıfat niteliğindedir. Hiçbir eşi benzeri bulunmayan bir şeyi ancak Allah’ın yoktan yaratabildiği
ve bu isimle birlikte Allah’tan baştan hiçbir yaratıcının olmadığı anlaşılmaktadır.
Yüce Allah’ın yaratma sıfatı, bizim anlayamayacağımız kadar geniş ve derindir. Allah’ın “yaratma”
sıfatı özeldir.
Kısacası yaratmak, Allah’a mahsus bir özelliktir.
Başka varlıkların yaratma gücü de yeteneği de yoktur.
El-Hâlik (c.c.) esmasının anlamı: Yaratan, yoktan
var eden, her şeyin varlığını ve varlığı süresince görüp geçireceği bütün halleri, hadiseleri tayin ve tespit eden ve ona göre yaratan. Üzüntü ve sıkıntıdan
kurtulmak için : El Halik
Yedi gün arka arkaya 100 defa “YA HALIK” ismini okuyan kimse, gelecek bela ve musibetlere karşı

70

korunur. Bu mübarek isim, daha çok sanatkarlara
ait bir zikirdir. Yani daha çok sanatkarlar ve sanatkarlar ruhlu insanların bu ismi okumaları gerekir.
Ancak sadece onlara mahsus değildir. Bu ismi vird
edinenler işlerinde ve özellikle sanatlarında başarılı
olurlar.
El-HÂLIK ismini, seher vaktinde zikredenlerin,
kalpleri çabuk nurlanır ve basiretleri açılır, hikmet
sahibi olurlar.
İyileşmesi zor bazı hastalıklar için bu ismin vekfinin, yazılıp taşınması ve zikrine devam edilmesi
tavsiye edilmiştir.
Her kim bu mübarek ismi vird haline getirir ve
geceleri buna devam ederse, yüce Allah, o kimsenin içini ve dışını nurlandırır. Gâm ve kederden kurtarır, ahiret saltanatı ile lütuflandırır.
Çözülemeyen bir işi olan kimse,temiz bir vaziyette ve abdestli olarak kıbleye karşı tenha bir yerde
bu ismi 5115 defa zikreder ve halini Allah’a arz edip
dua ederse, isteği yerine getirilir,ve kolayca çözülür.
Her gün 731 kere “Ya Hâlik celle celâlühû” zikrine devam eden bütün sıkıntılarından kurtulur, her
işinde başarılı olurlar.
Her gün 731 kere “Ya Hâlik, Ya Bârî, Ya Musavvir
celle celâlühû” diye zikreden, her türlü ruh hastalığından kurtulur.
Çocuğu olmayan eşler, her gün 731 kere “Ya Hâlik celle celâlühû” demeye devam ederlerse Allâh-u
Teala’nın izniyle çocukları olur.
Çocuğu olmayan bir kadın, yedi gün oruç tutup
iftar vaktinde “Ya Halık, Ya Bari, Yâ Musavvir” isimlerini bir bardak suya 21 kere okuyup üfleyip ve o su
ile orucunu açarsa Cenab-ı hak bu isimlerin hürmetine makbul bir çocuk ihsan eder.

YEMEK

Arzu’nun Mutfağı
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Tavuk Etli Göbek Salatası
Arzu KOÇAK

1 adet orta boy göbek salata
2 adet salatalık
Yarım demet dereotu
1 su bardağı yoğurt ( veya süzme yoğurt)
1 adet haşlanmış tavuk göğsü
tuz
mısır
Yapılışı

Yıkanmış göbek salata , salatalık ve dereotu doğranır tuz , yoğurt ilave edilir
.
Küçük parçalara bölünen tavuk eti katılır üzerine domates mısır eklenir .
Afiyet olsun...
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TEFEKKÜR
Merhaba dost!

Sadettin TURHAN

Nedir bu tefekkür? (Sözlük anlamı ile: Bir mesele hakkında düşünme)
Peki, neyi düşüneceğim?
Niye düşüneceğim?
Nasıl düşüneceğim ve sonucunda ne bulacağım?
İşte bu soruları kendinize sormaya başladınız mı? O zaman anlarsınız ki tefekkür etmeye de
başlamışsınız¬dır.
Rabb’im kalp ve beyin arasında bir bağlantı oluş¬turmuş, yapmış. Kalp tüm hissiyatları içinde
barındırıp kişiliği meydana getirirken, hataları ayıklayıp doğruları bulurken bunları bir dizin ve
cümle haline getiremez yani formülize edemez.
Bunun için akla ve beyne ihtiyaç duyar. Beyin, kalp¬ten gelen hisleri bilgiye dönüştürerek tüm
vücudunuza iletir.
İşte tefekkür bu iki mükemmel yaratılışın bir araya gelmesidir. Yolda yürürken, otururken,
başınızı elleri¬nizin arasına almış düşünürken, araba ile yolda gider¬ken.
Gördükleriniz ve gözünüzün önünden geçenler sizi hep bir şeye yönlendirir.
Bu kadar müthiş bir düzeni “Kim, nasıl, hangi güçle yaratabilir ve bunun devamını sağlayabilir?”
Tüm ihtiyaçlar eksiksiz giderilir.
Her an doğumlar ve ölümler olur, hiçbir şey birbirine karışmaz.
Takvim ve gözünün alamadığı evren saniye bile şaş¬mayan bir şekilde dönmeye devam eder.
Hayvanat aklı olmadığı halde, hep aynı şekilde gö¬revlerini ve sorumluluklarını yerine getirir.
Cansız gördüğümüz bitkiler, kuru bir toprakta can bulur, elinize aldığınızda hemen kırılan bir
minik fidan toprağı delerek yukarı doğru çıkar.
Mikroskopla bile zor görülen atomların içine formül¬ler gizlenir.
Küçük bir tohumdan, metrelerce uzunluğunda ağaç¬lar meydana gelir ve dünya hayatının
devamı için bir¬çok görev üstlenir (Oksijen üretmek gibi).
Bulutlar tüm dünyayı dolaşarak biriktirdiği rahmeti ihtiyacı olan yerlere bırakır.
Bu örnekler ne kadar da çoğaltılabilir değil mi?
(Herkes ilgi alanına göre binlerce şey ilave edebilir.)
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Evet, dostlar lütfen bu yazıyı okumayı bırakın. Başı¬nızı ellerinizin arasına alın ve tefekkür edin, kalbinizi onun sahibine teslim edin. Bakın nasıl da göremedik¬leriniz gözlerinizin
önüne geliyor, sorularınızın cevabı kendiliğinden bulunuyor.
Furkan Suresinde Rabb’im “İki denizi birbirine salıve¬ren
O’dur, şu tatlı, yürek tazeler; şu da tuzlu, çoraktır.
Ara¬larına da bir perde ve aşılmaz bir zıtlık koymuştur” ve “gökte yıldız kümeleri yapan, içlerine bir kandil
ve aydınlatıcı bir Ay asan O
Allah ne yücedir.” buyuruyor.
Kalbinizin, aklınızın ve
tüm sahip olduklarınızın
sahibine emanet olun.
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MAKALE

AYASOFYA
Sencer OLGUN

Tarihi geçmişi ve haşmetiyle İstanbul’un en önemli simgelerinden biri olan Ayasofya, son
aylarda dünya çapında Covid-19’dan sonra en çok konuşulan konulardan biri olmuştur. Beşinci
asırda kilise olarak inşa edildiği bilinen Ayasofya’nın bu denli öneme sahip olmasının elbette birçok sebebi vardır. Yaklaşık bin yıl Hristiyan câmiasına hitap ettikten sonra 1453’de Fatih
Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethetmesiyle birlikte kılıç hakkı olarak camiye dönüştürülmüş
ve beş asırdır Osmanlı’nın ve dolayısıyla tüm Müslümanların vazgeçilmez bir simgesi hâline
gelmiştir. 1453’ten itibaren cami olan ulu mâbed, 1934 yılında uluslararası bazı siyasi baskılar
ve milli çıkarlar uğruna vakıflarla ilgili kanuna ters düşmesine rağmen müzeye dönüştürülmüş
ve seksen altı yıl boyunca İslam dünyası boynu bükük bırakılmıştır.
Tarihi olayları günümüz şartlarına göre değerlendirmek elbette doğru bir yaklaşım değildir. 1934 yılında Ayasofya’nın niçin müzeye dönüştürüldüğü konusuyla ilgili birçok şey yazılıp
çizilse de öne çıkan bazı tarihçilerin ortak kanaati; Akdeniz ve Ortadoğu üzerindeki İtalya’nın
saldırgan tutumlarını engellemek ve olası bir dünya savaşına karşı sınırlarını güvence altına
alabilmek amacıyla Türkiye’nin Balkan Antantı’nı imzalamaları için Balkan Devletleri’ne verdiği
bir taviz olduğu yönündedir. Bu taviz çerçevesinde, 1453’te kılıç hakkıyla cami olan ve vakıf
sahiplerinin kullanım amacıyla ilgili hukuki belgeleri yok sayılan Ayasofya maalesef müzeye dönüştürülmüştür. Ülkenin milli ve manevi değerleriyle büyüyen, nefes alan ve kimlik kazanan her
birey, içi parçalansa da alınan bu talihsiz karara boyun bükmek zorunda kalmıştır. Her köşesiyle
ve her taşıyla maneviyat kokan Ayasofya, tam seksen altı yıldır yalnız ve ruhsuz bırakılarak maneviyattan uzak turistlerin bomboş bakan gözlerine terk edilmiştir. Bu konuyla ilgili Yunan rahip
Evangelos Papanikolaou’nun kürsüde kendi cemaatine yaptığı bir vaazdaki şu itirafları oldukça
manidardır: “ Türkiye iyi ki Ayasofya’yı açtı… Türkler nerede var olduysa orası hep daha iyiydi.
Bizim için utanç verici ama bu bir gerçek. Girit’te daha iyi manastır sistemi vardı. Girit’te Türkler
bir tane bile manastır kapatmadı. Ama Yunanistan’da Othanas’ın emriyle çok sayıda manastır
ve kilise kapatıldı. Azizlerin hatıraları gümüş kutulardan çıkartılıp hükümet için maaşa dönüştürüldü. Aynı zamanda Türkler hüküm sürerken insanlar kolayca dinlerini yaşayabiliyorlardı. Bu
yüzden insanlar ‘Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi tercih ederim.’ diyordu. Bana kalsa
ikisi de görülmesin ama birini seçmek zorunda olsam Latin yerine Türk’ü seçerim. Çok üzgün
olduğunuz Ayasofya olayına dair şükürler olsun! Söyleyin 24 saat boyunca Ayasofya’ya kaç
tane turist giriyordu. Sayısızca. İç çamaşırlarını gösteren kısa eteklerle... Yalan mı söylüyorum?
Çünkü müzeydi. Ve tüm o kirli turistler, saygısızca ve umursamadan giriyordu. Şimdi ayakkabı
olmadan gireceksin. Bu saygı değil mi? Çıplak mı gireceksin? Hayır! Uzun bir elbise ve başörtüsüyle gireceksin. Belki de bunu bir lanet değil düzeltme olarak görmeliyiz. Şimdi ‘Ayasofya
için üzgünüz!’ diyorlar. Ayasofya’yı koruyan Türkler olmasaydı, Ayasofya düşerdi, düşerdi! Böyle
büyük bir yapıyı kim koruyacaktı? Türkler korudu.”
Yaşananlara bir tarihçi gözüyle ve bilhassa tarafsız bakmak gerekirse 1934 yılında Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesiyle ilgili alınan karar, milli çıkarlarımızı korumak adına verilmiş
bir taviz de olsa bir taraftan manevi değerleri kendi canından bile kıymetli bulan aziz milletimizin ülküsüne diğer taraftan da vakıf sahiplerinin prensiplerine ve bu kutsal emaneti vakfetme
amaçlarına ters düşmüştür. Aradan geçen onca zamandan sonra yıllar önce kanuna uygun olmadığı hâlde alınan bu karara günümüz insanları haklı gerekçelerle itiraz etmişler ve bu durumu Danıştay’ın görüşüne sunmuşlardır. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet
Han Vakfı mülkiyetinde olduğunu ve cami olarak toplumun hizmetine sunulduğunu belirterek
camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiş ve ayrıca Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğuna dikkat çekerek bunun
değiştirilemeyeceğini ifade etmiş ve hak yerini bulmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Yıllar önce kanuna aykırı bir şekilde alınan kararın düzeltilip fethin sembolü olan Ayasofya’nın bağımsızlığımızın nişanesi olarak tekrar camiye
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dönüştürülmesi milletimizi zafer sevincine boğmuş ve hepimiz için büyük bir onur olmuştur.
Bunun sevincini ve gururunu tam olarak içimize sindirmeden asılsız ve mesnetsiz birtakım söylem ve eylemlerle halkımızı birbirine düşürmeye çalışmak bu aziz millete yapılabilecek en büyük kötülüktür. Gün ayrışma günü değil gün barış ve dayanışma günüdür. Zira Ağustos ayına
girdiğimiz şu günlerde Akdeniz’de sular gittikçe ısınmakta ve belki de milletimizi büyük zaferler
beklemektedir.
Sözlerimi, Ayasofya’nın açılmasının mahkeme sürecinde duygularımıza tercüman olması
dileğiyle yazdığım bir şiirle sonlandırmak istiyorum.

SECDE ET AYASOFYA
Nice yiğitler can verdi uğrunda
Susmak sana yakışmaz Ayasofya
İnlet dört bir yanı ezanla, selâyla
Secdesiz cami olmaz, secde et Ayasofya
			
Hangi zındık kilise diyor namına
Fatih kılıçla taktı tapuyu boynuna
Saf tutup kâmet getir, dur artık namaza
Secdesiz cami olmaz secde et Ayasofya
Asırlardır İslam sancağı altında
Kök salmışsın İstanbul’un bağrına

Görsel, Arap basınından alıntıdır

Tekbir getir, kaldır kollarını semay
Secdesiz cami olmaz secde et Ayasofya
Gülsün yüzün, ay yıldızlı çehreni asma
Sen çobanyıldızısın din-i İslam’a
Yak artık ışıklarını kararan alnıma
Secdesiz cami olmaz, secde et Ayasofya
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ZİHİN BAĞIMSIZLIĞI:
RÖNESANS
Nazmiye Gül KÖSE

Rönesans kelimesi, yaşamını yitirmiş bir
kişinin yeniden hayata gelmesi, günahlarından

se, eğer onun kurallarına uyulursa Tanrı’nın
varlığında sonsuz bir bahtiyarlık içinde yaşamayı sunuyordu.

arınması anlamıyla ilk kez dini bir terim
olarak kullanılmıştır. İtalyanca yeniden doğuş
anlamına gelir. Avrupa’da cehalet çağının kapanması ve Yunan Roma kültürünün ön plana
çıkmasıyla oluşan bir yeniden doğuştur.

Önceleri birkaç araştırmacı, kilisenin dogmalarıyla klasik felsefeyi birleştirmeye çalıştı.
Fakat bunun o dönemde zor olduğu anlaşıldı.
Klasik felsefecilerin asıl uğraşı bu dünyayla,
bu dünyayı nasıl yaşayacağımızla ilgiliydi. Kilise için ise esas olan, gerçek öte dünyaydı. Dolayısıyla klasik felsefenin Rönesans döneminde baskınlık kazanmasıyla, bu dünyanın ve
maddi varlığımızın “gerçek”, gerçeğin kendisi
olduğu ve önemli olduğu fikri öne çıktı ve bu
da eğitimde önemli değişikliklere neden oldu.

Avrupa’da 14. Yüzyılın ikinci yarısında
başlayan Rönesans, insanı temel alan düşüncenin egemen olmaya başladığı bir dönemdir.
İtalya’nın Toscana bölgesinde başlayan akım,
Fransa’da gelişim gösterip ardından kısa bir
süre içerisinde Avrupa’ya yayılmıştır.
Orta çağ ve reformasyon, batı ile klasik
antikite arasında sanat, bilim, felsefe ve mimarlıkla bağın tekrar kurulmasını sağlayan,
antik Yunan filozof ve bilim insanlarının çalışmalarının çeviri yoluyla alındığı, deneysel
düşüncenin canlandığı, insan yaşamının ve
‘’birey’’ kavramının üzerine yoğunlaşan, toplumsal, siyasal, ekonomik değişimlere yol
açan, matbaanın bulunmasıyla bilginin geniş
kitlelerle paylaşımının arttığı ve radikal değişimlerin yaşandığı dönemdir.
Bir de Karolenj Rönesans olarak adlandırılan bir dönem vardır. Bu da 8-9. Yüzyıllarda
Şarlman ile başlayan, Avrupa’nın ilk Rönesans’ı olarak kabul edilir. Şarlman Korelanj İmparatorluğunun sınırlarını genişletti ve ekonomik reformlar, yönetimde birtakım yenilikler
yapmıştır. Ardından Roma İmparator’u olan
Şarlman hükümdarlığı boyunda birçok toprak fethetmiştir. Karolenj Rönesans’ı da Şarlman’ın başlattığı aydınlanma sürecidir. Papa
ile görüşmek için Roma’ya gitmiş ve oranın
mimarisinden ve entelektüel kesiminden etkilenmiştir. Ardından çalışmaları başlatmıştır.
Rönesans’la birlikte İtalya dışında Fransa'da sanat; Almanya'da dini tablo ve resimler İngiltere'de edebiyat; İspanya'da resim ve
edebiyat alanında gelişmeler yaşanmıştır.
Rönesans’tan önce Orta çağda feodalizm
ve tarım ekonomisi hakimdi. Politik ve entelektüel egemenlik kilisenindi. Kilise liderleri,
papadan en aşağıya, Hristiyanlara bu dünyayı
nasıl yaşamaları gerektiğini anlatıyor ve bu
sayede öte dünyada cennete gitmeyi garantilediklerini düşünüyorlardı. Kilisenin otoritesini önemsememek aforozla sonuçlanırdı ve
diğer dünyada sonsuza dek ateşte yanmak
anlamına geliyordu. Benzer bir biçimde, kili-
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Ulus devletin yükselişi de kilisenin otoritesinin zayıflamasına neden olan bir gelişmedir.
Krallar ve asiller Rönesans’la politik güç kazanmıştır ve bir milletin kiliseden ayrı olabileceği fikrini geliştirmişlerdir. Merkezi yönetim
güç kazanmış, orta çağdaki derebeylerin yerine, devleti bir merkezden yöneten güçlü hükümdarlar gelmiştir. Bu hükümdarın yönetimi
altındaki halklar bir ulus olarak tanımlanmaya
başlamış ve iktidar, otoritesini ulusun varlığına dayandırmıştır.
Ulus devletin oluşumunun sebebi sadece
politik ve felsefi/dini faktörler değildir. Avrupa uzun süren kanlı savaşlar yaşamıştır. Bunların en önemlisi yüzyıl savaşlarıdır. Şekil 1
Chroniques sire, Jehan Froissart
Jehan Froissart’ın 14. Yüzyılda yazılan Chronicles ya da Chorniques adlı eseri Yüzyıl Savaşları’nı anlatan bir yazma eserdir. (Şekil 1).
Şekil 2 Hamut, yeni bir at koşum sistemi.
Resimde de görüldüğü gibi Orta çağ Avrupalıları tarımda öküz yerine at kullanmaya
başlamışlardı. Bu onlar için daha avantajlıydı
çünkü atlar öküzlerden daha az besleniyordu
ve performansları daha yüksekti.
İ s t a n b u l ’u n
düşüşü
Rönesans döneminde Avrupalıların
perspektifinden
bir felaket olarak
görüldü fakat bu
gelişme
klasik
düşüncelerin ve
ö ğ re t m e n l e r i n
Avrupa’nın entelektüel çevresine
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girişini sağladı. Fetih sonrasında İstanbul’u
terk eden felsefeciler ve eğitimciler, Avrupa’ya meslektaşlarının eski düşüncelerini sarsan argümanlarla çıkageldiler. Buna ek olarak,
orduların hareketi, askerlere sağlanan malların ticareti ve birçok insanın uzak topraklara
seyahatleri savaş sayesinde oldu. Yapılan çok
sayıda seyahat, feodal kültürün parçalan-

masına ve Avrupa’nın ekonomik ve kültürel
gelişim dönemine girmesine yardımcı oldu.
Dolayısıyla savaşın açık, harap edici etkisinin
yanı sıra Avrupa’yı sarsan ve onun feodal gelenekler dışına çıkmasını sağlayan ve felsefi
fikirlerin değişimine fırsatlar yaratan bir etkisi
de oldu. Roma’nın bin yıl önce düşüşünden
itibaren Roma İmparatorluğu’nun merkezi
İstanbul’du. Birçok Yunan ve Roma çalışması
oradaydı ve Osmanlı’nın İstanbul’u işgaline
yakın dönemde birçok düşünür şehri terk etmişti. Avrupa’ya gidip fikirlerini yaydılar. Avrupalıların bu seyahatler sırasında hem doğu
kültürünü daha iyi öğrenme şansları oldu
hem de sürekli hareket eden insan grupları
feodalizmin dağılışını kolaylaştırdı.
Bundan sonra feodalizmin erimesinin bir
başka önemli sebebi, 14. yüzyılda yaşanan
veba salgınıdır. Avrupa kültürünü değişime
zorlayan sadece savaş değildi. Çağdaşlarınca
“kara ölüm” olarak bilinen hıyarcıklı veba da
Avrupa’nın değişiminde oldukça etkili oldu.
Şekil 3 Luigi Sabatelli tarafından yapılmış
‘’Kara Ölüm’’ ü tasvir eden bir gravür. Şekil 4
Danse Macabre, Ölüm Dansı. Orta çağın sona
ermesinin, Rönesans ve reformun başlamasının tek bir nedeni yoktu. Savaş, entelektüel
merak, veba, din, aşırı nüfus, kıtlık ve başka
birçok gelişme Avrupa’nın Rönesans ve reform dönemine girerek, inanılmaz bir gelişim
göstermesini sağlayacak dönemi başlatmıştı.
R ö n e sans’la
birlikte birçok
sanat dalında
ciddi
gelişmeler yaşandı. Resimde,
daha klasik
bir biçim izlendi ve ağırlıklı olarak insan güzelliği yansıtıldı. Derin
bir perspektif duygusu uyandı ve iki boyutlu
efektler geliştirildi.
İtalya’yı yeni düşüncelerin ve gelişmelerin
merkezi yapan mimar Filippo Brunelleschi ve

heykeltraş Donetello’ydu. Masaccio’nun yapıtlarıyla bu yeni gelişmeler kısa sürede resme de yansıdı.
Rönesans’ın
resim sanatına en büyük
katkılarından
biri perspektif
ku ra l l a r ı n ı n
saptanması
ve bu sayede resimlere
derinlik duygusunun verilebilmesiydi.
Piero
della
Francesca'nın perspektif incelemesi. 'Boya
perspektifinde' yeni resim bilimine adanmış
ilk çizim kılavuzu. Bu metinde, teorik prensipleri birkaç on yıl önce tanımlanmış olan Rönesans perspektifinin büyük deneyimi başlıyor.
Matbaanın yaygınlaşmasıyla
Avrupa’da gravür sanatı hızla
popülerleşmeye başladı. Alman Rönesans
sanatçısı Albrecht Dürer tarafından 1514
yılında yapılmış
bir gravür.
İçerisinde
çok fazla şey
barındıran bu
gravürde, hemen
dikkat
çeken noktalardan biri kum saatinin yanındaki
çerçeve ve içerisindeki sayılar. Hangi yönden
toplanırsa toplansın sonuç her seferinde 34
çıkıyor. Ön tarafta görünen testere ise Rönesans döneminde sabrı temsil ediyormuş.
Bu döneme bir başka yenilik getiren isim
ise Paiter Bruegel’dır. Manzarayı başlı başına
bir resim konusu haline getiren ilk ressam
olarak tanımlanır. Bruegel tablolarında ahlaki
mesajlar verir, özellikle köy eğlencelerini ve
düğünlerini işleyen tablolarda aç gözlülüğü,
zinayı, oburluğu eleştirir. Fakat bu tablolar sadece bu tür ahlaki mesajları iletmez, dönemin
köylü yaşantısının belli bir anını, gayet açık bir
şekilde gözler önüne seren betimleyici etnografik belgelerdir. Kaynakça
İnalcık, H. (2011). Rönesans Avrupası Türkiye’nin Batı Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
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SPOR

Dünya Tekvando Federasyonu'ndan
önemli kararlar
Durmuş KOÇ

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan
açıklamaya göre, WT Yönetim Kurulu, Chungwon
Choue başkanlığında video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya WT Yönetim
Kurulu Üyesi ve Türkiye
Tekvando Federasyonu
Başkanı Metin Şahin ile
federasyon dış ilişkiler sorumlusu ve WT denetçisi Ali Sağırkaya da katıldı. Toplantıda,
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kıta elemesini gerçekleştirmeyen Avrupa ve Asya kıtaları için 2021 yılı haziran ayına kadar süre verilmesi kararı alındı. Ekim ayında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılması planlanan Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası ise
iptal edildi. Bir sonraki şampiyonanın 2022 yılında aynı yerde yapılacağı açıklandı. 2020
yılı içinde WT tarafından düzenlenen antrenör kursuna katılan antrenörlerin uluslararası sertifikalarının süresinin ise bir yıl uzatılarak, 2022 yılının sonuna kadar geçerli olacağı
belirtildi. Sporcuların olimpik puanlarının kıtalar arasında adil bir şekilde korunması için
çalışma yapılacağı alınan kararlar arasında yer aldı. Aralık ayında yapılması planlanan
Grand Prix Final ve Grand Slam Final müsabakalarının yapılıp yapılmayacağına ise koronavirüs salgınının seyri takip edilerek ekim ayında yapılacak toplantıda karar verileceği
duyuruldu. Toplantıda, WT tarafından kasım ayı içerisinde on-line poomse şampiyonası
düzenlenmesi kararı da alındı. WT'nin bir sonraki yönetim kurulu toplantısı, 5 Ekim'de
yine video konferans yoluyla gerçekleştirilecek. 6 Ekim tarihinde ise aynı yöntemle olağan genel kurul yapılacak. WT'nin ilk yüz yüze toplantısının ise 2021 yılı nisan ayı içinde
İsviçre'nin Lozan şehrinde yapılması planlanıyor.
TRT SPOR
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Göbek yağı, normal vücut kitle indeksine
rağmen yaşlı kadınlarda kalp hastalığı ve
Tülay Akımcılar

inme riskini artırır

Uyluklarında değil bellerinde yağ taşıyan kadınlar için kötü haber: Yeni araştırmalar, elma
şeklindeki menopoz sonrası kadınların, armut şeklindeki meslektaşlarına göre inme ve kalp krizi
riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.
Son zamanlarda yapılan birkaç çalışma, vücut yağ dağılımının, obeziteyi teşhis etmek için
yaygın olarak kullanılan bir yöntem olan vücut kitle indeksinden daha iyi bir kalp hastalığı riski
öngörücüsü olduğunu bulmuştur. BMI, boyla ilgili sayısal bir ağırlık değeri ve vücut yağının bir
göstergesidir - ancak bunun doğrudan bir ölçümü değildir.
Bu hafta, Amerikan Kalp Derneği'nin Houston'daki Epidemiyoloji ve Önleme / Yaşam Tarzı
ve Kardiyometabolik Sağlık Bilimsel Oturumlarında sunulan yeni bir çalışmada, araştırmacılar,
normal ağırlık kategorisine koyan BMI'li 2.683 postmenopozal kadına ilişkin verileri analiz ettiler. Vücut kompozisyonları ve yağ içerikleri, öncelikle kemik yoğunluğunu değerlendirmek ve
osteoporozu kontrol etmek için kullanılan özel bir röntgen türü ile ölçüldü. Kadınlar daha sonra
ortalama 18 yıl izlendi ve kalp krizi, felç ve diğer kardiyovasküler hastalıklar için izlendi.
Araştırmaya göre, çoğunlukla vücudunda yağ taşıyan kadınların kardiyovasküler hastalık geliştirme olasılığı, çoğunlukla bacaklarında yağ taşıyan kadınlara göre üç kat daha fazlaydı. "Gövde
yağı" miktarı ne kadar büyükse, kardiyovasküler hastalık riski de o kadar yüksektir.
Bacaklarında yağ taşıyan kadınlar için tam tersi geçerliydi. Aslında, bacaklarında daha fazla
yağ olanların, daha az bacak yağı olanlara göre kardiyovasküler risk riski daha düşüktü.
New York Albert Einstein Tıp Fakültesi'nde epidemiyoloji ve nüfus sağlığı bölümünde doçent
olan Qibin Qi, araştırmanın kıdemli yazarı Qibin Qi, sonuçların BMI'nin genel sağlık veya kardiyovasküler riski belirlemek için yeterli olmadığını gösteriyor.
Qi, "Bunlar normal kilolu kadınlardı, bu yüzden çoğunlukla obezite durumları konusunda endişeli değillerdi, ancak bulgularımız normal kilolu insanların bile vücut yağ dağılımlarına dikkat
etmesi gerektiği mesajını veriyor" dedi.
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YENİDEN TOROSLAR
Oğuz ZEKi

Bu yılın bahar aylarını hiç yaşamadım diyeceğim ama diyemiyorum
çünkü bir mikrop cümle alemi dize getirdi ve resmen evlerimize hapsolduk.
Çocuklarımızın, sevdiklerimizin kokuları bile özletti bize bu küçük mikrop
ve hala gidici değil, her gün can almaya devam ediyor.
Her yıl şubat ayında başladığım Toros yaylalarına gezilerimi bu yıl ancak
25 temmuzda yapabildim. Yaz geçmeden, yörükler sahile inmeden gitmek
zorundaydım çünkü son kitabım “Cadılarıma Türküler”in kapak fotoğrafı
Özlem cadıma aitti ve ona götürmek zorundaydım bu kitabı. Özlem küçükken geçirdiği
bir hastalık sebebiyle duymuyor, konuşmuyordu ama güzel gözleriyle anlatıyordu yüreğinden geçenleri.
Cumartesi sabahı irfan, Şafak ve Kürşat ile
birlikte düştük yola.
İlk durağımız Sarıoğlan’da Karazorların restoranıydı. Bu kavşak noktasında çay içmeden
geçmezdik ama artık buranın da pek tadı kalmadı. Girişin sağında ahşap bir veranda vardı,
ahşabın yerini ruhsuz beton almış.
Taşkent Sultan Suyunda durmamak olmazdı elbette. Buz gibi suda elimizi yüzümüzü yuduk, sularımızı tazeledik. Arkadaşım Ünal’ın
oğlu burada yöresel ürünler satıyor, ondan
biraz kekik aldım. Ünal kiraza gitmiş, görüşemedik.
Taşkent/Ermenek yolunda Belpınarı belinden stabilize yoldan sağa sapınca, Dedemli sapağına kadar bir sürü yörük çadırı var. Her yıl
aynı aileleri bu yaylalarda görmek mümkün.
Ali Canbaz’da yaz aylarını buralarda geçiriyor.
Ali Canbaz’ın obasına vardığımızda sağım
zamanıydı. Özlem, keçileri tutuyor, annesi Rukiye sağıyordu. Kitapları verince ışıl ışıl oldu
cadımın gözleri. Onları meşgul etmemek için hemen ayrıldık. Yol boyu yörük dostlarımızı ziyaret ede ede Hadim’e ulaştık.
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Aslında bu yaylalar
bölgenin en kurak, en
susuz yerleri. Ot kıt,
suyu
kilometrelerce
uzaktan getiriyorlar.
Kamp yapacağımız
Çal Dağında kirazın
harman zamanıydı. Her
bahçede bir araba ya
da bir pat pat vardı. İş
gününü bitiren işçiler
çataloluğun başında,
çeşmenin buz gibi suyuyla yüzlerini yıkıyor,
sohbet ediyorlardı.
Mustafa Orhan, “HAKÜPAK” Hadim Merkez
Kırsal Kalkınma Kooperatifinin başkanlığını yapıyor ve Hadim kirazının iyi bir Pazar bulması, değer kazanması için uğraşıyor. Sabah kalkınca önce onu bahçesinde ziyaret ettik. Yeğenleri ile kalan
kirazları topluyordu. Ardından, Hadim’li dostumuz Abdullah Kuzgun’u, şair dostumuz
Hulusi Akkaya’yı ziyaret ettikten sonra Konya yoluna düştük.
MERAKLISIN NOT: Kamp yaptığımız çatal oluğun altında bir bahçede Bolat köyünden
bir aile kiraz topluyormuş. Kadın Şafak'ı çağırmış, gelin kiraz vereyim, diye. Şafak ile
İrfan gittiler, aile yememiz için bir helke dolusu kiraz vermiş. Sağolsunlar, o bölgenin
insanı yüce gönüllü. Teşekkür ediyorum.
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ŞİİR

Şiirler

Muammer ERKUL

CUMA
Sultan Mehmed Han’ı gördüm rüyada
Beyaz at üstünde kapıya geldi
Seksenaltı sene sonraki cuma
Dörtyüzelliüçtekine bedeldi
Alınlar “Türk rengi’yle buluştular...
Sanki şahin gözlü birer kuştular;
Bir kızıl ok gibi uçan muştular,
Küfrün küf kokulu zırhını deldi.
(24 Temmuz 2020 Cuma)
EBABİL
Savaş bize şahâdet. Şahâdetse kahkaha
Atar gibi kavuşmak, canı veren Allah'a...
Diyen her Türk, ebabil gibi vurur düşmanı,
Ancak dinlenmek için kanatlanır berzaha.
(22.07.2020 Çarşamba)
TÜRK’ÜN SAVAŞI
Türkler savaşır,
Sizler şiir yazdığını görürsünüz.
Çünkü, her milletin belli hususiyetleri vardır.
Türkler içinse savaş yük değil, iş değil, sanattır.
O yüzden Türklerin sınırları;
İnce ince işlenmiş dantelalardır.
(22.07.2020 Çarşamba)
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İnsan, kitaptır!..
Verilen sıcaklığın, herhangi birini değiştirebileceğinin ispatı; yumurtadır!
Haşlarsan veya kızgın tavaya kırarsan tüketiverirsin. Fakat aynı yumurta birkaç haftalık
ilgi, sevgi ve sıcaklıkla “can” olur…
Değişime en önemli örneklerden biri de ormandan çekilen kütüklerdir.
Ustasının eline geçtiğinde, başköşelere mobilya olup hayatın ortasına girerler…
Ve kitaplar… Değiştirebilirler mi ki insanları?
Bunun cevabı; kitapların kendileridir…
Odun bile kitap olmuşsa; insanlar da kitaplaşabilirler!
Kitap, ışıktır…
Kitaplaşmak; ışıldamaktır…
Buraya kadar hemfikirdir insanlar fakat bir de sayfanın arkası var. Yani kitabın sayfalarında “ne”
yazdığı…
Çünkü, evet; kitaptır seni aydınlığa taşıyan, ama bir tren yolunun bile iki yönü var!
Tercihin olan
istikamete doğru tekerleğin her dönüşü, seni diğer taraftan uzaklaştırır.
Bu cümlenin hem müjde ve hem de felaket olduğunu fark etmek lazım!
Yani, bir odunun kitap sayfası haline gelmesinden bile önemlidir; üzerine yazılan kelimeler!..
Kimi zaman yazdıklarımı okur ve “edebiyat yaptığımı” sanırlar. Yanılırlar… Çünkü bu
satırların her biri, bir ayrı paralanışın sesidir!
Para olsa hedef, kazanır ve susarsın. Ama her insan, ciğerinde büyümüş bir gül dalı ise;
susmak susuz bırakır seni ve nefessiz ve cansız…
Yaşamanın gayesi; bir kişinin daha “hayat” bulması, değil mi?
Evet… Sevgi, ilgi ve sıcaklık verilen yumurta “can” olur… Fakat… Odunlara “kitap” denmesi kadar önemlidir; sayfalarını yazanlar ve yazılanlar.
Çünkü kitap bile olsan, seninle buluşanlar;
Seni değil, üzerindeki satırları okurlar!
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Doç. Dr. Fatih Koca

Amasya'da doğdu. İlkokulu ve İmam Hatip Lisesi'ni
Amasya'da bitirdi. Amasya Büyük Ağa Medresesi'nde 1983 yılında hâfızlığını tamamladı. Mûsikî'ye
küçük yaşta Ormanözü Pamuklu Köyü İmam Hatibi,
dedesi rahmetli Hayrullah Hocaefendi'nin ve
Babası Hacı Dursun Koca’nın teşvikleriyle başladı.
1992-99 yıllarında Ankara'da Din Görevlisi olarak
görev yaptı. 1996 yılında İlahiyat Fakülteleri arası
"Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışmasında
Türkiye birincisi oldu. İmam Hatip Liseleri arası
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık yarışmalarında dereceler aldı. 1999 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl
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Mehmed ALACADOĞAN

bir müddet Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul
Haseki Eğitim Merkezi'nde ihtisas yaptı.
2000 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalına
Öğretim Görevlisi olarak atandı. 25’i aşkın
ülkede ve yurdun çeşitli yerlerinde sayısız
konserler verdi. Kültür Bakanlığı Ankara
ve İzmir Devlet Koroları ve TRT Ankara ve
İstanbul Radyo ve Televizyonları'na misafir
sanatçı bazında solist, kasîdehan ve neyzen
olarak katıldı. 2000 yılından itibaren Ahmet
Hatipoğlu şefliğinde TRT Türk Tasavvuf
Müziği Korosu’nun hem Tv hem Radyo
Konserlerinde solist olarak yer aldı. 20032008 tarihleri arasında TRT1 de DİYANET'in
hazırladığı haftalık "İslamın Aydınlığında"
programında İlahiler okudu. 2008 yılından
itibaren TRT 1, TRT AVAZ ve TRT DİYANET’te
Ramazan Programları yaptı. Ülkemiz Hâfız
ve Mûsikîşinaslarının konuk olduğu TRT
DİYANET’te yaptığı “Bâd-ı Sabâ” programı
büyük ilgi gördü. Ayrıca çeşitli özel televizyon ve radyo programlarında Tasavvuf
müziği programları yaptı. 2004 yılından beri
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü'nün düzenlemekte olduğu Ezan,
Mûsikî ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma seminerlerine öğretici olarak katılmaktadır.
*2007 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye
genelinden seçilmiş Din Görevlilerinden oluşan ilk
Diyanet Türk Tasavvuf Musikisi Korosu'nu kurdu ve
kurucu şefi oldu. 2000 yılından beri Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın
düzenlediği İHL arası Kuran-ı Kerim'i Güzel okuma,
Hafızlık ve Ezan yarışmalarında Yüksek Seçici Kurul
Üyesi olarak görev yapmaktadır.
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Rektörlük Süreci
Prof.Dr.Servet ARMAĞAN

Prof. Dr. Armağan, hayatından önemli kesitleri anlattığı programda, Şanlıurfa'da rektörlük yaptığı esnada sol yayın yapan gazetelerin kendisini hedef aldığını ve bu şekilde
görevden el çektirildiğini belirtti. Program Sunucusu Güzey'in sorularını yanıtlayan Armağan, rektörlük görevinden alınma sürecini şu şekilde anlattı: "Rektörlük başvurum
olmadığı halde Harran Üniversitesi'ne hemşerilerim beni istemiş. Başbakan Süleyman
Demirel ve Turgut Özal'ın imzaları ile rektör tayin edildim. Diyarbakır'dan doğum yeri
olan Urfa'ya gittim. Orada edebiyat fakültesini, fen edebiyat fakültesini, tıp fakültesini,
çevre mühendisliği bölümü ve gıda mühendisliği bölümünü kurduk. Bunların hepsi zor
bölümlerdir. Çok gayret sarf ettim her günüm yoğun çalışma ile geçti. Harran Üniversitesini kurdum kampüsünü tesis ettim. Ama bir takım çevrelerin gözlerinden, dilinden
ve kaleminden kurtulamadım. Hep aleyhime yayınlar yapıldı bir yanlışım yok fakat
bazı sol gazeteler inatla aleyhime yayınlar yaptı. Ve en sonunda YÖK beni görevden
aldı."'URFA'DAN ÜZGÜN DÖNDÜM'Verdiği hukuk mücadelesini de anlatan Prof. Dr.
Armağan, "O kadar emek verdiğim Urfa'dan üzgün bir şekilde döndüm. Fakat işin
peşini bırakmadım. YÖK'e karşı dava açtım. Kemal Gürüz o zaman YÖK başkanı. Avukat
tutmuştum ama avukat iyi anlamamıştı davadan. Ben girdim duruşmaya bir celsede
iptal ettirdim. YÖK'ün avukatı genç bilinçsiz bir kadındı. Bilgisizce konuştu ben de onu
bozmuştum duruşmada. Şikâyet etti beni. Danıştay başkanı benim haklı olduğumu
gördü "kızım otur bilgisiz bilgisiz konuşuyorsun" dedi. Temyize başvurdular temyiz
sürecini de kazandım. Karar düzeltmeye de başvurdular, karar düzeltmeyi de kazandım
fakat uygulamadılar. Ben bir daha rektörlüğe dönemedim. Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel de, YÖK Başkanı Kemal Gürüz de maalesef kararı uygulamadılar. Anayasa'nın
ilgili maddesi ihlal dışıdır. Günün birinde yüce divanlarda yargılanmalarını isterim.
Kemal Gürüz, Ergenekon davasıyla zaten bir bağlantısı tespit edildiği için yargılanıyordu. Ben ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine döndüm. Başladığım yere
döndüm yani." dedi.
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Serdal Göçmen

Bir dokunsan içim yanar

Bir dokunsan içim yanar
ziyan olur gençliğim
eski fotoğraflarda
solar solar giderim
bir dokunsan içim yanar
alev olur patlarım
kimse durduramaz beni
romanlardan fırlarım
bir dokunsan içim yanar
yer yarılır düşerim
karanlık korkutamaz beni
sensiz ölümden korkarım
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TARİHTE BU AY
Ünzile YILDIRIM

1 Ağustos 1571: Kıbrıs Adası’nın Osmanlı
orduları tarafından fethi.
1 Ağustos 1920: Türk-Sovyet ordularının
Nahçıvan’da birleşmesi.
1 Ağustos 1933: İstanbul Üniversitesi kuruldu.
1 Ağustos 1971: TÜSİAD kuruldu.
2 Ağustos 1914: Almanya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında İttifak Antlaşması imzalandı.
2 Ağustos 1990: Irak ordusu, Kuveyt’i işgal
etti.
4 Ağustos 1914: İngiltere, Almanya’ya savaş
ilan etti.
5 Ağustos 1921: Mustafa Kemal Atatürk,
Başkomutan oldu.
5 Ağustos 1971: Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti’ni resmen tanıdı.
5 Ağustos 2013: FETÖ’nün kumpaslarından
Ergenekon mahkemesi kararları açıklandı.
5 Ağustos 2014: Fethullahçı Terör Örgütü’ne bağlı polislere yönelik olarak İstanbul,
Ankara ve Doğu illerinde yapılan operasyon
kapsamında, 28 polis gözaltına alındı.
6 Ağustos 1919: Erzurum Kongresi kapandı.
Mustafa Kemal Heyeti Temsiliye Başkanı oldu.
6 Ağustos 1945: ABD, Hiroşima’ya atom
bombası attı.
7 Ağustos 1919: Erzurum Kongresi’nin sonuçlanması. Kongre sonrasında açıklanan bildiride, “Vatan bir bütündür, parçalanamaz”
vurgusu yapıldı ve milli mücadelenin ilk temel
metinlerinden biri açıklandı.
7 Ağustos 2016: İstanbul Yenikapı’da yapılan büyük mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan,
muhalefet parti liderleri ve Genelkurmay Başkanı Akar birer konuşma yaparak 15 Temmuz
darbe girişimini kınadı. Birlik mesajı verdiler.
Mitinge kalabalık vatandaş kitlesi Türk bayraklarıyla katıldı.
8 Ağustos 1964: Kıbrıs Erenköy Direnişi
Anma Günü. Türk jetleri Kıbrıs üzerinde uçtu
ve bazı hedefler bombaladı. Uçağı düşürülen
Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel şehit oldu.
8 Ağustos 1988: İran- Irak Savaşı’nda ateşkes ilan edildi.
9/10 Ağustos 1915: 1. Anafartalar Zaferi.
9 Ağustos 1928: Harf İnkılabı başladı.
9 Ağustos 1945: ABD, Japonya’nın Nagazaki
kentine atom bombası attı.
9 Ağustos 1994: Aydın Doğan, Hürriyet gazetesi ve grubunu satın aldı.
9 Ağustos 2015: Gazeteci ressam Fikret Otyam (89) hayatını kaybetti.
10 Ağustos 1557: İstanbul’da Süleymaniye

Camisi tamamlandı. Mimarı, eserleri halen günümüze kadar uzanan Mimar Sinan’dı.
10 Ağustos 1920: Sevr Antlaşması imzalandı. Ankara Hükümeti anlaşmayı tanımadığını
açıkladı.
11 Ağustos 1945: Japonya kayıtsız şartsız
teslim oldu.
12 Ağustos 2018: Mısırlı ünlü Marksist iktisatçı düşünür Samir Amin (87) Paris’te hayatını kaybetti.
13 Ağustos 1956: Türkiye’de ortaokullarda
din dersi konuldu.
13 Ağustos 2014: Beşiktaş SK’nün efsane
eski Başkanı Süleyman Seba (88) hayatını kaybetti.
14 Ağustos 1974: İkinci Kıbrıs Barış Harekâtı
başladı.
14 Ağustos 2001: Adalet ve Kalkınma Partisi
(Ak Parti) kuruldu.
14 Ağustos 2006: Hizbullah-İsrail arasındaki 33 Günlük Savaş sona erdi. İsrail ağır yenilgi
aldı.
15 Ağustos 1945: Hindistan bağımsızlığına
kavuştu.
15 Ağustos 1947: Pakistan, Hindistan’dan
ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.
15 Ağustos 1984: PKK terör örgütü, Eruh ve
Şemdinli’de askeri karakollara saldırdı.
15 Ağustos 2012: Tiyatro sanatçısı Müşfik
Kenter hayatını kaybetti.
16 Ağustos 1997: 28 Şubat 1997 tarihli
MGK kararlarında yer alan 8 yıllık zorunlu eğitim yasallaştı.
17 Ağustos 1988: Pakistan Devlet Başkanı
Ziya Ül Hak suikast sonucu öldürüldü.
17 Ağustos 1999: Büyük Marmara Depremi: 14 bin vatandaşımız hayatını kaybetti, 27
bin vatandaşımız da yaralandı.
17 Ağustos 2012: İstanbul Anadolu yakasının ilk metrosu Kadıköy-Kartal hattı Başbakan
Erdoğan’ın katılımıyla resmen açıldı.
19 Ağustos 1915: Şair Tevfik Fikret (48) hayatını kaybetti.
19 Ağustos 1919: Afganistan bağımsızlığını
ilân etti.
19 Ağustos 1991: SSCB lideri Gorbaçov’a
karşı başarısız bir darbe girişimi gerçekleşti.
20 Ağustos 1957: Kut’ul Amare Savaşı kahramanı Halil Kut Paşa (75) İstanbul’da hayatını
kaybetti. Paşa, Enver Paşa’nın amcasıydı.
20 Ağustos 1968: Sovyet orduları, Çekoslovakya’nın başkenti Prag’a girdi.
23 Ağustos 1921: Sakarya Meydan Savaşı
başladı.
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MÜZİK

ESAT KABAKLI
Tugay ALKAN

Esat Kabaklı, 1954 Elâzığ doğumlu, Türk Halk Müziği sanatçısıdır. Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisini ve
ardından da İTÜ Türk Musikisi
Devlet Konservatuvarını bitirdi.
Elazığ Musiki Cemiyetinde kurduğu Halk Müziği Topluluğunu
uzun yıllar yönetti.
1982 yılında TRT Erzurum
Radyosu T.H.M. Ses Sanatçılığı
Sınavını birincilikle kazanan ve
Erzurum Radyosunda bir yıl görev yapan Esat Kabaklı, 1983 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra
Heyetinde ses sanatçısı olarak
çalışmaya başladı. Ayrca TRT
İstanbul Radyosunun T.H.M.
emisyonlarında yer aldı. 1986
yılından itibaren TRT İstanbul
Radyosunda on iki yıl süre ile
görev yaptı. 1998 yılında tekrar İ.Ü. Devlet Konservatuvarına geçti. Halen bu kurumda, sanatçı öğretim
görevlisi statüsünde, Türk Halk Müziği Topluluğunun Şefliğini yürütmektedir.
Türk Halk Müziği genel repertuarına derlemeleri ile kaynak sağlayan sanatçılardan birisi olan Kabaklı,
ses sanatçısı olarak yurdun pek çok yöresinde ve bu arada yurtdışında da konserler verdi.
Oğul(1997), Kirve Memi (2000), Yalnız Türküler / Göç (2002) ve Siyah Beyaz Türküler / Sürgün(2005) adlı
dört albümü bulunan Esat Kabaklı evli ve iki kız çocuğu babasıdır.
Ayrıca Esat Kabaklı “Şeyhül Muharririn” Ahmet Kabaklı'nın yeğeni ve gazeteci-yazar Servet Kabaklı’nın
amcaoğludur.
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Karın ağrısına
ne iyi gelir

Yöntem 1: Limon Suyu Kullanma
Hafif asidik olan sıcak su ve limon suyu, sindirim sistemini uyarmak ve bağırsak içeriğinin ilerlemesine
yardımcı olmak için çalışır. Limon ayrıca, toksinlerin yanı sıra kolonun dış yüzeyine yapışmış sindirilmemiş
materyali vücuttan dışarı atmaya da yardımcı olur. bu nednlerden dolayı karın ağrısı şikayetinden kurtulmak için limon suyu yöntemi kullanılabilir.
Malzemeler
• Limon suyu, taze - limondan
• Sıcak su - 1 bardak
Nasıl yapılır?
Bir limonun yarısını 1 fincan ılık suya sıkın.
Sabah uyandıktan sonra veya yatağa gitmeden önce bu ılık suyu için.
Bu şekilde günde iki kez ılık limon suyu içmek bağırsak hareketlerinizi çalıştırarak, karın ağrısı problemine iyi gelecektir.
Yöntem 2: Ballı su yöntemi
Bal güvenli olan bir müshildir. Bağırsak hareketlerinin hızlanmasını sağlar. Böylelikle sindirim problemlerinden kaynaklanan karın ağrısının önüne geçmiş olursunuz.
Birçok besin maddesinde bolca bulunan bal ayrıca sindirim sistemini korur ve güçlendirir. Bal ve ılık su
bağırsak sistemini harekete geçirir ve kabızlığa aynı zamanda da karın ağrınızı yitirmenize yardımcı olur.
Malzemeler
Bal - 1 çorba kaşığı
Sıcak su - 1 bardak
Nasıl hazırlanır?
Bir bardak ılık suya 1 çorba kaşığı bal ekleyin ve karışımı iyice karıştırın.
İyi kalitede ham ve organik balın kullanılması en iyi sonuçları verecektir.
Ballı ılık suyu günde iki kez, gece yatmadan önce ve sabah uyandıktan sonra tüketebilirsiniz.
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Sosyolog Dr. ABDÜLKADİR SEZGİN ile
TÜRKİYE’nin ALEVÎ MESELESİ’ni Konuştuk
Oğuz ÇETİNOĞLU

90

Oğuz Çetinoğlu: Türkiye’ye patinaj yaptırmak
isteyen Hıristiyan batı, sunî bir Alevî Meselesi oluşturmaya, geliştirmeye ve gaile hâline getirmeye
çalışıyor. Alevî-Sünni bütünleşmesi için çalışan bir
din adamı olarak gelişmeleri yakından tâkip ettiğiniz biliniyor. Nedir, neler oluyor anlatır mısınız?
Dr. Abdülkadir Sezgin: Ülkemizde yaşayan ve
kendisini ‘Alevî’ olarak tanımlayan halk aynen
Âşık Veysel gibi, ‘Türküm, Müslümanım’ demekte, kendisini ‘Türk Milleti’nin özü’ olarak kabul
etmektedir.
Alevî dernek ve vakıflarının çoğunluğu ise,
Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında, Avrupa
ülkelerinde dağınık ve teşkilatsız kalan eski sosyalistlere -Almanya başta olmak üzere- AB ülkelerinde kurdurulan derneklerin uzantısı olan gruplar
gibi görünmektedir.
Bu dernekleri kuranların tamamına yakını yıllar
önce Alevîlikle bağını koparmış, Sovyetlerin çöküşü
ile yaşadıkları şoktan uyandıklarında kendilerini
Alevî teşkilatı yöneticisi olarak gören Marksist
ideolojiyi dünya görüşü olarak benimsemiş kimselerdir.
Bu sebeple de Alevîlik konusu incelenip değerlendirilirken halk ile kuruluşların ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir.
Bu yapılmadığında problem anlaşılamaz ve/ya
çözülemez.
Çetinoğlu: Alevî olmayanlar Alevîliği nasıl
yorumluyorlar?
Dr. Sezgin: Üzülerek ifâde etmeliyim ki, başta
Diyânet İşleri Başkanlığı çalışanları olmak üzere
Alevî olmayan veya kendisini ‘Alevî’ olarak adlandırmayan kesimde son derece olumsuz ve Alevîlîği
dışlayan yerleşmiş bir anlayış vardır.
Çetinoğlu: Ülke nüfusunu çoğunluğunu oluşturan bu kesimde Alevîlik nasıl algılanıyor?
Dr. Sezgin: Türkiye Cumhuriyeti Diyânet İşleri
Başkanlığı yönetici ve çalışanları arasındaki algılamalar halkın da algılamalarına örnek olacağı için

bu kurum çalışanları arasındaki algılama biçimlerini cümleler halinde sıralamak uygun olacaktır:
-Alevîlik ayrı bir dindir.
-Alevîlik sapık bir din anlayışıdır.
-Alevîlik İslam dışıdır.
-Alevîlik ateizmdir.
-Alevîlik Müslümanlığın içindedir.
-Alevîlik bir kültürdür.
-Alevîlik bir alt kültürdür.
-Alevîlik bir mezheptir.
-Alevîlik diğer tarikatlar gibi bir tarikattır.
Çetinoğlu: Hiçbirinin aklına ‘Alevîlik din değildir,
Alevîlik mezhep değildir, Alevîlik meşreptir.’ Demek
gelmiyor mu?
Dr. Sezgin: Şüphesiz bu doğru düşünceye sâhip
olanlar vardır. Fakat maalesef azınlıktadır. Tamamına yakını din eğitim ve öğretimi gören ve doğrudan
din konusu ile meşgul olanlardaki algılama bile bu
kadar yanlışlıklar, çelişkiler içermektedir.
İlahiyat fakültelerinde yapılmış master ve
doktora çalışmalarında da ‘Alevîlerin Şiî / Caferî
olduğu”na dair tezler olması bu şaşkınlığın eseri
olmalıdır.
Toplumun Alevî olmayan katmanlarında da ‘kestiği yenmez’, ‘kendileriyle evlenilmez’ şeklindeki
algılamanın yaygın olduğu da bilinmektedir.
Din ile ciddî ilişkileri olup olmadığı tartışılan
bâzı sanatkâr, programcı gibi insanların rastgele söyledikleri ‘mumsöndü’ sözleri bu alandaki
anlamaların ne kadar yanlış olduğunu göstermesi
bakımından çok önemlidir.
Belirtilen sebeplerle öncelikle Alevî olmayanların tamamının ‘Alevî algılama’larını düzeltecek
‘toplumun din konusunda doğru olarak aydınlatılması’ meselesi bulunduğu kabul edilmelidir.
Çetinoğlu: Diyânet İşleri Başkanlığı’nın bu
meseleye olan ilgisi, câmi cemaatinin alâkasının
çok gerisinde. Yavuz Bülent Bâkiler, bir din görevlisi
olmadığı halde, İstanbul’daki bir câmide, Cuma
sohbeti olarak, Alevîlik hakkında konuştu. Namaz-
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dan sonra çok büyük bir kalabalık etrafını sardı.
Sorular sordu, teşekkürler edildi, gençler yanında
yaşlı insanlarda elini öpmeye teşebbüs etti.
Câmi görevlisinin ifâdesine göre hiçbir konuşma, Yavuz Bülent Bâkiler’in konuşması kadar alâka
görmemiş. Demek ki bu mesele, hassasiyet sâhibi
insanların gayretleriyle çözüme kavuşturulabilecek…
Dr. Sezgin: İsâbetli bir değerlendirme. Tekrarlanmasını faydalı görürüm. Fakat söz konusu
konuşmanın Diyânet İşleri Başkanlığı mensuplarına
yapılması çok daha faydalı ve hatta elzemdir. Böyle
bir çalışma, problemin çözülmesindeki temel sosyal yapıyı oluşturacaktır. Bu son derece önemlidir.
Fakat Başkanlığın böyle bir çözüme sıcak bakması
mümkün değil gibi görülüyor.
Alevîlik konusunda öncelikle görüş birliğinin
sağlanması gereken en önemli alan Diyanet İşleri
Başkanlığı alanıdır.
Bu sağlanmadan Alevîlik meselesi çözülemez.
Çünkü din konusunda devletin ana hizmet birimi
Diyânet İşleri Başkanlığıdır. Bu sıfatla meselenin
çözüleceği yer de Diyânet İşleri Başkanlığıdır.
Dr. ABDÜLKADIR SEZGİN
1948 Yılında Yozgat’ta doğdu. İlköğrenimini
Yozgat’ta, orta öğrenimini Yozgat, Ankara ve İstanbul’da tamamladı. 1971 yılında İstanbul Yüksek
İslam Enstitüsü’nü bitirdi. 1970 yılında İstanbul
Şehzade Camii Hatibi olarak başladığı memuriyet
hayatında, Müftülük, Vaizlik, İl Müftü Yardımcılığı,
Din Bilgisi ve Ahlak Öğretmenliği, Diyânet Yayınevi
Müdürlüğü, Başkanlık Merkezinde Uzmanlık, Şube
Müdürlüğü, Müfettiş Yardımcılığı, Müfettişlik ve
Başmüfettişlik yaptı
Kasım 2011 de emekli oldu. İstanbul - Eminönü
Din Görevlileri Cemiyeti Başkanlığı yaptı. Cumhuriyetin 50. yılında Müftü olarak bulunduğu Tekirdağ
Malkara ilçesinde ‘Cumhuriyet Camii’ adıyla bir
cami yaptırdı. Trakya bölgesinde ilçede ilk İmam –
Hatip Lisesini bu ilçede açtırdı. Yunanistan, AB ve
ABD’nin Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması taleplerine karşı, alternatif olarak, eğitim dili Türkçe
ve Türk soylu Hıristiyanlar ve diğerlerine hitabe-

decek şekilde, 1977 yılında; ‘İstanbul Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi’nde Hıristiyanlık bölümü açılması
projesi’ni geliştirdi ve YÖK tarafından 1999 yılında
proje ‘Diğer Dinler Bölümü’ adıyla kabul edilerek,
açılmaya karar verildi. İstanbul Üniversitesi ve
İlahiyat Fakültesi yönetimlerinin ilgisiz ve isteksizliği sebebiyle öğrenci alınmadı ve 2005 yılında
öğrencisizlikten kapandı.
Yaklaşık 300 camii bulunan Caferi Türklerin din
adamı ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Iğdır veya
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde de bir
Caferi Bölümü açılmasına dair projenin kabulü
için çalışmaları cemaatın ve Diyânet’in muhalefeti
sebebiyle mümkün olamadı. 1978 yılında, Seyyid
Ahmed Arvasi başkanlığında beş kişi tarafından
kurulan Türk Gençlik Vakfı kurucuları arasında yer
aldı, hâlen bu vakfın Mütevelli Heyeti üyesidir.
1987-1991 yılları arasında Prof. Dr. Şaban
Karataş başkanlığındaki Ankara Aydınlar Ocağı
Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. 1992-1995
yılları arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de
Din Hizmetleri Müşaviri olarak görev yaptı. Bakü
Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin açılmasını sağladı ve iki öğretim yılı ‘İlimler Namzedi’
(Doçent) unvanı ile Öğretim üyeliği yaptı. Azerbaycan’da İmam – Hatip Lisesi’ne benzeyen beş
adet ‘İlahiyat Temayüllü Lise’nin açılışını sağladı.
Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli
Araştırma Merkezi’nin 1988-2007 yılları arasında
Bilim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Hâlen aynı
merkezin danışmanı, İlim Kurulu Üyesi ve ilmî
hakem olarak ilişkisi devam ediyor. Emniyet Genel
Müdürlüğü hizmet içi eğitim programlarına 19962001 yılları arasında beş yıl konferansçı ve öğretim
üyesi sıfatıyla katıldı.
Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Târihi Enstitüsü’nde, ‘Cumhuriyet Döneminde Dinî Hayatın
Meselelerinin Târihî Kökenleri’ tezi ile Yüksek lisans
yaparak ‘Bilim Uzmanı’ oldu. On ilde, yaklaşık on
bin Alevî denek üzerinde araştırma yaptı ve yaklaşık iki bin Alevî köyü gezdi. İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ‘Türkiye’de Alevîlik Bektaşîlik Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma ’ konulu
tezi ile de ‘Bilim doktoru ’ oldu. Yayımlanmış ilmî
içerikli 12 kitabı ve yüzden fazla makalesi bulunmaktadır. Evli, 3 evlât ve 5 torun sâhibidir.
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K A R İ K AT Ü R

Ahmet ÇAKIL
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YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ
Ahmet DÜNDAR

Kahveciler Kahve Pişirir
Kahveciler kahve de pişirir
Yeni Memeda aklını şaşırır
Aralıkta boş kese düşürür
Şanlıdır o şanlıdır o
Camadana vizotuna terzidir o
Oynar hanım gelin şıngır mıngır tellidir o
Kahveciler kahve de döğer
Yeni Mehmeda kendini öğer
Aralıkta boş kese döğer
Şanlıdır o şanlıdır o
Camadana vizotuna terzidir o
Oynar hanım gelin şıngır mıngır tellidir o
Nalcı baba atını da nallar
Yeni Mehmeda kürkünü sallar
Aralıkta boş kese yollar
Şanlıdır o şanlıdır o
Camadana vizotuna terzidir o
Oynar hanım gelin şıngır mıngır tellidir o
ESKİŞEHİR
Kaynak:Ayşe Yürekli
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ABONE ÖZEL

EN TATLI TAKİPÇİLERİMİZ

Kayra ve Kağan Kaşıtoğlu
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BULMACA

SOLDAN SAĞA
1) Taşlamalarıyla tanınan ve asıl adı Tevfik
Kolaylı olan ve ney üflemedeki ustalığıyla bilinen şair (Ortadaki resim). 2) Eğleşmek; ikamet
etmek. – Ana, baba ve çocuklarının meydana
getirdiği en küçük topluluk. 3) Arap alfabesinde bir harf. - İki şey arasında karşılıklı ilgi,
bağlantı, alaka, münasebet, temas. 4) İslam
öncesi ilkel Arap topluluklarının taptıklarından
bir put. 5) "Romantik komünist" ve "romantik
devrimci" olarak tanınan şair ve yazar Nazım
Hikmetin soyadı. – Kalsiyum’un simgesi. 6)
Halk arasında “ağabey”in kısaltması. - Kılıç,
hançer, kama gibi kesici araçların kendilerine
özgü kaplarının ortak adı. 7) İngilizcesi "Disk
Operating System" olan, bilgisayarlar için ufak
ve basit bir işletim sistemi türünün kısaltması.
– Doğum yaptıran kadın. 8) Yemin, kasem. –
Eski Mısır’da bir Tanrı. 9) Anlam, kavram. - Bir
işi yapmaya hazır olan. 10) Kuram (nazariye)
niteliğinde olan, kuramsal, teorik. - Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç
gösteren ince uzun nesne, lif. 11) Başlıca içeceğimiz, ab, ma. – Demir’in simgesi. - Hayvan
dolaştırarak yerdeki ot, çimen, yaprak vb.ni
yemesini sağlama.
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YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Asıl adı Michel de Nostredame olan
Fransız hekim, eczacı, kâhin ve astrolog. 2)
Anadolu’da bir uygarlık, Hititler. - Parasını önceden ödeyerek süreli yayınları alıcı olma işi.
3) Resmî adıyla Helen Cumhuriyeti, eskiden
Hellas olarak bilinen, başkenti Atina olan, Balkanlar'da bir ülke. 4) Zirkonyum’un simgesi.
– Söz, lakırdı. 5) Bir tembih sözü. – Alfabe’nin
son harfi. 6) At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uygun
demir parçası. – Sodyum’un simgesi. 7) Türkiye Kömür İşletmeleri'nin kısaltması. - İngilizcesi "R-naught" olan virüs bulaştırma katsayısı
ya da en basit haliyle bir kişinin virüsü bulaştıracağı kişi sayısını gösteren değerin kısaltması.
8) Konusunda, hakkında, dair, ilişkin. 9) Ördeğin çıkardığı ses. 10) Eylem. - Küçüklere sevgi
ile söylenen bir sitem sözü; ayakkabı çekeceği.
11) Vilayet, şehir. - İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan, Kadıköy ilçesi sınırları dahilinde bir mahalle. 12) Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar boylanabilen,
kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman
ağacı ve onun yenebilen kabuklu meyvesi. –
Bir göz rengi.
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BERCESTE

Murabbalar
Geçti Bahar

Geçti bahar çağı yaza da kalmaz
Her bir çiçek elvan güller solacak
Ey divâne gönül bize de kalmaz
Gelen gider bunda kimler kalacak
Bil aslını topraktandır temelin
Yokla kendin var mı aceb kemâlin
Gerek hayır gerek ki şer amelin
Kişi ettiğini anda bulacak.
Elde yarar sana amelim yoktur
Afiv kendisinden ısyânım çoktur
Cennet ve cehennem inandım haktır
Şüphemiz yok ikisi de dolacak.
Var ibret al cihan içre nazar kıl
Dâim iyi ile bey’ü bâzâr kıl
Sunma elin gel haramdan hazer kıl
Kul kuldan hakkını elbet alacak.
Hasan’ım der Hak’tan gelir her kada
Er gerek ki belâlara sabr ede
Sağ olan geçinir yalan dünyada
Bilmem ahretimiz nasıl olacak.
Vezin:
Fâilâtün/Fâilâtün/Fâilâtün/Fâilün

Aşık HASAN ( Zeyni )
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