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Türk dilinin, Türkiye topraklarında gelişen ilk 
ürünleri 13. yüzyılın sonu ile 14. yüzyılın başlarına 
aittir. 19. yüzyıla kadar İran-İslâm uygarlığı 
çerçevesinde gelişen Türk yazınının ürünleri Halk 
edebiyatı ve Divan Edebiyatı olarak birbirinden 
farklı yanları olan iki kolda gelişti. Osmanlı sarayı 
çevresinde, Fars Edebiyatı'nın etkisiyle üretilen 
klasik edebiyat denilen divan edebiyatı ağır 
basarken halk arasında, sözlü gelenek uzun bir 
zaman devam etti.

19. yüzyılda Tanzimat Dönemiyle beraber 
Türk yazınında Doğu etkisi azalmaya başladı ve 
yerini Batı kökenli yazın unsurları almaya başladı. 
Bu dönemde Türk yazıncılar özellikle Fransız 
edebiyatından önemli ölçüde etkilendiler. Türk 
edebiyatı roman türü ile ilk kez 19. yüzyılda 
Tanzimat döneminde tanışarak telif ve çevirilerle 
bu yöne eğilmeye başladı. Batı etkisinde gelişen 
Türk edebiyatının ikinci ve toplu hareketi 1895 
yılında, Servet-i Fünûn mecmuasında toplanan 
genç yazıncıların öncülük ettiği Edebiyat-ı Cedide 
devinimi oldu. Tanzimat dönemi yazarları vatan 
problemleri ile yakından ilgilenerek, yurt, ulus 
sevgisi gibi konuları işleyip, halkın anlayabileceği 
bir dille yazmaya çalışarak, halkı eğitmeyi 
amaçlarken, aydınlara seslenerek “sanat için 
sanat” ilkesini benimseyen Edebiyat-ı Cedide 
yazarları, ağır bir dil ile süslü ve sanatlı bir anlatım 
benimsediler. Tanzimat’ın başlangıcından beri 
sadeleşmeye doğru giden yazı dilini yeniden 
ağırlaştırmakla suçlandılar.

19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başından 
itibaren başlayan ulusal uyanışın etkisiyle, 1908 
Devriminin ardından II. Meşrutiyet döneminde, 
temelini Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden 
uzaklaştırma ve içerikte halkın sorunları ile yerli 
yaşamın oluşturduğu Millî Edebiyat akımı ortaya 
çıktı.

Osmanlı monarşisinin çöküşünden kısa 
süre öncesine kadar, sözlü ve yazılı gelenekler 
birbirinden ayrı kalırken 1923'ten sonra 
Cumhuriyet ile beraber bu iki gelenek ilk kez 
bir araya geldi. Türkiye'de Cumhuriyet devrinin 
ilk zamanında da Millî Edebiyat hâkimdir. Âşık 
ve tekke edebiyatı, modernleşmenin etkisiyle 
gücünü yitirirken, divan edebiyatından ise 
1928 yılında gerçekleşen Harf Devrimi ile Latin 
alfabesine geçilmesi, ardından 1930'lu yıllardaki 
Dil Devrimi ile değişen edebiyat akımlarıyla, 
Osmanlı dönemine ait bir tür olarak vazgeçildi. 
Millî Edebiyatın milliyetçi görünümü sonraki 
devirde Anadoluculuk ve halkçılık olarak 
edebiyata yansıdı. Daha sonra II. Dünya Savaşı ve 
savaşın siyasi etkileriyle toplumculuk ve köycülük 
akımları güçlendi. Modern Türk edebiyatı öykü, 
roman, eleştiri, deneme, şiir ve tiyatro eserleri 
gibi hemen her türde örnekler içermektedir. 
Genellikle Modernist bir çizgide seyretmekte olsa 
da Postmodernizm’in etkileri de yoğun olarak 
görülmektedir.

Başlıca Akımlar Şöyledir:

İslamiyet öncesi, İslamiyet sonrası Türkçe 
edebiyat( Anadolu'da Türkçe Edebiyatın Doğuşu, 
Divan edebiyatı, Halk edebiyatı) Batı uygarlığı 
etkisinde gelişen Türk edebiyatı, Cumhuriyet 
dönemi Türk edebiyatı.
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M.Tunahan PINARBAŞI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 
Asya ülkeleriyle ilişkisini güçlendirmeyi 
hedeflediğini belirterek, Sri Lanka'yı "son derece 
değerli ve önemli bir müttefik" olarak gördüklerini 
söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka 
ziyareti kapsamında Sri Lankalı mevkidaşı 
Gamini Lakshman Peiris ile ikili ve heyetler arası 
görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın 
toplantısında konuştu.

Peiris ile ilk baş başa görüşmesini New 
York'ta yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Bakan 
ile görüştükleri konuları tekrar ele alma imkanı 
bulduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Sri Lanka'yı en son 6 yıl önce ziyaret 
ettiğini ve bu ziyaretin Türkiye'den Sri Lanka'ya 
Dışişleri Bakanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret 
olduğunu hatırlattı.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun 2016'dan 
bu yana çok geliştiğini gözlemlediğini ifade eden 

Çavuşoğlu, mevkidaşı Peiris'i martta yapılacak 
Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) ağırlamaktan 
mutluluk duyacağını belirtti.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
mesajlarını da iletti

Çavuşoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Gotabaya 
Rajapaksa tarafından da kabul edildiğine değinerek, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
mesajlarını ilettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
Rajapaksa'ya "Türkiye'ye ziyaret çerçevesinde 
davetini de" ilettiğini aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, bugün ülkenin Meclis Başkanı 
ile de bir görüşmesi olacağını ancak COVID-19 
testinin pozitif çıkması nedeniyle kendisiyle 
görüşme imkanı olmadığını belirtti.

Parlamenter diplomasinin, özellikle 
parlamentolar arası iletişimin, meclis başkanları 
düzeyinde karşılıklı ziyaretlerin ve Dostluk Grubu 

Bakan Çavuşoğlu: Sri Lanka, 
son derece değerli ve 
önemli bir müttefik

P O L İ T İ K A

4



sirdergisi.com
Şubat 2022 -  Recep 1443

başkanları arasındaki ilişkinin ne kadar önemli 
olduğu konusunda hem fikir olduklarını vurgulayan 
Çavuşoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un 
davetini ilettiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2019'da "Yeniden 
Asya" girişimini başlattığını hatırlatarak, "Aslında 
Asya'da yeni değiliz ama Asya'nın bir güç merkezi, 
özellikle ekonomik güç merkezi olduğunun daha 
çok farkındayız. Dolayısıyla şu anda daha bütüncül 
bir yaklaşımla Asya'ya geri dönmeye karar verdik. 
Bu inisiyatifle Asya ülkeleriyle ilişkilerimizi 
güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda Sri 
Lanka'yı Hint Okyanusu'nun incisi ve son derece 
değerli ve önemli müttefikimiz olarak görüyoruz." 
dedi.

Çifte vergilendirmenin önlenmesiyle ilgili bir 
anlaşma imzaladıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, 
bu anlaşmanın iki ülkenin ekonomik ilişkilerini 
bir sonraki seviyeye çıkarmasını sağlayacağını 
vurguladı.

İkili ticaret çeşitlendirilecek

Çavuşoğlu, ikili ticaret hacminin salgın öncesi 
seviyelerine ulaştığına işaret ederek, "Biz bugün 
bunun yeterli olmadığına karar verdik. Potansiyelin 
çok daha yüksek olduğunu ve bu konuda daha 
fazla şey yapabileceğimize karar verdik. Bu 
çerçevede ticaretimizin de çeşitlendirilmesi 
gerektiği hususunda hemfikir olduk. Ulaştırmanın 
da güçlendirilmesi ve bu anlamda çalışılabilecek 
alanları belirledik." diye konuştu.

Bu alanlardan bazılarının sağlık, eczacılık, inşaat 
ve turizm olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, ayrıca 
Türkiye'nin başlattığı "Güvenli Turizm" uygulamasını 
Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa'ya ilettiğini ve 
bu konuda Türkiye'nin deneyimlerini paylaşmaya 
hazır olduğunu belirtti.

THY, İstanbul-Kolombo uçuşlarını haftada 14'e 
çıkarmayı hedefliyor

Çavuşoğlu, Türkiye'de Türkiye-Sri Lanka İş 
Konseyinin olduğunu ancak burada da bunun 
karşılığının oluşturulması gerektiğini dile 
getirerek, Karma Ekonomik Komisyon toplantısının 

gerçekleştirilmesi konusunu da görüştüklerini ifade 
etti.

Kültürel ilişkiler ve halklar arasındaki ilişkilerin 
güçlendirilmesinin gündemlerindeki önemli bir 
madde olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şunları 
kaydetti:

"Halihazırda Türk Hava Yollarının Sri Lanka'ya 
haftada 11 uçuşu var. İstanbul ve Kolombo arasında 
gerçekleşiyor bu uçuşlar. Bu uçuşlar halklarımız 
arasındaki ilişkiye önemli bir katkıda bulunuyor. 
Aynı zamanda Sri Lanka turizmine de önemli bir 
katkıda bulunuyor. Türk Hava Yolları, bu uçuşların 
sayısını Eylül ayı itibarıyla haftada 11'den 14'e 
çıkarmayı hedefliyor. Bu çabaya desteğinizden 
dolayı teşekkür ederim."

"Sri Lanka ile iş birliğimizi devam ettirme 
konusunda kararlıyız"

"Sri Lanka ile iş birliğimizi devam ettirme 
konusunda kararlıyız" diyen Çavuşoğlu, terörizmle 
mücadele konusundaki ortak çabaların da devam 
edeceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, her iki ülkenin de terörizm konusunda 
mağdur ülke konumunda olduğunun altını çizerek, 
"Türkiye, Sri Lanka'nın aynı zamanda bizim FETÖ'yle 
mücadelemize göstermiş olduğu destekten dolayı 
da müteşekkir" dedi.

Öte yandan Sri Lanka ile savunma sanayisi 
alanında yapılacak iş birliğini önemsediklerini de 
kaydeden Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı bizim 
savunma sanayisi fuarını ziyaret etti. Bu çerçevede 
iş birliği potansiyelleri değerlendirildi. Orada 
çok önemli bir potansiyel var. Bunun temelleri 
de mevcut. Son derece dostane ilişkilerimiz 
var. Birlikte çalışarak bu ilişkileri daha da 
genişletebiliriz, iyileştirebiliriz. Tartıştığımız birçok 
alanda bunun mümkün olduğunu düşünüyorum." 
değerlendirmesini yaptı.

Görüşme kapsamında, iki ülke hükümetleri 
arasında "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile 
Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" 
imzalandı.
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Hilal CİĞERCİ

D E N E M E

Dergimizin şubat sayısından herkese merhaba.  Bu yazımda sizlere çok 
seveceğinizden emin olduğum, biribirinden güzel kitaplar önereceğim. Umarım 
yazımı keyifle okursunuz. 

DAVA-FRANZ KAFKA
Distopik bir eser olan Dava, Franz Kafka’nın ölümünden sonra 1925 yılında 

bir arkadaşı tarafından yayımlatılmıştır. Aslında okuması biraz zor bir eser çünkü 
kitapta hiçbir olay yok! 

Bir bankada çalışan Josef K bir sabah aniden tutuklanır. Fakat ona hayatına 
aynı şekilde devam edebileceği söylenir. Josef K bu durumu kabul edemez ve 
neden tutuklandığını araştırır. Oysa mahkeme sadece kabullenen ve itaat eden 
bir tutuklu ister. 

Kafka’nın yaşamı boyunca sıkıntı çektiği adaletsiz hukuk sistemine tepki olarak 
yazdığı bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. 

AĞRI DAĞI EFSANESİ
Yaşar Kemal , geçtiğimiz yıl okumaya başladığım ve  kalemine hayran kaldığım 

bir yazar oldu İnce Memed serisinden sonra başka kitaplarını da okumak 
istemiştim. Okuyan herkesin çok sevdiği bu kitapla devam etmek istedim Yaşar 
Kemal okumaya. Konusunu anlatacak olursam;

Ahmet bir gün evinin önünde bembeyaz bir at bulur ve bu atı sahiplenir. Atın 
sahibi Mahmut han atının Ahmet de olduğunu öğrenince atını geri ister fakat 
Ahmet atın ona Hak’tan armağan olduğunu ve atı geri vermeyeceğini söyler. 
Bunun üzerine Mahmut han Ahmedi ve Sofiyi zindana attırır. 

Mahmut Hanın kızı Gülbahar Ahmet’ e aşık olur ama Mahmut Han bu aşkı 
engellemek ister…

Kısa ama çok güzel bir kitap. Okurken çok keyif aldığım bu kitabı herkese 
öneririm. 

Kitap İncelemesi
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BİR İDAM MAHKUMUNUN 
DON GÜNÜ 

Victoria Hugo’nun daha 
önce şahit olduğu bir idamdan 
sonra kaleme aldığı bu kitapta 
bir idam mahkumunun 
hayatının son altı haftasını 
okuyoruz. Adını ve suçunu 
bilmediğimiz bu mahkum 
Bicetre hapisanesinde şahit 
olduklarını bizlere aktarıyor. 
Hümanist Victor Hugo’nun 
sözcüsü olan bu anlatıcı sadece 
hapisane dünyasının öyküsünü 
sunmakla yatinmez. Ayrıca 
hapisanenin mahrumiyetlerini 
ve insanlık dışı uygulamalarını 
da okuyucuya ihbar eder. 

Bu eseri Victor Hugo henüz 
yirmi altı yaşında kaleme 
almıştır. Fransız ihtilalinin bile 
yok edemediği bit ceza olan 
giyotini sert bir dille eleştirdiği 
bu kitabı mutlaka okumanızı 
tavsiye ederim. 
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Yazıma, sonda belirtmem gereken beklentimi önde söyleyerek başlamak 
istiyorum: 2022 yılının, dünyaya ve ülkemize başta sağlık olmak üzere huzur, 
mutluluk, refah ve barış getirmesini dilerim.

Maalesef; sağlık konusu, önem ve öncelik kazanmıştır. Nedeni, neredeyse 3 
yıldır dünyanın başına bela olan Covid-19 salgınıdır. Covid-19 pandemisi veya 
koronavirüs hastalığı, 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti 
olan Wuhan'da ortaya çıkan virüs salgınıdır. Dünyaya yayılan Covid-19 salgınının 
Türkiye'deki ilk tespit edilen Covid-19 vakası, Sağlık Bakanlığı tarafından 11 
Mart 2020 tarihinde açıklandı. Ülkemizdeki virüse bağlı ilk ölüm ise, 15 Mart'ta 
gerçekleşti. TÜBİTAK verilerine göre; 30.12.2021 tarihi itibariyle, Covid-19 
vakalarının Türkiye’deki seyri aşağıdaki gibidir (https://covid19.tubitak.gov.tr):

Vaka Sayısı: 9.404.083

Ölüm Sayısı: 82.059

İyileşme Sayısı: 9.014.530

Dünyada ise; Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre (https://covid19.who.int), 
29 Aralık 2021 tarihi itibariyle, dünyada tespit edilen 281.808.270 Covid-19 
vakasında 5.411.759 ölüm kaydedilmiştir. Dolayısıyla; yaklaşık 3 yılda, kayıtlı 
rakamlarla ülkemizde 82 bin, dünyada 5,5 milyon insanın ölümü düşününce, 
salgının ciddiyetini gözler önüne sermektedir. Bununla birlikte; koronavirüsten 
daha tehlikeli varyantı Omicron'un Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, ilk 
olarak Güney Afrika'da, 24 Kasım 2021 tarihinde tespit edilmesi, ülkelerin daha 
ciddi tedbirler almaya yönelten salgının boyutlarını artırdığı iddia edilmektedir. 
Hele; Sağlık Bakanı'nın 25 Aralık 2021 tarihinde, yeni vakaların yüzde 10’undan 
fazlasının, Omicron varyantı taşıyan hastalar olduğunu açıklaması, ülkemizde de 
daha fazla ciddi tedbirlerin alınmasına işaret etmektedir.

Bu nedenle; artık sıradan insandan, akademisyenine kadar herkesin yeni 
yıldan ilk beklenti, dilek ve temennisi, bu salgının tamamen son bulması ve 
insanların açık ve/ya kapalı alanlarda maske ile bulunmaktan kurtulmasıdır.

Nitekim; huzur, mutluluk, refah ve barış dilek ve temennisinin temeli, 
ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hem içte, hem dışta barış için 

DÜNYA VE ÜLKEMİZ ADINA
2022 YILINDAN BEKLENTİM

E K O L O J İ

Sabit OSMANOĞLU
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dile getirdiği: “Yurtta barış, dünyada barış!” ilke ve ülküsüdür. Bu gerçekleşirse, 
ülkelerin savaşa, savunmaya ve silaha harcayacakları bütçe ve parayı, 
vatandaşlarının huzur, mutluluk ve refahına harcamalarına ve otomatikman 
barışın egemen olmasına yol açacaktır.

Sonuç olarak; atalarımızın: “Önce can, sonra canan!” sözü çerçevesinde, 
huzur, refah ve barış temennilerimi, öncelikle ve özellikle ülkem için istiyorum 
ve yazıma, Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket İsterim” şiiri ile bitiriyorum.

“Memleket İsterim

Memleket isterim,

Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;

Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim,

Ne başta dert ne gönülde hasret olsun;

Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim,

Ne zengin fakir ne sen-ben farklı olsun;

Kış günü, herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim,

Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;

Olursa bir şikâyet, ölümden olsun.”
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Her Eylül ayının ilk pazarı, Koca Naib Camii’inde yapılan mutad toplantılardan biri 
yapılmaktaydı.

O gün yazdan arta kalan sıcak bir gündü. Güneşin ışıklarını dik olarak yeryüzüne saldığı öğlen 
vakti, hararet büsbütün yükselmişti.

Camide yapılacak mevlid-i şerif ve dua merasimine katılmak hevesi gelmiyordu içimden. 
Eşimin ısrarlarına uzun süre direndiysem de, sonunda kazanan o oldu. Camiye gittik. Fakat 
benim gönülsüzlüğüm her halimden okunmaktaydı.

Cami çok kalabalıktı. Hanımlar kısmına geçtim, üst kata çıkarak bir kenara oturdum. Sessizce 
mevlit ve duayı dinledim. Öğlen ezanı okundu, namazlarımızı eda ettik ve usul usul dağılmaya 
başladık.

Caminin içindeki kalabalık şimdi avluda birikmişti. Herkes kadınlı erkekli gruplar 
oluşturmuş, birbirine hal hatır soruyor, sohbet ediyordu. 

Etrafa bakındım, Efendi Babayı (Hacı Fahrettin Hüdai Efendi) göremedim. Onu göremeyince, 
başka da kimseyle görüşmedim. Eşimden arabanın anahtarını alarak araya gittim, kapısını açıp 
oturdum, eşimin gelmesini beklemeye başladım.

Epeyce beklemiştim ki, sokak başında eşimi ve yanında Efendi Babayı fark ettim. Arabaya 
doğru geliyorlardı. Edep gereği arabadan indim ve yaklaşmalarını bekledim.

Vakit öğlendi, hava bunaltıcıydı. Üstelik eşim yer bulamadığı için arabayı camiye bir hayli uzak 
mesafede park etmişti. Efendi baba arabaya yaklaştığında yorulmuş, terlemiş ve nefes nefese 
kalmıştı.

Selam vererek yaklaştı. Halimi hatırımı sordu. Ardından:

“Evladım!” dedi. “Bu tip toplantılara gelmekte çekimser davranmayın. Bugün, bu cemaatin 
arasında tam on beş tane evliya vardı. Bu kadar evliyanın aralarında bulunduğu cemaatin 
dualarını Allah-u Teala geri çevirmez. Bunlar, sizin için birer fırsattır, sakın ola ki kaçırmayın!”

Sabahtan beri sergilediğim inat, bir tokat gibi inmişti yüzüme. Sırf beni ikaz etmek için, o 
sıcakta, ihtiyar haliyle arabaya kadar yürümüştü. Onun gösterdiği tevazu karşısında mahcup 
olup ezilmiştim. Başımı yerden kaldıramadım ve konuşacak kelime bulamadım.

Böyle bir insandı O. Vazifesinin ağırlığını her an omuzlarında hisseden, sorumluluğunu 
layıkıyla yerine getirebilmek için çırpınıp didinen…

Allah dostları, bütün mesailerini, gayretlerini, gecelerini, gündüzlerini insanlığı Hakk’a 
ve hakikate ulaştırma gayesine sarf ederler. Böyle ulvi bir arzuyu yüreğinde kor gibi taşıyan 
Peygamber(s.a.v.)in varisleri olarak, isterler ki; bütün insanlık yaratılış gayesinin idrakine varsın. 
Dünyaya gönderiliş amacı doğrultusunda hayatını geçirsin ve ebedi saadetlere kavuşsun…

İnsan olarak hepimizin bir takım zaafları mevcut.. Bu eksiler ve eksikler bize, onlara teslim olup 

HÜDAİ
Mecbure İnal VELA

M A K Â L E
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yenilmemiz için verilmemiştir. Bu zaaflarla mücadele edip yenmemiz, kötü duyguların yerine 
iyi niyetleri koymamız için verilmiştir. Mücadele bizi olgunlaştırır, mana pazarında değerimizi 
artırır. Dünya kurulduğundan bu yana devam eden bu mücadelede bir Allah Dostu’nun eteğine 
yapışmak, bu zorlu, çetin ve tuzaklarla dolu yolları aşmada bir rehber edinmek en akıllıca 
davranıştır. Bizi kısa yoldan neticeye ulaştırır.

Allah dostları, yaşadıkları topluma Allah’ın rahmet nazarıyla bakması, merhametiyle 
muamele etmesi için birer “sigorta” hükmündedir. Nice kavimleri, nice toplumları tek tek helake 
sürükleyen sebeplerin tamamı bir arada, yaşadığımız şu asırda, insanlık ȃleminde mevcuttur.

Çağımızda, bu sapıtmış topluluklar içerisinde, Allah’ın gazabına uğramamak için, o yüce Allah 
dostlarının aramızda bulunmasına, bize önderlik etmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç 
vardır. Dolayısıyla, onları can-ı gönülden sevmeli, onların eline, eteğine sımsıkı yapışmalıyız. 
Onların kıymetini iyi bilmeliyiz.

Allah dostlarının hayat hikayeleri yazılmalı ve okunmalıdır. Çünkü onlar bize sadece sözleriyle 
değil, yaşayış biçimleriyle de rehberlik eder, örnek olurlar.

Geçmişte yaşamış Allah dostlarının, evliyaların hayatları, çağdaşları tarafından kayıt altına 
alınmış olmasaydı, biz onları tanımayacak, ibret dolu hayatlarından haberdar olmayacaktık. 
Demek ki, eli kalem tutan herkes, kendi çağında yaşayan Allah dostlarının hayat hikayelerini 
yazmakla, kayıt altına almakla bir anlamda sorumludur.

Hüdai adlı kitabımız, bu sorumluluk bilinci ile kaleme alınmış, belgesel bir roman çalışmasıdır. 
Hacı Fahrettin Salman Hüdai Efendi Hazretlerinin hayatını, kendilerinin hayatta iken anlattıklarına 
dayanarak, elimizden geldiğince kitaplaştırdık. Birinci baskısı kısa sürede tükenen kitabın ikinci 
baskısı Demlik Yayınları etiketiyle yeniden hayat buldu.

Gayret bizden, işlerimizin neticesini hayırlı, başarılı ve güzel eylemek Cenab-ı Allahtandır.
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İbrahim BİÇER

L O J İ S T İ K

Dünya, 2021 yılını geride bırakıyor ve 2022 yılına yaklaşıyor. 2020 yılında yaşanmaya 
başlanan olağanüstü salgından sonra 2021 yılında da değişimler yaşıyoruz. Bu 
çerçevede 2022 için beklentiler büyük önem kazanmaktadır. 2022 yılına ilişkin öncü 
beklentilerimizi paylaşalım:

Covid-19 salgını, 2020 ve 2021'i olduğu gibi 2022'yi de şekillendirecek ana unsur 
olacaktır. 2022 yılına girerken salgın henüz yenilmiş değildir. Kış mevsimine doğru 
günlük yeni vaka sayıları, yeniden artış göstermektedir. Ancak aşılamada önemli 
mesafe alınmıştır. 2022 yılı ortasına kadar gelişmiş ülkelerde üçüncü aşılar da 
olacaktır, gelişen ülkelerde ise aşılamada yüksek seviyelere çıkılacaktır. Ayrıca salgına 
karşı onay alan ilk ilaç, ümit vermektedir. Yakında yeni aşı ve ilaçlar da kullanım için 
onay alacaktır. Bu gelişmeler çerçevesinde salgının etkileri 2022 yılında azalarak 
devam edecektir. İktisadi ve sosyal faaliyetler için kapanma ihtimali çok düşüktür.

2021 yılının özellikle ikinci yarısında; yüksek seviyelere ulaşan ham madde, emtia, 
enerji, navlun ve nihai ürün fiyatlarının 2022'de nasıl bir seyir izleyeceği önemli bir 
konudur. 2022 yılının ilk yarısında fiyatlarda sınırlı geri çekilmeler olsa dahi fiyatların 
yüksek kalmaya devam edeceği görülmektedir. Nitekim 2022 ortasına kadar yapılan 
vadeli işlemlerde, fiyatlar yine oldukça yüksek oluşmaktadır. Enerji ve navlun 
fiyatlarında 2022'nin ikinci çeyreğinde düşüşler beklenmektedir ancak artışın 
başladığı fiyatlara hâlâ uzak kalınacaktır.

Fiyatlara ilişkin 2022 yılının ikinci yarısı için iki senaryo bulunmaktadır. İlkine 
göre yatırımlar ile gelecek yeni kapasiteler, tedarik ve taşımacılık zincirlerindeki 
sıkıntıların azalması, enerjide arz ve talebin dengelenmesi ile fiyatlarda hissedilir 
düşüşler yaşanacaktır. İkinci senaryoda ise tüm bu iyileşmelere karşı yılın ikinci 
yarısında gelecek ilave talep nedeniyle fiyatlardaki düşüşler daha sınırlı olacaktır. 
İkinci senaryo, bize daha yakın gelmektedir.

2022 yılına ilişkin Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir başka gelişme alanı, 
küresel tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanma olacaktır. 2021 yılında Asya'ya olan 
bağımlılığın azaltılması, yakından tedarik, tedarik güvenliği ve tedarik çeşitlendirmesi 
gibi eğilimler güçlenmişti. Türkiye de bu eğilimlerden en çok yararlanan ülke 
olmuştur. Bu eğilimler 2022 yılında da devam edecektir. Tedarik zincirlerinde 
yeniden yapılanma, 2022 yılında kalıcı olarak tamamlanmış olacaktır. Türkiye 2022 
yılında daha uzun vadeli bağlantı talepleri ve siparişler ile karşılaşacaktır.

2022 Yılı İçin Beklentiler
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Yeşil dönüşüm, 2022 yılını şekillendirecek bir diğer önemli eğilim olacaktır. COP26 
Toplantısı'nda ülkeler nötr karbon seviyesine ulaşmaya yönelik hedef tarihleri 
açıklarken, çok taraflı anlaşmalar yapmaktadır. Metan gazı emisyonunun sınırlanması, 
ormansızlaştırmanın 2030 yılında sona ermesi, kömür kullanımının bırakılması, fosil 
yakıt yatırımlarına finansmanın kesilmesi gibi birçok konu görüşülmektedir. Sera 
gazı emisyonlarına ilişkin hedeflere ulaşmak ve çok taraflı anlaşmaların hükümlerini 
yerine getirmek için 2022 yılından itibaren sektörlerde ve firmalarda yeşil dönüşüm 
daha da hızlanacaktır. AB'nin sınırda karbon düzenlemesi mekanizması için geçiş 
dönemi de 2022'de başlayacak ve yıl boyu sürecektir.

İş gücü piyasasında da önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Birçok mevcut çalışan iş 
değiştirerek, Covid-19 salgını sonrası öne çıkan sektörlere ve firmalara geçmektedir. 
Sektörler ve firmalar arası yoğun bir iş gücü göçü yaşanmaktadır. Ücret artışı talepleri 
kuvvetlenmektedir.

İş bırakarak dijital platformlardan sınır ötesi işlerde, serbest çalışma eğilimi de 
artmaktadır. Tüm bunlar yeni dönemde firmaların özellikle kritik iş gücünü elinde 
tutmasını zorlaştıracaktır. İnsan kaynakları yönetimi de farklı bir döneme girmektedir.

2022 yılı tüm bu gelişmelere paralel olarak salgın nedeniyle parasal genişlemelerin 
de sona ermeye başlayacağı ve faiz oranlarının yükseleceği, ABD dolarının daha 
güçlü olacağı bir yıl olacaktır. Ülkeler, bankalar ve firmalar para politikalarındaki bu 
normalleşmenin yaratacağı yeni koşullara uyum sağlamaya çalışacaktır.

2022 yılında Türkiye'ye yönelik ilave tedarik talebi devam edecek ve giderek kalıcı 
olacaktır. Ancak bu ilave talebi karşılayabilmek için ihracatçı sektörler ve firmalar 
2022 yılının koşullarına uyum sağlamalıdır. Uyumu zorlayacak unsurlar ise Türk 
lirasındaki belirsizlik ve yüksek maliyetler olacaktır.
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Sezayi TUĞLA

K A PA K

HOCANIN HUYSUZ EŞEĞİ

Hoca at pazarında eşeğiyle tur atar, 

Kimisi at ararken kimi de katır satar. 

 

Pazarlık payı dahil fiyat açan açana, 

Bakmak için yaklaşır biri karakaçana. 

 

Eşeğin ayağını bakmak için kaldırır, 

Huysuz eşek adama çifte ile saldırır. 

 

Biri ağzını açıp bakmak ister dişine, 

Isırarak son verir alıcının işine. 

 

Kuyruğunu kaldırıp bakmak ister müşteri, 

O da bir çifte ile bulur çamurlu yeri. 

 

Her bakanın mutlaka zarar verir canına, 

Kısaca yaklaşamaz hiç bir kimse yanına. 

 

Bir cevap almak için bu çetin bulmacaya, 

Bakanlar öfke ile der ki bizim Hocaya, 
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"Bu huysuzu kim alır, neden geldin buraya, 

Müşteri bulamazsın satsan da az paraya." 

 

Hoca bir "Ahh" çekerek, "Görün benim halimi, 

Huysuzluğu yüzünden anlayın ahvalimi. 

 

Bu mendebur eşekten nice tekmeler yedim. 

Niyetim satmak değil, bilmenizi istedim."

Benden sana nasihat, yaşantında tekleme. 

Dostlarına güvenip, zor gününe ekleme. 

İşlerini kendin yap, Rabbine havale et, 

Sağ gözden sol gözüne asla fayda bekleme.
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Yusuf GÖK

A s t r o n o m i

TUA Başkanı Yıldırım: Türkiye'nin 
Ay'a göndereceği insansız uzay 

aracı imâlât aşamasında

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "Bizi 2 sene içinde Ay'a götürecek 
insansız araç imalat safhasında, yani TÜBİTAK Uzay Enstitüsüne ajans olarak bu görevi verdik." 
dedi.

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) "Yıldız Tozu" fotoğraf sergisini ziyaret eden 
Serdar Hüseyin Yıldırım, Ay'a ulaşmanın Milli Uzay Programı'nın adeta bayrak gemisi olduğunu 
kaydetti.

Programın Türkiye'yi çok ileriye taşıyacağını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Teknolojik olarak sıçratacak bir programdır bu. Şimdi tabii ki Ay'a varmak söylendiği ve 
düşünüldüğü kadar kolay bir iş değil. Üzerinde çalışıyoruz. Şu anda memnuniyetle söyleyebilirim 
ki bizi 2 sene içinde Ay'a götürecek olan insansız araç imalat safhasında, yani TÜBİTAK Uzay 
Enstitüsüne biz TUA olarak görevi verdik.

Bunların tasarım çalışmaları zaten başlamıştı. Tamamlanmak üzere ve bu sene içinde imalatına 
geçilecek. Motoruysa yine yüzde 100 yerli bir hibrit roket motorumuz, Delta V tarafından yapıldı. 
Bu zaten hazır, sadece uzaya entegre edilmesi, adapte edilmesi çalışmaları devam ediyor. Testleri 
devam ediyor, bunda da hazırız ama yine de zor bir yolculuktur."

"Ay'da bayrağımız açılsın"

Yıldırım, Ay'a ulaşma başarısını göstermişken orada bir iz bırakmayı da istediklerinin altını çizdi. 
Türk bayrağının hem manevi yönü bulunduğunu hem de milletin sembolü olduğunu anlatan 
Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tabii bu da kolay değil ama şöyle bir şey düşünüyoruz; aracımız Ay'a sert inecek ya da yumuşak 
çarpacak. Bu sırada bir ufak parçacığı fırlatıp çarpma esnasında hasar görmemesini sağlayarak 
sonra da onun açıldığında bir Türk bayrağının oluşmasını hedefliyoruz. Böyle bir çalışmamız var 
ama bu kesinleşmiş bir şey değil. Zor bir operasyon. Bunu çalışıyoruz, 'Aracın neresine koyarız, 
nasıl fırlatırız?' gibi bunlar ham düşünceler. Böyle bir hayalimiz var, Ay'da bayrağımız açılsın, 
Ay'ın yüzeyinde kalsın ve Türkiye'den bakıldığında da Ay'ın Türkiye'den görünen yüzünde böyle 
bir şey yapabilirsek o zaman teleskopla bakan ve fotoğraf çeken kişiler bayrağımızı görebilecek."
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"Zorlamadan bu işler olmaz"

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, teknolojide ilerlemelerin olduğunu ve bu teknolojik 
gelişmeler sayesinde Ay'a ulaşacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzay çalışmaları ve bu tip yüksek teknolojili gelişmeler olmazsa teknoloji de gelişmeyecektir. 
Zorlamadan bu işler olmaz. Bize şunu söylediler, 'Neden böyle zor bir hedef koydunuz? Ay'a 
gitmek şart mıydı?' Şart değil tabii ki gitmek, istemezseniz gitmezsiniz. Ama bu bir iddiadır. Ay'a 
gidebilmek bir kapasitedir, kabiliyettir. Bunu göstermeniz gerekir. İkincisi de Türkiyemizin ve 
insanlarımızın hem Ay'da hem de diğer gök cisimlerinde hakları var. Bunlar bugün kimsenin 
önem vermediği, farkına varılmayan hususlar ama uzay hukuku gelişiyor.

BM anlaşması diyor ki uzaydaki bütün cisimler insanlığın ortak malıdır. Nasıl olacak bu iş? Ortak 
malınız ama oraya uzanamıyorsunuz, gidemiyorsunuz. O zaman bunların hepsi lafta kalır. Biz 
Ay'a ulaşarak aslında bunun teknolojik gelişmelerinin yanında hukuki boyutu da var, Türkiye 
Ay'a bir araç gönderebilmiş, orada bir iz bırakabilmiş bir ülkedir. Dolayısıyla oradaki haklarını 
savunacaktır ve savunmaktadır. Çünkü uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz."
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Evliyânın büyüklerinden. İsmi Fudayl 
bin İyâd bin Mes'ûd bin Bişr, künyesi Ebû 
Ali'dir. 726 (H.107) senesi Horasan'ın 
Ebîverd kasabasında doğdu. 803 (H.187) 
senesi Mekke-i mükerremede vefât 
etti. Kabr-i şerîfi Mekke'de Cennet-ül-
Muallâ'da hazret-i Hadîce vâlidemizin 
kabri civârındadır.

Fudayl bin İyâd hazretleri, tövbe 
edenlerin önde gelenlerinden emsâli 
az bulunan bir zâttı. Tövbe etmezden 
önce gençlik yıllarında Ebîverd ile Serahs 
arasında eşkıyâ reisi olup, yol kesicilik 
yapar, kervanları soyardı. Böyle olmasına 
rağmen namazlarını bırakmaz, oruçlarını 
tutardı. Soygun esnâsında kervanda 
kadın olursa, ona dokunmaz, borçlu ve 
sermâyesi az olanların mallarını almazdı. 
Adamları arasında namaz kılmayan 
olursa onu kovardı.

Bir gün yine bir kervanı soydular. 
İşlerini bitirince yemek yemek için 
oturdular. Kervanın sâhiplerinden 
birisi gelip; "Reisiniz kimdir?" diye 
sordu."O, burada değil! Şu ağacın altında 
namaz kılıyor." dediler. "Niçin sizinle 
berâber yemek yemiyor?" deyince; "O, 
oruçludur." dediler. Gelen adam iyice 
şaşırdı ve yanına gitti. Huzur içinde namaz 
kıldığını gördü. Namaz bitince; "Namaz, 
oruç ve eşkıyâlık bir arada nasıl bulunur?" 
dedi. Fudayl bu suâle, Kur'ân-ı kerîmdeki 
meâlen; "Diğer bir kısım insanlar daha 
vardır ki, günahlarını îtirâf ederler ve 
yaptıkları iyi amelleri, sonradan yaptıkları 
kötü amellerle karıştırırlar..." (Tövbe 
sûresi: 102) âyet-i kerîmesini okudu. 
Adam hayret etti. Fakat niçin tövbe 
etmiyorsun diyemedi.

Bir gün büyük bir kervan geldi. 
Fudayl bin İyâd'ın arkadaşları kervanı 
fark edince, yolunu kesmek üzere 
hazırlanmaya başladılar. Kervan içinde 
bulunan zengin birisi, eşkıyâları fark etti 
ve; "Altınlarımı öyle bir yere saklayayım 
ki, eşkıyâlar eşyâlarımızı alırsa geriye 
bunlar kalsın." düşüncesiyle kervandan 
ayrılıp uygun bir yer aramaya başladı. Bir 
çadır gördü, hemen oraya koştu. Orada, 
sırtında abası, başında külâhı olan biri 
namaz kılıyordu. Ona, bir miktar parası 
olduğunu ve emânet etmek istediğini 
bildirdi. Fudayl bin İyâd, çadırın içine girip 

bir köşeye bırakıvermesini işâret etti. 
Gelen kimse altınları bırakıp kervanın 
yanına dönünce, eşkıyâların kervandaki 
eşyâları alıp götürdüklerini gördü. 
Orada kalan eşyâlarını da toparlayıp 
tekrar çadırın yanına döndü. Baktı ki, 
eşkıyâlar kervandan aldıkları malları 
paylaşıyorlar. Adam şaşırdı ve; "Demek 
altınları eşkıyâların reisine vermişim" 
deyip geri dönmek istedi. Fudayl, adama 
niçin geldiğini sordu. Gelen kimse 
şaşkın vaziyette; "Emânet bıraktığım 
altınları almak için!" deyince, Fudayl; 
"Bıraktığın yerden al!" dedi. Adam gidip 
altınlarını alınca diğer eşkıyâlar; "Biz 
hiç para bulamadık, sen ise bunları geri 
veriyorsun!" dediler. Fudayl; "O, bana 
hüsn-i zan etti. Ben deAllahü teâlâya 
hüsn-i zan ediyorum. Ben o kimsenin, 
benim hakkımdaki iyi niyetini doğru 
çıkardım. Ola ki, Allahü teâlâ da benim 
kendisi hakkındaki hüsn-i zannımı doğru 
çıkarır." dedi.

Bir gün yoldan bir kervan geçiyordu. 
Kervandan biri, Kur'ân-ı kerîmin; "Îmân 
edenlere vakti gelmedi mi ki, kalpleri 
Allah'ın zikrine ve inen Kur'ân-ı kerîme 
saygı ile yumuşasın!.." (Hadîd sûresi: 
16) meâlindeki âyet-i kerîmesini okudu. 
Bu âyet-i kerîme kendisine öyle tesir etti 
ki, gönlünden yaralandı. İçinden; "Geldi, 
geldi. Hattâ geçti bile!" diyerek kendinden 
geçmiş bir halde şaşkın ve mahcup olarak 
bir harâbeye sığındı. Bu sırada kervan 
yola çıktı. Giderlerken, kervandakiler; 
"Fudayl yolumuzun üzerinde bulunuyor. 
Acaba nasıl gideceğiz?" diye birbirleri 
ile konuşurlarken, bu konuşmaları 
duydu ve; "Size müjdeler olsun! Şimdi 
o, yaptıklarına pişman olup tövbe etti. 
Bundan önce, nasıl siz ondan kaçmışsanız, 
o da bundan sonra sizden kaçmakta, 
aynı işleri yapmaktan uzaklaşmakta, 
sakınmaktadır." diyerek tövbe ettiğini 
bildirdi. Bundan sonra, her tarafı gezerek, 
üzerinde hakkı olanları buldu ve fazlasıyla 
ödeyerek hepsi ile helallaştı.

Başka bir rivâyette tövbe edişi şöyle 
anlatılır: "Fudayl bin İyâd bir câriyeye 
âşık olmuştu. Câriyenin bulunduğu evin 
duvarına çıkar, onu görmek ümidiyle 
sabaha kadar beklerdi. Bir gün duvarın 
üzerindeyken önünden, arkasından, 
sağından, solundan insanı ürperten bir 
ses duydu. Sesin sâhibi Kur'ân-ı kerîmdeki 

meâlen; "Îmân edenlere vakti gelmedi mi 
ki, kalpleri Allah'ın zikrine ve inen Kur'ân-ı 
kerîme saygı ile yumuşasın!.." (Hadîd 
sûresi: 16) âyet-i kerîmeyi okuyordu. 
Fudayl, bu sesin tesiriyle uzun süre 
sarsılarak duvarın üzerinde hareketsiz 
kaldı ve kendinden geçti. Sonra kendine 
geldiğinde gözlerinden yaşlar boşandı ve; 
"O zaman geldi. O zaman geldi yâ Rabbî!" 
diye inledi ve tövbe etti.

Hazret-i Fudayl, yaptıklarına çok 
pişman olmuştu. Yanındakilerden birine; 
"Allah rızâsı için beni bağla ve sultanın 
huzûruna götür. Benim pekçok cezâm 
vardır. Sultan beni cezâlandırsın da 
cezâmı çekeyim. Böylece hakkımdaki dînî 
hüküm neyse, o yerine getirilmiş olur." 
dedi.

Sultanın yanına gittiler ve durumunu 
bildirdiler. Sultan kendisine çok izzet ve 
ikrâmda bulunarak, evine götürülmesini 
emretti. Evinin önüne geldiğinde hâlâ 
ağlıyordu. Hanımı görüp; "Sana ne oldu? 
Niçin ağlayıp inliyorsun? Yoksa seni 
dövdüler mi?" dedi. "Evet, hem de çok 
dövdüler." buyurdu. Hanımının merakı 
daha da artarak; "Nerene vurdular?" 
deyince; "Sultan, yaptıklarımın cezâsını 
vermedi, fakat ızdırâbım canımı yakıyor 
ve ciğerimi deliyor." dedi. Sonra 
hanımına; "Ben Rabbimin hânesine, 
Kâbe'ye gidip ziyâret etmeye niyet 
ettim. İstersen aramızdaki nikâh bağını 
çözüp seni boşayayım." dedi. Hanımı; 
"Allah korusun. Senden nasıl ayrılırım. 
Sen nereye gidersen ben de berâber 
gelir, senin hizmetinde bulunurum." 
dedi. Sonra birlikte hac yoluna çıktılar. 
Allahü teâlâ, yolculuklarını kolaylaştırdı. 
Kâbe'de bâzı âlim ve velîlerle görüştü. 
Kûfe'de İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe 
hazretlerinin derslerine katıldı. Ondan 
ilim ve edeb öğrendi. Kuvvetli hâfızası 
vardı. Kısa zamanda çok sayıda hadîs-i 
şerîf ezberledi ve hadîs ilminde 
mütehassıs oldu. Evliyânın büyükleri 
arasına girip, şöhreti her tarafa yayıldı. 
Hikmetli söz ve nasihatlarıyla çok talebe 
yetiştirdi. Abdullah ibni Mübârek, İmâm-ı 
Şâfiî, Sırrî-yi Sekatî talebelerinin önde 
gelenlerindendir.

Fudayl Bin İyad

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

Emin ERSOY
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Bir gün Hârun Reşîd, vezîri Fadl 
Bermekî'ye; "Beni bir kimsenin yanına 
götür. Kalbim, bu göz kamaştırıcı şâşâlı 
hayattan sıkıldı. Rahatlık, gönül huzûru 
arıyorum." dedi. Vezîri onu Süfyân 
bin Uyeyne'nin evine götürdü. Süfyân 
kapıyı açıp; "Kim geldi?" suâline; 
"Emîrül-müminîn geldi." dediler. "Ne 
için bana haber vermediniz. Bilseydim 
ben huzûruna gelirdim." dedi. Hârûn 
Reşîd bunu duyunca; "Benim aradığım 
kimse bu değildir." dedi. Süfyân bunu 
duyunca; "Sizin aradığınız kimse, 
Fudayl bin İyâd'dır." dedi.

Fudayl'ın kapısına gittiler. O, 
Kur'ân-ı kerîmdeki meâlen; "Günah 
işleyenler, kendilerini îmân edenlerle 
bir tutacağımızı mı sanıyorlar?" (Câsiye 
sûresi: 21) âyet-i kerîmesini okuyordu. 
Hârûn Reşîd; "Nasîhat istersek, bu bize 
yeter." dedi. Kapıyı çaldılar. Fudayl; 
"Kim o?" deyince; "Emîrül-müminîn." 
dediler. Bunun üzerine; "Emîrü'l-
müminînin benim yanımda ne işi var ve 
benim onunla ne işim var? beni meşgûl 
etmeyiniz." dedi. Vezîri; "Ulûl-emre, 
halîfeye itâat vâcibtir..." deyince Fudayl 
bin İyâd yine; "Beni meşgûl etmeyiniz." 
buyurdu. Vezir; "Müsâdenle mi girelim, 
yoksa zorla mı?" dedi. "Müsâdem yok, 
ama zorla girecekseniz, siz bilirsiniz." 
buyurdu. Hârûn Reşîd içeri girdi. 
Fudayl, kimsenin yüzünü görmemek 
için kandili söndürdü. Karanlıkta Hârûn 
Reşîd'in eli Fudayl'ın eline değdi. Fudayl; 
"Bu el ne yumuşaktır, Cehennem'den 
kurtulursa..." buyurunca, Hârûn Reşîd 
ağladı ve nasîhat olacak bir söz daha 
söylemesini istedi. O şöyle buyurdu: 
"Senin büyük baban hazret-iAbbâs, 
Peygamber efendimizin amcasıydı. 
Peygamberimize; "Beni bir kavme 
emir (başkan) yapınız." demişti. 
Peygamberimiz de; "Ey amcam! 
Seni nefsin üzerine emir ettim." yâni 
nefsinin Allahü teâlâya tâat ve ibâdetle 
meşgûl olması, insanların bin senelik 
tâatından iyidir, buyurdu. Çünkü; 
"Bir emirlik (başkanlık) kıyâmette 
pişmanlıktır." buyurmuştur. Hârûn 
Reşîd; "Biraz daha söyle." dedi. O yine; 
"Ömer binAbdülazîz'i halîfe yaptıkları 
zaman, Sâlim bin Abdullah, Recâ bin 
Hayve ve Muhammed bin Kab'ı çağırdı 
ve; "Ben bu işe düştüm, kurtuluş çârem 
nedir?" diye sordu. Onlar da; "Yarın 
kıyâmet gününde azaptan kurtulmak 
istiyorsan, müslümanlardan yaşlıları 
baban yerine koy, gençleri kardeş kabûl 
eyle, çocukları da kendi çocukların 
gibi düşün! Kadınları ise kız kardeşin 
ve annen kabûl eyle. Onlara babana, 
annene, kardeşine ve çocuklarına 
yaptığın gibi muâmele eyle!" dediler."

Hârûn; "Biraz daha söyle." deyince 
yine; "İslâm ülkesi senin evin gibidir. 
İnsanları ev halkın gibidir. Babalarına 
lütufla, kardeşlerine ve çocuklarına 
iyilikle muâmele eyle!"buyurdu. 
Sonra devâm ederek; "Korkarım 
şu güzel yüzün ateşle yanar ve 
çirkinleşir. Güzel yüzlerden niceleri 
Cehennem'de çirkinleşir ve emirlerden 
(başkanlardan) niceleri orada esir olur." 
buyurdu.

Hârûn; "Biraz daha söyle." dedi 
ve hüngür hüngür ağlayıp feryâd etti. 
Fudayl hazretleri; "Allahü teâlâdan 
kork ve O'na ne cevap vereceğini 
düşün cevaplarını şimdiden hazırla! 
Çünkü kıyâmet günü, Allahü teâlâ 
sana müslümanların hepsinden 
tek tek soracaktır. Hepsi için adâlet 
isteyecektir. Eğer bir gece bir ihtiyar 
kadın, evinde bir şey yemeden yatarsa, 
yarın senin eteğine yapışır ve sana 
hasım (düşman) olur." buyurdu. Hârûn 
Reşîd, ağlamaktan kendinden geçti.

Sonra Hârûn Reşîd, Fudayl bin 
İyâd'a; "Birisine borcun var mıdır?" 
dedi. O; "Evet, Allahü teâlâya borcum 
var. O da itâattır, huzûruna böyle borçlu 
çıkarsam vay hâlime." buyurdu. Hârûn 
Reşîd; "İnsanlara borcun var mı demek 
istiyorum." dedi. "Allahü teâlâya şükür 
olsun ki, bana çok nîmetler verdi, hiç 
şikâyetim yoktur." buyurdu.Bunun 
üzerine Hârûn, onun önüne bin altın 
koyup; "Bunlar helâldir. Annemin 
mîrâsındandır." dedi. Fudayl hazretleri; 
"Bütün bu nasîhatlerimin sana hiç 
faydası olmadı." buyurdu ve yanından 
kalkıp gitti. Hârûn Reşîd de çıkıp gitti. 
İsmi anıldığında, Hârûn Reşîd; "Ah! Ne 
insandır o! Hakîkaten mert kimsedir." 
derdi.

Bir gün küçük çocuğunu kucağına 
aldı, okşayıp bağrına bastı. Çocuk; 
"Babacığım beni seviyor musun?" dedi. 
Fudayl hazretleri; "Evet." dedi. Çocuk; 
"Peki Allahü teâlayı seviyor musun?" 
dedi.Hazret-i Fudayl; Tâbiî seviyorum." 
dedi. Çocuk; "Peki kaç tane kalbin 
var?" dedi.Fudayl; "Bir tane." deyince, 
çocuk; "Ey babacığım! Bir kalbe iki 
sevgiyi nasıl sığdırabiliyorsun?" dedi.
Hazret-i Fudayl, küçük çocuğunun bu 
derin mânâlı sözleri, kendi kendine 
söylemediğini, Allahü teâlânın 
söylettiğini anlayarak yavrusunu 
kucağından bırakarak eliyle başını 
dövmeye başladı ve bundan sonra her 
an Allahü teâlâ ile meşgûl olacağına 
söz verdi. Oğluna da; "Ey oğlum! Sen 
ne güzel vâizsin." deyip bağrına bastı 
ve; "Seni hakîki sevgilinin izni ve emri 
ile seviyordum." buyurdu.

Bir gün Fudayl hazretleri; "İnsanlar, 
doğruluk ve helâl rızıktan daha fazîletli 
bir şey ile süslenmemiştir." buyurdu. 
Bunun üzerine oğlu; "Babacığım, 
helâl kıymetlidir." deyince; "Ey oğlum! 
Helâlin azı da Allahü teâlânın katında 
çoktur." buyurdu.

Fudayl bin İyâd hazretlerinin oğlu 
Ali, Kur'ân-ı kerîmden bir sûreyi sonuna 
kadar okuyamaz ve dinleyemezdi. 
Biraz okuyunca veya dinleyince 
âyet-i kerîmelerin tesiri ile düşüp 
bayılırdı. Sonuna kadar tahammül 
edemezdi. Bir gün Fudayl bin İyâd 
hazretlerine bir kârî (Kur'ân-ı kerîm 
okuyan) geldi. Onu oğlunun yanına 
gönderdi ve; "Oğluma Kur'ân-ı kerîm 
oku. Dinlemekten çok hoşlanır. Zilzâl 
ve El-Kâriâ sûrelerini okuma, çünkü 
kıyâmet sözünü dinlemeye tahammül 
edemez, takat getiremez." buyurdu. 
O kârî gitti. Unutarak, El-Kâriâ sûresini 
okudu. Dördüncü âyet-i kerîmeye 
gelince, Fudayl'ın oğlu Ali; "Allah!.." 
deyip düştü. Baktılar ki rûhunu teslim 
etmişti. Fudayl bin İyâd, oğlu vefât 
edince tebessüm etti. Halbuki otuz 
yıldır hiç gülmemişti. "Ey Fudayl! Bu 
gün gülünecek gün müdür?" diye 
sordular. Bunlara cevâb olarak; "Ben 
şu anda, Peygamber efendimizin de 
tatmış olduğu evlâdın ölümü acısını 
tatmış bulunuyorum. Anladım ki, 
Allahü teâlâ evlâdımın ölümüne râzıdır. 
Mâdem ki oğlumun ölümünde Allahü 
teâlanın rızâsı vardır. Ben de Allahü 
teâlânın rızâsına râzı oldum. Onun için 
güldüm." buyurdu.

Fudayl bin İyâd hazretlerinin birçok 
kerâmetleri ve güzel halleri görüldü.

Bir gün Mina Tepelerinden bir 
tepenin üzerinde bulunuyordu. "Allahü 
teâlânın evliyâsından bir velî şu dağa, 
sallan dese, dağ derhal sallanır." 
buyurdu. Fudayl hazretleri böyle söyler 
söylemez, dağ sallanmaya başladı. 
Hazret-i Fudayl dağa; "Sâkin ol, ben bu 
sözümle seni kasdetmedim." dedi ve 
dağ sâkinleşti.

Bir gün Arafat Meydanında insanları 
seyrediyordu. Müslümanlar feryâd 
ediyorlar, Allahü teâlâya yalvarıp, 
inliyorlardı. Bunları bir müddet 
seyrettikten sonra; "Sübhânallah. Şu 
kadar insan, kerîm bir zâtın kapısına 
gitse, bu şekilde yalvararak bir dank 
(0,801 gr) yâni çok az altın isteseler, 
o zât bu insanları ümitsiz ve eli boş 
geri çevirmez. Yâ Rabbî! Sen kerîm 
ve gaffârsın. Bu insanların hepsini 
affetmen, kerîm ve ganî olan bir zâtın 
bir dank altın vermesinden daha 
kolaydır. Yâ Rabbî! Senin ihsânların o 
kadar çoktur ki, bu insanların hepsini 
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affetsen, senin ihsânından hiçbir şey 
eksilmez." dedi. Fudayl bin İyâd bunu 
söyledikten sonra, gâibten bir ses; 
"Ey Fudayl! Senin bu hüsn-i zannın 
hürmetine hepsini affettim." diyordu.

Hikmetli sözleri çoktur. Mekkeliler 
yanına gelir, onlara vâz ve nasîhat 
verirdi.

Kendisine küçük günahlardan 
soruldu. O zaman; "Günah kişinin 
yanında ne kadar küçük görülürse, 
Allahü teâlâ katında o derece büyük 
olur. Günah kişinin yanında ne kadar 
büyük görünürse, Allahü teâlânın 
katında da o derece küçük olur." 
buyurdu.

Bid'atten ve bid'at sâhiplerinden 
nefret eder, insanları bunun 
zararlarından sakındırırdı. Bu hususta; 
"Bid'at sâhibi ile oturan onunla 
görüşen kimseden sakınınız. Bid'at 
sâhibini seven kimsenin amellerini 
Allahü teâlâ kabûl etmez, kalbinden 
İslâmın nûrunu çıkarır. Müslüman, 
müslümanın yüzüne bakınca, kalbi 
parlar. Müslümanın bid'at sâhiplerinin 
yüzüne bakması ise, kalbini karartır. 
Yolda bid'at sâhibine rastlarsan, yolunu 
değiştir. Bid'at sâhibine iltifat edip 
yükseltme. Bid'at sâhibine yardım 
eden, İslâmın yıkılmasına yardım etmiş 
olur." buyurdu.

İnsanlara dünyânın fâni geçici 
ve değersiz, âhiretin bâki, kalıcı ve 
paha biçilmez olduğunu anlatırdı 
ve; "Dünyânın tamâmı altından 
olsaydı, yine yok olurdu. Âhiret ise, 
çanak-çömlek gibi topraktan olsaydı, 
yine bâkî olurdu. Akıllı kimse, geçici 
olan dünyâyı, altın da olsa reddeder. 
Bâkî olan âhireti, çanak çömlek gibi 
topraktan da olsa kabûl eder. İşin aslı, 
âhiret bâkî ve altın gibi kıymetlidir. 
Dünyâ ise, fâni ve çanak-çömlek gibi 
kıymetsizdir." buyurdu.

Sevdiklerine bir gün; "Pişman 
olmadan önce tefekkür edip amel 
işleyiniz. Dünyâya aldanmayınız. 
Çünkü, dünyâda sağlam ve sıhhatli 
olan, hastalanır. Yeni olan eskir. 
Nîmetleri yok olur. Gençler ihtiyarlar." 
buyurdu.

Farzların önemini anlatırdı: "Farzlar, 
insan için sermâye, nâfileler ise kâr 
ve kazanç gibidirler. Kâr, sermâye 
olduktan sonra meydana gelir."

Birisi; "Ey Fudayl! Bana nasihat 
et." dedi. Ona dönüp; "Sen kendi 
nefsine nasihat edici ol. Kendine 
muhakkak lâzım olan şeyleri sağ iken 

görüp yapmaya gayret et. İnsanları 
kendine tavsiye ve nasihat edici 
eyleme. Kendin dünyâda gâfil ve 
durgun olup da, öldükten sonra senin 
için, iyilik ve sevap yapacaklarını 
ve senin için çalışacaklarını sanma. 
Zîrâ sen, dünyâdayken kendine, 
âhiretin için lâzım olacak işlere can 
çıkarcasına, çok gayret göstermediğin 
halde, başkalarının senin için iyilik 
yapacaklarına, sevap işleyeceklerine 
nasıl inanabiliyorsun?!" buyurdu.

Birisi yine kendisinden nasihat 
istemişti. Ona; "Baban sağ mı!" diye 
sordu. O da; "Vefât etti." dedi. Bunun 
üzerine Fudayl hazretleri; "Evlâdım! 
Haydi beni terk et. İyi bil ki babasının 
vefâtından sonra başkalarının 
nasihatlarına muhtaç birine hiç bir 
nasihat fayda vermez." buyurdu.

Allahü teâlâya itâat etmenin 
lüzumundan anlatır kendinden 
misâl verirdi. "Ben Allahü teâlâya 
karşı itâatsizlik ettiğimi merkebimin 
ve hizmetçimin huyundan ve bana 
itâatsizlik etmesinden anlarım."

Lüzumsuz konuşmaktan 
sakındırırdı. Bu sebeple; 
"Sözünü(hesâbını vereceği) amelinden 
sayan bir kimse kendisini ilgilendiren 
hususlar dışında pek az konuşur." 
buyurdu.

Bir gün ona; "NiçinAllahü teâladan 
korkanı göremiyoruz?" diye sordular. 
Bunun üzerine; "Şâyet siz korksaydınız, 
korkanı görürdünüz. Korkanı, 
korkanlardan başkası görmez. Nitekim 
evlâdını kaybeden anne, evlâdı ölen 
bir anne görmek ister..." buyurarak 
dertlinin hâlinden dertli olanlar anlar 
demek istedi.

Tevâzunun önemi hakkında 
da şöyle anlattı: "Allahü teâlâ 
dağlara; "İçinizden birisi üzerinde bir 
peygamberimle mükâleme edeceğim, 
konuşacağım." diye vahyetti. Bunun 
üzerine bütün dağlar başlarını kaldırıp 
yükselttiler. Sâdece Tûr-ı Sinâ boyun 
eğdi, tevâzu gösterdi. Gösterdiği tevâzu 
sebebiyle Allahü teâlâ, peygamberi 
Mûsâ aleyhisselâm ile bu dağ üzerinde 
konuştu."

İnsanları riyâ ve şirkten sakındırır, 
ihlâsla amel etmeye teşvik ederdi.

Kendisine bedbahtlık alâmetleri 
nedir? dediler. Bunun üzerine; "Şu beş 
husus şekâvet, bedbahtlık alâmetidir: 
Kalp katılığı, ağlamayan göz, hayânın 
azlığı (yokluğu), dünyâya rağbet etmek, 
ihtiras ve tûlu emel arzusu."

"Fütüvvet nedir?" dediler. O; 

"Dostların kusurlarını hoş görmektir." 
buyurdu.

İyilik ve ihsân husûsunda 
ise; "İnsan, ihsân ve iyiliğin her 
şeklini yerine getirse, fakat sâdece 
kümesindeki tavuğa kötülük etse, yine 
de muhsin denilen iyi insanlardan 
olamaz." buyurdu.

Kötü huylu kim olursa olsun, onun 
zararından sakındırır, iyi kimselerle 
görüşmeye teşvik için; "Kötü huylu 
birinin bana arkadaş olmasından 
ziyâde, güzel huylu günahkâr birisinin 
arkadaş olmasını arzu ederim." derdi.

Fudayl bin İyâd hazretleri 
mahallesindeki satıcılardan alış-
veriş ederdi. Kendisine; "Çarşıya 
gitsen ihtiyaçlarını daha ucuz 
alabilirsin." dediler. O zaman; "İyi 
ama bunlar bizden faydalanmak ve 
sebeplenmek ümidi ile yakınlarımızda 
dolaşmaktadırlar." buyurdu.

Kendisi ve başkaları hakkında duâsı 
makbuldü. Hizmetçisi Ebü'l-Abbâs 
anlatır: "Bir zaman Fudayl bin İyâd 
hazretlerinin oğlu idrarını yapamazdı. 
Büyük bir ızdırap içinde kaldı. O 
zaman ellerini kaldırıp; "Yâ Rabbî! 
Sen biliyorsun. Muhabbetim sana 
ziyâdedir." buyurdu. Çok geçmeden 
duâsının kabûl olduğu, oğlunun şifâya 
kavuştuğu görüldü.

İlim sâhibi bir kimsenin dünyâ 
peşinde koşmasını iyi görmez ve ona 
acırdı. Bu hususta; "Bir âlimin dünyânın 
oyuncağı olduğunu gördüğüm zaman, 
kendisine acır ve ağlarım. "Nafakası 
falanca tüccara âid olmak üzere hacca 
gitti." denilmesi ne kadar acıdır." 
buyurdu.

İlim öğrenmeye teşvik eder, niyetin 
hâlis olmasının önemini belirtir, bu 
hususta; "İlim tahsîli doğru bir niyet ve 
temiz bir gâye ile olursa, bundan daha 
yüksek amel olmaz. Fakat çokları ilmi, 
gereğini yapmak için tahsîl etmiyor. 
Bilakis ilmi dünyâlık elde etmek için bir 
ağ gibi kullanıyor." buyurdu.

Fudayl bin İyâd hazretleri, hazret-i 
Ebû Bekr ve hazret-i Ömer'in yüksek 
derecelerini anlatır ve ağlardı. Hazret-i 
Muâviye için de; "O, dünyâyı âhirete 
vesîle kılmak için uğraşırdı." buyurdu.

Yolda giderken insanların neşe 
ve sevinç içinde olduklarını görünce; 
"Nice neşeli ve sevinçli kimseler vardır 
ki, onlara nasib olacak kefenlikler 
dokunup satışa çıkarılmıştır bile." 
buyurdu.

Kendisine; "Belâ ve musîbete 
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uğramış kimseler hakkında ne 
yapmamız uygundur?" denildi. O 
zaman; "Onların acılarını paylaşarak 
ağlayınız. Sizin de onlar gibi, 
belki de daha şiddetli bir şekilde, 
günahlarınızın karşılığı olarak belâ ve 
cezâya çarpılmanız muhtemeldir." 
buyurdu. Fudayl hazretleri çoğu 
zaman yanında bulunan yemek ve 
paradan hapishânedekilere gönderir 
ve onlar için; "Bunlar muhtaç ve çâresiz 
kimselerdir." der, merhâmet ederdi.

Fudayl hazretleri bir zaman 
hastalanmıştı. Arkadaşları ziyâretine 
geldiler ve ona; "Bir arzunuz var 
mı?" diye sordular. O; "Evet! Çok 
sevdiğim din kardeşim Yûsuf binEsbât'ı 
ölmezden önce bir defâ daha 
görmek istiyorum." buyurdu. Din 
kardeşini unutmamak lâzım geldiğini 
yanındakilere göstermek istedi.

Kendisine mümin ve münâfığın 
hâli soruldu. O; "Mümin, tatlı tatlı 
meyvesini versin diye hurma diker, 
fakat onun diktiği hurmada diken 
bitmesinden de korkusu vardır. 
Münâfık ise, hurma yerine dikenli bir ot 
diker ve bundan tâze hurma bitmesini 
bekler." buyurdu.

Fudayl bin İyâd hazretlerinin kalbi 
yufka, gözleri yaşlıydı. "Ağlamak, gözün 
ağlaması değil, kalbin ağlamasıdır. 
Adam var ki gözleri ağlar, fakat kalbi 
hastadır. Çünkü münâfıkların ağlaması, 
kalpten ve içten değil, sâdece baştaki 
gözden gelir." buyurdu.

Bir arefe günü Arafat'ta vakfe yaptı. 
Öğleden akşama kadar ağladı. Hem 
de günâhları düşünüp; "Şu günde 
bağışlanmış olsa bile vah yaptığım 
çirkin işlere, vah günâhlarıma." deyip 
dururdu.

Kendisinden kötü âlimlerden 
soruldu. Buyurdu ki: "Ümmetlerin 
herbiri, Rahmânın yolu üzerine 
oturmuş kötü âlimler yüzünden helâk 
olurlar. Onlar habis amelleri ile Allahü 
teâlânın yolunu kesmiş, insanlara engel 
olmuş olurlar."

Ona; "Şeytan insanı ne ile tuzağa 
düşürür?" dediler. O; "İblis, üç şeyden 
biri ile âdemoğlunu tuzağına düşürür. 
Birincisi kendini beğenmesi, ikincisi 
amelini gözünde büyütmesi, üçüncüsü 
günahlarını unutmasıdır."

İbâdetlerin, farzlarına, vâciplerine 
ve sünnetlerine uygun olarak yerine 
getirilmesini söylerdi. Bu hususta; 
"Kulun amelini güzelce edâ etmesi 
kadar şeytanın belini kıran bir şey 
yoktur. Zîrâ Allahü teâlâ meâlen; 
"Hanginizin daha güzel amel edeceğini 

imtihan etmek için..." (Mülk sûresi: 2) 
buyurdu. Kul, kırk yaşına bastığı zaman 
bütün isyân ve günahlardan tövbe 
etmezse, şeytan onun alnını sığar durur 
ve; "Felah ve kurtuluştan uzak kalan bir 
yüze feda olayım." der." buyurdu.

İnsanları haram ve şüphelilerden 
sakındırırdı. Bu hususta; "Sakın şüpheli 
bir şeyle Mekke yoluna koyulayım 
demeyiniz. Biliniz ki haram ve şüpheli 
şeylerden bir dirhemin altıda biri kadar 
bir hakkı sâhibine iâde etmek, içinde 
şüpheli kazanç bulunan malla yapılacak 
beş yüz nâfile hacdan Allah yanında 
daha kıymetlidir." buyurdu.

Bir gün sevdiklerine şu hikmetli 
sözleri söyledi: "Azarlaması çok olanın 
arkadaşı az olur. Kim fâcir, zâlim 
kimseye yardım ederse, onu günahlara 
karşı kamçılamış olur. Kim alçak kişiden 
meded umarsa, kendisine ihânet etmiş 
olur. Kim ilmiyle âmil olmayandan ilim 
öğrenmek isterse, câhilliğini arttırmış 
olur. Kim ahmak adama ilim öğretmeye 
çalışırsa, şüphesiz ömrünü faydasız 
bir şeyle geçirmiş olur. Kim nanköre 
iyilik ederse, nîmeti zâyi etmiş olur." 
buyurdu.

Bir zaman mücâhidler savaşa 
gitmek istediklerinde ona uğrayıp duâ 
istediler. O; "Ey Allah yolunda cihâda 
çıkanlar! Günahlarınızdan tövbe ediniz.
Çünkü bu elinizdeki kılıçlardan daha 
çok size siper olur." buyurdu.

Ona; "Ey Allah'ın veli kulu! Kişinin 
estağfirullah demesinin mânâsı 
nedir?" diye sordular. O; "Yâ Rabbî! 
Beni günahlarımın yükünden kurtar 
demektir." buyurdu.

Dünyâdan ve dünyâ malından 
nefret ederdi. Bu sebeple; "Dünyâ 
bütün her şeyiyle bana arz olunsa, hiç 
düşünmeden rahat ve kolay bir şekilde 
dünyânın murdarlığına hükmederim." 
buyurdu.

Birisi ona; "Nasıl sabahladın?" diye 
sordu. O; "Hayır üzere sabahladım." 
dedi. Adam tekrar; "Nasılsın?" 
dedi. Fudayl hazretleri; "Hangi 
hâlimi soruyorsun? Dünyevî hâlimi 
soruyorsan, dünyâ bize meyletti de 
biz onun bütün yollarını geçtik. Âhireti 
soruyorsan, günâhı çok, ameli az, ömrü 
tükenmek üzere, âhirete ve ölüme 
hazırlığı olmayan birinin hâli nasıl olur 
ki!" diye cevap verdi.

Fudayl bin İyâd hazretleri üzüntülü 
birini gördü ona; "Senin için Allahü 
teâlânın dediğinden başka bir şeyin 
olmasından mı korkuyorsun?" dedi. 
O; "Hayır efendim." dedi. Bunun 
üzerine; "Öyleyse neye üzülüyorsun? 

Dünyâ insanı kendine kul yapmadıkça 
veya insan dünyâya kul olmadıkça yol 
kolaydır." buyurdu.

Lânet etmekten sakındırırdı. "Her 
kim bir binek ve yük hayvanına, lânet 
olsun, derse, o hayvan (hâl diliyle) der 
ki: Âmin, lâkin yüceAllah'a hangimiz 
daha fazla âsi ise, lânet onun üzerine 
olsun!" der buyurdu.

Hikmetli sözlerinden bir kısmı da 
şöyledir:

"Yüce Allah'ı seviyor musun?" 
diye sana sorsalar, sükût et. Zîrâ eğer, 
hayır, dersen kâfir olursun. Evet, 
dersen, hareketlerin O'nu sevenlerin 
hareketlerine benzememektedir. Onun 
için sahtekâr olursun."

"Allah'ın öyle kulları vardır ki, 
Allah'ın azametinden kalpleri parça 
parça olur, sonra biter; yine pârelenip 
tekrar biter. Ve bu hâl yaşadıkları 
müddetçe devam eder. Kulun, azâmet-i 
ilâhiye karşısındaki korku ve saygısı, 
ilâhî mârifetten nasîbi mikdarında 
olur!"

"Kim, din kardeşi için diliyle sevgi 
ve hulûs gösterir de içinden ona 
düşmanlık ve kin beslerse, Allah ona 
lânet eder, dilsiz yapar ve kalp gözünü 
köreltir."

"Rızâ hâlindeki kişinin dostluğuna 
inanmam, kızdırdığım bu kişinin gazab 
hâlindeki dostluğuna inanırım."

"Hakka boyun eğ, hakkı tâkib et, 
kim söylerse söylesin hakkı kabûl et."

"Her şeyin bir zekâtı vardır, aklın 
zekâtı da uzun uzadıya hüzünlenmek 
ve derin derin düşünmektir. Bu 
yüzdendir ki, Resûlullah efendimizin 
hüznü aralıksız ve kesintisizdi."

"Amellerin en iyisi, en gizli 
yapılanıdır."

"Allah korkusu, dilin lüzumsuz şey 
söylemesine mâni olur. Allahü teâlâdan 
korkanın dili söylemez olur."

"Allahü teâlâdan korkandan, her 
şey korkar olur. Allah'tan korkmayan, 
her şeyden korkar."

"Tevekkül, Allahü teâlâdan 
başkasına güvenmemek ve O'ndan 
başkasından korkmamaktır."

"Akıllılarla kavga etmek, akılsızlarla 
oturup tatlı yemekten kolaydır."
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S i l a h  S a n a y i

Türkiye’nin hedef uçağı Şimşek’in süpersonik 
hıza ulaşan modeli yolda… Uzmanlar, bu hızda 
uçan Şimşek’in düşman hava savunma sistemleri 
tarafından ‘gerçek savaş uçağı’ olarak algılanacağını 
bunun da sahadaki senaryoları değiştirebileceği 
görüşünde.

Yerli ve milli savunma sanayii ürünleri 
açısından son dönemlerde dikkate değer 
işlerden biri de platformların çok hızlı bir şekilde 
dönüştürülebilmesi. Şimşek hedef uçak da hızla 
dönüşen ve dönüştükçe kritik kabiliyetler kazanan 
projelerden biri.

Aslında Şimşek projesi bir hedef uçak olarak 
ortaya çıktı. Buna göre, yerli ve milli hava savunma 
füzelerinin testleri için yurt dışından ürün alımı sona 
erdirilecek ve Şimşek ile bu ihtiyaç giderilecekti.

Bu görevi başarıyla tamamlayan Şimşek 
sonrasında GPS güdümlü otonom uçuş ile 
uzun menzildeki hedefleri vuran bir ‘füzeye’ 
dönüştürüldü. Bu dönüşüm ‘Hava atışlarında hedef 
olarak kullanılan Şimşek artık kamikaze İHA olarak 
da görev yapacak’ anlamına geliyordu.

Gelinen noktada Şimşek’in 450 knot olan hızının 
daha da artacağı ve süpersonik bir versiyonu 
üzerinde çalışmaların sürdürüldüğü biliniyor... Peki, 
Şimşek’in bu hızlara yükselmesi ne anlama geliyor? 
Bu durumun sahaya yansıması nasıl olacak?

Hangi hız ne anlama geliyor?

Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, 
Şimşek’e dair sorularımızı yanıtlamadan önce bazı 
temel bilgiler paylaşıyor… Hava platformları için 
hızların nasıl gruplandığını anlatarak konuya giren 
Şahin, 1 Mach hızın altındaki platformların Subsonik, 
1 Mach hıza ulaşabilen araçların Transonik, 1 
Mach hızın üzerine çıkabilenlerin Süpersonik ve 
5 Mach barajını geçenlerin Hipersonik olarak 
adlandırıldığını söylüyor.

Milli bir mühimmat üzerinden örnek veriyor 
Şahin ve “Bir SOM Seyir Füzesi veya ATMACA 
Gemisavar Füzesi’nin hızları 0.8 ila 0.9 Mach 
aralığında olduğu için Subsonik sınıfında. Özellikle 
hava savunma füzeleri süpersonik hızlara sahip 
olmak zorunda. Çünkü birçok modern savaş uçağı 
rahatlıkla süpersonik hızlara çıkabiliyor” ifadesini 
kullanıyor.

Şimşek; Sahadaki Senaryoları 
Değiştirmek İçin Hızlanacak
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Türkiye tarafından geliştirilen HİSAR-A+, 
HİSAR-O+, HİSAR-RF, BOZDOĞAN, GÖKDOĞAN, 
SİPER ve SUNGUR gibi birçok hava savunma 
füzesi ya da havadan havaya füzenin 3-4 Mach’a 
ulaşabildiğini, yani süpersonik hıza sahip olduğunu 
biliyoruz.

Şimşek sahadaki senaryoları değiştirmek için 
hızlanacak

Milli sistemler daha uygun şartlarda test 
edilecek

“Bu füzelerin geliştirilme süreci boyunca 
çok sayıda atışlı test gerçekleştirildi.” diyor 
Şahin. Eğitim faaliyetlerinde de birçok atışlı test 
gerçekleştirileceğinin altını çiziyor.

Halihazırda bu testlerin Şimşek ve yabancı 
menşei hedef uçaklara karşı yapıldığını belirten 
Şahin, “Uçaklar katapult aracılığıyla havalanıyor. 
Hava savunma sistemleri tarafından da tespit, 
teşhis, takibin ardından imha ediliyor. Ancak bu 
hedef uçaklar, subsonik hızda. Yani siz süpersonik 
hava hedefleri için geliştirdiğiniz sistemlerin 
testlerini, onlardan daha yavaş olan subsonik hıza 
sahip hedef uçaklar üzerinde gerçekleştiriyorsunuz” 
bilgisini paylaşıyor.

Şahin’in anlattıklarından, süpersonik hızlarda 
test gerçekleştirmek için ya QF-16 gibi hedef 
savaş uçağı platformlarına ya da yine yabancı 
menşei farklı sistemlere ihtiyaç olduğunu 
öğreniyoruz. Şimşek’in hızının artmasını “TUSAŞ 
tarafından geliştirilen Süpersonik Hedef Uçak 
ile milli füzelerimizi daha uygun şartlarda test 
edebileceğiz. Bu hızlara ulaşabilen hedef uçaklar 
için yurt dışı bağımlılığından da kurtuluyoruz” diye 
değerlendiriyor Şahin.

Şimşek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının atış 
tatbikatlarında da kullanılıyor.

[Şimşek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının atış 
tatbikatlarında da kullanılıyor.]

Sahadaki harp senaryoları değişebilir

Bu noktada önemli bir ayrıntıdan da bahsediyor 
Anıl Şahin… Şimşek’in hep hedef uçak rolünden 
bahsedildiğini ancak söz konusu platformun aslında 
bir insansız hava aracı olduğu gerçeğinin ıskalandığı 
uyarısında bulunuyor.

“İçerisine farklı faydalı yükler koyabiliyor, 
algoritmalarını da o yüke uygun şekilde 
güncelleyebiliyorsunuz. Harp başlığı faydalı 
yükü koyup, ANKA SİHA’dan atıp, füze olarak 

kullanabiliyorsunuz” örneğini verdikten sonra da 
devam ediyor:

“Ya da kızılötesi / radar iz arttırıcı faydalı yükle 
doldurup, sahte hedef gibi kullanabiliyorsunuz. Bu 
bahsettiğimiz süreç tabi ki çok basit bir olay değil 
ancak ilgili kurumların eğilimi Şimşek’i bu şekilde 
kullanmayı da kapsıyor.

Şöyle bir örnek düşünelim… F-16 ile aynı hıza 
ve radar izine sahip bir hedef uçak geliştirdiniz. 
Bunları sürü halde uçaklarınız ile harekat alanına 
sürdünüz… Düşman hava savunma bataryası, 
radarda gördüğü bu hedeflerden hangisine atış 
gerçekleştirecek? Hepsini vurabilecek mühimmatı 
var mı? Hepsini vurursa kaç mühimmatı boşa 
gidecek? Mühimmatı biterse kendisini ve sorumlu 
olduğu alanı nasıl koruyacak? Koruyamayacak ve 
büyük ihtimalle imha edilecek…

Türkiye bu tür harp senaryoları üzerinde çalışıyor 
ve SİHA’ların kullanımında görüldüğü üzere bunları 
yeri ve zamanı gelince başarıyla uygulayabiliyor. 
Ancak bu teknolojinin geliştirilmesinin oldukça zor 
olduğunu da unutmamak gerek.”

Şimşek, Azerbaycan ve Kazakistan gibi ülkelerin 
ev sahipliğindeki atışlı tatbikatlarda hedef uçak 
olarak kullanıldı. 

[Şimşek, Azerbaycan ve Kazakistan gibi ülkelerin 
ev sahipliğindeki atışlı tatbikatlarda hedef uçak 
olarak kullanıldı. ]

İhracat potansiyeli gittikçe artan bir ürün

Anıl Şahin’e Şimşek’in muhtemel ihracat 
potansiyelini de soruyoruz… Hedef uçak alanında 
Türkiye’nin çok hızlı ilerlediğini söylemenin pek 
mümkün olmadığı yanıtını alıyoruz.

Dünyada da bu alanda tercih edilen birkaç ürün 
olduğundan bahsediyor Şahin ve “Bu ürün gamı 
dünya çapında çok hızlı ilerleyemiyor çünkü yüksek 
teknoloji gerektiriyor. Ancak ihracat potansiyeli 
gittikçe yükselen bir ürün ailesine doğru gidiyoruz” 
bilgisini paylaşıyor.

Orduların harbe hazırlık seviyelerini her zaman 
en yüksek düzeyde tutmak istediğinin altını çizen 
Şahin, görüşlerini “Ancak bu durum istemekle 
olmuyor. Eğitim ve test, vazgeçilmez bir unsurdur. 
Evet simülatörler çok gelişti ancak sahadaki eğitim, 
her zaman gerçeğe en yakın olandır. Dolayısı ile 
bu tür hedef platformlar her ordu için gerekli. 
Türkiye’nin imza attığı ürüne bir de bu gözle bakmak 
lazım” cümleleriyle tamamlıyor.
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KOCASİNAN, GÜVENLİ ASANSÖR İSTATİSTİĞİNDE 5 
YILDIR TÜRKİYE BİRİNCİSİ

-KOCASİNAN, GÜVENLİ ASANSÖR İSTATİSTİĞİNDE TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİNE 
AMBARGO KOYDU

Kocasinan Belediyesi, yetkilendirdiği RoyalCert isimli firma ile 2021 yılında 
denetimleri yapılan asansörlerin yüzde 99.82’sine denk gelen 5 bin 553 
asansörü güvenli hale getirdi ve Kocasinan güvenli asansör istatistiğinde 
yine Türkiye birincisi oldu. Güvenli asansör istatistiğinde 2017 yılından 
itibaren Türkiye birinciliğini kimseye kaptırmayan Kocasinan Belediyesi, 
vatandaşın güvenliği için yaptığı örnek çalışma dikkat çekti. Can güvenliğinin 
her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet 
Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerinin daha kaliteli ve daha güvenli bir yaşam 
sürmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.

Vatandaşların sağlığına, huzuruna, mutluluğuna ve güvenliğine önem 
verdiklerini, bundan dolayı asansör denetimi ve güvenli kullanımı konusunda 
son derece titiz çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan 
Belediyesi olarak ilçe sakinlerimizin daha kaliteli ve daha emniyetli bir yaşam 
sürmeleri için yoğun gayret sarf ediyoruz. 2012 yılından itibaren Türkiye’deki 
bütün asansörler yetkili ve lisanslı firmalar tarafından denetlenerek, asansörün 
güvenli olup olmadığını gösteren yeşil, mavi, sarı ve kırmızı etiketlerle 
karşılaşıyorsunuz. Kırmızı etiketle karşılaştığınızda asansörün risk altında 
olduğunu ve kullanım konusunda belli tarihe kadar süre verilmektedir. Bu 
aşamada Allah göstermesin istemediğimiz bir olumsuz olay olursa dikkat 
etmemiz gereken konular hakkında burada bilinçlendirme yapılmaktadır. 
Toplumsal olarak günlük hayatta gerek konutlarda gerek işyerlerinde gerekse 
farklı mekanlarda sık sık kullandığımız asansöre ihtiyacımız oluyor. Bu 
noktada bir duyarlılık olarak eğer bir kırmızı etiketli asansör varsa yaşadığımız 
konutlarda yöneticimizle, iş yerinde ise sorumlu kişiyle bunun bir an önce 
giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Kocasinan Belediyesi olarak ilçe sakinlerimizin daha kaliteli ve daha 
emniyetli bir yaşam sürmeleri için yoğun gayret sarf ediyoruz” diyen 
Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Şu anda Kocasinan 
Belediyesi’nin sınırları içerisinde toplam 5635 asansör bulunmaktadır. 
Bunlardan 33 tanesi kapalı bina ve kentsel dönüşüme giren asansör sayısıdır. 
Bu noktada 5 bin 563 asansörün muayenesi yapıldı ve 5 bin 553 tanesi aktif 
olarak denetimden geçip, kullanılabilir vaziyettedir. 8 kırmızı 2 de sarı asansör 
risk altında ve kullanım konusunda belli tarihe kadar süre verilmektedir. Süre 
dolduğu zaman kullanıma kapatılacaktır. Diğerleri de ya kapatılmış ya da 

24



sirdergisi.com
Şubat 2022 -  Recep 1443

eksiklerin giderilmesi için süre verilmiştir. Bize düşen görev ise bu hassasiyeti 
bir toplumsal bilinç olarak gündeme getirmek ve yeşil etiketli asansörleri 
kullanmaktır. Sağlıkla sıhhatle iyi günlerde asansörlerin kullanılmasını 
diliyorum”.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi 
asansör denetiminde da önceliğimiz vatandaşımızın can güvenliği ve 
memnuniyetidir” diyerek noktaladı.
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Bilgeliğin, zevk mutluluğunu değil, anlam 
mutluluğunu öğrettiğini kaydeden Psikiyatrist 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan,  bu zamanda bilgeliğe 
herkesin ihtiyacı olduğunu söyledi. Bilge bir 
kişi bulayım da ona sorayım demek yerine kişi 
bilgelik yolunda kendini geliştirmeye çalışmalı 
diyen Tarhan, bilgeliğin kişinin kendi bilgisinin 
sınırlarını tanıması, belirsizliği ve değişimi 
kabul etmesi, olayı bağlamıyla büyük resmi 
düşünebilmesi olduğunu belirtti. Tarhan,  
bilgeliğin bir durum değil yolculuk, yolda 
olmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Doğru bilgiyi ayırt etmek kolay değil

Özellikle 20. yüzyılın bilgelik yüzyılı 
olduğunu, 21. yüzyıla ciddi bir bilgi veri 
tabanı ile girildiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, “Büyük veri tabanının en büyük bir 
güç olduğu insanlık dönemine girdik. Bilgiye 
çok kolay ulaşılıyor fakat bu bilginin içerisinde 
iyi, doğru, güzel, faydalı olanı ayırt etmek 
çok daha önemli bir hale geldi. Daha önce 
böyle durumlarda bilge kişilere danışılıyordu. 
Şimdi bu kişilerin yerine arama motorlarına 
giriyorsunuz, birçok bilgiye kolayca 
ulaşıyorsunuz ama bu bilgi benim için iyi mi, 
faydalı mı, geçerli mi, güvenli mi, değerli mi, 
değersiz mi, zararlı mı, değil mi insanoğlu 
buna karar veremiyor.”dedi.

Bilgi ayrı, bilgelik ayrı kavramlar

Bilginin ayrı, bilgeliğin ayrı kavramlar 
olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
zaman zaman çok akıllı bilinen kişilerin de çok 
büyük hatalar yapabildiklerini söyledi. “21. 
yüzyılda bilgelik daha çok bir ihtiyaç olacak” 
diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bilgeliğe 

ihtiyaç olacak çünkü bu kadar bilgi bolluğu 
hatta kirlenmesi içerisinde faydalı, doğru, 
geçerli bilgiyi nasıl bulup çıkarabileceğiz? Şu 
anda bu konuda ciddi eksiklikler var. Herkes 
ualaşımıyor.” dedi.

Doğru bilgeliğin özeti: Bir Azeri atasözü

Son olarak kaleme aldığı Bilgelik Psikolojisi 
kitap serisinde yer verdiği bir Azeri atasözüne 
işaret eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Çok 
güzel Azeri atasözü vardır. O kitaba onunla 
giriş yaptım: ‘Az yiyerem hekimle işim 
olmaz, düz giderem hâkimle işim olmaz.’ 
diyor. Buradaki düz, doğruluk anlamında 
kullanılıyor. ‘Doğru gidersen, dürüst olursan 
ve hâkimle, mahkemeyle, kaosla, kanunla işin 
olmaz. Az yersen de sağlığına zarar olmaz.’ 
Aslında bir nevi bu bilgelik işte. Bu doğu 
bilgeliğin bir özetidir.”dedi.

Hedonizmin olduğu bu çağda bilgeliği 
kaybettik

Günümüz dünyasında bu bilgeliğin 
kaybedildiğini belirten Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, “Bu zamanda bilgi çağında, haz 
ve hız çağında o kadar hızlı yaşıyoruz ki 
hedonizmin olduğu bu çağda bilgeliği 
kaybettik. Mesela Sokrates’in talebesi Eflatun 
insanın mutluluğunu hedonistik mutluluk 
ve o dönemki mutluluk diye ikiye ayırıyor. 
Hedonistik mutluluk kişinin zevk peşinde 
koşup, bir zevke ulaşınca mutlu olması 
ama bu kayıyor ve zevkler mutlu etmiyor. 
Günümüzde bütün zevklere ulaştım yine 
mutlu değilim diyen insanlar çoğaldı.”dedi.

S O S YO L O J İ

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

 Herkes bilgelik yolunda 
kendini geliştirmeli
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 İnsanı tatmin edecek mutluluk anlam mutluluğudur

Anlama bağlı mutluluğun önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İşte bilgelik, 
bunu öğretiyor. Anlam mutluluğunu öğretiyor. Zevk mutluluğunu değil, anlam mutluluğunu 
öğretiyor. Zevk mutluluğunda kişi evim olsun, arabam olsun istiyor. Maddi beklentiler ortaya 
çıkıyor. Bir gün varlıklı bir aileden bir hanımefendi bize başvurdu. ‘Pırlanta yüzüklerim var, spor 
arabam var, havuzlu villam var. Her şeyim var ama yine mutlu değilim’ dedi. Aslında burada 
cevap sorunun içindedir. Mutluluğu bir maddeye bağlamış. Anlam mutluluğu değil, anlam 
mutluluğu somut mutluluk. İnsanı tatmin edecek mutluluk, soyut mutluluktur; o da anlam 
mutluluğudur. Hayatını anlama uygun geçirebilmektir. Bilgelik işte bunu öğreten bir yoldur.” 
dedi.

Alim başkalarına, arif kendine şekil veren insandır

Kültürümüzde yer alan “âlim, arif ve hikmet” tabirlerine dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan,  “Âlim, bir konuda ilim sahibi ve bilgili olmaktır. Mesela depremle ilgili alimsen o 
konuda son sözü sen söylersin, senin görüşün alınır, bilgin vardır. Alim insan en iyi bilgiyi 
insanlara anlatmaya çalışır. Sokrates’in bilgelik tanımı da arife çok uyuyor. Arif, kendini tanıyan 
kimsedir. Kendine şekil veren kimsedir. Âlim başkalarına heykel gibi şekil veren kimsedir. Arif 
kendine şekil veren kimsedir.”dedi.

Bilgelik zarar vermemek ve iyilik yapmaktır

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bilgeliğin bir cümlede özetlenmesi gerekirse “Başkasına zarar 
verme, iyilik yap” şeklinde özetleyenler olduğunu belirterek “Kimseye zarar verme, iyilik yap. 
Hiçbir şeye zarar verme, iyilik yap. Özeti zarar verme, iyilik yap denebilir.

Başkalarına faydalı olmak da bilgeliktir

Kişinin iyi insan olmasının yanı sıra ahlaki değerlerinin, temel değerlerinin iyi olmasıyla 
birlikte kişinin başkalarına faydalı olmasının da bilgelik olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, “Sadece kendine faydalı olan kişiler benmerkezci kişilerdir. Bu kişiler zarar verme 
iyilik yap ilkesine uymamış oluyorlar. Hikmet arayışı içinde olmak önemlidir. Yani hem 
kendimizi tanımamız hem başkalarını tanımamız hem de en doğru, en iyi şekilde nasıl 
yapmamız gerektiğini düşünmek önemlidir. Yerinde ve zamanında, neyi, nasıl, nerede, ne 
zaman, niçin yapacağını sorarak hareket edebilmek hikmetle hareket etmektir. 5N1K aslında 
hikmet sorularıdır. Onun için bu sorular, bizim hikmet bilgeliği öğrenirken bu asırlardan gelen 
birikimleri ve bu çağın doğrularını sentez edebilmektir.” diye konuştu.

Bilgelikten ne anlaşıldığının da önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
“O nedenle bilgeliği sadece bir kenara çekilip yaşayan bir kişi olarak görmemek gerekiyor. 
Konfüçyüs bilgeliği şu şekilde tanımlıyor: ‘Kendi iç dünyasına düzen getiren bir kimse, önce 
sosyal hayatına ev işlerine düzen getirir. Daha sonra devlet işlerine düzen getirir’ diyor. Bilgeliği 
böyle tarif etmiş.” dedi.

Bilgeliğin hayatın her alanında uygulanması gereken bir kavram olduğunu ifade eden Prof. 
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Dr. Nevzat Tarhan, “Kişi eğer bir yöneticiyse 
kendi işlerini, kendi iç düzenini, sosyal işlerini 
ve şirketin işlerini yönetiyorsa, bunları düzenli 
bir şekilde yürütebilmek aslında bunları 
yapabilmek bilgeliktir. Bilgelerde vizyon 
önemlidir. Sadece bugünü iyi yönetmesi 
yetmiyor, beş sene on sene sonrasını uzun 
vadeli düşünme ve tahmin edebilirlik çok 
önemlidir.” dedi.

Kişinin kendini geliştirmek gibi bir amacı 
olmalıdır

Bilgi çağında bilgelikle ilgili her konuda 
kişinin kendisini geliştirmenin ve bilgelik 
yolunda olmak gibi bir amacının olmasının 
çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, “Son yıllarda bilgeliğin 
psikolojik boyutları da ön plana çıktı. Bir 
kişi kendi kendinin lideri olamazsa bir 
ailenin lideri olamıyor, bir toplumun lideri 
olamıyor. Bir kişinin kendine karşı da empati 
yapması lazım. Empati yapmayı, başkasının 
duygularını, ihtiyaçlarını dikkate alma 
olarak tanımlıyoruz. Empati bilgelikte de 
ruh sağlığında da toplumda da önemli bir 
kavramdır. Empati, ahlaki temellerin en 
temelidir. Psikolojide kişinin kendine de 
empati yapması ancak kendine de haksızlık 
yapmaması gerekiyor. Kendi haklı ihtiyaçlarını 
da dikkate alması gerekiyor. Bu kişinin 
kendiyle barışık olmasını sağlıyor. Onun için 
bilgelik psikolojisini önemsedik.”dedi.

Psikoloji çareyi bilgelikte buldu

Günümüzde insanlığın refah seviyesinin 
çok yükselmesine rağmen suç ve şiddettin 
arttığını kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
“Dünya genelinde intihar artmış durumda, 
boşanmalar artmış durumda. Böyle bir 
durumda insanlar varlıklı ama mutlu değil. 
Psikoloji bilgeliği araştırdı. Çareyi, çözümü 
bilgelikte buldu. Bununla ilgili bilim dalı gelişti 
‘mutluluk birimi’, ‘pozitif psikoloji’ deniyor. 
Dünyanın önde gelen üniversiteleri bunu ders 

olarak veriyor. Bu iyilik bilimi diye de geçiyor. 
Bu bilgelik öğretisi küresel ihtiyacının bir 
ifadesidir. Hepimizin ihtiyacı var buna.”dedi.

Bilgelik yolunda ilerleyen insanın kendini 
geliştirmeye çalışan bir insan olduğunu 
kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Çünkü 
bir insanın yeri, hayatının sonunda belli olur. 
Terazinin bir tarafına artıları bir tarafına 
eksileri konur. Bu kişi insanlığa ne katmış, 
nasıl bir hayat geçirmiş, ne gibi izler bırakmış, 
iyilikleri mi daha çok yoksa insanlara verdiği 
olumsuzluklar mı daha çok diye bir terazide 
tartılır.  Bu insanla ilgili genel bir kanaat 
oluşur.” diye konuştu.

Bilgelikte akla duygular da ekleniyor

Kişinin problem çözme becerisinin de bir 
tür bilgelik olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan,

“Felsefede duygular yok. Sadece düşünce, 
akıl var ama bilgelikte akla duygular da 
ekleniyor. İşte pozitif psikoloji bunu yaptı. 
Psikolojiye ihtiyaç var. Bilgelik, duyguları 
felsefeye kattı. Duygular da bilimsel kategori 
olarak anlaşıldı. Duyguların nörobilimi ortaya 
çıktı.” dedi.

Duygular, felsefenin de önemli bir alanı 
oldu

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İnanç konusu 
hep şöyle kabul ediliyordu: İnancın akılla 
ilgisi yoktur. İnsan inanır akılla yolda gitmez 
diyordu. Duygular bilimsel kategoride 
değerlendirildikten sonra artık sadece 
bilgeliğin bir konusu değil felsefenin de 
önemli bir alanı oldu. Arizona Üniversitesi 
geçtiğimiz yıllarda bir manifesto yayınladı. Adı 
‘post materyalizm bilim manifestosu’. Yani 
materyalizm ötesi bir bilim var artık. Bu da 
rasyonel inanç gerekiyor. Akla uygun inanç, 
sağlam inançtır. İnsan ölümden sonrasına 
açıklama getiremezse mutlu olamıyor, anlam 
yakalayamıyor.” dedi.
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Bilgelik Psikolojisi kitabı iki bölümden oluşuyor

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Bilgeliğin Psikolojisi kitabını iki bölüme ayırdığını, birinci bölümde 
“Rasyonel inanç, Spinoza’nın yanılgısı ve evrenin evrimi” şeklinde bir başlık attığını söyledi. 
İkinci kitapta da iyi, doğru, güzeli bulma sanatı kavramlarını ele aldığını belirten Prof. Dr. Nevzat 

Tarhan, bu kitapta iyi, doğru, güzeli bulma sanatı diye bazı bilgelik 
hikâyeleri ile insan mutluğu kavramlarını birleştirmeye çalıştığını 
kaydetti.

Bilgelik evrensel bir doğrudur

Bilgeliğin bilginin doğru kullanımı anlamına geldiğini kaydeden 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şunları söyledi:

“Bu zamanda da bilgeliğe herkesin ihtiyacı var. Yani bilge bir kişi 
bulayım da ona sorayım demek yerine kişi bilgelik yolunda kendini 
geliştirmeye çalışsın. Bu bilgelik hayatlara daha güzel geçer, daha 
mutlu olurlar, hem mutlu hem başarılı olurlar. Hem başkalarına 
faydalı hem kendilerine faydalı olurlar. Böyle bir insan tipine çok 
ciddi ihtiyacımız var. Bencillik ile bilgelik bir arada olmuyor. Yaşadığı 
toplumun bir parçası olduğunu unutan bir kimse, bilgeliğini 
kaybeder. Bilgelik kişinin kendi bilgisinin sınırlarını tanıması, 
belirsizliği ve değişimi kabul etmesi ve olayı bağlamıyla büyük resmi 
düşünebilmesi ve olaya farklı bakış getirerek yeni sorun çözme 
stilleri geliştirebilmesidir. Bilgelikte büyük fotoğrafa bakmak çok 
önemlidir. Onun için bilgeliğin öğrenilmesi gerekiyor. Bilgelik bir 
durum değil yolculuktur, yolda olmaktır. Bırakalım biz bilgelik yoluna 
girelim. Bakın o zaman nasıl bilgiler önümüze çıkıyor da ne güzel 
anlamlar buluyoruz. Hem insan kendisiyle barışık biri oluyor hem 
çevresine pozitif enerji veren birisi oluyorsun, mutluluk veriyorsun. 

Mesela Rahibe Teresa bilge bir rahibeydi. ‘Dünya 
nasıl yaşanılabilir olur?’ diye soruyorlar. ‘Birebir 
iyilik yapmakla yaşanır olur’ diyor. O yüzden bilgelik 
evrensel bir doğrudur, bunu yapacağız.”
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TARSİM, hayvan yetiştiricilerine 2,5 
milyar lira hasar ödemesi yaptı

B E S İ C İ L İ K

Hüseyin SARI

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), sistemin 
kuruluşundan itibaren hayvan hayat sigortaları 
kapsamında yetiştiricilere yaklaşık 2,5 milyar TL hasar 
ödemesi yaptı.

TARSİM’den yapılan açıklamada, iklim değişikliğinin 
hayvancılık sektörü üzerindeki olumsuz etkileri, hayvan 
hayat sigortalarında sigortalılık oranları ve tarım 
sigortasının önemine ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

"Son 2 yıldır sigortalılık oranı artıyor"

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 18 milyonun 
üzerinde büyükbaş hayvan, 55 milyonun üzerinde 
küçükbaş hayvan ve yaklaşık 8,2 milyon kovan varlığı 
bulunduğu bildirilen açıklamada, "Hayvan hayat 
sigortalarında son 2 yıldır sigortalılık oranı artıyor. 2020 
yılı TÜİK verilerine göre büyükbaş hayvanlarda yüzde 
16, küçükbaş hayvanlarda yüzde 14 ve arıcılıkta ise 
yüzde 21 oranında sigortalılık oranı bulunuyor. 2021 
yılı TÜİK verileri doğrultusunda bu verilerin, büyükbaş 
hayvanlarda yüzde 20, küçükbaş hayvanlarda yüzde 16 ve 
arıcılıkta ise yüzde 24 civarında olacağını öngörüyoruz." 
ifadeleri kullanıldı.

Primlerin yüzde 25’i peşin ve geriye kalanı 5 eşit 
taksitte ödeniyor

Açıklamada, TARSİM'in genel müdürlük ve bölge 
müdürlükleri aracılığıyla hayvan hayat sigortalarını 
tanıtmaya ve yaygınlaştırmaya gayret ettiği aktarılarak, 
hayvan hayat sigortaları kapsamında, küçükbaş, 
büyükbaş, kümes, arı ve su ürünlerinin güvence altına 
alındığı, dar ve geniş kapsamlı olmak üzere 2 farklı 
tarifede hizmet sunulduğu, geniş kapsamlı tarifede, her 
türlü hayvan hastalıkları, doğal afetler, kazalar, yangın, 
yıldırım, infilak ve vahşi hayvan saldırılarının kapsam 
dahilinde bulunduğu, dar kapsamlı tarifede ise sadece 
hastalıkların kapsam dışında olduğu belirtildi.

Primlerin son derece uygun olduğu ve yetiştiricilere 
yüzde 50 oranında devlet prim desteğinin sağlandığı 
bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Örneğin, 17 bin 500 TL sigorta bedeli olan bir süt 
sığırı için yetiştiricinin geniş kapsamlı tarifede ödeyeceği 
prim tutarı 1 yıl için sadece 698 TL. Besi sığırlarında 
ise yine 17 bin 500 TL sigorta bedeli olan bir besi sığırı 
için yetiştiricinin bir yılda ödeyeceği tutar 375 TL. Dar 
kapsamlı tarifede, 17 bin 500 TL sigorta bedeli olan bir 
sığır için yetiştiricinin ödeyeceği tutar 55 lira. Küçükbaş 
hayvanlarda 2 bin TL sigorta bedeli olan bir hayvan için 
geniş kapsamlı tarifede yetiştiricinin ödeyeceği tutar 55 
TL. Dar kapsamlı tarifede yetiştiricinin ödeyeceği tutar 4 
TL.

Primlerin yüzde 25’i peşin ve geriye kalanı 5 eşit 
taksitte ödeniyor. Tüm primin peşin ödenmesi halinde 
ise yüzde 5 oranında peşin ödeme indirimi imkanı da 
sunuluyor. Yetiştiriciler, Ziraat Bankası, Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve TARSİM'e üye sigorta şirketlerinin yetkili 
acentelerine başvurarak tarım sigortalarını kolaylıkla 
yaptırabiliyor. Sistemin yaygınlaştırılması ve bilgilerin 
sürekli olarak güncel tutulması için eğitim faaliyetlerini 
son derece önemsiyoruz. Eğitimlerimiz, acentelere, 
bankalara ve paydaş kurumlarımıza olmak üzere dört bir 
koldan devam ediyor."

"Manavgat ve Marmaris'e 1 milyon TL hasar ödemesi 
gerçekleştirildi"

Açıklamada, hayvan hayat sigortalarındaki ana riskin 
hastalıklar olduğu aktarılarak, "Sistem kapsamında her 
yıl ödenen tazminatların yüzde 95'ini, hastalık sonucu 
meydana gelen ölüm, mecburi kesim ya da yavru atma 
hasarları oluşturuyor. Son yıllarda meteorolojik risklere 
bağlı olarak meydana gelen hasarların oranı da artmaya 
başladı. Örneğin, geçtiğimiz yıl Manavgat ve Marmaris’te 
meydana gelen yangınlar neticesinde yüzlerce büyükbaş 
hayvan ve kovan telef oldu. Bu kapsamda, Manavgat ve 
Marmaris'e 1 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 
Aynı zamanda yine geçtiğimiz yıl Karadeniz Bölgesi'nde 
etkili olan sel hadisesi sebebiyle yetiştiricilere 2,3 milyon 
TL hasar ödemesi yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Yetiştiricilere yaklaşık 2,5 milyar lira hasar ödemesi 
yapıldı

TARSİM Sistemi'nin kuruluşundan itibaren hayvan 
hayat sigortaları kapsamında yetiştiricilere yaklaşık 2,5 
milyar TL hasar ödemesi yapıldığı bildirilen açıklamada, 
yetiştiricinin, bir hayvanını kaybettiğinde üzüntü yaşadığı, 
hayvanını sadece üretim yaptığı bir ticari varlık gibi değil, 
evladı gibi gördüğü belirtildi.

Açıklamada, sadece hasar tespit için değil, aynı 
zamanda bu manevi üzüntüyü gidermek üzere de yola 
çıkıldığı aktarılarak, "Sigortalı yetiştirici, tazminatını 
aldığında kesinlikle mutlu oluyor. Üretimini devam 
ettirebilmek için ölen hayvanının yerine genç bir hayvan 
koyabiliyor ve faaliyeti sekteye uğramıyor. Gelecek yıl 
kaygısı taşımıyor. Bunun için tarım sigortasını düzenli 
olarak yaptırmak ve ihmal etmemek çok önemli." 
değerlendirmesinde bulunuldu.
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TÜRK EDEBİYATI DERGİSİ

Türkiye’nin kaliteli ve en uzun soluklu dergisi,
Ülkenin sağ aydınlarının bir edebiyat mektebi,
Ruhumuzun ihtiyacı estetik, sanat ve edebiyat,
Kitap, gazete kadar dergi de akıl ve ruha hayat.

Edebiyatımızın 50 yıldır muntazaman rehberdir,
Dergide Beşir Ayvazoğlu ve Ahmet Kabaklı ilktir.
Edebiyat dergisini destek için vakıf da kuruldu,
Banileri Celâl Bayar’dan Sabahattin Zaim'e kadar,
İlim ve siyaset erbabı, emek verip vakfı kurdular.
Yayın yanında Çarşamba Sohbetleri başlatıldı,
Aynı zamanda Sohbetlerin bazısı kitaplaştırıldı.
Tehzip, Hat, Minyatür vb.den Yabancı Dil'e değin,
Irak kalmaz musiki ve tiyatro, vakıfta sürer eğitim.

(*): 1972'de Ahmet Kabaklı tarafından çıkarılmaya başlanan ve o günden 
bugüne kadar, 50 yıldır her ay muntazaman yayınlanan dergi.

Zafer SUAD

A K R O S T İ Ş
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İntizam-ı  Kelam

A N A L İ Z

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teşkilatların yapacağı çalışmaları belirlemek üzere 11 
Şubat'ta Kızılcahamam'da il başkanlarıyla bir araya gelecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 11-13 Şubat'ta Kızılcahamam'da yapılacak 
toplantıda, "zillet ittifakının başlattığı küresel aktörlerle iş birliği ve ihanet sürecini akamete 
uğratmak ve milli bilinci uyanık tutmak için teşkilatların yapacağı çalışmaların" konuşulacağını 
belirtti.

Toplantıda, Türkiye ve dünya gündeminin de ele alınacağını kaydeden Yalçın, "Küresel 
emperyalizmin millet iradesini bükmek üzere kurduğu tezgah ve tuzakları bozmaya kararlı 
olduğumuz, bir kez daha kamuoyuna duyurulacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"MHP teşkilatları bütün ağırlığıyla sahada olacaktır"

Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:

"MHP, geride bıraktığımız yıldan bu yana sürdürdüğü siyasi çalışmaların önemli bir kısmını, 
başını CHP'nin çektiği zillet cephesinin yalan ve entrikalarına karşı etkin mücadeleye ayırmıştır. 
MHP teşkilatları; 2023 seçimlerine giden süreçte, bundan böyle de bütün ağırlığıyla sahada 
olacaktır. CHP ile yancılarının gizli gündemi ve millete söylenen yalanların iç yüzü millete bütün 

MHP Lideri Bahçeli, 
İl başkanları ile bir araya 

gelecek
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çıplaklığıyla anlatılacaktır. Varlığımıza, bekamıza ve bütünlüğümüze yönelik yeni sinsi hesaplar 
konusunda milletimiz anbean bilgilendirilecek; iç ve dış saldırılara karşı hazırlıklı olunması için 
çaba gösterilecektir.

Zillet ittifakının Cumhur İttifakı aleyhindeki sürekli kampanyalarının varacağı yer bellidir. 
Türkiye'yi yaşadığımız günlere eriştiren bunca siyasi tecrübeyle görülmüştür ki halkın feraseti 
daima siyasetin önündedir. Millet yalanla gerçeği, iyiyle kötüyü olağanüstü basiretle ayırt 
etmektedir. Kim hangi kampanyayı, hangi algı çalışmasını yürütürse yürütsün; millet, eninde 
sonunda siyasete kendince yön ve şekil verecektir. Millet, siyaseti kendi çıkarları doğrultusunda 
dizayn etmeye kalkan zillet cephesinin oltasına gelmeyecek ama yedili çetenin tekmilini birden 
sandıkta hizaya getirecektir."

"İl başkanları bu ihanet iş birliğini masaya yatıracak"

Yalçın, MHP'nin ve tarafı olduğu Cumhur İttifakı'nın siyasi hedefinin, içeride kalıcı barış içinde 
hayat süren, hür ve müreffeh bir toplum, dışarıda da bağımsız, itibarlı ve müessir bir ülke profili 
oluşturmak olduğunu vurguladı.

"Cumhur İttifakının karşısında konumlanan zillet cephesi ekonomiden hukuk sistemine, 
toplumsal konulardan dış politikaya kadar hemen her konuda yalana başvurmakta, gerçek dışı 
iddiaları ısrarla tekrarlamaktadır." ifadesini kullanan Yalçın, "zillet ittifakını" destekleyen basın 
ve kamuoyu araştırma şirketlerinin de bu karalama kampanyalarına koro halinde katıldığını öne 
sürdü.

Cumhur İttifakı'nın sürekli oy ve prestij kaybına uğradığına dair asparagas haberlerin, hemen 
her gün "zillet" yanlısı medya vasıtasıyla kamuoyuna servis edildiğini savunan Yalçın, "zillet 
cephesi"nin fikir dağarcığında, Türkiye'nin meselelerine siyasi çözüm sunmak adına hiçbir 
alternatif, sadra şifa niyetine hiçbir makul ve mantıklı teklif bulunmadığını kaydetti.

"Zillet cephesi, memleketin gerçek gündeminden çok, Cumhur İttifakı'nın ve temsilcilerinin 
aleyhinde itibar suikastlarıyla kaos ve felaket tellallığıyla küfür ve hakaret edebiyatıyla iştigal 
etmektedir." ifadesini kullanan Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:

"CHP'nin ve yancısı mikroskobik partilerin oluşturduğu yedili zillet çetesi, içeride aleyhte 
algı çalışmalarını sürdürürken, dışarıda da küresel aktörlerin desteğini almak için çaba 
göstermektedir. Zillet cephesinin temsilcileriyle İngiltere Büyükelçisi'nin gerçekleştirdiği özel 
görüşmeler, ABD'nin Çin tehdidi endişesiyle apar topar Ankara'ya atadığı yeni Büyükelçi'nin 
daha göreve ısınmadan aynı ayak izlerini takip etmesi, bu cümledendir. Anılan büyükelçilerle 
kapalı kapılar ardında yapılan kirli pazarlıklar, küresel destek ve iş birliği arayışının Anglosakson 
boyutunu yansıtmaktadır. İki Anglosakson ülkesinin büyükelçileriyle kurulan temas ve alınan 
talimatlar doğrultusunda hareket ederek Türkiye'de siyasete yön vermeye çalışan yedi partinin 
ahbap çavuş başkanlarına verilecek en uygun isim, 7'si bir yerde. Kimi milliyetçi ve muhafazakar, 
kimi bağımsızlık yanlısı, kimi devrimci olduğunu iddia eden bu yedi benzemez partinin, 
emperyalizme karşı bayrak açmaları gerekirken, Anglosakson dünyasının bölgedeki çıkarlarına 
hizmet etmesi oldukça manidardır. Zillet ittifakının, HDP'yi halkın gözünden saklayarak kalan 6 
partiyle bu hafta sonu çalışma yemeği bahanesiyle bir araya geleceği sırada, MHP il başkanları 
da bu ihanet iş birliğini masaya yatıracaktır."
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Rock müzik, 1950'lerde ABD'de 
"rock and roll" olarak doğan, 
1960'larda ve sonrasında farklı 
tarzlara ayrılarak özellikle İngiltere 
ve ABD'de gelişen bir müzik türüdür. 
Kökleri 1940'ların ve 1950'lerin 
rock and roll'una dayanır. Rock and 
roll ise blues, rhythm and blues ve 
country müzikten yoğun biçimde 
esinlenmiştir. Rock müzik; electric 
blues ve folk, caz, klasik müzik gibi 
diğer müzik kaynaklarından da 
esinlenir.

Müzikal açıdan rock, elektro gitar 
merkezlidir ve genellikle elektro bas 
gitar ve davulun da dahil olduğu 

rock grupları tarafından icra edilir. Tipik rock şarkıları dört dörtlük ölçüde olsa da tür, giderek çeşitlenen 
bir hale gelmiştir. Pop müzikte olduğu gibi şarkı sözleri sıklıkla romantik bir aşkı konu alır, ancak sosyal ve 
politik konuların vurgulandığı çeşitli temalara da sıkça rastlanır. Rock müzisyenlerinin çoğunluğunu beyaz 
erkeklerin oluşturması, rock müzikte değinilen konuların şekillenmesinde temel faktörlerden biri olarak 
görülmektedir. Rock, pop müziğe kıyasla müzisyenliğe, canlı performanslara ve özgünlüğe daha fazla önem 
verir.

“Altın çağ” veya “klasik rock dönemi” denilen 1960’ların sonlarında farklı rock alt türleri ortaya çıkmaya 
başladı. Bunlar arasında blues rock, folk rock, country rock, raga rock ve jazz-rock gibi melez türler de 
sayılabilir. Bu alt türlerin çoğu, 1960’larda karşı kültür hareketinden etkilenen psikedelik rock’ın gelişimine 
katkıda bulundu. Bu hareketten doğan diğer alt türler arasında sanatsal öğeleri daha yoğun kullanan 
progresif rock; şovmenliği ve görselliği öne çıkaran glam rock; kendi içinde büyük bir çeşitliliğe sahip olan 
ve yüksek ses, güç ve hıza vurgu yapan heavy metal sayılabilir. 1970'lerin ikinci yarısında doğan punk 
rock; bu türlerin abartılı, özgünlükten uzak ve ana akıma dönüşen yanlarına bir tepki olarak doğdu. Punk 
rock, çoğunlukla sosyal ve politik eleştiriler içeren şarkı sözlerine sahip, daha ham ve enerjik, abartıdan 
arındırılmış bir formdur. Punk, 1980’lerde ortaya çıkan new wave ve post-punk gibi diğer alt türlerin ve 
alternatif rock hareketinin gelişimine öncülük etti. 1990’lardan itibaren alternatif rock; rock müzik alanında 
öne çıkmaya; grunge, Britpop ve indie rock formlarıyla ana akım olmaya başladı. Ardından pop punk, rap 
rock ve rap metal gibi yeni füzyon alt türler ortaya çıktı. 2000’li yılların başlarında ise bazı gruplar, garage 
rock/post-punk ve synthpop gibi türlerle “geri dönüş” yaparak rock’ın köklerine dönme denemelerinde 
bulundu.

Rock müzik, çeşitli kültürel ve sosyal hareketleri de içine aldı ve onlar için bir ifade biçimi haline geldi. 
1960’larda İngiltere’de mod ve rocker alt kültürleri, ABD’de San Francisco’dan yayılan hippie alt kültürü 
örnek gösterilebilir. Benzer şekilde, 1970'lerde punk kültüründen doğan fakat ondan görsel olarak ayrılan 
goth ve emo alt kültürleri ortaya çıktı. Folk müzik geleneğinden gelen protest şarkı geleneğini benimseyen 
rock müzik; politik aktivizmin yanı sıra ırkçılık, seks ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili sosyal mesajlarla da 
ilişkilendirilir. Ayrıca tüketim çılgınlığına ve uyguculuğa bir başkaldırı olarak görülür.

Kıvanç KARADAĞ

Rock müzik

M Ü Z İ K
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Balık yemi balık avında kullanılan yem 
çeşitlerine sahiptir. Doğal balık yemi iki ana 
grup altında incelenir. Bunlar, deniz balıkları 
için kullanılan balık yem çeşitleri ve tatlı su 
balıkları için kullanılan balık yem çeşitleri 
olarak ifade edilir. Bunun dışında akyemler ve 
hamur türü yemler de kullanılabilir.

Özellikle balık avı kıyıdan yapılacak ise 
öncelikli olarak avlanacak olan balığın 
beslenme alışkanlıklarına dikkat edilerek 
yem seçilmelidir. Bazı türler çayırlar arasında 
otlanarak ve küçük kabukluları yiyerek 
beslenir. Bazı balıklar aktif olarak avlarını 
kovalamayı tercih eder, bazıları da saldırarak 
beslenen balık türleridir. Genel olarak sakin 
mizaçlı olan ve avlama eğilimi kovalamak 
üzerine olmayan balıkları canlı ve suyun içinde 
aktif olarak hareket eden yemlerle avlamak 
mümkündür.

Hangi Balık Avına Hangi Doğal Balık Yemi 
Kullanılmalı?

Genel olarak doğal balık yemi için tüm 
balıklar büyük balıklar için yem olarak 
kullanılabilmektedir. Genel olarak balıklar 
kesilir ve ufak parçalar halinde de yem olarak 
kullanılabilmektedir. Balık yemi olarak beyaz 
ve parlak balıklardan elde edilen yemlere 
akyem adı verilir. Bunlar; istavrit, kıraça, 
uskumru, kolyoz, izmarit, gümüş, sardalya, 
hamsi, çaça, zargana, lüfer, palamut, torik gibi 
rengi beyaz ve parlak olan balıklardan yapılan 
yemlerdir. Bu balık yem çeşitleri iğneye canlı 
ya da ölü olarak takılabilirler.

Bunun dışında yapay balıklar da yem olarak 
kullanılabilmektedir. Suyun içerisinde canlı 
balıklar gibi davranan yapay yemler, özellikle 
yumuşaktır ve içlerine konan özel malzemeler 
sayesinde güneş ışığını yansıtır ve su altında 
balıkların dikkatini çeker. Göllerde, akarsularda 
ve denizlerde rahatlıkla kullanılabilen bu 
yemler, birden fazla kez kullanılması sayesinde 
oldukça da ekonomik oluyor.

Doğal balık yemi dışında kaşık oltalar da 
sıkça kullanılır. Özellikle hareket halinde 
bulunan gemi ya da teknelerin yanından suya 
atılıp sürükleme mantığı ile yapılan avlarda 
kullanılır. Bunun dışında plastik yemler de 
kullanılmaktadır. Suya düşen çeşitli yemlere 
saldırarak beslenen avcı ve yırtıcı beslenme 
alışkanlığı olan balıkların avlanmasında sıkça 
kullanılmaktadır. Farklı renklerde, ebatlarda 
ve sertlikte çeşitleri vardır. Özellikle ipekten 
yapılmış bazı tüyler, Zargana gibi kovalayarak 
avlanan balıkların avcılığında iyi performans 
gösterir.

Gerçek yemler de balık avcılığında sıkça 
kullanılır. Balık etleri ıskartaya çıkarılan balıklar 
ya da daha önce avlanmış ve yem olarak 
ayrılan balıkların etlerinden kullanılmaktadır. 
Uygun boyutlarda ve şekillerde oltaların 
ucuna bağlanan bu etler, büyük balıkların 
avında da sıkça kullanılmaktadır. Özellikle 
sardalya, istavrit, izmarit gibi balıklar için 
oldukça ideal yemlerdir. Bununla da beraber 
daha büyük balıkları avlamak için uygun 
büyüklükteki oltaların ucuna bu balıklar 
canlı olarak da takılması mümkündür. Canlı 
yemler dışında yumuşakça ve kabuklular 
da kullanılabilmektedir. Protein ve lezzet 
açısından da son derece dikkat çekici bir 
materyal olan yumuşakça ve kabuklu etleri 
arasında sayılabilecek olan sübye, mürekkep 
balığı, kalamar, kum midyesi ve Akdeniz 
midyesi avcılıkta başarısı yüksek yemler 
arasındadır.

BALIK CİNSİNE GÖRE DOĞAL BALIK YEMLERİ 
NASIL SEÇİLMELİDİR?

AV C I L I K

İsmail Hakkı UZUN
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Prof. Dr. Sefa SAYGILI

P S İ K O L O J İ

eygamberimiz (sav) ebedî hayat müjdesiyle geldi. İnsanın değerli ve şerefli bir varlık olduğu 
müjdesini verdi. Felsefecilerin insanı düşürdüğü çukurdan çıkarıp varlıkların en şereflisi olma 
makamına yükseltti. İnsanın ölünce yok olup gitmeyeceğini,  hiçliğe düşmeyeceğini, kabre girip 
kalkmamak üzere yatmayacağını anlattı. Kabrin ebedî hayatın giriş kapısı ve yeni bir hayatın 
başlangıcı olduğu müjdesi verdi. 

Hâlbuki felsefeciler; insanı bir hayvan türü olarak görürler:

“İnsan, öğrenen hayvandır” der Konfüçyüs.

“İnsan, araştıran hayvandır” der Thales.

“İnsan, kazanan hayvandır” der sofistler (Para kazanmak için felsefe öğretenler.)

“İnsan, sorgulayan hayvandır” demiş Sokrates.

Platon’a göre “insan, toplumsal hayvandır.”

Aristo’ya göre ise “insan düşünen hayvandır.”

Heraklit’e göre “insan, tartışan hayvandır.”

John Dewey’e göre “insan, çıkarını düşünen hayvandır.”

mmanuel Kant, “insan eleştiren hayvandır” der.

Descartes, “insan konuşan hayvandır” demiş.

Nietzsche ise “insan düpedüz hayvandır” diyor.

İslam, insanı hayvan olmaktan kurtardı, kâinatın en şerefli varlığı ilan etti. Allah’ın dünyadaki 
en şerefli misafiri olduğunu ve öldükten sonra cennete davetli olduğu müjdesini verdi. 

İnsanın dünyada Allah’ın şerefli bir misafiri olması çok önemli ve çok büyük bir müjdedir. 

Kur’an’a göre insan başıboş bırakılmış bir varlık değildir; sahipsiz, hedefsiz, gayesiz, amaçsız 
olarak gönderilmemiştir.

nsanı yaratan son derece şefkatli, merhametli, izzetli, azamet sahibi, her şeye gücü yeten, her 
şeyi bilen, kâinatın ve insanın sahibi bir yaratıcı vardır. 

O insanı dünyaya imtihan için göndermiş; kâinatı son derece düzenli, intizamlı, sanatlı, güzel 
bir şekilde yaratmış; insanı akıllı bir varlık olarak göndermiştir.

Allah, dünyada insanlara eserleriyle kendini tanıtmak istiyor, kendisine ibadet ve kulluk 
yapmamızı diliyor. İnsanın, melek ve cinlerin yaratılış gayesi budur. 

Peygamberler ve kitaplar göndererek insanı niçin yarattığını ve ondan ne istediğini bildirmiş.

İslâm: Hayata anlam ve insana 
değer kazandırdı
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Kur’an’ın ifadelerine göre insan yeryüzünde halifedir ve çok değerli bir varlıktır. 

Bu konudaki ayetlerden bazıları şöyle:

“Muhakkak ki biz insanı en güzel şekilde yarattık.” (Tin, 4)

“Ben, cinleri ve insanları yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat, 56)

“İman edip iyi işler yapanları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet 
köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükâfatı ne güzeldir!” (Ankebut, 58) 

“Ne mallarınız ne de çocuklarınız, sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran şeylerdir ancak 
iman edip iyi işler yapanlar başka. Onlar için işlediklerine karşılık kat kat mükâfat vardır. Onlar 
cennet köşklerinde güven içindedirler.”  (Sebe, 37)

“İman edip iyi işler yapanları, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah’ın apaçık 
ayetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah’a inanır ve iyi bir iş yaparsa Allah onu, 
içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah gerçekten ona güzel bir 
nimet vermiştir.” (Talak, 11)

“İnsan şu kâinat sarayının en şerefli misafiri, Allah’ın fevkalade kudretinin harika bir mucizesi, 
kâinat ağacının en önemli meyvesidir” der Bediüzzaman. 

Hz. Mevlâna, ölümü sevgiliye kavuşma olarak niteler. 

Kâinat sarayının şerefli misafiri insan, ölünce kaybolup gitmeyecektir, sonsuz bir hayat onu 
bekliyor. 

Netice: İnsan yeryüzünde Allah’ın şerefli bir misafiridir, burada imtihan olmaktadır. Allah’ın 
emir ve yasaklarına uyduğu takdirde onu ebedi ve sonsuz bir hayat beklemektedir. Yaratıcıyı 
tanımaz ve kulluk etmezse de ebedi cehenneme düşecektir. İnsan İslam ile değer kazanmıştır.

HEKİMOĞLU İSMAİL AĞABEYİMİZ 

Büyük dava adamı, ülkemizin ulu çınarı, hayatını İslami faaliyetlerle ve tutarlı bir şekilde 
geçiren, paraya pula zerre kadar önem vermeyen, sembol isim ve kanaat önderi Hekimoğlu 
İsmail ağabeyimiz Hakk’ın rahmetine kavuştu. Çok sevdiğimiz üstadımıza Rabbimizden rahmet, 
mağfiret diliyoruz. Mekânı cennet olsun.

37



sirdergisi.com
Şubat 2022 -  Recep 1443

İşârâtü'l- İ'caz, “İ'caza dair işaretler” anlamına gelir. Bediüzzaman bu eserini, gönüllü 
alay komutanı olarak katıldığı 1. Dünya savaşı yıllarında, cephede, dağlarda, vadilerde, 
bazen at üstünde, kaynaklara müracaat et-meden, daha doğrusu “edemeden” yazmıştır. 
Bu eserde, Fatiha sûresi ve Bakara sûresinden 33 ayetin tefsiri yapılmıştır. Müellif, 
Kur’ân’ın tamamına 60–70 cilt Arapça tefsir düşünürken, içinde bulunduğu şartlar 
itibariyle baştan sona tefsir yazmamış, Türkçe olarak 12 cilt Risale-i Nur külliyatını telif 
etmiştir. 

Lafz - Mana Alisi

İnsanın ceset ve ruhtan meydana gelmesi misali,  kelâm dahi lafız ve manadan 
meydana gelir. Lafız bir sadefse,  mana o sadefteki inci ve lafız bir zarfsa,  mana o 
zarftaki mektuptur.  

Kelâmdan asıl maksat, mananın ifade edilmesidir,  lafız buna bir hiz metkârdır. 
Edebi bir ifadede,  güzel bir manaya güzel elbise giydirilir. Edib-lerin mana incilerinin 
sadefleri de güzeldir.  Sadece lafzın, kelimelerin gü-zelleştirilmesine çalışmak, sıradan 
bir mektubu çok süslü bir zarfla gönder-meye benzer. Belâğatın büyük imamlarından 
Abdülkahir Cürcani'nin ifade-siyle, "mana yerine lafzı ön plana çıkarmak, müzmin bir 
hastalıktır."1 

Kur'ân-ı Kerim'de en güzel manalar en güzel lafızlarla ifade edilmiştir. Onda yer alan 
her bir kelime, bulunduğu yere tam bir uyum arzeder. Me-sela, şeytanın vesveselerinden 
bahseden "Nas" sûresinde sıkça tekrar edilen "s" sesi, âdeta şeytanın fiskoslarını 
ses olarak da yansıtmaktadır. Kâfirlere haşmetli bir üslûbla hitab eden Kaf sûresinin 
kelimeleri, cezaletli lafızlardan seçilmiştir. Cenneti anlatan ayetlerde, kelimeler cennetin 
letafetinden hisse almışlardır.

Kur’ân-ı Kerim Allah’ın kelâmıdır ve mu’cizedir. O, dibine ulaşılmaz, in-cileri tükenmez 
bir denizdir.  

Dokuma hususunda birinin elinde ipek, diğerinin elinde pamuk olan iki kişi 
yarıştırılmaz. Ancak her ikisinde aynı malzeme olursa yarışma söz konu-sudur. İşte Kur'ân, 
insanların kullandıkları kelimeleri kullanarak meydan okumuştur. Aynı kumaştan elbise 
diken iki terzi veya aynı hammaddeler-den ilaç yapan iki eczacının ortaya koydukları 
eserlerdeki farklılık, kullan-dıkları malzemede değil, tarz ve modeldedir. 

Kelimeler, bazen muhatapların kulaklarında çınlayan bir nağme, bazen ruhları 
canlandıran, kalplerin hastalıklarını iyileştiren bir seher nesimidir. Bu tarz bir etki, 

İŞÂRÂTÜ'L - İ'CAZ 
HAKKINDA BAZI GENEL BİLGİLER 

İşârâtü'l- İ'caz, 
“İ'caza dair işaretler” anlamına gelir. 

(Bediüzzaman)
Prof. Dr. Şadi EREN

İ S L Â M
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Kur'ânın ifadelerinde açıkça hissedilir... Ama nasıl ki güneşin ışığı ve harareti görülür, fakat 
mahiyeti bilinmez. Onun gibi Kur'ânın da kalp ve ruhlarda etkisi açıkça hissedilmekle 
beraber, bunun kelimelerle an-latımı o kadar kolay olmamaktadır. Manadan anlamayan 
ümmî bir insan bile Kur'ân'ın lafızlarında insanı hayran bırakan bir akıcılık, bir fesahat 
ol-duğunu az-çok hisseder. Şırıl şırıl akan sular misali, Kur'ân'ın beyanı hoş bir şekilde 
akmakta, bülbülün seci'li nağmeleri gibi, insanı mest etmektedir.2 Lafzın ötesinde 
bir de manaya aşina olanlar, Kur'ân'daki beşer ötesi ifade karşısında genelde teslim 
olmaktadırlar. 

Hz. Peygambere verilen pek çok kevnî mu'cize vardır.3 Bunlar muayyen vakitlerde, 
özel hâllerde ve belli şahıslara gösterilmiştir. Kur'ân ise, umuma bakan bir mu'cizedir 
olup bütün cin ve inse hitap eder. Hükmü bütün za-manlarda devam eder. O, Hz. 
Peygamberin ebedi ve en büyük mu'cizesi-dir. 

Nazm Nazariyesi

Kur'ânın i'câzının esası nazmıyla alâkalıdır. Yani harflerinin, kelimeleri-nin, sûrelerinin 
birbirleriyle bütünlük arz etmesi, onda yer alan her şeyin bulunduğu yere tam uygun 
yerleştirilmesidir. Kur'ân’da her kelime, binanın tuğlaları gibi yerli yerine konulmuştur 
ve her biri bulunduğu yerden razıdır. Kur'ânda yerine göre bir harf bile mu'cizedir. 
Çünkü o harf, bulunduğu kelimeye, o kelime de ayete, ayet de pek çok ayetlere bakar. 

Belâğat imamlarından Abdülkahir Cürcani, Kur’ân’ın nazmına dikkat çe-ker ve Onun 
mu’cizeliğinin asıl burada aranması gerektiğini bildirir. Bunu “nazm nazariyesi” ile ortaya 
koyar. Ona göre “belâğat nazmdadır, tek başına kelimede veya mücerred manada 
değildir.”4 Zemahşeri ve Sekkaki gibi belâğat imamları da bu manaya dikkat çekmişler, 
Fahreddin Razi ve Kadı Beydâvi gibi müfessirler, bu manayı tefsirlerinde göstermişlerdir.  

İşârâtü'l-İ'câz, Kur’ân’ın nazmındaki i'câzı ele alır, bunu ince tahlillerle değerlendirir. 
Bediüzzaman, daha önceleri farkına varılmış bu i'câz yönünü gayet başarılı bir şekilde 
bu tefsirinde uygulamış, önceleri dar olan bu yolu hayli genişletmiştir.  

İnsana baktığımızda her azasının ideal boyutlarda olduğunu görürüz. Mesela bedenin 
bütünlüğü içinde baş da olmalıdır. Başın bütünlüğü içinde saç, kaş, göz, kulak olmalıdır. 
Gözün büyüklüğü, adedi, görme şekli gibi cihetleri ihmal edilmemelidir.  

İşte Allah Teâlâ, san’atında bu tarz bir nazm, yani diziliş olduğu gibi, kelâmında da 
her şeyi yerli yerine koymuştur. Bu zaviyeden baktığımızda, Kur’ân’da her şeyin olması 
gereken yerde olduğunu görürüz. Sözgelimi, Besmelede Allah, Rahman ve Rahîm 
isimleri geçer. Bunların bu tertiple olması -bu tefsirde görüleceği üzere- çok ince 
hikmetler içindir. 

Fatiha sûresi Kur’ân’ın bir fihristi gibidir ve bu yüzden başta yer almalı-dır. Fatiha 
“Elhamdülillah” ile başlamalıdır. Çünkü varlıklar, böyle demeleri için yaratılmışlardır.  
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Analitik firması Metametic Solutions, metaverse gayrimenkul satışlarının dört büyük 
platformda geçtiğimiz yıl 501 milyona ulaştığını açıkladı. Ayrıca şirket, bu yıl bu sayının 
iki katına ulaşarak 1 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Son zamanlarda oldukça popüler olan metaverse kavramını duymayan yoktur. Birçok 
şirketin ve insanın milyarlarca dolar yatırım yaptığı bu sanal evrenler, gün geçtikçe 
popülerleşiyor. Hatta o kadar fazla popülerleşiyor ki metaverse’de hacca gitmek, sanal 
konserler izlemek, iş kurmak her geçen gün daha sık duyduğumuz şeyler haline geldi. 
Bilindiği üzere bu tarz dijital ortamlarda yer alan sanal araziler gibi gayrimenkuller de 
bu çılgınlığın tepesinde yer alıyor.

Türkiye’de de metaverse arazileri oldukça popüler durumda. Daha önce sizlerle 
Türkiye’nin OVRLand metaverse platformundan en çok arazi alan ülke olduğunu, hatta bu 
durumun daha da ileri gittiğini ve bazı insanların sahibinden.com üzerinden metaverse 
arsası satışa çıkardığını paylaşmıştık. Yani anlayacağınız bu tarz gayrimenkullerin 
popülerliği hem Türkiye hem de dünyada artmış durumda. Yeni haberler de durumun 
bu yıl daha da büyüyeceğini ve inanılması güç seviyelere yükselebileceğini gösteriyor.

Metaverse gayrimenkul satışları 1 milyar dolara ulaşabilir

Metaverse analitik firması Metametic Solutions’a göre, metaverse platformlarında 
geçtiğimiz yıl boyunca büyük bir artış gösterdi. Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels 
ve Somnium isimli dört büyük metaverse platformuna dikkat çeken şirket, buralarda 
2021 yılında yarım milyardan fazla; yani 501 milyon dolarlık sanal gayrimenkul satışı 
gerçekleştiğini aktardı.

Metametic Solutions, yaptığı açıklamalara bu satışların bu yıl da önemli derecede 
artarak iki katına çıkmasını; yani 1 milyar dolara ulaşmasını beklediğini de ekledi. 
Londra merkezli bir pazar araştırma şirketi olan Brand Market Research de yayımladığı 
bir raporda, metaverse gayrimenkul pazarının yıllık bileşik büyüme oranının 2022’den 
2028’e kadar %31 olmasını beklediğini kaydetti. Bu durum da birçok insana ‘saçma’ 
gelen sanal arazi yatırımlarının ciddi anlamda büyüme gösterebileceğini gözler önüne 
sermiş oldu.

‘Trilyonlarca dolarlık fırsat’

Ayrıca birçok kişi ve kurumun, metaverse’ü trilyonlarca dolarlık bir fırsat olarak 
gördüğünü de sözlerimize ekleyelim. Küresel yatırım bankaları Goldman Sachs ve 
Morgan Stanley, yaptığı açıklamalarda metaverse’ün 8 trilyon dolarlık bir pazar 
olabileceğini tahmin ettiğini belirtmişti.

Durdurulamıyor: Metaverse'teki Gayrimenkul   
Satışlarının 2022'de Milyar Dolarlara Çıkması 

Bekleniyor

Fatih DENİZ

B i l g i s a y a r 
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Apple CEO’su Tim Cook da metaverse’ün potansiyelinin fazla olduğunu 
gördüklerini; bu yüzden şirket olarak yatırımlar yaptıklarını ifade etmişti. Ayrıca dev 
finansal hizmetler şirketi Bank of America stratejisti Haim Israel de kripto paraların 
metaverse’te kullanılabileceğini ifade ederek bu sanal evrenleri büyük bir fırsat olarak 
değerlendirmişti.

Durum böyle olsa da hâlen milyonlarca insan, fiziksel olarak erişimimizin olmadığı 
varlıklara bu kadar para ödenmesine anlam veremiyor. Zaten uzmanlar da daha 
metaverse’ün beklenilen seviyeye ulaşması için erken olduğunu ve bu nedenle bazı 
kötü amaçlı insanların bu platformları dolandırıcılık, kara para aklama gibi olaylar 
için kullanabileceğini düşünüyor ve uyarılarda bulunuyor. Peki, siz bu konuda ne 
düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.
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Çığlık (film, 2022)

Çığlık (Çığlık 5 olarak da bilinir), Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett 
tarafından yönetilen, James Vanderbilt ve Guy Busick tarafından yazılan bir 
Amerikan slasher filmidir. Film serisinin tekrarının çekildiği duyurulsa da,[2]
[3] film, Çığlık 4'ün (2011) devam filmidir ve serinin 2015 yılında ölen Wes 
Craven tarafından yönetilmeyen ilk filmdir. Filmde yer alan yeni oyuncular 
Melissa Barrera, Mason Gooding, Jenna Ortega, Dylan Minnette ve Jack Quaid 
olurken Marley Shelton, Courteney Cox, David Arquette, Neve Campbell, Skeet 
Ulrich ve Roger L. Jackson serinin önceki filmlerinden rollerini aldılar.

Efe AKIMCILAR

S İ N E M A



Wolfenstein: Youngblood, MachineGames ve Arkane Studios 
tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks tarafından yayınlanan 
2019 birinci şahıs nişancı oyunudur. Wolfenstein serisinin bir yan ürünü 
olan oyun, Temmuz 2019'da Microsoft Windows, Nintendo Switch, 
PlayStation 4 ve Xbox One için ve Kasım 2019'da Stadia için lansman 
başlığı olarak piyasaya sürüldü. Bazı eleştirmenler dövüşü ve diğer 
unsurları övmesine rağmen, oyun önceki taksitlerden bir adım geride 
olduğunu düşünen eleştirmenlerden karışık eleştiriler aldı.

V İ D E O  -  O Y U N

Tom Clancy's Rainbow 
Six Extraction

BATUHAN 
PINARBAŞI
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Yavuz SAMİ

BAŞARI, ZENGİNLİK VE SEVGİ

Hanımefendi, eve geldiğinde Beyefendi 
çoktan pijamalarını giymiş, terliklerini 
ayaklarına geçirmiş televizyonun karşısında 
oturmuştur bile. Çaktırmadan mutfağa geçer. 
Bir taraftan beyinin neden bu kadar erken 
geldiğine bir mana vermeye çalışırken gözü 
saate ilişir. Saat geç kaldığını gösteriyordu. Bu 
haftaki “Dolar Günü”nde biraz fazla laflamış-
lardı, erken gelen beyi değil aslında, geç kalan 
kendisidir. 

“Olsun” der kendi kendine. Zekâsına bir 
kez daha hayran olmuştur. Çünkü “gün”e git-
meden her ihtimale karşı yemeklerini önceden 
yapmıştır. Şimdi sadece ısıtmak düşer ve beş 
on dakikaya sofra hazır olacaktır.

Bu arada Gün’deki hanımların kıyafetleri 
ve takıları gelir aklına. Durumuna hayıflanır. 
Diğer yandan televizyonun karşısında yor-
gunluk atan beyi gelir gözünün önüne:

“Nedir bu çektiğim: her gün yemek yap, 
çamaşır yıka, çocuk bak, bulaşıkları yıka.. 
Allah beni de erkek yaratsaydı ne olurdu 
sanki” der ve daha neler neler sıralayacaktı ki 
ısınan yemeklerin buharının mutfağı sardığını 
görünce balkon kapısını aralayarak havalan-
dırmak ister. İşte tam kapıyı açarken gözü 
dışarıya ilişir.

“O da ne?” Diyerek bir şaşkınlık nidası 
belirir dudaklarında. 

Çünkü avlunun dış tarafında uzun beyaz 
sakallı üç yaşlı zat oturmuş sohbet etmektedir. 
Dikkatlice bakar ancak bu pir-i fanileri ilk 
defa gördüğüne emindir artık. Ancak havanın 
neredeyse karardığı bu saatte bu yaştaki üç 
insanın burada ne işi olabilirdi ki? İşin içinden 
çıkamayınca televizyona adeta gömülmüş 
olan beyine gider ve durumu izah eder. 
Beyefendi gözünü televizyondan ayırmadan:

-Yani sen bu ihtiyarları tanımıyor musun?
-Hayır. İlk defa görüyorum buralarda.
-O zaman çağır misafir edelim, Allah ne 

verdiyse beraber yer, ağırlar sabahleyin yolcu 
ederiz. Bu saatte bu yaştaki insanları sokakta 
bırakmamız doğru olmaz

Hanımefendi hak verir ve davet etmek 
içer dışarı çıkar. Beyefendi meşgul ya! İş yine 

hanımefendiye düşmüştür.
Nur Yüzlü ihtiyarların yanına giderek:
-Ben sizi ilk defa görüyorum. Yabancı oldu-

ğunuz her halinizden belli. Tahmin ediyorum 
açsınız da. Beyim sizi bu gece misafir etmek 
istiyor buyurmaz mısınız?

-Hepimiz aynı anda içeri girmeyiz.” der 
yaşlı adamlar, kadıncağız şaşırmıştır.; 

-Niye giremezsiniz?” bir tanesi açıklar:
-Onun adı ZENGİN” der, bir arkadaşını 

göstererek..ve bir diğerini işaret eder 
-O BAŞARI, ben ise SEVGİ.” Sonra ekler;
-Sadece birimiz bu davete icabet edebilece-

ğiz. Şimdi, içeri gir ve beyinle konuş, hangimi-
zi evinizde isterseniz o misafiriniz olacak”.

Bu duruma daha da şaşıran hanımefendi 
içeri girip kocasına.

-Bey bunlar çok orijinal adamlar ha..
-Hayrola?
-Neymiş efendim üçü beraber gelemezmiş 

de sadece istediğimiz biri misafir olabilecek-
miş de. Birisi “Zengin”, birisi “Başarı” diğeri 
“Sevgiymiş” de... Daha zengin lafını duyar 
duymaz beyefendi hızla ve sevinçle kumanda-
yı bir tarafa koyarak. 

-Ula hanım hiç sorulur mu? Talih kuşu 
konmuş başımıza haberin yok. Tabii ki zengini 
misafir edeceğiz. Ne güzel!!  Hemen Zengini 
çağıralım. Bakarsın cömertliği tutar... Evimiz 
dolar, altın dolsun biz de zengin olalım artık 
der.

Beyinin bu sevinci üzerine gayr-i ihti-
yari kapıya doğru birkaç adım atmış olan 
Hanımefendi bir an duraklar ve:

-İstersen Başarıyı davet edelim. Hem başa-
rısız bir zenginlik ne işe yarar?  Gel çağıralım 
başarıyı. Tecrübelerini aktarsın, başarının “püf 
noktaları”nı anlatsın bize... Bak sen işyerinde 
başarılı olursun..ben hanımlar arasında başa-
rılı birisi olarak parmakla gösterilirim. Hem 
baksana çocuğumuz da okulunda başarılı 
olur. Fena mı?

Zengindi, başarıydı derken, evde her za-
manki tartışmalardan birisi daha başlamıştır 
bile. Tartışma uzayınca uzun süredir evin bir 
kenarında ders çalışmakta olan ilkokula giden 
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küçük kızı tartışmanın kavgayla neticelenme-
sine fırsat vermemek için koşturarak yanlarına 
gelir:

-Anneciğim, babacığım’ der. Anne baba bu 
da nereden çıktı dercesine anlamsız gözlerle 
kızlarına bakarlar. Küçük kız bu fırsattan isti-
fade ederek konuşmasına devam eder:

-Bakın biriniz Zengini, biriniz Başarıyı mi-
safir etmek istiyorsunuz. Yani biriniz zengin, 
biriniz başarılı olmayı tercih ediyorsunuz. Ve 
büyük ihtimalle benim geleceğimi düşüne-
rek bunları istiyorsunuz. Sevgili babacığım, 
siz beni sevin, başımı okşayın yeter. Sizden 
başka ne harçlık ne de başka bir şey istemi-
yorum. Sevgili anneciğim, sen yeter ki beni 
her gün kucakla, ben size sınıf birinciliğini 
garantiliyorum.  

Bence bu evin Sevgiye ihtiyacı var. Bak ba-
bacığım sen geldin. Pijamanı-terliklerini giy-
din Televizyon karşısına geçtin. Bana “nasılsın 
kızım” bile demedin. Gelirken annem bana 
‘çabuk çantanı bir kenara koy, bir şeyler atış-
tırıver, hemen derse otur’ diye gürledi. Hoş 
geldin bile demedi. Beni evde bıraktı, saatler 
sonra gelip hemen mutfağa geçti. Tabakları 
kırıyor, kapıları çarpıyor, söyleniyor. Siz tele-
vizyonun karşısında bunları duymuyorsunuz 
bile. Ama ben bu olanlar karşısında kahrolu-
yorum. Haydi, nolur evimize sevgiyi davet 
edelim. Vereceği nasihat ve tavsiyelerle evimiz 
sevgiyle dolsun. Hepimiz birbirimiz daha da 
çok sevelim.

Bu sözler karşısında anne-baba adeta şok 
geçirmektedir. Yıllardır farkına varamadıkları 
bu ihtiyacı bu küçücük beyin keşfetmiştir. Bu 
arada baba kendisine sormadan edemez. ‘yav 
bu çocuğun başını en son ne zaman okşamış-
tım. Sahi o hangi doğum günüydü’ ‘yazıklar 
olsun bana’ diye söylenir sessizce. Çünkü biri-
cik kızının başını okşamayalı yıllar olmuştur.

Ailecek karar verilir. Eve Sevgi davet 
edilecektir.

Üçü birlikte dışarı çıkarak Kendilerinden 
cevap beklemekte olan nurlu zatlara:

-İçinizden Sevgi hangisiydi? Alnı güneş 
gibi parlayan bir zat ayağa kalkar

-“Buyurun benim.”  der
-Aile meclisimizin kararı biz seni misafir 

etmek istiyoruz’ derler.
Sevgi adındaki zat eve doğru yola koyulur-

ken diğer iki yaşlı zat da onu takip ederler. 
Kadın iyiden iyiye hem şaşırmış hem de 

yalancı durumuna düşürülmüş hissetmekte-
dir kendisini.

- E hani üçünüz beraber gelmezdiniz Ne 
oldu?

Üçü bir ağızdan cevap verirler;
- Evet bacım sen doğru doğru söylüyorsun. 

Şayet siz sevgiyi değil de diğer ikimizden 
birisini davet etmiş olsaydınız ikimiz Dışarıda 
kalacaktık. Ancak siz bizi canevimizden ya-
kaladınız. Çok isabetli bir karar verip sevgiye 
talip oldunuz. Şunu herkes bilmelidir ki, Sevgi 
neredeyse, Zengin ve Başarı da orada bulun-
mak zorundadır..

 Yani Nerede Sevgi var ise, orada Başarı ve 
Zenginlik de vardır...!!!

Ne diyordu O yüce zat: “Siz bir birini-
zi sevmedikçe hakiki manada iman etmiş 
olamazsınız. İman etmedikçe de Cennet’e 
giremezsiniz.” 

Kısacası biz birbirimizi seversek İman 
denen başarıya ulaşmış olacağız. Bu başa-
rıyı yakaladığımız an ise hiçbir zenginliğin 
kendisiyle kıyaslanamayacağı Cennet gibi bir 
hazineyi kazanmış olacağız. Diye müjdelemi-
yor muydu?

Sevgi’den bahsetmişken Edison’un Ampulü 
bulması ile ilgili çalışmasına hatırlamamak 
mümkün mü? Işığı bulmak için tam dört bin 
deney yapmak zorunda kalan bu müthiş dâhi, 
bu başarısını neye borçlu olduğunu soran 
arkadaşlarına ‘ Sevgi, ilgi ve bilgi’ diye cevap 
verir.

Bu sözlerden bir şey anlamayan dostlarına 
şu açıklamayı yapar Edison:

-Siz bir şeyi severseniz ona ilgi duyarsınız. 
İlgi duyarsanız, ona zaman ayırır, üzerinde 
çalışır ve bilgi edinirsiniz. Bu çalışma ve bilgi 
sizleri başarıya götürür.’ der.

Şimdi ‘seviyorum’ dediklerimizin listesini 
bir gözümüzün önüne getirelim.  Acaba bu 
ölçülere göre gerçekten onları seviyor muyuz? 
Yani onlar gerekli ilgiyi gösterip yeterli zama-
nı ayırabiliyor muyuz?

45



sirdergisi.com
Şubat 2022 -  Recep 1443

Süleyman KOCABAŞ

   Aziz dostlar, Türkiye’nin siyasi tarihinde 
“Aykut Edibali Hareketi” ni bir kısım ve sınırlı 
hatıralarımla da  olsa tarihe malederek  
kendisinden büyük dersler almaya yönelik  
değerlendirmeye bu yazımızda da devam 
edeceğiz.  

“Kayıp ve Harcanmış Kuşaklar”  ve   “İkinci 
Jön Türkler Kuşağı” nın “Birinci Kuşak” a 
Benzerlikten Olarak Doğuşu 

        “KAYIP VE HARCANMIŞ KUŞAKLAR” 
” diyoruz;  çünkü, Osmanlı Devleti ve 
İmparatorluğu, dış ve iç algı operasyonları 
ve darbeleriyle yıkıldıktan sonra, bu yıkılışta, 
“iç dinamikler” den olarak büyük görevler 
ifa eden “Birinci Jön Türk Kuşağı”, “kullanım 
miadı” nı tamamladıktan sonra, yine aynı 
operasyonlarla   “tasfiye” edilip nasıl bir  
“Kayıp ve Harcanmış Kuşak” haline gelmiş 
ise, günümüzün “İkinci Jön Türkler Kuşağı” da 
onun gibi dış ve iç algı operasyonlarıyla aynı 
şartlarda doğmuş, aynı şartlarda yapılanma 
göstermiş ve “onu doğuran ve kullananlar” 
açısından “miat” ı dolunca,  aynı şekilde tasfiye 
edilerek 20’inci yüzyılda Türkiye’nin “İkinci 
Kayıp veya Harcarmış Kuşağı” olmuştur. İşte 
şimdi ben de, bu olup bitenlere hatıralarım 
ve araştırmalarımla tarihimize okununca 
kendisinden büyük dersler alınacak notlar 
düşmek istiyorum.

       “Tarih, kendisinden dersler alınmazsa 
tekerrür eder” derler. Çok doğrudur. Türk 
Milleti, tarihinde bunun çok önemli bir 
örneği ve tezahürünü, doğuşunun başlangıcı 
1860’lı yılların ortalarında ortaya çakan 
“Yeni Osmanlılar Hareketi” ideolojik ve fiili 

yapılanmasına kadar uzatılabilirse de genelde 
“en hızlı dönemi” ni 1908 – 1918 zaman 
diliminde yaşanmış “BİRİNCİ JÖN TÜRKLER 
KUŞAĞI” nın doğuşu, fonksiyonları ve 
yapılanmasını aynen, ne eksiği ve nede fazlası 
var (hatta bir noktada fazlası ve çeşitliliği 
olduğu halde) yine, benzerlik açısından 10-
20 yılı kapsadığını da içeren, 1960 – 1970, 
1960 – 1980 zaman diliminde “İKİNCİ JÖN 
TÜRKLER KUŞAĞI” olarak ortaya çıkmıştır.  
Hani halkımız arasında, birbirine benzerlikleri 
dile getirmek için “hık demiş burnundan 
düşmüş” veya “tencere yuvarlanmış kapağını 
bulmuş” derler ya  tarihte yaşanan “Birinci 
Kuşak” ile gününüzde yaşanan “İkinci Kuşak”  
doktriner,  ideolojik ve fiili  yapılanmalarından 
gelen bütün çeşitliliği ile yeniden kendisini 
göstermiştir. Bütün bu olup bitenler bir 
bakıma, “Büyük ölçüde  olumsuzluklarla dolu 
tarihimizin günümüzde yeniden tekerrürü” 
şeklinde değerlendirilmiştir.  Tarihten 
günümüze bütün bu olumsuzluklara, ünlü 
tarihçi ve düşünürlerimizden Prof. Dr. Osman 
Turan’ın  tabiriyle, milletimizin  100-150 yıldan 
beri sürüp gelmekte olan ve genelde kendisini 
“tabiat ilimlerinde atılımlar, insan ve toplum 
hayatının sekülaristleştirilmesi,  ileri  teknoloji,  
makine ve silah  medeniyeti”  yapılanmasında  
göstererek,   19’uncu  asrın başlarında varlığı 
iyice hissedilen    Modern Batı Medeniyetine 
içimizde duyulan hayranlık ve onun şaşasına 
kapılarak, Osmanlı Türk –İslam Medeniyetinin 
de “donuklaşması veya  gerilemesi” ne  
bakılarak, kendi medeniyetimize  olan  bir  
“aşağılık duygusuna kapılmak ” sonuçlarından 
olarak da, iki medeniyet arasında bir tercih 
yapılırsa, hangisine tabi olacağımıza yönelik    
19’uncu  asrın ortalarında ortaya çıkan “ 

İKİNCİ JÖN TÜRKLER KUŞAĞI'NA 
GİDEN YOL ve BAZI ÖN TAHLİLLER  

(Aykut Edibali)

İ L M İ S İ YA S E T
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Medeniyet  Davamız Devasa Problemlerimiz” in  
henüz aşılamaması, halledilememesi  sonucu,  
“Avrupa  Medeniyeti karşısında girişilen sathi 
taklitlerin zararları ve hatta tehlikeli taraflarına 
dair  medeniyet tarihi davamızın henüz 
yazılmamıştır” dan kaynaklanmıştır. (Osman 
Turan, Selçuklular ve İslamiyet, Turan Neşriyat 
Yurdu, İstanbul, 1971, s. 30). 

    Görülüyor ki, bir buçuk asırdan beri 
devam etmekte olan bu devasa davamız bir 
türlü çözülemeyip, İslam Medeniyetinin,   Dört 
Halife Devri, Emeviler - Abbasiler Devri yanında, 
bunları takiben  İslam tarihinin atılımlarında 
yerini alan Selçuklu ve Osmanlı’nın yaptığı 
medeniyet hamleleri ve atılımlarını yaptıracak 
bir ortamı yeniden yakalayamamamız  
olmuştur. Ana hatlarıyla anlaşılan, Modern  Batı 
Medeniyeti  ile,  genelde İslam Medeniyetinin 
ve özelde ise “İslam dünyasının merkezi ve 
lideri” olan  bize inhisar ettiği halde Osmanlı 
Türk –İslam Medeniyetinin “birbirleriyle 
telif edilememesi” yanında, “birbirleriyle 
sentezlemeye girilememesi” karşında da  
doğan problemlerin  gününüz Türkiyesine de 
sarkması, “İkinci Yeni Kuşak” ın doğuşunda 
yeniden başat rol oynamaya devam etmiştir. 

         Nasıl olmuştu da  (1866-1908) – 1918)  
ve  1960 – (1970-1978)   zamanları aralığında 
yer alan 52 yıl gibi  kısa sayılabilecek  bir   
zamandan sonra , Türkiye’de tarih “İKİ KUŞAK” 
üzerinden tıpı tıp yeniden  tekerrür etmiş, 
yaşanmıştı? “Hadi” diyelim, “BİRİNCİ KUŞAK” 
için, hem Osmanlı’nın yıkılışı sürecinde 
yaşandığı halde doğuşu, fonksiyonları ve 
yapılanmasının “haklı sebepleri”    olabileceği 
de göz önünde bulundurulursa, 1960 – 
(1970-1980) döneminde, yıkılan Osmanlı’nın 
mirası üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin Osmanlı’nın yıkılışında yaşadığı  
iç ve dış olayları genelde yaşamadığı halde, 
adı geçen  döneme damgasını vuran “İKİNCİ 
KUŞAK” ın, “BİRİNCİ KUŞAK” gibi, yeniden 
“vatan, millet ve devlet kurtarıcılığı” na 
soyunması fikir ve eylemlerinin, “kurulu rejimi 
ve iktidarları değiştirmek davası” na  da ivme 

kazanarak, bütün bu olup bitenlerin  ortaya 
çıkış sebepleri  neler olabilirdi? Bu sebepler 
gerçekten ortaya çıkmış “gerçekçi sepeler”  
mı, yoksa belli “iç ve dış algı operasyonları, 
kurgulamaları” yla  Türkiye’ye yeni yeni  
adaptasyonlar-dizaynlar vermek için “yapay  
sebepler” mi idi? Bu satırların yazarı olarak 
bence, bu  sebep,  birbirleriyle iç içe girmiş 
sebepler olup, “İkinci Kuşak” bu ikisinin 
“bileşkesi” ortamında doğmuştu.

                    Cumhuriyet Döneminde “Yeni 
Kuşak” Tanımlamaları ve Gruplandırmaları

       “Birinci Jön Türk Kuşak” yapılanmasında, 
“grup çeşitliliği” nden olarak bir gruplandırma 
veya saf belirleme  yapılırken, birisi genelde 
“iktidar partisi ” olan İttihat ve Terakki 
Partisi’ne dahil olanlara “İTTİHATÇILAR”, 
diğerine ise genelde “ana  muhalefet partisi” 
olan Hürriyet ve İtilaf Partisi’ne dahil olanlara 
ise “İTİLAFÇILAR” denilmiştir.

          Cumhuriyet dönemindeki “İkinci Kuşak” 
ta yer alan grupların adlandırılmalardı ise, parti 
ve parti programları isimlendirmelerinden 
ziyade, doktriner – ideolojik  bazda 
isimlendirmeler  yapıldı.  “Yerli- Milli” 
Gelenek”ten  gelen “Muhafazakar – Milliyetçi 
“ yapılanmalarda olanlara “SAĞCILAR”,  
Batı’dan ideoloji –rejim taklitçilik  ve 
dayatmacılıklarından  gelen,  Komünizmden, 
Sosyalizme,  Sosyal  Demokrasiye  kadar varan 
çeşitlemelere ise, “SOLCULAR” denildi. Bu 
iki ayırım ve tanımlama,  rejim anmayışları 
farklılıklarını belirlemekten  olarak, Batı’nın 
siyasi literatürüne zaten  çoktan girmiş, 
Modern Batı Medeniyetinin düzen anlayışına  
damgasını vuran “modern rejimler” denilen  
Kapitalist rejim taraftarlarına (bunlar 
biraz da geleneksellikten oldukları halde) 
“sağcılar” veya daha geniş bir tanımlama ile 
“Demokratlar”, adı geçen rejimi yıkıp yerine 
genelde “ihtilal yapmak” yoluyla  Komünist 
–Sosyalist rejimi getirmek  isteyenlere ise 
“solcular” denilmişti. Bizde de “sağcı veya 
solcu olmak” Avrupa’nın  bu geleneğinden 
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de taklitçilik eseri olarak gelmiş, iyice 
yerleşerek atak yapması ise, Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel bakanı İsmet İnönü’nün 15 
Ekim 1965 seçimlerine giderken, bu seçimin 
propagandalarından olarak “ORTANIN SOLU’ 
ndayım” demesi olmuştu. 

       “Yıllanmış, kurt  politikacı” denilen, 
Atatürk’ün en yakınında “devlet kuruculuğu” 
karizmasından gelen bu büyük özeliği 
sebebiyle onun “Ortanın Solundayım” 
demesinin anlamı ve etkileri, Türkiye’de  Sol’u 
“meşrulaştırmak” ve ona “atak” yaptırmaya 
yönelik  “büyük doping” etkisi yapmıştır. 

     “Kuşak Gruplandırmaları” olarak, bunlar 
içindeki “iki farklı çeşitlilik” i isimlendirmeye 
yönelik olarak da “Muhafazakar- Milliyetçi  
Grup” tan  “İslami düzen” istemek” anlamında, 
“Şeriat” istemeye   “AŞIRI SAĞ”, Sol’da ise, 
demokratik rejim ortamında seçimlerle 
iktidara gelmekten ziyada, zaten topluma 
Komünist rejimi getirmenin tabiatında olan, 
“Bir halk ayaklanması, savaşı ve ihtilalle” 
gelebilecek “Komünist düzen” isteklerine 
ise,   “AŞIRI SOL” ismi verilmişti. Sağ ve 
Sol’un bu  tanımlamalarla  “RADİKALLEŞME” 
hallerine itiraz  ederek daha ılımlı  ve reformcu 
(ıslahatçı) tavın sergileyenlere   ise  “ILIMLI 
SAĞ veya ILIMLI İSLAM” ve “ILIMLI SOSYALİZM 
veya (SOSYAL DEMOKRASİ – DEMOKRATİK 
SOL)” tanımlamaları yapıldı.

         Mevcut kurulu düzeni ve iktidarlarını 
savunanlara ise, “Cumhuriyetçiler, 
Demokratlar veya bunlara 1923’den beri 
damgasını vurduğu halde Kemalistler” 
deniliyor, çok az kullanıldığı halde ise, “ortada” 
olmaktan gelen “Göbekçiler” de deniliyordu.

                      Kuşaklara Karşı  “Milli Güvenlik 
Siyaset Belgesi  veya Konsepti” nin Doğuşu

           “Kuşaklar Muhalefeti” nden olarak, 
gerek Osmanlı dönemi ve gerekse Cumhuriyet 
döneminde, kurulu düzen ve mevcut 
iktidarların kendilerini yıkarak yerlerine başka 

düzenler ve iktidarlar getirmek isteyenlere 
karşı “kendilerini korumak reflekslerinden  
gelen” denilen, günümüzde adına “Milli 
Güvenlik Siyaset Belgesi veya Konsepti ” adı 
verilen  bir yapılanma daima  var olmuştur. 

       Bu yapılanmayı,  “Birinci Jön Türk 
Kuşağı” ından  olarak İttihatçılar yapmışlardı. 
O zamanın Jön Türk Grupların içinde, “Ülkenin 
kurtuluşu için rejim ve iktidar değişikliği” 
mücadelelerinde  en aktif olarak bunlar 
yer almışlar, 10 Temmuz 1908 İhtilaliyle 
Meşrutiyet’in ilanı ile giderek Sultan II. 
Abdülhamit’in iktidardan uzaklaşmasına 
ağırlıklı olarak onlar sebep olmuşlardı. Bu 
sebeplerden “Hürriyet Kahramanlığı”, “Vatan 
Kurtarıcılığı” propagandalarıyla  da diğer 
Jön Türk gruplara nazaran    üstünlük ve 
karizma kazandıkları için de “iktidar olmak” 
a da onlar damgalarını vurmuşlardı. Yine 
onların,  ülkenin yönetiminde  düşünce 
ve emellerinden olarak  “Vatanın gerçek 
sahipleri bizleriz. Meşrutiyet’i biz getirdik. 
Vatan kurtarılacaksa bizim ellerimizde,  
batacaksa  yine bizim ellerimizde batacaktı” 
inhisarcılığına saplanmaları, kendilerine “ana 
muhalefet” ten olarak  “İtilafçı  muhalefet 
şiddeti” ni doğdu.  İttihatçılar da bunlara, 
içlerinde Meşrutiyet’i yıkarak “İstabdat” ı 
geri  getirebilecek unsurların  bulunabileceği  
yanında,  “vatan bölücü” denilen   ayrılıkçı 
etnik unsuların kendilerine muhalefet ile 
Hürriyet  ve İtilaf Partisi içinde yer almaları ve 
üstelikte dünyanın süper gücü İngiltere’nin de 
kendi emellerini gerçekleştirebilmek  için en 
uygun parti olarak gördüğü adı geçen patiye 
oynaması İttihatçıları  iyice çileden çıkardı. 
Zaten de 31 Mart 1909 İhtilali ve  “yarıda kalan 
darbe” denilen 11 Haziran  1913’de  Sadrazam 
ve Harbiyi Nazırı Mahmut Şevket Paşa’nın 
İtilafçılar tarafından  öldürülmesiyle  birlikte iki 
Jön Türk Grubu arasındaki  mücadeleler daha 
da kızışmış, bunları İttihatçılar kazandığından 
Divan –ı  Harp Mahkemeleri kurarak İtilafçıları 
idam ve hapsetmişler,  kaçabilenler  yurt  dışına 
kaçarak kendilerini kurtarmışlardı.  Osmanlı 
Devleti,  30 Ekim  1914’de İttihatçı Sadrazam 
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Talat Paşa zamanında, ülke muhalefetsiz 
olarak I. Dünya Harbine  süper güçlerden olan   
Almanya’nın  İttihatçılara iyice nüfuz  etmesi 
sonucu Osmanlı’yı kendi yanlarında harbe 
sokmuşlardı.  Zaten, bu harpteki Osmanlı 
yenilgisinin, “mağlubiyetin  mesuliyeti ve 
yargılamasından kurtulmak” için  İttihatçılar 
da yurt dışına kaçınca, Türkiye  tarihinde 
“BİRİNCİ JÖN TÜRKLER KUŞAĞI”  yapılanması 
da son bulacak, bu kuşak,   yaptıkları bütün 
olumsuzlukları, eksiz ve yanlış yapılanmaları,  
ülke yönetimindeki ehliyetsizlikleri,  
liyakatsizlikleri sebepleriyle   tarihe, hem 
kendilerini kendi aralarında  ve hem de 
süper güç Büyük Devletlerin  sömürgecilik 
ve yayılmacılık emelleri aksiyonerliklerinden  
(İngiltere ve Almanya’nın kullanım rolleri)  
olarak   “talihsiz, kayıp, harcanmış kuşaklardan 
birisi” olarak geçecektir. 

       Cumhuriyet döneminin “Konsepti”  
ise, 29 Ekim 1923’de  Cumhuriyet ilan 
edildikten ve adından bütün muhalefet 
de “ateş ve demir kullanılarak topyekun 
Batılılaşmak –Batılılaştırmak” adına  tasfiye 
edilerek CHP’nin  25 yıl sürecek “Tek Partili 
İktidarı” nda  “İrtica ve Komünizme taviz yok” 
konsepti olacaktı. “İrtica” demek, ortadan 
kaldırılan “Şeriat düzeni” ne geri dönmek 
tanımlaması yapılıyordu.  “Birinci Kuşak” 
ın  “son kalıntılarını daha geniş boyutlarda  
temizlemek için” denilerek,  “Kemalizm’in 
genelde Siyasi Türkçülük-Turancılık ve  Türk 
–İslam  Sentezciliği İttihatçılığını tasfiyesi” işi 
de devam ederken,  “Komünistleri tevkifat” 
işi de  1925 ve 1951’de olmak üzere iki kere 
yapıldı.  “ “Devrimlere gelen sürekli tepkiler” 
den olarak “İrtica ile mücadele” sürekli oldu.

         Adı geçen “Konsept” in “1960 – 1980   
İkinci Jön Türk Kuşağı” na yansıması da  büyük 
boyutlarda  oldu.  Türkiye,  1947 – 1990 
zaman diliminde dünyada yaşanan bloklar 
arası “SOĞUK SAVAŞ” dönemini,  yeni gelen 
“İkinci   Jön Türkler Kuşağı” yapılanması 
mücadelelerinde   “SICAK SAVAŞ”  olarak 
yaşayacaktır.  Adı geçen kuşağı, çeşitli 

emeller uğrunda kullanmak için iç ve dış 
algı operasyonları ile “PALAZLANDIRMAK” 
yanında,  yeri, zamanı gelince de  onu “TASFİYE” 
için ülkemiz âdete “iç harp, savaş” yaşayacak, 
buna öncelik olarak  başlangıcı 27 Mayıs 1960 
Darbesi olduğu halde, ardından  “bunun 
devamları” denilen 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 
1980 Darbeleri gelecek, zaten “Birinci  Jön 
Türk Kuşağını” bütünüyle, Osmanlı Devletinin  
1914 – 1918  I. Dünya Harbi yenilgisi sonucu  
tasfiyesi yanında,  kendisinin de tasfiye edildiği  
gibi,  “İkinci Jön Türk Kuşağı” nın da bütünüyle 
tasfiyesi  “12 Eylül Darbesi Zaferi” ortamında 
gerçekleştirilecektir. 

       “Yeni Kuşak” ın doğuşu ve  
gruplaşmalarından   olarak, resmi ve siyasi  
literatürdeki adı “Mücadele  Birliği” olan  
“Aykut Edibali Hareketi” nin ortaya çıkışının 
sebepleri ve   yapılanması da  yazımızın üçüncü 
bölümünde diğer çeşitlilikleriyle   birlikte 
anlatılacaktır. 19 Ocak 2022

“İKİNCİ JÖN TÜRK KUŞAĞI” NI DOĞURAN 
SEBEPLER -  YAPILANMALAR VE  “MÜCADELE 
BİRLİĞİ” NİN DOĞUŞU

İkinci Bölümün Sonu
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Mehmet DİKMEN

Doğru İnsanı Bulmak Mı, 
Yoksa Doğru İnsan Olmak Mı 

Daha Önemli ?

– Mutlu olmak için doğru insanı aramak 
ve bulmaktan daha önceliği olan bir konu var. 
O da doğru insanı arayan kişi-nin, kendisinin 
doğru insan olmasıdır. Sen doğru insan olur-
san, doğru insanı bulman kolaylaşır. Kaldı ki, 
doğru insanı bulamasan bile, senin doğru insan 
olman, muhatabının doğru insan olmamasının 
ortaya çıkardığı sıkıntıyı en aza indirir. Yine 
mutlu olmanın bir yolunu sana açabilir.

Gençler, bu değerlendirmemi çok yerinde 
buldular. Evet, doğru insanı herkesin aradığı 
bir gerçek. Bu, evlilik alanında olduğu gibi, iş 
hayatında, ticarette, çalışma sahasında, dost-
luk ve arkadaşlık konularında da istenen bir 
olgu.

Herkes doğru insan peşinde. Bulduğunda 
altın bulmuş gibi seviniyor. Ama hiç kimse 
meseleye, acaba ben doğru bir insan mıyım 
diye yaklaşma ihtiyacını duymuyor.

İş, doğru insan bulmaya endekslenince, 
artık mutluluk şans, kader kısmet haline 
geliyor. Doğru insanı bulursan ne mutlu sana... 
Bulamıyorsan, kısmetine çıkana razı ol...

Halbuki olaya benim dediğim gibi doğru 
insan olma en-deksli yaklaşsak ve herkes bu 
ölçüyü esas alsa, mutluluk şans işi olmaktan 
çıkar; mukadder akıbet, kaçınılmaz son haline 
gelir. O halde problemi ortaya şu şekilde 
koymamız gerekir.

Doğru insanı aramak ve bulmak mı, yoksa 
doğru insan ol-mak mı daha önemli? 

Bu konuya girmeden önce doğru insan 
olmak ne manaya geliyor, bunun üzerinde 
durmalıyız.

Doğru insan, yalanı dolanı olmayan insandır.
Doğru insan, doğru sözlü, doğru davranışlı, 

hayata en gü-zel dokunuşları yapan kimsedir.
Doğru insan, kendisine güvenilen kişidir. 

O, bu güveni asla boşa çıkarmaz. Zarar görse 
bile, kendine güvenen insanı bu güveninden 
pişman etmez.

Doğru insan vefalıdır, dostuna sadıktır.
Doğru insan, sır tutmasını bilir. 

Dedikoduculuk, iftiracılık gibi düşük ahlakın 
sahibi değildir.

Doğru insan, çevresine özverilidir, fedakardır.

Doğru insan, sorumluluğunun bilincinde olan 
kimsedir. Mes’ul olduğu şeylerin farkındadır. Yerine 
getirmekten kaç-maz, bahaneler üretmez.

Doğru insan, yanlış yaptığında bu yanlışına sahip 
çıkar, bir bedeli olacaksa o bedeli de kabul eder.

Doğru insan, bir üzücü olay yaşadığında, hata 
ve kusuru önce kendinde arayandır. Kendini hatalı 
bulursa, hemen telafi yoluna gider.

Doğru insan onurludur, şereflidir. Onur ve 
şerefini basit dünyevi çıkarlar için zedelemez.

Doğru insan, toplumun maddi ve manevi 
değerlerine sa-hip çıkandır. Milletin kutsallarına 
saygılıdır.

Doğru insan erdemlidir, erdem peşindedir.

Doğru insan iyimserdir. İnsanların sadece 
kusurlarını görmez, meziyetlerini de dikkate alır.

Doğru insan hoşgörülüdür, geçimlidir, 
uyumludur. Kavga insanı değildir. Barışçıldır. 
İnsanlarla çabuk kaynaşır. Sıcak-kanlıdır.

Doğru insan işinin ehlidir. Yaptığı işin hakkını 
verir. 

Doğru insan arandığı sahanın adamıdır. Arandığı 
saha ile ilgili özel vasıfları vardır.

EVLİLİKTE DOĞRU KADIN NASIL OLUNUR?

Evlilikte mutluluk için, doğru insan olma kavramı 
üzerin-de düşünürsek;

Doğru kadın ve erkek olunması için kişide 
bulunması ge-reken vasıf ve meziyetleri, şu şekilde 
tespit edebiliriz:

Doğru kadın, eşinin ekonomik gelirinden 
şikayetçi değil-dir. Beyinin eve getirdiği helal 
kazanç ile yetinip geçinmeye çalışır. Kanaatkar ve 
tutumludur.

Doğru kadın, beyine ve çocuklarına hizmeti 
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isteyerek ya-par. İbadet gibi görür. Çocuklarına son 
derece şefkatlidir. 

Doğru kadın eşinin ufak jestleriyle mutlu 
olmasını bilir. Eşinin ekonomik gücünü aşan 
isteklerin peşine takılmaz.

Doğru kadın mutluluğu, sosyal medyada değil 
evinin için-de arar. Gözü dışarıda olmaz.

Doğru kadın iffetlidir, namusuna düşkündür.

Doğru kadın, hep haline şükür içindedir. Şikayeti 
yoktur. Allah’ın nimetlerine nankörlük etmez. 

Doğru kadın, ailede üzücü bir olay olduğunda, 
önce ken-disinin kusuru olup olmadığına bakan 
ve kendi hatasını ara-yan kimsedir. Hatasını 
bulduğunda hemen düzeltme yoluna gidendir. 
Beyinin hatasını da elinden geldiğince küçültendir. 
Büyüterek onu geçimsizlik sebebi haline 
getirmeyendir.

Doğru kadın, eşinin ailesi ile de iyi geçinen, 
kaynanasını anne, kayınbabasına baba gibi gören; 
kendi ailesi ile eşinin ailesinin çatışmasına meydan 
vermeyendir.

EVLİLİKTE DOĞRU ERKEK NASIL OLUNUR?

Evlilikte doğru erkek olmak için de, aynı özellik 
ve mezi-yetlerin pek çoğu geçerlidir. Ama erkekte 
bulunması en lü-zumlu olan bazı vasıflara şu şekilde 
dikkat çekebiliriz: 

Doğru erkek, gözü eşinden başkasını görmeyen, 
eşini al-datmayı aklından bile geçirmeyendir. Doğru 
erkek, eşine ev işlerinde yardımı kılıbıklık olarak 
görmeyen, bilakis Peygamber sünnetine uygun 
davranmak olarak bilen kimsedir.

Doğru erkek, hanımının yaptıklarını hep 
beğenen, beğen-mediği durumlarda da bu durumu 
onun yüzüne vurmayan kimsedir.

Doğru erkek, kazancını helal yoldan kazanan; 
tüm kazan-cını eşine ve çocuklarına harcayan; tatil 
ve eğlence ihtiyacını ailesiyle birlikte gidermeyi 
esas alan kimsedir.

Doğru erkek, eşinin bir huyunu beğenmese 
bile, onun be-ğendiği başka taraflarını görüp 
onunla geçimini iyileştirmeyi hayat prensibi edinen 
kimsedir.

Doğru erkek, namusuna ve iffetine düşkün 
insandır. Baş-kasının hanımına, kızına göz koymaz. 
Gözünü haramlarda gezdirmez. Eşi ile her yönden 

mutlu olmasını bilir. 

Doğru erkek, eşini kıskanandır. Ama bu 
kıskançlığı belli bir ölçü içinde tutmasını da bilendir. 
Kıskançlığını eşine ezi-yet, baskı, zulüm, işkence 
haline getirmeyendir.

Doğru erkek, eşiyle yaşadığı bir tartışmada, 
kusuru ve ha-tayı önce kendinde arayandır. Kendi 
hatasını gördüğünde ve bulduğunda da özür 
dilemesini bilendir. Özür dilemeyi, evde otoritesinin 
sarsılacağı gerekçesiyle eşine göstermekten ka-
çınmayandır.

Doğru erkek, hem kendini hem de eşini tüm 
zaaf ve mezi-yetleriyle tanıyandır. İlişkilerini, 
kişilerin olumlu yönleri üze-rine kurandır. İnsanların 
zayıf yönlerini kışkırtıcı ve provoke edici şekilde 
davranmaktan kaçınandır.

Evlilik namzedi kız ve erkekler, bu sayılan 
özellikleri mu-hatabında aramak yerine, önce 
kendisi sahip olmaya çalışır-sa, kurulacak yuvanın 
çok sağlam olacağı unutulmamalıdır. Mutluluğu 
bulmanın başka bir yolu da yoktur.
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1972 yılının kışında koyun sürüsünü 
besleyebilmek için dayımla babamın daha önce 
gidip araştırıp bulduk-ları, kış aylarında fazla 
soğuk olmayan, kar yağmayan ve koyunların 
güdülmesi için uygun olduğunu söyle-dikleri, 
Muğla’nın Milas İlçesine bağlı Kafaca köyünün 
dağlarına gittik. Babam ve dayım, gideceğimiz 
yere “zehil” diyorlardı. Bu kelimenin 
aslında “sahil” oldu-ğunu, çok yıllar sonra 
öğrenecektim. Kış mevsiminde koyunların 
tamamını sığdırabileceğimiz ve besleyebi-
leceğimiz genişlikte bir ahırımız olmadığı 
için uzak bir yerlere gittiğimizi söylüyorlardı. 
Bizim köyün kuzey tarafı, tarıma fazla elverişli 
değildi ve çobanlar yaz ayla-rında hem Evran 
Dağı’nın zirvesindeki yaylalarda, hem de 
dağın eteklerindeki otlaklarda eğleşirdi.

O yıllarda köyde çok sayıda koyun ve keçi 
çobanı var-dı. Hatta bu çobanların bir kısmı, ata 
dede mesleği olan çobanlıklarını hâlâ devam 
ettiriyor. O yıllarda atadan dededen çoban 
olanların develeri de vardı. Sürekli ço-banlıkla 
geçinenlere Yörük deniliyordu. Bizim dayımla 
ortak çobanlığımız sonradan olduğu için keçi 
kılından yapılmış çadırımız bile yoktu. Naylon 
çadır, yazın sıcak oluyordu ve çadırın üstüne 
ayrıca gölge etsin diye ki-lim atıyorduk. Kış 
ayları çok şiddetli soğuk olduğu için, çadırda 
yaşamak imkânsızdı. Atadan dededen Yörük 
olarak bilinen ve çobanlıkla hayatını devam 
ettiren aile-ler de kış aylarında koyun veya 
keçilerini köye indirir, geniş ahırlarında 
samanla veya kuru otla beslerdi.

Bizim böyle bir imkânımız olmadığı için 
“zehil”e gi-diyorduk. Ablam ve ağabeylerim 
ilkokula başladıkları için köyde anneannem ve 
dedeme emanet edilmişti. 

Hatırladığım ilk kamyon yolculuğunu 
6 yaşında yap-tım. Kaç saat sürdüğünü 
bilmiyorum ama yol boyun-ca çok heyecanlı 

idim. Nereye gittiğimi bilmiyordum. 
Kamyonda annemle beraber, köyden bir 
Yörük ailesi-nin kadınları vardı. Babam ve 
dayım, koyunları önden bir başka kamyona 
yükleyip götürmüşlerdi. Biz de on-ların gittiği 
yere gidiyorduk.

Muğla hudutları içindeki Bafa Gölü’nün 
kıyısından geçerken çok heyecanlandım. İlk 
defa bir göl görüyor-dum ve haliyle gözüme 
çok büyük görünmüştü. Gölde karakuşlar 
vardı. Bafa Gölü’nün adını da sonradan da-
yımdan öğrendim.

Muğla’nın içinde biraz kaldığımızı ve 
kamyonun bizi orada indirdiğini hatırlıyorum. 
Dayım bizi karşı-ladı ve yaya olarak 
koyunların bulunduğu dağa doğru yola 
çıktık. Akşama yakın bir saate kadar patika 
yollar-dan geçtik ve yol boyunca, dayımın 
dağ çileği olduğu-nu söylediği kırmızı küçük 
meyvelerden yedik. Bütün bunlar bir çocuk 
için haliyle yeni heyecanlar demekti. Akşam 
gün batarken, dağda bir düzlüğe ulaştık. 
Dayım ve köyden arkadaşı olan Çoban Ali, 
kuru bir zeytin ağacını keserek, yere uzattılar 
ve ateş yaktılar. Ağacın tamamının yanması 
için parçalara ayırmadıklarını, sa-baha kadar 
ateşin sönmemesi gerektiğini, çünkü etrafta 
çakallar bulunduğunu söylediler.

Köyümüzden çok uzakta bir dağ başında 
geçirdiğim ilk geceyi elbette unutmam 
mümkün olmadı. Gece bo-yunca çakal 
ulumalarını işittik. Dayım ve Çoban Ali 
ya-nımızda idi, bu yüzden korkmuyordum. 
Babam, koyun sürüsünü yakınlarda bir yerde 
bekliyordu.

Ertesi gün, Kafaca köyünün yakınında yıkık 
bir evin bitişiğine, bir kayanın eteğine naylon 
çadırımız kurul-du. Artık kış mevsimini 
burada geçirecektik.

KÖYDEN İLK ÇIKIŞIM
Ekrem KAFTAN

A N I
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D Ü Ş Ü N C E

Yakınımızda bir dere vardı ve oradan 
sürekli kurbağa sesleri gelirdi. Zaman 
zaman dereye kova ile su alma-ya giderken, 
kurbağaların suya atladıklarını görürdüm. 
Sevimli hayvanlar değildi ama ben gene de 
onları yaka-lamak isterdim.

İlk defa turunç denilen meyve ile de burada 
tanıştım. 

Kafaca köyünün sırtını yasladığı dağlar 
bütün zeytin-likti. Hatırımda kaldığı kadarıyla 
zeytin ağaçlarındaki zeytinleri toplayan da 
yoktu. Annem, dağdaki ağaçlar-dan topladığı 
zeytinleri bir yağ tenekesinde terbiye ede-rek, o 
köyde kaldığımız zaman boyunca her gün bana 
yedirdi. Yufka ekmeğinin yanında yediğim tek 
güzel şey zeytindi. Kahvaltı kavramını henüz 
bilmiyordum. Çay, hayatımıza girdi miydi 
hatırlamıyorum.

O sene, Kafaca köyünde kaldığımız birkaç 
ay boyun-ca o kadar çok yağmur yağdı ve 
soğuk oldu ki, doğan kuzularımızdan 20’si 
öldü. Kuzuları ölen koyunların, dağlardaki 
acı acı melemeleri bu satırları yazarken dahi 
kulaklarımda çınlıyordu…

Çadırımızın yayındaki yıkık evin içine 
koyduğumuz kuzular, soğuktan donarak 
ölüyordu. Her kuzunun ölümü, annemi ve 
babamı büyük üzüntüye boğuyordu.

Bir gün babam ve dayım sürüyü otlatmak 
üzere dağ-lara gittiler. Çadırımızın 50 metre 
kadar alt tarafında Çoban Ali’nin ailesinin 
çadırı vardı ve çevremizde baş-ka kimse yoktu. 
Köy epeyce uzaktaydı.

Birden şiddetli bir yağmur başladı. 
Annemle ben ça-dırın içinde otururken, çadırın 
yaslandığı kayanın üs-tünden içeri birden sel 
boşandı. Sel o kadar şiddetli akı-yordu ki, 
annem beni kucakladığı gibi, çadırın içindeki 
yatak yığdığımız yüklük denilen yerdeki bakır 
leğenin içine oturttu ve başıma kalın bir yorgan 
örttü. Ben artık önümü ve çadırdan akan seli 
göremiyordum. Annem, 

- Korkma oğlum, şimdi geçecek, diyerek beni 
ya-tıştırmaya çalışıyordu. Sel, yarım saat kadar 
sonra kesil-di. Annem, yüzümü açtığında, 
çadırın zemininde hiçbir şey kalmamış, çamur 
ve kilden ibaret hale gelmişti.

Akşam olup da dayım ve babam sürüyü 
getirdikle-rinde, onların da yağmura 
yakalandığını ve birkaç ko-yun ile 
köylülerden birine ait koçun sele kapılıp 
gittiği-ni, kendilerini ve sürünün kalanını 
zor kurtardıklarını anlattılar. Zannediyorum 
o geceyi komşu çadırda geçirdik. 
O sene kurban bayramını, ablam ve 
ağabeylerimden uzakta, annem, babam ve 
dayımla beraber geçirdim. Babam, sürünün 
içinden seçtiği yaşlı bir koçu kurban olarak 
kesti ama hayvanın akciğerlerinde kabarcıklar 
göründüğü için annem kurban etini hiç 
yemedi. Kurban eti, zannediyorum çoban 
köpeklerine nasip oldu. 

Sel baskınının ardından babam, dayım 
ve Çoban Ali amca, artık burada daha 
fazla kalamayacağımıza, yeni bir yer bulup 
taşınmamız gerektiğine karar verdiler. Dayım 
ve Çoban Ali amca, birkaç gün yeni yer 
aramaya gittiler.

Onlar geldikten sonra, ılık bir kış gününde 
çadırımızı ve eşyalarımızı topladık. Güneşli 
bir gün olduğunu ha-tırlıyorum. Çoban Ali 
amcaların kaldığı çadırın boşalan yeri halen 
gözlerimin önündedir. Buradan ayrıldığımı-
za hiç üzülmedim. Zira burada sel baskını 
yaşamış, 20 kadar kuzumuzu kaybetmiştik. 
Annem babamın dedi-ğine göre 10 kadar 
da koyun sele kapılmak veya kaya-lıklardan 
düşmek suretiyle telef olmuştu. Çobanlık bize 
çok zarar veriyordu.

Koyunlarımızla beraber yaya olarak 
herhalde 15-20 km uzakta düz bir araziye 
taşınacaktık. Koyun sürüsü-nü anayolun 
kenarından yürütmek suretiyle yola çık-tık. 
Hava açık ve güneşliydi. Zaman zaman 
yanımızdan otobüsler ve başka arabalar 
geçiyordu. Sadece tek gidiş gelişli olan yoldan 
koyunları arabalara çarptırmadan sürmek 
zordu. Ben o yaşımda sürünün önünden ardı-
na sürekli koşarak koyunların dağılmasını 
engellemeye çalışıyordum. Akşam geç saate 
kadar yürüdük. HÃ¢lÃ¢ gi-deceÄŸimiz yere 
ulaÅŸamamÄ±ÅŸtÄ±k. Gecenin ilerleyen bir 
sa-atinde koyunlarÄ± yol kenarÄ±nda geniÅŸ 
bir alana yatÄ±rdÄ±k
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Klâsik Türk edebiyatı metinleri eski kültürümüz üzerine bilgi toplanabilecek 
en kıymetli ürünlerdendir. Bu metinler yıllardır akademisyenler tarafından Türk 
edebiyatı, felsefesi, sosyal hayatı ve kültürü gibi birçok yönden incelenmekte 
ve değerlendirilmektedir. Bu metinler üzerine yapılan akademik çalışmalar 
çoğunlukla makale ya da sempozyumlarda sunulan bildiriler şeklindedir. Bize 
göre bu çalışmalar bu hâlleriyle çok az insana ulaşmakta ve okuyucu kitleleri sınırlı 
kalmaktadır. Tabiî ki internet üzerinden bu çalışmalara rahatlıkla ulaşılmaktadır, 
ancak iki kapak arasına girmeyen metinlerden yeterince istifade edilemediği de 
bir gerçektir. Bu çalışmaların bir kitap bünyesinde birleştirilmeleri çalışmalara 
topluca ulaşım açısından önemlidir.

KLASİK TÜRK EDEBİYATI(12-19.YY)

Yavuz Selim PINARBAŞI
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Anadolu’ya Türkler tarafından gerçekeştirilen göçler ve akınlarla başlayan 
ikinci bin yılın ilk yüzyılından sonra Anadolu, Türkler için artık kalıcı bir yurt olarak 
kabul edilmeye başlanmıştır. Selçuklu Devletinin kurulmasıyla birlikte Türklerin 
Anadolu’da yerleşik hayata geçiş süreci de hızlanmış ve pekişmiştir. Bu süreçle 
doğrudan bağlantılı olarak, özellikle Selçuklu sarayları ve şehirlerindeki edebî 
faaliyetler de artmıştır. Buna karşın resmî dil olarak Farsçayı, bilim dili olarak da 
Arapçayı benimsemiş olan Selçuklu Devleti döneminde verilen Türkçe eser sayısı 
oldukça azdır. Türkçe açısından bu eksikliğin bir anlamda halk arasında yaygın 
olarak anlatılan Battalnâme, Dânişmendnâme, Ebû Müslimnâme gibi dinî-
destânî anlatılar, menkıbeler, Nasreddîn Hoca fıkraları gibi ürünlerle giderilmeye 
çalışıldığı düşünülebilir.
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13. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan Moğol istilâsı ve Moğollara karşı kaybedilen 
Kösedağ Savaşı sonrasında Selçuklu Devletinin egemenliğinin daralmaya başladığı 
dönemde ortaya çıkan Türk beylikleri döneminde ise, Türkçenin yıldızının 
parladığı görülmektedir. Bu dönemde beyliklerin yöneticileri, kendileri de halk 
gibi Arapça ve Farsça konusunda bilgili olmadıklarından, Türkçe yazılmasını 
teşvik etmişler; böylece Türkçe eser sayısında büyük artış görülmüştür.

14. yüzyılın başında Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra Anadolu’da Türk varlığını 
sürdürme ve pekiştirme işlevi, tamamen Türk beylikleri üzerinde kalmıştır. Moğol 
ve Haçlı baskısı altında askerî ve siyasî anlamda bu görevi yerine getirmeye 
çalışan Türk beylikleri, bir yandan da edebî ve kültürel faaliyetlerin devam 
ettirilmesi noktasında çaba göstermişlerdir. Nitekim nazım ölçüsü olarak aruzun 
tercih edildiği bu dönemde Türkçe açısından bugün bile çok önemli kabul edilen 
birçok eser kaleme alınmıştır. Ayrıca bu eserler, doğrudan klâsik Türk edebiyatı 
örnekleri arasında sayılamazlarsa da bu geleneğin oluşum sürecinde önemli rol 
oynadıkları gözden kaçırılmamalıdır. Zira bu eserlerin dili ağrılıklı olarak Türkçe 
de olsa, içlerinde Arapça ve Farsça birçok kelime bulunmakta ve nazım ölçüsü 
olarak da hep aruz tercih edilmekteydi. Diğer taraftan nazım şekli olarak tercih 
edilen mesnevi de klâsik Türk şiirinin gelenekselleştiği sonraki dönemlerde en 
temel nazım şekilleri arasında yer almıştır. Dolayısıyla doğrudan klâsik Türk 
edebiyatı örneklerinin ortaya çıkışına kadarki süreçte kaleme alınmış edebî 
ürünlerin bu edebiyatın varlığını hissettirmesi ve kendi kuralları çerçevesinde 
gelişmesi noktasında önemli katkısı olmuştur.

Bu arada 14. yüzyıla gelindiğinde eser sayısındaki artışla orantılı olarak edebî 
eserlerin niteliğinde de gelişmeler yaşanmıştır. Başta dinî, tasavvufî, ahlakî, 
tarihî ve destânî konular olmak üzere aruzla pek çok mesnevinin yazıldığı bu 
dönemde gazel ve kaside gibi nazım şekilleriyle de edebî ürünler verilmeye 
başlanmıştır. Bu anlamda elimizdeki şiir sayısı çok az olsa da Hoca Dehhânî, akla 
gelen ilk isimdir. Klâsik Türk şiiri geleneğine uygun olarak oluşturulan ilk dîvânlar 
da 14. yüzyılda kaleme alınmıştır. Ahmedî, Seyyîd Nesîmî ve Kadı Burhâneddîn, 
bu dönemde dîvân sahibi şairler olarak dikkat çekmektedirler.

Eski Türk Edebiyatının (Divan Edebiyatının) Genel Özellikleri

Estetik ve sanatsal algı, müşterek İslami kültürden izler taşır.

Estetik tavır noktasında Fars (İran) edebiyatı etkisi belirgindir.

Arapça ve Farsça kökenli kelimelere geniş bir oranda yer verilmiştir.
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Eski Türk edebiyatında metin dili Osmanlıcadır (Arapça, Farsça, Türkçe).

Eski Türk edebiyatı kuralcı bir yapıya sahiptir.

Eski Türk edebiyatının en parlak devri 16. yüzyıldır.

Eski Türk edebiyatında vezin olarak aruz vezni kullanılmıştır.

Eski Türk edebiyatında, nazım birimi beyittir.

Ahenk unsurlarından kafiye için “Göz için kafiye esastır.” görüşü benimsenmiştir.

Nazım biçimleri ağırlıklı olarak Arap ve Fars edebiyatından alınmıştır.

Eski Türk edebiyatında tema (konu, muhteva) önemli değil; önemli olan 
konunun işlenişindeki ustalık ve özgünlüktür.

Divan edebiyatı manzumelerinde beyitler arasında ilişki-bağıntı olması zaruri 
değildir.

Divan edebiyatı şiir vadisinde konu bütünlüğü yoktur ve her beyitte farklı bir 
konu ele alınabilir.

Divan edebiyatı toplumsal bir söyleme sahip değildir. Bireysel temalar ön 
plandadır.

Şiirler “mazmun” adı verilen kalıplaşmış benzetme ve söz gruplarıyla, 
örülmüştür (Mazmun= İmge=İmaj).

Eski Türk edebiyatının dayandığı temel kültürel kaynaklar; Kuran-ı Kerim, 
hadis, peygamber hikâyeleri, tasavvuf, mitoloji, İslam tarihidir.  Saygılarımla
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Fatma Girik

B İ YO G R A F İ

İrem Nur ÖZBİLEK

Fatma Girik (12 Aralık 1942, İstanbul - 24 Ocak 2022, Beşiktaş), Türk oyuncu, senarist, yapımcı ve 
siyasetçi. 1956-2012 yılları arasında 200'den fazla sinema filmi ve dizide rol alan Girik; canlandırdığı sert, 
mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleri ile tanındı. Türkan Şoray, Hülya 
Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edildi.

Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı aralarında Bekçiler Kralı, Dokunmayın Şabanıma ve Yüz Numaralı 
Adam gibi filmlerin yapımcılığını üstlendi. 1986 yapımı Garip filminin senaryosunu Memduh Ün ve Bülent 
Oran ile birlikte yazdı. 1990 tarihli Gün Ortasında Karanlık filminin sanat yönetmenliğini üstlenen Girik, 
1984 tarihli Postacı filminin dekor tasarımında görev aldı. 1988 yılında aktif siyasete atılarak 1989-1994 
yılları arasında SHP'den Şişli Belediye Başkanı olarak görev aldı. İlk kez 1965 yılında Keşanlı Ali Destanı 
filmi ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülüne" layık görüldü. Daha sonra 
Sürtüğün Kızı (1967), Ezo Gelin (1969), Boş Beşik (1970) ve Acı (1971) filmleri ile dört kez daha "En İyi Kadın 
Oyuncu" ödülüne değer görüldü.

Senarist ve yönetmen Memduh Ün ile hayat arkadaşı olarak birliktelik geçiren Fatma Girik, 24 Ocak 
2022'de COVID-19'a bağlı organ yetmezliği nedeniyle İstanbul'da 79 yaşında hayatını kaybetti. Hayatı ve 
kariyeri

12 Aralık 1942 tarihinde Hayri ve Münevver Girik'in üç çocuğundan biri olarak İstanbul'da Sultanahmet 
semtinde doğdu ve burada büyüdü.[1] Babası dalgıç, annesi ev hanımıydı. İstanbul Kız Lisesi'ni (modern 
Cağaloğlu Anadolu Lisesi) bitirdi.[kaynak belirtilmeli] Bu dönemde annesiyle birlikte filmlerde figüranlık 
yapmaya başladı. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı 
Leke'ydi. Bu filmin ardından birkaç yapımda daha oynadı. Memduh Ün'ün yönetmenliğinde 1960 yapımı 
Ölüm Peşimizde'de oynadı. Girik, 180'den fazla filmde rol aldı.

Şişli Belediye Başkanlığı
Girik, 1989 yerel seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den Şişli Belediye Başkanlığına aday oldu 

ve seçimleri kazandı. Deniz Baykal'a destek veren Girik, CHP'nin tekrar açılmasından sonra SHP'den istifa 
etti. Ancak Girik'in 1993'te CHP'ye girmeyeceği ve politikadan çekilerek sanata yöneleceği duyuruldu Girik, 
1994 yerel seçimlerine kadar görevini devam ettirdi. 1993 yılında kısa bir dönem televizyon ekranlarında 
Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

Sonraki yılları
1995 yılında bir dizi için intihar canlandırması yaptığı sırada dublör kullanmayan Girik binanın ikinci 

katından düştü ve omurgasından yaralandı.[4] 1999'da CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı için aday oldu, 
ancak CHP'nin Şişli eski İlçe Başkanı Dursun Çaltı'nın kendi başkanlık girişimlerini sabote ettiğini öne 
sürerek adaylıktan istifa etti.[5]

2000'lerin başında Girik Bodrum'un Torba mahallesine yerleşti. 2017 yılında kalça ekleminde saptanan 
bir dejenerasyon sonucunda yaşadığı ağrılar nedeniyle kalça protezi ameliyatına girdi. 2019'da yaşadığı 
düşme nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 2021 yılında Girik sağlık durumunun iyi 
olmadığını, yardım olmadan yürüyemediğini, tansiyon problemlerinin olduğunu ve beyin ameliyatı 
geçirmiş olduğunu açıkladı.[6]
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Ölümü
Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede COVID-19'a bağlı çoklu organ 

yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Teşvikiye Camii'nden kaldırılarak Bodrum'da 
defnedildi.

Özel hayatı
Girik, Türk yönetmen, yapımcı, oyuncu ve senarist Memduh Ün ile hayatı boyunca süren bir ilişki yaşadı. 

Ün, Girik ile Girik 13-14 yaşlarındayken tanıştı ve 1958 yapımı Murada Ereceğiz filminin setinde ilişkilerinin 
temeli atıldı. 1959’da birlikte olmaya başladıkları sırada Girik 16, Ün 38 yaşındaydı. Ün, 1949'dan beri 
Cahide Şen ile evliydi ve Girik ile evlenmedi.[9] 1985 yılında Girik bir gazeteye verdiği röportajda ilişkilerine 
değinerek "Nikahsız aşkın daha uzun ömürlü olduğunu Memduh’la kanıtladık. Başarılarım aşkımın 
meyvasıdır.” açıklamasında bulundu. [daha iyi kaynak gerekli] Girik ayrıca Durul Gence ile 1960'ların 
sonunda kısa bir nişanlılık yaşadı.

Girik'in 12 yaşındayken evlat edinmiş olduğu Ahu Karabacak adlı bir kızı vardır.
Aldığı ödüller
1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı
1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı
1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Büyük Yemin, en iyi kadın oyuncu
1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Ezo Gelin, en iyi kadın oyuncu
3. Adana Altın Koza Film Festivali, 1971, Acı, en iyi kadın oyuncu
35. Altın Portakal Film Festivali, 1998, Sürtüğün Kızı, yaşam boyu onur ödülü
18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü
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1968 yılında dil bilimci yazar mütercim Yaman Arıkan tarafından kurulan Uyanış Yayınevi, 
yayın hayatında 54. yılını kutluyor.

Abdülkadir Geylani, İmam-ı Gazali, Ahmed Er Rufâî, Ebulleys Semerkandi, Eşrefoğlu Rumi gibi 
İslam âlimlerinin eserlerinin tercümelerini yapan, telif eserleri olan, Yunus Emre'ye hayatının 50 
yılını adayan dil bilimci yazar mütercim Yaman Arıkan 7 Haziran 2021 tarihinde Allah'ın kendi-
sine verdiği süreyi tamamladı, vefat etti.

Evli ve dört çocuk babasıydı. Arapça, Farsça ve İngilizce bilmekteydi.

Uyanış Yayınevi "çocuk, deneme, fikrî eser, gezi, hatıra, kişisel gelişim, öykü, roman, sözlük, 
şiir, tarih, tasavvuf" kategorilerindeki eserleri ile evlerinizi edebî mektep haline getirmeyi mesele 
edinmiştir.

Uyanış Yayınlarının Girdiği Her Ev Bir Edebî Mektep Olur.

Uyanış Yayınevi, yayın hayatında 
54. yılını kutluyor.

Ahmet Bilgehan ARIKAN

K ü l t ü r - S a n a t
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Kitap Adı: Su Gibi 

Yazar: Serdar Özkan

Yayınevi: Uyanış Yayınevi

Düşün ki,

Sen, sereserpe Karadeniz’e dökülen

Bir bozkır kızının saçlarındasın.

Bir ömürden uzunca

Ruhuna yol arayanların içlerindesin.

İçimdesin, bendesin.

Şair bir yol şairidir ama bu yol içsel bir kavganın 
sözcüklerle resmedilmiş bir tablosudur. Yolculuğu 
1977 yılında başlayan bir gezgindir şair. Ruhuna 
yol arayanlar bu kitapta; bir dizede ya da bir şiirde 
veya bir sözcükte mutlaka kendi yolculuklarından 
bir şey bulacaklardır. Ama şair bir şekle ya da bir 
konuya sıkışmış bir şiir kitabı koymuyor önümüze. 
Sayılarda geziyor, çoklu evrenlerde arıyor sevgiliyi, 
felsefik yaklaşımlarla sorguluyor varlığı dizelerinde, bir yas evinde çığlık oluyor sesi şairin, evdeki 
eşyalara dağılıyor harfleri tek tek; özlemi, Ordu yaylalarında Galdirik Turşusu gibi kokuyor, 
Yaradana ulaşsın istiyor yolu.

Çaresizlik içinde yıllarca sustum

Ağzımda tuttuğumu içime kustum

Diye şiirlerini ve dahi dertlerini kimseler duymasın isteyen şair, bu kitapla gönlünü sizlere 
açmaya karar vermiştir.

Şair sizi, kendini bildi bileli içinde bir akarsu ağzında biriken tortular misali yığılanları bir su 
gibi izlemeye çağırıyor. 

(Tanıtım Bülteninden)

Kitap Tanıtımı 
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07. 11. 2013 akşamında televizyonda 
gezinirken ak saçlı, genç görünümlü, tiz sesli bir 
zatı ekranda gördüm. İnsanları Muhammed’i 
doğru olarak anlamaya çağırıyordu. Bu zat 
önemli bir tefsir yazarı Hakkı Yılmaz Bey idi.

Konuşmalarının çoğunda haklı idi. Güçlü 
bir iman ve ses ile doğruları anlatıyordu. 
Fakat üç-dört noktada yanlışlar yaptı. Bu 
noktalar, küçük olmasına rağmen onu ve onun 
gibi toplumu ıslah etmek isteyen modern 
mürşitleri başarısız ve haksız kılıyor. Onun için 
bunların doğrusunu rapor etmek ve insanlara 
söylemek gerekiyor. Ki inananların enerjisi boş 
yere harcanmasın ve Hakkı Bey gibi hakperest 
insanlar başarılı olabilsin. Şöyle ki: 

Hakkı Bey, programda tekrar ile bugünkü 
Müslümanların çoğunu yani Muhammed’e 
Hazret diyen, onu kutsayan Müslümanları 
şirk ile itham etti. Ki böyle bir iddia bir 
açıdan ve belli bir seviyede doğrudur. Çünkü 
Müslümanların çoğu avamdır; avam ise sonsuz 
ve soyut olan bir gerçekliği; kelam ilminin 
tabiri ile vacibül-vücud (somut yaratılışın 
zorunlu ilkesi) ve maddeden (müşahhaslıktan) 
münezzeh bir İlahı anlayamaz. İster istemez 
Allah’a iman yanında olağanüstü şahıslara 
bağlanmaları gerekiyor. Yoksa imanlarını ve 
dindarlıklarını muhafaza edemezler. Kur’an bu 
ontolojik ve psikolojik hakikati, Yusuf suresinin 
şu ayeti ile ifade ediyor: 

İnsanların çoğu, şirk koşmadan (Allah’ı 
sınırlı ve somut olarak algılamadan ve başka 
şeylere yetkinlik vermeden) Allah’a inanmaz. 
(12/106) 

Fakat burada modern Müslüman yazarların 
atladığı bir nokta var: Böyle bir şirk sadece 
irfanî ve psikolojik bir eksikliktir. Bu şirk, fıkhî 

ve hukukî bir şirk değildir. Çünkü zihnen soyut 
ve derin ilmî meselelere ulaşma imkânını 
bulamayan halk kesimi, Allah’a inanmakla 
beraber ahirete, helal ve harama, vahye 
ve peygamberlere inandıkları için hükmen 
ve fıkhen müşrik sayılmazlar. Bir nevi Ehl-i 
Kitap gibi oluyorlar. Hâlbuki gerçek müşrik 
deisttir. Allah’ın mutlak hâkimiyetini kabul 
etmez. Ahirete, helal ve harama, vahye 
ve peygamberliğe inanmaz. Varlığı ve 
hayatı absürt görür. Allah’ı tam bilmeyen 
Müslümanlar ve diğer semavi dinlere inanan 
Ehl-i Kitap ise, Allah’ın egemenliğini ve 
yaratıcılığını kabul ediyor; ahirete, vahye, helal 
ve harama inanıyor. Bunların yanlışı sadece 
bazı peygamberlere ve bir kısım dinî figürlere, 
Allah’a mahsus olan aşkınlık vermesidir, 
peygamberlerin beşeriyet boyutunu 
görmemeleridir. Maalesef Müslümanların 
çoğu, bu noktayı bilmediklerinden veya derin 
düşünemediklerinden hem birbirini yiyorlar; 
tekfir ve tadlil savaşları yaşıyorlar; hem boş 
yere büyük israflarla Ehl-i Kitap dünyası ile 
savaşa giriyorlar. 

Şimdi gelelim psikolojik şirkin mahiyeti ve 
zararına: Maide, 72-76. ayetlerin bu noktadaki 
irşadı şöyledir: Kim Allah’a şirk koşarsa (onu 
maddi ve sınırlı bilirse) cennet (üzüntüsüzlük 
ve korkusuzluk hali) ona haram olur; onun 
sığınağı cehennemdir. 

Evvela: Kur’an 5/69 ve 2/62. ayetlerin 
açıkça vurguladığı gibi; buradaki cennet 
ve cehennem sadece ahiretteki cennet 
ve cehennem değildir. Çünkü dinin bütün 
hakikatleri gibi cennet ve cehennem de 
evrenseldirler; her zaman ve her âlemde 
dalları ve hakikatleri vardır. Bu ayetler açıkça 
diyor ki:   İnsan, sonsuz bir Allah’a ve ebedî 
bir hayata inansa ve günlük işlerinde amel-i 
salih işlese o, ne korkar ve ne de üzülür. Ki bu 

Hakikâtli Bir Rapor 

Bahaeddin Sağlam

F I K I H
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durum, (Kur’anda anlatıldığı üzere) ahiretteki 
cennetliklerin de tarifidir.  

Şirk Allah’a ortak tanımak demektir. Sokak 
dili ile ifade edersek Allah’a sınır çizmek, 
onu sınırlı ve somut bir varlık olarak bilmek 
demektir. Bazı dinî figürlere yetkinlik vermek 
de bir çeşit şirktir; büyük bir azabı hak 
ettiriyor. Evet, şirk Allah’ın sonsuz aşkınlığını 
ve yetkinliğini sınırlandırdığı için zararlı oluyor.  

Yani evrensel birlik (tevhid) ve sonsuzluk 
gerçeğine dayanan birçok manevi değerin; 
özellikle varoluş ve hayatın içinde mevcut 
olan sonsuz bilincin gizlenmesine ve 
sahibinin elinden kaybolmasına sebep oluyor. 
Nitekim sınırlı bir iman, insanı korku ve 
üzüntü cehenneminden kurtarmıyor. Allah, 
üçün üçüncüsüdür, diyenler kâfir oluyorlar, 
(Maide,73) mealindeki ayet, bu gerçeğe 
bakıyor. Ayet diyor ki: Allah’ı sonsuz ve soyut 
bir hakikat olarak bilmeyenler, gerçek ve aşkın 
imandan kaynaklanan dinî değerleri gizliyorlar. 
Yani hem o değerlerin hakkını vermiyorlar; 
hem de o değerleri kaybediyorlar. Allah’ı 
sonsuz ve soyut olarak bilmek ile beraber bazı 
şeylere olağanüstülük ve kutsallık vermek 
ise, salt olarak zararlı bir şey değildir. Olsa 
olsa yanlış bir kanaattir. Kur’anın Ehl-i Kitaba 
Üçlemeye son vermeniz, sizin için daha 
hayırlıdır, (4/171) demesi, bu eksik ve yanlış 
algıya vurgu içindir.  

Maalesef, Müslümanların çoğunun da 
teist bir tarzda Allah’a ötelerde, meçhul bir 
varlık olarak inanması ve onun isimleri veya 
isimlerinin görüntüsü olan diğer varlıkları, 
kendi başına müstakil, etkili ve ayrı varlıklar 
olarak bilmesi veya kelamcıların varlığı İlah, 
metafizik ve fizik âlem diye üçe bölmesi, adı 
konulmamış bir üçlemedir. Böyle çağlar üstü 
bir yanlıştan kurtulmanın çaresi, kâinatın 
ambalajı olan enerjiyi; ona form veren yazılımı; 
onu geliştiren ve devam ettiren evrim sürecini 
Allah’ın kudreti, ilmi ve iradesi diye bilmektir. 
Evet, bu üç hakikatin mahiyetini ve birliğini; 
biri diğerinin içinde saklı olduğunu bilmeyen 
kişi, ne varlığı ne Allah’ı ne de dini anlayabilir. 

İkinci olarak: Ben kırk yıl yayıncılık ve eğitim 
işlerinde çalıştım; Tevratı, İncili, Kur’anı tefsir 

ettim. Daima gördüm ki: Avam-ı müminini şirk 
ile itham edenlerin çoğu, Allah’ı tam bilmiyor; 
maddi sebepleri ve tabii kanunları birer 
tanrı gibi algılıyor; hayatlarında daima korku 
ve üzüntü yaşıyorlar. Dolayısıyla imanları 
ahlaklarına ve hayatlarına tam yansımıyor. İşin 
acı tarafı Allah’ı görür gibi iman eden, bütün 
maddi sebepler ve tabii kanunlar arkasında 
Allah’ın mutlak egemenliğini ispat eden bazı 
âlimleri, Peygamberin manevi bir kişiliği olan 
ümmete rahmet ve başarı duası demek olan 
salâvat getirdi, diye müşrik sayıyorlar.  

Bu ikinci noktayı başka zamana ve başka bir 
yazıya bırakıyorum. Çünkü bu, çok acıklı bir 
bilgisizliktir ve maalesef bize tevhid ve bilgelik, 
diye satılıyor. 

Üçüncü olarak: Arif-i billâh denilen eski bilge 
âlimler fark etmişler; bugünkü psikoloji ilmi de 
bunu tespit ediyor: Sonsuzluğu bilmeyen ve 
soyut değerleri esas almayan veya yokluğun 
olmadığına kanaat getirmeyen insanlar, 
varoluşsal kaygılarını kapatamaz. Kur’anın 
tabiri ile kendilerini korku ve üzüntüden 
kurtaramaz. Şirkin çirkinliğinin, Allah’ın 
putperestliği fazla kınamasının ve cezasının 
ağır olmasının nedeni bu durumdur. Yoksa 
sonsuz ve aşkın olan Allah’ın, aciz ve zayıf 
insanların iman ve ibadet etmesine ihtiyacı 
yoktur. Maalesef bugünkü insanlık bu konuda 
çok büyük sıkıntılar ve yanlışlar yaşıyor.  

Bunun çaresi, birilerinin çıkıp sağlıklı bir din 
eğitimini almamış insanları kınaması, onları 
tekfir ve tadlil etmesi değildir. Çünkü bu, bu 
eksik durumu iyileştirmediği gibi; işi çıkmazlara 
götürüyor. Böyle bir kusur ve hastalık, ancak 
derin, evrensel bir irfan ve eğitim seferberliği 
yanında ibadet ahlakı ile iyileştirilebilir. 

Dördüncü olarak: Hadi diyelim, bu gibi 
modern mürşitler haklıdırlar; fakat bir 
alternatif öğretmeden, doğru bilgileri avamın 
anlayabileceği tarzda toplumda tutturmadan 
yaptıkları irşat, yıkılmak üzere olan damın 
altına sağlam bir direk koymadan çürük 
direği çekmeğe benzer. Haliyle dam avamın 
da, mürşitlerinin de başına yıkılır. Mesela: 
Ak Partinin, % 70’i ateist veya deist olan 
üniversite gençliğine bilimlerle çelişmeyen 
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bir literal içinde iman derslerini ve bilgilerini 
götürmeden, sağlam bir ahlak çerçevesinde 
bu gerçekleri anlatmadan gençlere ahlak 
ilkelerini dayatması, bunun gibi akim kalır; 
Müslümanların başarı şansını bitirir. Hakkı 
Bey programında; Allah Muhammed için asla 
ben seni seviyorum, dememiş; sevmek ve 
dost edinmek Allah’a yakışmaz.. Müslümanlar 
bu gibi manaları Kur’ana soktukları gibi; 
Muhammed’i peygamber olarak ele 
alacaklarına onu tanrı yapıyorlar, diye vurgular 
yaptı.  

Evet, Allah Kur’anda Muhammed’e sevgilim 
tarzında bir hitapta bulunmamıştır ve bu gibi 
ifadeleri Kur’an meallerine ilave edenler yanlış 
yapıyor. Fakat muhabbet (sevmek) İlahî temel 
bir niteliktir. İşte şu gelen ayet, bu evrensel 
İlahî sevginin gerekçesini bildirdiği gibi; bizim 
bu sevgiye mazhar olmaya çalışmamızı da 
emrediyor.. 

De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun, 
Allah da sizi sever; günahlarınızı siler. Allah 
Gafur ve Rahimdir. (3/31) 

İslam bütün zıtları dengelemek, varlığı 
ve hayatı aşırılıklardan kurtarıp onu canlı bir 
bahar yapmak yani sırat-ı müstakim ve orta yol 
olduğundan Allah’ın sevgisini hak eder. Burada 
sevgi Allah’ın ileri derecede inayet buyurması 
ve sevdiği hakikati başarılı kılması demektir. 
Bu ayet gibi 41 ayet daha Kur’anda var. Yazı 
uzamasın, diye bir ayet ile yetiniyorum. Türkçe 
Mevlit yazarı Süleyman Çelebi’nin Ben sana 
âşık olmuşum, deyimi ise, kırk ayette anlatılan 
bu zirve sevginin mecaz bir ifadesidir. Mecaz 
diyorum; çünkü aşk bazen irade dinlemez. 
Bu ise Allah için söz konusu olamaz. Çünkü 
Allah mutlak kudret, ilim ve irade sahibidir. 
Başka bir tabir ile sonsuz ve yetkindir; hiçbir 
şeye ihtiyacı yoktur. Hakkı Hocanın bu kırk 
küsur ayeti görmemesi ve tamamen Arapça 
bir kelime olan aşk hakikati için sarmaşık ve 
bulaşık gibi Türkçe kelimelerden gelmedir 
demesi, doğrusu onun ilmine ve yazdığı 15 
ciltlik tefsirine yakışmıyor. 

Böyle yanlış analizler, ilişkisiz benzetmeler 
ve derinlik içermeyen konuşmalar, doğrusu 

İslam’ın geleceği için insanı epey düşündürüyor. 
Mesela Hakkı Hoca Allah’ın sevmesi hakikatini 
anlamayınca; Allah, İbrahim’i dost edindi. 
(4/125) ayetini de çarpıtıyor.  

Etimolojik olarak iç içe demek olan ve literal 
olarak dost diye çevrilen halil kelimesini evvela 
yol bozan, sonra bu yol ilişkisinden yol yapan 
yaptı; buradan da yola çıkarak bu kelimeyi, 
önder diye çevirdi.  

Sormak lazım: Buna göre ayetin meali, 
Allah İbrahim’i önder edindi, şeklinde olmaz 
mı!? Bu takdirde ayet anlamsız kalmaz mı!? 
Allah’ın önder edinmesi ne demek olur?!  
Çünkü edinmek edilgen bir kalıp olduğu için, 
Allah kendine birilerini önder yapıyor gibi bir 
mana ortaya çıkıyor. 

Etimolojik bir analiz: Hillet, hılal veya 
halel, bir şeyin başka bir şeyin içine girmesi 
demektir. Dostlar iç içe oldukları için hillet 
Arapçada dostluk manasına gelir. Bozulma 
manasına gelmesi ise, ikinci ve dolaylı bir 
manadır. Çünkü bir şeyin içine başka yabancı 
bir şey girince şeyin yapısı bozulur. Veya bu 
ilişki, dışarıdan bir bozukluk gelip bu şeyi 
bozmuş manasından dolayıdır. İslam âlimleri, 
halil kelimesini dost manasında kullanmıştır. 
Bütün tefsirler, Kıyamet günü ne alışveriş ne 
de hılal (dostluk) fayda verir (14/31) ayetini 
böyle anlamışlardır. Çünkü ayetin manasının 
başka bir şekilde olma ihtimali yoktur. Ayet 
mesaj olarak diyor ki: İnsan öldükten sonra; 
özellikle mahşerde, onun dünyadaki iman ve 
amel-i salihinden başka ne yasal ne de yasalar 
üstü hiçbir şey ona fayda vermez. Alışveriş 
yasal durumun, dostluk (başka bir tabir ile 
torpil) ise, yasalar üstü durumun ifadesidir. 

Demek Hakkı Bey, kök ve kalıp olarak lazimî 
(geçişsiz) bir kelime olan halil kelimesini bu 
manadan alıp sonra onu müteaddî (geçişli) 
yaparak halil yolu bozan; dolayısıyla yol 
açan ve dolayısıyla önder demektir demesi, 
kendisinin Arap dilini bilmediğini bize bildirdiği 
gibi; Müfredat ve Lisanül-Arap gibi temel 
kaynakları da anlamadan kullandığını gösterir.. 
Mesela Müfredatta yola da hıllet ve hullet, 
denilmiştir; çünkü çölde yolun içine sıkıntı ve 
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zorluk girer, mealinde bir ifade var. Bakın metin 
bu iken; Hakkı Beyin bu metni ele alıp hilleti 
bozan; dolayısıyla yolu bozan ve dolayısıyla 
yol yapan önder diye yorumlaması 2´2’yi 7 
ettirmek gibi bir şey olmuştur, denilebilir. 

Allah’ın Muhammed ve İbrahim’i sevgili 
ve dost edinmesinin esprisi şudur: İslam veya 
başka bir tabir ile hanif din, orta yoldur, sırat-ı 
müstakimdir; hayatta hiçbir şeyi boş vermeden 
bütün zıtları adalet ile dengeleyip varlığı ve 
hayatı anlamlı kılmaktır; hayatı sonsuz İlahî 
değerlere bir makes ve ayna yapmaktır. Biz de 
eğer bu çizgiyi tutarsak Allah bizi de sever. 

Beşinci Olarak: Diyalektik ve dualiteli olan 
doğal sistem içinde insanın özgürce yaşadığı 
sosyal hayat, nisbî olarak doğal yapıdan farklı 
bir hakikattir. Nitekim Kur’anda doğal sistem, 
fıtrî yapı ve yasalar Allah kelimesi ile ifade 
edilir. Dinî düzene göre şekillenen sosyal 
hayattaki yasalar ise, onun Resulü (elçisi) 
kelimesi ile ifade edilir. Kur’an, Allah’a ve 
Resulüne itaat edin, diyerek bu farka işaret 
eder. Hatta nikâhta söylenilen Allah’ın emri, 
Peygamberin kavli ile sözü bu önemli ve çift 
yönlü manayı vurgulamak içindir.  

Çünkü evlilik doğal olarak Allah tarafından 
beynimize yazılmış İlahî bir emirdir. Biz bu 
emri yerine getirirken bizden istenen onu 
dinin yasaları çerçevesinde yapmaktır. Nitekim 
Yahudiler, evlenirken; İsrail ve Musanın 
ilkelerine göre, demekle bu çift kanatlı yapıyı 
vurguluyorlar. Evet, İsrail medeni, dindar 
insan manasına geliyor. Musa da şeriat ve din 
demektir.  

Evet, evlilik ve namus insanî bir değerdir; 
hiçbir hayvan türünde böyle bir hakikat yoktur. 
Fakat bu değerin sağlıklı olması için kutsal 
hukuk çerçevesinde olması gerekir. Bakın Al-i 
İmran 32. ayet bu ikili hakikati ne kadar güzel 
ifade etmiştir: 

“Onlara de ki: Allah’a ve elçisine itaat edin. 
Eğer bu emri dinlemeyip (doğal ve sosyal 
yasaları yerine getirmeyip) kaçarlarsa, iyi bil ki 
Allah kâfirleri sevmez.” 

Küfür, gerçeği gizlemek demektir. Yani 
insan eğer orta yol denilen sırat-ı müstakimi 
bırakırsa, doğal ve dinî gerçekleri dışlarsa veya 
doğal ve dinî gerçeklerden sadece bir tarafı 
tutarsa; varlık ve hayat absürt olur; haliyle 
hakikat gizlenir. Dolayısıyla insan ve insanın 
ebedî hayatı, o İlahî sonsuz değerlere makes 
ve ayna olamaz. İşte bu evrensel, ontolojik ve 
manevî hakikat, Allah’ın muhabbeti ve sevgisi 
ile anlatılmıştır. 

İki Önemli Hatırlatma 

1) İsa baba, oğul ve ruhul-kudüsün (aşkınlık 
âleminde Allah, vahiy ve ruhun; âlemimizde 
tabiat, din ve sosyal değerlerin; insanda bilinç, 
ruh ve bedenin) birliğini savundu. İslamiyet,

son iki kategoride Allah ismi yerine Rahman 
ismini kullanır. Çünkü Allah kelimesi; saf soyut 
olan sonsuz varlığın ve asıl bilincin ifadesidir. 
Fakat eski çağlardaki insan zihinleri âlemin, ruh 
ve bilincin mahiyetini bilmeyince; sonsuzluğu 
ve sonsuz birliği kavrayamayınca bu söz, üç 
ayrı tanrı algısına dönüştü; bin seneden fazla 
bir sürede bilimler, din ve insanlık parçalara 
bölündü. 

Hâlbuki varlık sonsuz değerleri ile birlik 
içinde sonsuz bir bilgisayar gibidir.  Kâinatta ve 
varoluşta son derecede etkin olan bir yazılım 
söz konusudur. Enerji bu yazılımın somut 
boyutunu temsil eder. Bu yazılımın sonsuza 
dek gelişme isteği, sonsuz bir irade demektir. 
İlim ise bu yazılımın özünü ve gerçeğini ifade 
eder. Onun için bilge İbn Arabî, varlık ve hayat 
yani Allah’ın en büyük ismi bilgidir, demiştir. 
Kur’an, bu sonsuz varlık cennetini ve onun 
ruhu olan birliği kudret, ilim ve irade isimleri 
ile anlatır. Bediüzzaman bu üç isim biri diğerini 
tazammun eder (her isim diğerlerini içerir) 
diyor. Demek başta insan olmak üzere bilinçli 
veya bilinçsiz hiçbir varlığın, ilahlık dava etme 
hakkı yoktur. Çünkü insan ve diğer somut 
varlıklar o sonsuz ve aşkın İlahî ben ve bilinç 
dosyasının yanında adeta hiç hükmündedirler.
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Akif CEMİL

A N I

O, güçlü bir kalem. İsmi ve eseri bir 
alem…

Bazı şeylerin ve şahısların bariz 
hususiyetleri önplana çıkar, onlarla bilinir 
ve tanınırlar. Onun şiirimsi söylenişiyle 
ismi zaten bir bayrak. İsmi ile eseri yarışır 
bu hususta, hatta karıştırılır birbirine. Siz 
onların hangileri olduğunu bilirsiniz. O’na 
tahsis edilen Dergimizin bu sayısında 
kimbilir kaç defa tekrar edilecek…

70’li yıllarda “Minye’li Abdullah” 
vesilesiyle başladı tanışıklığımız 

‘Hekimoğlu İsmail’ ile. Dini yayınların 
az olduğu,  Risalelerin ara ara arandığı 
ve yasaklandığı o dönemlerde bir 
cankurtaran simidi olmuştu. Arkasından 
Maznun romanı geldi. Ne hikmetse bu 
eseri beni daha çok etkilemiştir. Aslında 
Üstadın ve Cemil MERİÇ’in tesiriyle tiyatro, 
sinema ve romana pek taraftar değildim. 
Çünki  Bediüzzaman “Tek bir ilâcı bulmuş, 
o da romanlarıymış. Kitap gibi bir hayy-ı 
meyyit, sinema gibi bir müteharrik emvât. 
Meyyit hayat veremez.

Hem tiyatro gibi tenâsuhvâri, mâzi 
denilen geniş kabrin hortlakları gibi şu üç 
nevi romanlarıyla hiç de utanmaz.

Beşerin ağzına yalancı bir dil koymuş, 
hem insanın yüzüne fâsık bir göz takmış, 
dünyaya bir âlûfte fistanını giydirmiş, 
hüsn-ü mücerred tanımaz.

Güneşi gösterirse, sarı saçlı güzel bir 
aktristi kârie ihtar eder. Zâhiren der: 
‘Sefâhet fenadır, insanlara yakışmaz.’

Netice-i muzırrayı gösterir. Halbuki 
sefâhete öyle müşevvikâne bir tasviri 
yapar ki, ağız suyu akıtır, akıl hâkim 
kalamaz.

İştihâyı kabartır, hevesi tehyic eder; his 
daha söz dinlemez.” diyordu. Cemil MERİÇ 
de “Divan edebiyatında roman yok. Niçin 
olsun?

Osmanlının ne yaraları vardır, ne 
yaralarını teşhir etmek hastalığı. 

O BİR HEKİM OLDU
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Hikayeleri ya bir cengâveri ebedileştirir, 
ya hisse alınacak bir kıssadır.” sözleriyle 
romanı tasvip etmiyordu. Ama bu eserler 
hakiki hayattan alınma olduğu için tesir 
ediyordu. Bir de Nurlardan iktibaslarla 
Eserlerin heryere ulaşmasına vesile 
oluyordu. İman hakikatlerine tercümanlık 
yapıyordu.

Mühim bir istifadem de 70’li yılların 
sonlarına doğru olmuştur. Lise sonda, 
üniversiteye giriş hazırlıkları esnasında 
idi. O zamanlar üniversitelere girişlerin 
imtihanla olmaya başladığı ilk seneler 
olduğu için dersanelerin olmadığı, 
üniversiteye hazırlık kitaplarının da az 
olduğu dönemdi. Bir arkadaşımızdan 
aldığımız emanet bir Genel Yetenek 
kitabına  gözgezdirdiğimi hatırlıyorum. Bir 
de o yıllarda çıkan İLİMLER VE YORUMLAR 
kitabını okuduğumu. Teknik Lisede 
okuduğumdan Biyoloji Dersi görmemiştik. 
Bu eserden edindiğim bilgilerle 4-5 soruyu 
cevaplamıştım.

Ömer OKÇU’nun en önemli etkisi ise 
yazı hayatım üzerinde oldu.80’li yılların 
başında üniversite hayatı ile birlikte, lise 
sonlarda başlayan yazma merakı daha da 
ziyadeleşti. İlk çalışmam olan ‘Tefekkür’ 
yazısı  o yıllarda SUR Dergisi’nde 
çıktı. Ankara’da bir sohbet esnasında 
tanıştığımız, o zamanlar Derginin Yazıişleri 
Müdürü A. Naci KAYHAN Ağabeyin 
teşvikleri ile devam etti.

Sonraki 1-2 yıl içerisinde İstanbul’a 
gittiğim bir dönemde Derginin Merkezine, 
TÜRDAV’a uğrayarak Hekimoğlu 
Ağabeyimizle bizzat tanışma şerefine nail 
oldum. Yanımda götürdüğüm şiirlerimi 
göstererek fikir teatisinde bulunduk. O 
görüşme de benim için ayrıca istifadeye 
medar olmuştur. O, TÜRDAV’dan ayrılsa 
da yazılarımızla dergiyle irtibatımız, gönül 

bağımız devam etmektedir.

Üniversiteden mezun olup Rize’de 
vazife yaptığımız 80’li yılların sonunda 
ise Onu bir Konferansa çağırmıştık. Yine 
kendine has orijinal tarzıyla, konuşmaya 
elinde sebze-meyve-çiçek gibi bitkiler 
ve taş-toprak gibi materyallerle çıkmış, 
yaratma mucizesini anlatmıştı.

Sonraki yıllarda yine iptila derecesinde 
takib ettiğim ‘Derdimi Seviyorum’ eserleri 
çıktı.

Her sözü bir vecize derecesinde, hakikat 
dolu ifadelerdir. Güçlü bir mantık örgüsü 
sezilmektedir.

Yine Sinemada ‘Minyeli Abdullah’ filmi 
ile bir çığır açılacaktır, yeni bir açılıma daha 
vesile olacaktır. ‘Menan Cinleri’ gibi tiyatro 
eserleri sahneleri nurlandırmaktadır. 
Böylece roman, tiyatro, sinema gibi sanat 
dallarını hayra yönlendirmiştir.

Hastalığının ilk zamanlarında 
arkadaşlarla ziyaretine gittik. Sohbetlere 
davet ettik. Rahatsızlığına rağmen 
programlara iştirak etmesi çok etkileyicidir. 
Bir diğer yönü ise Hocaefendi’ye bağlılık 
ve teslimiyeti olmuştur, “Ben Onun bir 
talebesiyim” demesi olmuştur.

‘Sigara parasını kitaba vermesi Onun en 
mühim hususiyeti, hayatının sloganıdır.

“Harf harf ilim yağdı üzerimizden

Kimimiz gül olduk, kimimiz diken” 
meyanındaki mısraları gereği kendisi bir 
gül olmuş ve nice güllerin yetişmesine 
vesile olmuştur.

Evet O; ilim, edebiyat, medya 
dünyasında manevi ve içtimai bir hekim 
oldu.
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Dostluk ile başlamak için aldım kalemi 
elime o kadar şairler yazdılar bu günlere geldi 
o güzel sözler ne gölge de kaldı ne de unutuldu 
iki yürek arasında nehir gibi gittiği yere sevgi 
dostluk götürdü ve sevgiyi doğurdu umutla 
huzuru sundu kainata gül açtı her yazdığı 
sözde saygıyla kalbine iyilik biriktirdi yarınlarda 
herkese vermek için saçtı yollara sen ne 
güzelsin kalemim hep ışık oldun. Geceye ve 
tüm çocuklara uzağı yakın ettin dilden damla 
damla güven veren duyguları toprağa bıraktın 
mis gibi kokuları çiçekler açtı hadi şimdi şubat 
ayında el ele olalım sevgi ile yaşayalım. Akıp 
giden zamanda gönül dostlarıyla bir hüzün 
saklı olsa da bin umut ile uyanalım. Yarınlara 
sevgi ile açalım her sabah gözlerimizi ışık 
olsun bize dünyayı seyrederken herkese 
sen yetişmek için çabalarken asla kendini 
unutma. Enerjimizi tüketen alışkanlıklardan 
kurtulmak gerek bazen. 1) Yaşadığın her olayı 
kişisel algılamak. 2) geçmişe takılıp kalmak. 
3) Aşırı stres. 4) Sabah erken kalkmamak. 5) 
Mükemmeliyetçi olmak. 6) Aşırı düşünmek. 
7) Çözüm değil suçlu aramak. 8) Dedikodu. 
9) Hayır diyememek. 10) Herkesi memnun 
etmeye çalışma. Hiçbir şey için üzülmeye 
değmez hayat aldığını geri vermez mutlu 
ol mutlu yaşa çünkü hayat çık kısa. Can can 
olunca bakışlar değişir. Sen değişirsin dil 
değişir bir bilsek. Küçük mutluluklarla mutlu 
olabilsek. (Can Yücel). Ne güzel söylemiş önüne 
geçemediğin tek şey kaderdir. Seni yaşamaya 
bağlayan her şey kaderdir. Seni yaşamaya 
bağlayan her şey aslında bir mucizedir. Bugün 

yaşadığın her şey dünden kalma sebeplerdir. 
Ve aslında hayat dediğin yaşayabildiğin kadar 
güzeldir. Yüreği güzel dostlarla iç içe sen dik dur 
pes etme kimseden bir şey beklemeden yaşa 
böylece asla hayal kırıklığı yaşamazsın ey gönül 
bilesin hayatına renk gönlüne umut yüzüne 
tebessüm sunar sermayesi sevgi olur ise azim 
yoldaşın olur güneş gibi parlar yansır kâinata 
son nefese kadar sun içindeki sustuklarını sır 
etme bazen konuşmak anlatmak ve anlayana 
sustuklarını sen duyarsın yalnızca bak ömür 
bir gününü daha aldı duam olsun sizlere 
güzel yüreğimize hüzün değmesin yaşadıkça 
gözümüzün şuan görmediği yüreğimizin 
hissettiği tüm dostlara mutluluk elimizde 
bizi sevdiren her şey büyük mutluluklardır. 
Küçükleri arayarak zaman harcamayalım. Ne 
kadar yaşamak değil ne yaşadığın önemli. Öyle 
sözle değil hadi iyilik köprüsü kuralım. İki yürek 
arasında akan nehir gibi geldiği yeri de gittiği 
yeri de temizler anlattığım dost budur. Gelir 
sana bir çay içimi sen dökersin içini kısacası 
içimiz dışımız dostta açık kapı ve yaşamak için 
umut dolu ardı sıra sevmek var bende o yürek 
dostlarımı hep mutlu görmek ister hayat. Dolu 
dolu yaşamalı dilimizde hiç keşkeler olmasın. 
Yarınımızı iyileştirmek için tek yol bugün neyi 
yanlış yaptığını bilmektir. Nasipten öte yol 
yok ise bu hayatta payımıza düşen en güzelini 
ve hayırlısını dostlarıma ve bana nasip etsin 
Rabbim. Bu şubat ayında sevgililer gününde 
sevgiyi bir güne sığdırmayanlara 365 güne 
yayanlara kucak dolu sevgiler. 

  Ben (Şubatı Seven) KADIN
Necibe  AKÇA KOCATOP
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Şakısın sevgi aşk ile

Umut ile geleceğe

Bu gönül coşsun emi 

Aşkı sunsun bu âleme 

Tatlı dil güler yüz ile

Başkadır daima sende

Umut ile sevdikçe

Leylaklar güller

Uzanır sevgiliye

Rahat bırak sen seni 

Her şeyi zamana bırakıyoruz ne kadar 
zamanımız var bilmiyoruz insanoğlu 
geçmişine dönüp kalbinin sesini dinlese en çok 
kendinden özür diler. Güzellikleri Şubat ayında 
hadi şimdi bulalım mı sen uzaklarda olsan da 
yüreğimizdesin sen bilmesen de bu sevgililer 
gününde bilesin istedim tüm dostlarımıza 
bu sözler bir gönüle bir gönül düşsün sebebi 
sevgi olsun sevginin açamadığı kapı yoktur. 
Öyle güzel biz söz söyleyelim ki o gönül bir 
ömür bahtiyar olsun. Sevgililer günü gönlü 
güzel olan insanların gönlünde yerimiz olsun. 
Şu hayatta en önemli sağlık huzur bir de gönül 
dolusu can dostlar ne güzel kutlanır o zaman 
14 Şubatlar. Mutluluğun için atmamız gereken 
20 adım isteyerek sabırla inanarak 1) Nazik ol. 
2) Sağlıklı beslen. 3) Egzersiz yap. 4) Dürüst 
ol. 5) Büyük düşün. 6) Sabırlı ol. 7) Odaklan. 
8) Daha az yargıla. 9) Gülümse. 10) Kendini 
sev. 11) Kolayca affet. 12) Şükretmeyi bil. 13) 
Pozitif düşün. 14) Bol su iç. 15) Kendine güven. 
16) Yeniliklere açık ol. 17) Önceliklerini belirle. 
18) Mazeretleri bırak. 19) Dilini geliştir. 20) 
Anlamak için dinle. Cana can katan kendilerini 
sır eden can dostlar şubat ayının sevgisini 
umudunu sevinçlerini sağlık mutluluk ve 
gemisi ile gönderiyorum. Gönlünüzde hep AŞK 
olsun. Şubatta kalmadan daim olsun inşallah. 
Âmin 
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Osman NUR

İ S L Â M

KUR’AN’DA İLMİ AYETLER-2 

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

Hud.13.14- Yoksa o inkârcılar: “Kur’an’ı peygamber uydurdu” mu diyorlar? Ey 
Peygamberim! O inkârcılara de ki: “Eğer sözünüzde doğru iseniz (Kur’an’ın insan sözü 
ise), haydi onun benzeri on sure yazınız, yazarken de yardımınıza Allah’tan başka 
bütün yardımcılarınızı çağırın. Eğer doğru sözlü iseniz haydi Kur’an’dakine benzer on 
sure yazınız”. Eğer o inkârcılar, bu meydan okumamıza bir cevap vermezlerse, elbette 
yazamayacaklardır, o zaman iyi bilin ki, bu Kur’an, Allah’ın kelamı ve O’nun ilmiyle 
peygamberi Muhammed’e indirilmiştir. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Ey insanlar! 
Artık siz Müslüman olmayacak mısınız?  

Bu ayetler, Kur’an’ın Yüce Allah’ın kitabı veya sözleri olduğunu söylüyor. Kur’an gibi 
bir kitabı kimse yazamaz. Kur’an’ın varlığı Yüce Allah’ın varlığının ispatıdır. Kur’an’ın 
hiçbir ayeti ilim ile çelişmez. Bu da hem Allah’ın varlığını, hem de Kur’an’ın Allah’ın 
kitabı olduğunu ispatlamaktadır. Kur’an’ın Allah kelamı olması da bütün ayetlerin veya 
sözlerini mutlak doğru olduğunu da ispat eder. Onun için insanlar en sağlam kaynağın 
Kur’an olduğuna inanmaları gerekir. Böylece Kur’an’a uymayan herşeyin de yanlış 
olduğunu ortaya koyar. Çünkü insanlar her zaman yanılır veya yanılabilir fakat Yüce 
Allah asla yanılmaz, O her şeyi en iyi şekilde bilir, O’nun bilmeyeceği bir şey de olmaz. 
İnsanlar, ancak Allah’ın bildirdiği kadar ilme sahip olabilirler. 

Rad.2- Allah öyle bir ilahtır ki, gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yükseltendir. 
Sonra Arş’a hâkim olmuş, güneşi ve ayı hizmetinize amade etmiştir. Her biri belli bir 
vakte (kıyamete) kadar akıp gitmektedir. Bütün işleri Allah yönetmektedir. Rabb’inize 
kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için ayetleri böyle açıklıyoruz. 

‘Arş’ın nasıl bir varlık olduğu kesin bilinmemekle beraber, bütün kâinat olduğu 
sanılmaktadır. Bütün gök cisimlerini yaratan Allah, onlara bir yörünge tayin etmiş, 
onlar o yörüngelerinden çıkmadan gidip dururlar. “Gök cisimlerinin kendi aralarında 
bir çekim kuvveti vardır, onlar birbirini dengeliyor” diye ilim açıklasa da bunun daha 
çok açıklanması gerekir. Dünya’nın bir çekim kuvveti vardır, diğer gök cisimlerinin de 
birer çekim kuvveti vardır. Dünyanın çekim kuvveti atmosfer içindedir. Atmosferden 
sonra gökyüzünün boşluğundaki varlıkları çekemiyor. Bunun gibi diğer cisimlerin de 
belli bir alana çekim gücü vardır, bunun dışında ki varlıkları çekemiyor. Güneşin çekim 
kuvveti dünyanınkinden kat kat fazladır. Güneşin çekim kuvveti içine giren bütün 
varlıkları kendine çekmesi gerekir. Ama bu gök cisimleri kendi varlığını Allah’ın emriyle 
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varlıklarını devam ettirmektedirler. Yüce Allah’ın kudreti ve takdiri olmasa cisimler 
varlıklarını devam ettiremezlerdi. Bunun için İhlas suresine  “Allah’us samed” her şey 
Allah’a muhtaçtır fakat O hiçbir şeye muhtaç değildir, denmektedir. Arş, Allah’ın herşeyi 
hükmü altında tuttuğu ve iradesiyle bütün varlıkları evirip çevirip durduğu anlamı da 
vardır. Her gök cisminin mutlak bir kudret ile idare edildiği gün gibi aşikârdır. Başıbozuk 
bir cisimler olsaydı bu hareketlilik içinde birbirine çarpar ve kâinatın düzeni bozulurdu. 

Rad.4- Dünyada birbirine komşu kıtalar vardır. İçlerinde üzüm bağları, ekinler, çatallı 
ve çatalsız hurmalıklar vardır. Bunların hepsi aynı toprak ve su ile beslenirler, fakat 
ürünleri ve tatları birbirinden farklıdır. İşte bunlarda da aklını kullanacaklar için, iman 
etmelerini gerektiren deliller vardır. 

Bitkilerin aynı toprak ve aynı su ile beslenip ayrı ayrı çeşitlerde ve tatlarda meyve 
vermesi de bir mucizedir ve Allah’ın varlığının ve kudretinin delillerinden dir. Bunun 
gibi her varlık Allah’ın varlığını gösterir. Amerika kıtasının varlığından insanlar 500 sene 
önce haberleri oldu. Hâlbuki Kur’an inzal olalı 1400 seneyi geçti. 

 Rad. 41- O insanlar görmüyorlar mı ki, Biz yeryüzünün uçlarını eksiltip duruyoruz 
Allah hükmeder. O’nun hükmünü kimse bozamaz. Allah hesabı çabuk görendir. 

Bu ayet yeryüzünün kutupların basık olmasına işaret etmektedir. Bu da ilmi bir 
haberdir. Kur’an ilme ışık tutmaktadır. Bu ayet hem Allah’ın varlığına hem de Kur’an’ın 
Allah kelamı olduğuna işaret etmektedir. İnsanlar dünyanın kutuplardan basık olduğu 
keşfedeli 100 yılı geçmedi. 

Hicr.16-  Ey insanlar! Yemin olsun ki, Biz gökte birçok yıldızlardan burçlar yarattık, 
bakanlar için de onu süsledik. 

Burçların keşfi yenidir. Gökteki yıldızların bazıları birlik içindedirler. Bu birliktelikler 
veya aralarındaki mesafeler artmamakta ve azalmamaktadır. Demek ki yıldızları emri 
altında tutan ve yöneten bir güç vardır, o güç de Yüce Allah’tır. Gökte burçları insanlar 
200 yıl kadar önce keşfedebildiler. Ama Yüce Allah burçların varlığını 1400 küsur yıl 
önce bildirmiştir. 

Hicr.22.23- Ey insanlar! Rüzgârları aşılayıcı olarak gönderen de Biziz. Gökten bir su 
indirerek sizi onunla suladık. O suyu (yeraltında ve üstünde) depolayan siz değilsiniz,  
Biziz. Şüphesiz yaşatan ve öldüren ancak Biziz. Her şeye gerçek varis olan da Biziz. 
Bütün malların yaratıcısı ve sahibi Biziz. 

Sular bulutla gökyüzünde, yeraltında da yeraltı suları olarak Allah tarafından 
depolanmaktadır. Bu depolanma olmasaydı insanlar ve bütün canlılar yaşayamazdı. 
Gökyüzünde her an bulunan bulutlarda bulana su milyarlarca tondur. Bu kadar ağırlığı 
gökyüzünde tutan ve yağmur olarak yeryüzüne gönderen Yüce Allah’tır. İnsanların bir 
kilo suyu bile havada tutmaya gücü yetmez. 

Nahl.7.8 - Ey insanlar! Bu hayvanlar, sizin güçlükle varabileceğiniz bir beldeye 
yüklerinizi ve sizi taşırlar. Şüphesiz Rabb’iniz çok şefkatli ve merhametlidir. Allah sizin 
için hem onlara binmeniz hem de ziynet için atları, katırları ve eşekleri yarattı. Sizin 
bilmediğiniz nice nakil araçlarını da yaratan O’dur. 

Bu ayetler 1400 küsur yıl önce bilinmeyen şimdi çağımızda bilinen nakil araçlarına 
işaret etmektedir. Bu çağımızda da bilmediğimiz ileride bilebileceğimiz nice nakil araçları 
bulunması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü insan ve ilim devamlı terakki etmektedir. Ne 
kadar ilim ilerlerse ilerlesin meydana gelecek veya keşfedilecek bütün araçlar önceden 
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Yüce Allah tarafından bilinmektedir. Çağımızda lüks otomobiller ne ise eskinden atlar, 
deve, katır ve eşekler de öyle idi. 

Kehf.25- Ashabı Kehf (mağara arkadaşları), güneş yılı ile mağarada üç yüz yıl kaldılar. 
Buna dokuz yıl daha ilave ettik.  

Bu da Kur’an’ın bir ilmi işaretidir. Güneş yılı ile 300 yıl, ay yılıyla 309 yıl etmektedir. 
Devam edeceğiz İnşeallah! 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğal gazımız 
var bütün tedbirlerimizi alıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğal gazımız var, FSRU'muz var, Tuz 
Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dereli-Doğankent Afet Konutları, 
İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bir afetin bir felaketin ardından elhamdülillah sizlere verdiğimiz sözü tutmanın 
bahtiyarlığı içerisindeyiz. Bir yıl içerisinde inşallah alt yapısı ile üst yapısı 
ile bütün bu binaları yapacağız dedik ve bitirdik. Bugün inşallah bu teslim 
töreninde sizlerle bir aradayız. 

H A B E R- Ö Z E L

Harika PINARBAŞI
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Bu teslim töreni ile birlikte ben burada yerini alacak tüm Dereli'nin sakinlerine 
huzurlu, mutlu bir gelecek Allah'tan diliyorum. Burada güzel bir çalışma 
yapıldı. Tüm kurumlarımıza, yüklenici firmalara şahsım milletim adına teşekkür 
ediyorum.

"Halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığını yaşıyorum"

Biraz sonra burada kura ile hak sahiplerine dairelerini inşallah teslim 
edeceğiz. Bütün bu güzellikler hepsi Dereli'nin sakini kardeşlerim için. O 
günü unutmamız mümkün değil. Anında buradaydık. 15 kadar kardeşimiz 
rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. 
Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. O bir başka felaketti. Fakat aynı dönemde 
biliyorsunuz ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın bütün bu bölgelerde 
Bozkurt'ta çok değişik felaketleri art arda yaşadık. Muğla, Antalya'da yaşadık. 
Bu yıl bizim için felaket yılı oldu. Yılmadık, usanmadık ve tüm bu felaketlerin 
olduğu yerlerde Bakanlıklarımız kurumlarımızla beraber gece gündüz demeden 
çalıştık. Bu yıkılan binalarımızdan alt yapılara kadar yeniden ayağa kaldırdık. 
Hala da devam ediyoruz. İşte bugün burada bu mutluluğu yaşadık. Dereli'nin 
şimdi bu güzelliklerini görünce ben de mutlu oluyorum. Halkımıza verdiğimiz 
sözü tutmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

"Biz Cumhurdan icazet aldık"

Köylerde köykent olarak 15-20 kadarını bitirdik diğerleri de devam ediyor. 
Onları da süratle bitireceğiz. Biz kardeşlerim inşa ve ihya için varız. Laf ola beri 
gele yok. İcraat, icraat, icraat. AK Parti iktidarı budur. Bakıyorsunuz öyle bir Ana 
Muhalefet var ki yalandan geçilmiyor. İşte geçen akşam Ulaştırma Bakanım 
gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdi. Adam kendine göre öyle bir taktik 
yapıyor ki. Saat 22.00'de televizyona çıkacağım o da youtube kanalı var oradan 
Cumhurbaşkanını susturacak. Ya seviyesi yok ki seviyesine inelim. Benim için 
seviye millettir millet. Milletin de seviyesine inilmez milletin seviyesine çıkılır. 
Çünkü biz Cumhurdan icazet aldık. Cumhur ile yolumuza devam ediyoruz.
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"2023 bilesiniz ki Türkiye'de dönüm noktasıdır"

AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur 
İttifakı yoluna emin adımlarla ilerliyor. Sizlerden isteğim şu, 2023 bilesiniz ki 
Türkiye'de dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktasında hep beraber ana kademe, 
kadın kolları, gençlik kolları birlikte çalışmaya var mıyız? Maşallah, yani siz varız 
dedikten sonra mesele bitmiştir.  

Nasıl ki Samsun'dan Sarp'a kadar bu sahili inşa ettik mi? Ettik, Giresunumuzda 
üniversitesinden tutunuz bütün buradaki kurumlarımızı inşa ve ihya ettik mi? 
Ettik ve bugüne kadar fındıkta kimsenin erişemediği noktaya biz verdiğimiz 
fiyatlarla eriştik mi? Halkımızdan aldığımız icazet neyse buna göre adımlarımızı 
attık. 

"Doğal gazımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz"

Size burada verdiğim bir söz vardı doğal gaz meselesi. Doğal gaz geldi mi, 
aldık mı. Ana Muhalefet ne diyor doğal gazın bir haftalık ömrü var diyor. Siz 
ne zaman doğru konuşacaksınız. Elhamdülillah bizim öyle bir sıkıntımız yok. 
Doğal gazımız var, FSRU'muz var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün 
tedbirlerimizi alıyoruz. Biz AK Partiyiz.
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D e r g i  Ta n ı t ı m ı

Münzevi Sanat Dergisi

Ahmet Bilgehan ARIKAN

Hep Münzevi Kalanlara…

Aşkla beraber kendimi de dünyayı da unutmak istiyorum. İstiyorum ki dünya 
da beni unutsun.

Orhan Veli Kanık

Aylık Edebiyat Kültür ve Sanat Dergisi

Reha Özcan-Yılmaz Odabaşı-Yağmur Arabacı-Lavinya Öz-Dilara Mutlu-Aslı 
Gökmen-Sevgi Ozan-Esra Kahya-Mesut Kaplan-Ergün Güngör-Kadir Tepe-Ali 
Demir-Mücahit Kartal-Nihan Özebeoğlu-Mustafa Turay-Çisem Gürel-Canel 
Işık-Cezmi Ersöz-Eda Koz-Fatih Alan-Ceysu Uçar-Irmak Bahçuvancu-Eda Duygu 
Gülten-Eslem Özbek-İlhan Sadıkoğlu-Dilara Kırcal-Özbek Akseki-Çağla Köseoğlu-
Anıl Dinçadam-Ece Batur-Ayşenur Duru-Açelya Taşkıran-Çağla Çizge

(Tanıtım Bülteninden)
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Mustafa ARMAĞAN

Kâzım Karabekir Paşa’nın
 bitmeyen çilesi

TA R İ H

Bundan 74 yıl önce 26 Ocak’ta vefat eden Kâzım 
Karabekir Paşa İstiklal Savaşı’nda Şark (Doğu) 
Cephesi Kumandanlığını başarıyla yürütüp 
Milli Mücahede’nin ilk zaferini 1920 Ekiminde 
Ermenilere karşı kazanmış, Cumhuriyetten 
sonra ise muhalif Terakkiperver Cumhuriyet 
Partisi’nin başına geçmişti. Lakin Partisi Şeyh 
Said olayı bahane edilerek kapatıldıktan sonra 
kendisi ve arkadaşları 1926 yılında İzmir 
İstiklal Mahkemesi’nde idamla yargılanıp 
beraat edecektir ama bir şartla: Evine kapanıp 
siyasetle kat’iyyen ilgilenmeyecektir.  

Paşamız 1927 senesinde sona eren 
milletvekilliğinden sonra Erenköy’deki 
köşkünde sıkı sıkıya takibe alınır. Bu sırada 
mecburen sakin bir hayat sürer. Ta ki altı 
sene sonra Milliyet gazetesinde kendisi ve 
silah arkadaşlarının aleyhine bir yazı dizisi 
başlayıncaya kadar. “Ankaralının Not Defteri” 
diye imza atan güdümlü yazar İstiklal Savaşı’nın 
sonradan muhalefete geçmiş ve şimdi 
evlerine kapatılarak susturulmuş bulunan 
komutanlarına acımasızca yüklenmektedir. 

Meçhul yazar bir ara sözü Karabekir Paşa’ya 
getirir ve onun çocuklar için “Şarkılı İbret” 
piyesi yazacağına İstiklal Savaşı hatıralarını 
yazmasının yerinde olacağı dokundurmasında 
bulunur. Buna içerleyen Paşa, belgelerle 
desteklediği cevabî mektubunu postayla 
gazeteye gönderir. İşin garibi, cevap 4 Mayıs 
1933 günü Milliyet gazetesinde çıkar ve 
tahmin edilebileceği üzere bomba gibi patlar, 
zira Paşa, sarsıcı iddialarıyla Nutuk’taki tezlere 
meydan okumaktadır.

Karabekir Paşa’nın gönderdiği altı mektup 
Milliyet’te peş peşe yayınlanır ve Harf İnkılabı 
yüzünden yerlerde sürünen gazetenin tirajı 
beklenmedik bir şekilde fırlar. Ancak “yüksek 

yerden” gelen bir emirle Paşa’nın cevaplarının 
yayını 7. mektup yayınlanamadan kesilir. 
Anlayacağınız hakem düdüğü çalıp maçı tatil 
etmiştir. 

Lakin silahıyla olduğu kadar kalemiyle de 
mücadele etmekte usta olan Kazım Karabekir 
Paşa, hazırladığı belge ve notları bu defa bir 
kitap halinde çıkarmaya karar verir. Kendi 
deyişiyle “düello” henüz bitmemiş, sadece 
yeni bir aşamaya girmiştir.

İstiklal Harbinin Esasları adını taşıyan ilk 
cildin basım işi 28 Mayıs 1933 günü öğle vakti 
bitirilmiştir. Ancak aynı günün ikindi vaktinde 
kötü haber Erenköy’deki köşkünde oturan 
Paşa’ya ulaşır. Sinan Matbaası sahibi Sinan 
Omur bir yerlerden fena halde tehdit edildiğini, 
pasaportunu alıp yurtdışına savuşmaktan 
başka çaresi kalmadığını, en acısı, basılan 
kitapların CHP İl Başkanlığı gözetiminde bir 
polis ekibi tarafından itfaiye kamyonuna 
doldurularak matbaadan götürüldüğünü 
haber verir. (Kitaplar Bakırköy’de kireç 
ocaklarında yakılacaktı.) Karabekir Paşa, 
Harbiye’den sınıf arkadaşı Başvekil İsmet 
Paşa’ya bir protesto telgrafı çekerek kanunsuz 
bir şekilde el konulan kitaplarının iadesini 
ister. Lakin herhangi bir cevap alamaz.

Sonradan öğrendiğine göre meğer CHP 
İstanbul İl Başkanı Cevdet Kerim İncedayı, 
Sinan Omur’un önüne bir kâğıt koyup zorla 
imzalatmış. Kâğıtta bizzat matbaa sahibinin, 
sakıncalı olduğu gerekçesiyle kitabın imhasını 
istediği yazmaktaymış. Oysa matbaacının 
böyle bir hakkı yoktur, zira kitabı yazar kendi 
parasıyla bastırmaktadır. Paşa bunun üzerine 
savcıya şikâyet eder ama ilgilenen olmaz. O 
zaman defterine şu sırlı notu düşer: 

78



sirdergisi.com
Şubat 2022 -  Recep 1443

“Hükümet gizli eliyle kitaplarımı yaktı.”

Karabekir Paşa başka bir eserinde de “Kızıl 
Pençe” diye gizli bir örgütten söz eder. Bu 
örgütün tetikçilerinden birisi Kılıç Ali ise öbürü 
de Recep Zühtü’dür. Kitabının yaktırılması işini 
bunlar organize etmiştir. Öte yandan Kılıç Ali 
hatıralarında kitabı yakma sorumluluğunu 
İnönü’nün üzerine atar. Ancak Gazi’nin 
Karabekir’in kitabını okuyup da “beyinsizce ve 
alçakça” diye not düşmüş olması ve Karabekir 
Paşa’nın bir akıl hastanesine götürülmesini 
tavsiye etmesinden nedense tek satırla olsun 
bahsetmez. (Bu not için Uğur Mumcu’nun 
Kâzım Karabekir Anlatıyor adlı kitabına 
bakınız.)

Lakin çilesi henüz bitmemiştir Paşa’nın. 

Ardından 70 kadar polis evini basar, 95 
dosya tutarındaki yazı ve belgelerini dört 
çuvala doldurup götürür. Keza arkadaşı Cafer 
Tayyar (Eğilmez) Paşa’nın evi de didik didik 
aranır. Asıl dertleri, yakılan kitaptan Paşa’da 
kaldığını öğrendikleri o beş tehlikeli nüshayı 
ele geçirmektir. Nüshaların nerede olduğunu 
sorarlar. Paşa ‘Onları yaktım’ diye cevap verir. 
Lakin tehditlerine devam ederler. İş, suikast 
planlamaya kadar dayanır.

“Bir suikasd eserime karşı yapıldı”, der Paşa, 
“diğeri hayatıma karşı hazırlandı. Fakat haber 
alıp önledim.” 

Bu noktadaki açıklamaları çarpıcı olup mutlaka 
dikkate alınması gerekir: 

“Bana karşı Gazi’nin bir suikasd yapacağını 
düellomuzun ilk gününden beri kaç kişilerden 
işitmiştim” der Bir Düello Bir Suikast adlı 
kitabında ve ekler: “Fakat bu bir tahminin 
sonucuydu.” 

Şimdi yeni bir suikast hazırlığı yapıldığını 
öğrenmiştir. Habere göre İstanbul Vali 
Konağında tam dört gün bu mesele müzakere 
edilmiş. Bir Ermeni’ye kendisini öldürterek 
suçu onun üzerine atacaklarmış. “Bütün 
hınçları”nın İstiklal Savaşı’nda gördüğü 
hizmetlerin belgelerini ortaya koymasından 
ileri geldiğine inanmaktadır. “Dostluğu 

düşmanlığından tehlikeli olan bu şefimiz, artık 
son kararını vermiş bulunuyor.” Böyle yazar.

Öte yandan Başvekil İsmet Paşa 1933’ün 
Ağustos ayında olaydan haberi olmadığını 
yazar kendisine. Karabekir acır ona. “Ne yazık 
ki, kendisinin “Gizli Kızıl Pençe”den haberi yok” 
der. Şunu kabul eder: “Kızıl Pençe düzeninde 
İsmet yoktu. Buna doğruca Gazi emir verir. 
Meclis Reisi, Kılıç Ali gibi en güvenilir adamları 
vasıtasıyla hükümet mekanizması gizli 
oyunlarına başlarlardı.” 

Kitabını onların yaktırdığına, evini onların 
bastırdığına, şimdi de suikast düzenleyerek 
ipini çekmek istediklerine inanır. Başvekile bir 
mektup yazarak oyunu bozmaya çalışır.

Karabekir Paşa asıl bu “anormal işler”in ülkeyi 
felç ettiğine üzülür. “Yazık ölen vakitlere, yazık 
öldürülen hakikatlere” diye hazin bir son not 
düşer defterine.

“Kızıl Pençe” düzeni Kazım Karabekir’i 
zahiren susturmayı başarsa da, o asla yılmaz, 
eserlerini yazmaya devam eder. Bugün 
elimizdeki kitapları onun bu ikinci mücadele 
cephesinin eseridir. Birçok sırrı deşifre etmiştir 
de, nedense “Kızıl Pençe”yi pek özet geçmiştir. 
İnsanın aklına geliyor ister istemez: Bu kitap 
yaktıran “Kızıl Pençe” nasıl bir örgüttü? 
Buyurun tarihin yeni bilinmezlerine…

1933 yılında yakılan kitabı 1951 yılında ailesi 
tarafından yine İstiklal Harbi’nin Esasları 
başlığıyla bastırılır. Bugün piyasada çeşitli 
baskıları bulunan bu kitabın metninin 
1933 yılında yaktırılan kitabın aynısı olup 
olmadığını bilmiyoruz. Muhtemelen kısmen 
sansürlenmiştir, zira Cemal Kutay’ın bir 
yayınında yakılan kitaptan aktarılan parça 
elimizdeki nüshadan tamamen farklı bir 
mahiyette. Günün birinde ortaya çıkacak ama 
kim bilir nereden?

“Yalan bir sistir, dağılır” demişti Paşa, “Hakikat 
ise güneştir, doğar.” Hakikatlerin yeniden 
konuşacağı günlerin yakın olması ümidiyle 
Paşa’yı vefatının 74. sene-i devriyesinde 
rahmet ve hürmetle yâd ediyoruz.
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İlker KARATAŞ

Eş-Şekûr isminin anlamı çoğu kişiler tarafından 
merak konusudur. Eş-Şekûr isminin anlamı birkaç 
manada açıklanmaktadır. Esmaül Hüsnası'ndan 
biri olan Eş-Şekûr az amele çok sevap veren 
anlamına gelmektedir. 

Eş-Şekûr Anlamı Nedir?

Eş-Şekûr isminin anlamı az iyiliğe çok mükafat 
veren ve rızasıyla yapılan iyiliklerin fazlası ile 
karşılık veren manasına gelmektedir. Diğer bir 
anlamında ise kendi rızası ile yapılan iyi işleri, çok 
fazlasıyla karşılayan Yüce Mevlamızdır şeklinde 
açıklanmaktadır. 

Şükür kelimesi iyiliği, iyilik ile karşılamak anlamına 
gelen bir kelimedir. Şekûr ise az tâat karşılığında çok büyük dereceler veren, 
saygılı günlerde yapılan amel karşılığında ahiret aleminde sonsuz nimetler veren 
Er Rahim'dir. 

Eş-Şekûr Esmasının zikir günü haftanın pazar günüdür. Bunun yanı sıra zikir 
adedi 526 adettir. Zikir saati güneş olan Eş-Şekûr Esması ''Eş-Şekûr- Ya Şekûr'' 
diyerek zikredilir.

- Bu ism-i şerifi 526 defa Ya Şekûr diye günlük olarak okumaya ve zikretmeye 
devam eder ise kişi vücut ağrılarından kurtulur. 

 - Ya Şekûr Celle Celalühü şeklinde 526 defa okuyan kişinin ise rızkı bol ve 
nimetlerinin devamlı olması sağlanır.

 - Eş-Şekûr ismi suya yazılarak ve o su ile bedeni meshader ve içer ise nefer 
darlığı ve beden yorgunluğu düzelir.

 - Eş-Şekûr ismi-i şerifi 41 defa suya okunarak, o su ile gözler yıkanıp daha 
sonrasında içilir ise büyük bereketler bulunur. Büyük bereketlerin yanı sıra 
kişinin bedeni şifa bularak iyileşir ve gözlerin görmesi kuvvetlenir.

Eş-Şekûr

E S M A - Ü L  H Ü S N A
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1 adet orta boy karnabahar

2 tane yumurta

3-4 çorba kaşığı sıvı yağ ya da 
zeytinyağ

1 dolu çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı galeta unu

Yarımşar çay kaşığı karabiber, 
kimyon, kırmızı toz biber

Çay kaşığının ucuyla zerdeçal 
(Yoksa önemli değil. renk vermesi için güzel oluyor)

Tuz

Kızartma Derdi Olmayan Fırında Soslu Karnabahar Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle karnabaharları çok küçük olmayacak şekilde parçalayıp, yıkayalım.

Tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ekleyelim. Bir miktar tuz da ekleyip, 
5-6 dakika kadar haşlayalım.

Haşlanan karnabaharları süzüp, iyice soğumasını bekleyelim.

Karnabaharlar soğuyunca sosu için tüm malzemeleri bir kaba alıp, karıştıralım.

Karnabaharlarımızı tek tek sosa batıralım. Fazla sosunu akıtalım.

Sosa batırdığımız karnabaharları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı bir 
şekilde dizelim.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında ortalama 20 dakika pişirelim.

Dilediğiniz gibi servis edip, sıcak bir şekilde tüketebilirsiniz.Afiyet olsun.

Y E M E K

Arzu KOÇAK

 Fırında Soslu Karnabahar
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İçindekini meydana çıkarmayan, gizli 
tutan, saklayan güzel dostum. Sıkıntı, ız-
dırap çeken, tarifsiz acılar içinde çırpınan, 
her yanı ağrıyan, sızlayan, gece karan-
lıklarda gözyaşı döken güzel kardeşim. 
Yalnız olduğunu düşünen, çaresiz olan, 
kalbi huzursuz olan arkadaşım. Şimdi 
mevcut ve adı koyulamayan sistemini 
yenilemeli, Allah’ın memnun ve hoşnut 
olacağı sistem ile mübadele (değişim) 
etmelisin. 

Zaman çok dar ve hayat çok kısadır. 
Zira beklenen gün yakından da yakındır. 
Bunun için acele etmeli, Allah rızası için 
bu işe hemen başlamalısın. Yarın, sonra, 
daha sonra için vaktin olmayabilir. Dün-
yalık telaşlar seni oyalarken, vaktin son 
bulabilir.

Değiştirdiğin sistem sende ilahi hayrın 
ve lutfun bulunmasına sebep olacaktır. 
“Bana yürüyerek gelene, ben koşarak gelirim” 
buyurmuyor mu yüce Mevla? Bu deği-
şime nereden başlayacağını hep merak 
etmektesin. O kadar büyük kaos ve kar-
maşıklık yaşadın ki yeni bir sistemi nasıl 
hayatına tatbik edeceksin? 

Önce Allah rızası için, kaşlarını 
çatmayacaksın, mübarek yüzünü ek-
şitmeyeceksin, gülümsemenin sadaka 
olduğunu asla hatırından çıkarmayacak-
sın. Olur olmaz her şeyi biriktirmeyecek, 
cevapsız sorular ile vaktini ve aklını 
meşgul etmeyeceksin. Gereksiz bilgiler ile 
aklını, gereksiz işler ile zamanını doldur-
mayacaksın. Sana lazım olmayan şeyleri 
omuzlamayacak kendine yük etmeyecek 
ve taşımayacaksın. Sen kıymetlisin, taşı-
dığın yükte buna bağlı olarak kıymetlidir. 

Bu yük bedenindir, ailendir, işindir, amel 
ve ibadetlerindir. Bu yükler için kendini 
zinde ve dinamik tutmalısın.

Salih ameller işlemek için ilim tahsil 
edecek ve öğrendiğin yeni şeyleri derhal 
tatbik etmeye çalışacaksın. Günah batak-
lığına girmemek için dikkat edecek, seni 
bu yola sevk edecek her şeyden uzak du-
racaksın. Sana zarar verdiğini düşünü-
yorsan hemen oradan hicret edecek ve 
daha rahat edeceğin bir yer seçeceksin. 

Salahiyet (yetki) sahibi olmak için, 
üzerine aldığın vazifeyi hakkı ile yerine 
getirecek! İhmal, erteleme ve gevşeklik 
yapmayacaksın. Bir iş için emir almış 
asker gibi vazifelerini ciddiyet ve vakar 
ile yapacaksın. Unutma! Allah doğruların 
daima yardımcısıdır.

Salih olmak, işe yarar, elverişli, uy-
gun itikatlı, dini emir ve yasaklara uyan, 
faziletli, takva sahibi, ihlâs ile ibadet 
etmek için Cenab-ı Hakk’ın razı olacağı 
ve Peygamber (a.s.)’ın beğeneceği işler 
ve iyilikler yapacaksın. Bunları yapar-
ken ölçün hep Kur’ân ve Sünnet olacak. 
Öğrendiğin kaynakları iyi tespit edip, gü-
venilir bilgiler ile kendini besleyeceksin. 
“Mü’min ölçü sahibidir, ölçüsüz olmaz.”

Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor:“Allah Resulü 
(s.a.v.)sefere çıkacağı zaman hanımları ara-
sında kura çekerdi. Bir keresinde kura benimle 
Hafsa’ya (r.a.) çıktı. İkimizde develere binerek 
yola çıktık…” diye devam eden olaydan 
da anlıyoruz ki Efendimiz (s.a.v.) hanım-
ları arasında da ölçülü davranır, hakkı 
gözetmek için kura çekermiş.

MÜ’MİN ÖLÇÜSÜZ OLAMAZ!

Sadettin TURHAN

TA S AV V U F
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Golf

O T O M O T İ V

Cengiz AVCILAR

Yapay zeka ile akıllı aydınlatma.
Golf 8 IQ Light LED Matrix Farlar
Golf'ün aydınlatma alanında otomotiv endüstrisinin 

en gelişmiş teknolojik seviyesini ifade eden IQ. LIGHT – 
LED Matrix farları, her bir farın içinde bulunan 22 adet 
bağımsız LED modül ile farklı hava ve yol şartlarında en 
optimum aydınlatmayı garanti altına alır. Zayıf görüş 
koşulları için özel bir fonksiyonu da bulunan statik viraj 
farları, “Şehir İçi”, “Standart” ve “Otoban” olmak üzere 3 
farklı uzun far modu ve entegre dinamik sinyal lambaları 
ile IQ. LIGHT – LED Matrix farlar, ayrıca düşük enerji 
tüketimleri ile yakıt ekonomisine de katkı sağlar.

Üstelik Dinamik Uzun Far Asistanı "Dynamic Light 
Assist" ile birleştiğinde bu farlar, uzun hüzmeli farlar 
ile ilerlerken merkezi kamera sistemi tarafından tespit 
edilen trafikteki diğer araçların sürücülerinin gözlerini 
kamaştırmamak için, LED modüllerini ayrı ayrı kapatıp 
açabilir.

Geleceğe doğru bakın.
Golf 8 Dijital Kokpit Tasarımı
Golf, tamamen dijital iç mekanı ile daha fazla 

eğlence ve daha hissedilebilir bir konfor sunarken 
sizi geleceğe de yakınlaştırır. Dijital Gösterge Paneli 
“Active Info Display”, 10” genişliğinde yüksek 
çözünürlüklü TFT LCD ekranıyla, tüm veri ve bilgileri 
direkt olarak sürücünün görüş alanına yansıtır. 
Ayrıca Renkli Ek Bilgilendirme Ekranı “Head-up 
Display” sayesinde ön cam, bir projeksiyon yüzeyine 
dönüşür. Böylece hız, sürüş destek sistemlerinden 
gelen mesajlar veya navigasyon talimatlarını takip 
ederken gözünüzü yoldan ayırmanıza gerek kalmaz.

Dijital Kokpit’in tam ortasında, sürücüye 
dönük bir şekilde konumlandırılan merkezi bilgi ve 
eğlence sistemi ekranı, radyo, bluetooth, telefon ve 
navigasyonun dışında 3 Bölgeli Tam Otomatik Klima 
“Climatronic” ve araç ayarları için de bir kontrol 
paneli görevini üstlenir. Fiziksel tuşlardan tamamen 
arındırılmış, kullanıcı dostu ve dijital bir kokpit!

Güç, yeniden tanımlandı.
Golf 8 eTSI Mild Hybrid Teknolojisi
Golf, dünyaca ünlü TSI motorların yepyeni bir 

evrim seviyesini taşır: Yeni 1.0 TSI 110 PS EVO, 1.0 
eTSI 110 PS EVO ve 1.5 eTSI 150 PS EVO motorlar, 
aynı zamanda değişken emme ve egzoz subap 
zamanlaması ve 350 bar gibi yüksek basınca sahip 
direkt benzin enjeksiyonu ile donatılmıştır. Bu 

gelişmiş teknolojiler sayesinde tüm günlük kullanım 
devir aralıklarında maksimum tork değerlerini 
kullanıma sunan TSI ve eTSI motorlar, her an 
hazır bir yüksek çekiş gücünü ve sessiz çalışma 
karakterini garanti eder.

Yeni eTSI, ayrıca Aktif Silindir Yönetimine 
“ACT” ve eşsiz bir Mild Hybrid teknolojisine 
sahiptir. 48V’luk bir Lithium-ion batarya’dan güç 
alan Hybrid sistem, kalkışlarda ve ek güç ihtiyacı 
olduğunda devreye girerek 0,4 lt/100 km’ye kadar 
ek yakıt tasarrufu sağlar. Frenleme ve benzinli 
motorun çalışması sırasında kendi kendine şarj olan 
bataryalar kullanım kolaylığı sunar.

Güvenlik
Bilimkurgu filmlerinden bir teknoloji. Şimdi.
Golf 8 Travel Assist Teknolojisi
Yarı Otonom Sürüş Asistanı "Travel Assist", 

son derece pratik bir sürüş destek sistemidir. 
Monoton ve yorucu sürüş durumlarında, Golf’ün 
çok fonksiyonlu direksiyonu üzerinde bulunan 
dokunmatik bir yüzeye dokunarak sistemi aktive 
edebilir, konforlu ve güvenli bir yolculuğun keyfini 
sürebilirsiniz. Sistem, içeriğinde barındırdığı radar, 
sensör ve kameralar yardımıyla şerit çizgilerini 
takip eder, direksiyon, gaz ve frenleme kararlarını 
otonom bir şekilde vererek önde seyreden araç ile 
takip mesafesini korur ve gerektiğinde kontrollü bir 
şekilde şerit değiştirebilir.*

Yarı Otonom Sürüş Asistanı "Travel Assist", 
özellikle otoyollarda önünüzdeki araçla mesafeyi 
hesaba katarak şeridinizi ve hızınızı korumanıza 
yardımcı olur.

Çift Kavramalı Şanzıman "DSG", trafik sıkışıkken 
ve dur-kalk trafikte sürüş keyfinizin artırır.

* Sistemin kabiliyetleri dahilinde. Sürücü her 
zaman destek sistemlerini kapatma konusunda 
hazırlıklı olmalı ve aracı dikkatli bir şekilde kullanma 
sorumluluğunu göz ardı etmemelidir.
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M A K A L E

HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLDU (!) 
Sencer OLGUN

Üç yıl önce “Her şey çok güzel olacak!” sloganlarıyla İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’na aday olan Sayın Ekrem İmamoğlu, rakiplerine göre daha 
büyük büyük vaatlerde bulunup, süslü kelimler kullanıp, iddialı konuşarak 
seçmenin karşısına çıkmış ve sonuç olarak da belediye başkanlığını kazanmıştı. 

  Kendisinin ifadesiyle buraya kadar her şey çok güzeldi. Fakat bundan 
sonrasını siz değerli okurların dikkatine ve takdirine sunuyorum.

Birinci vaadi; İstanbullu suyu pahalı içiyor, biz yüzde kırk ucuzlatacağız. 
Sonuç; verdiği sözü tutmak için seçimden sonra suya yüzde kırk indirim yaptı. 

Ancak, İBB yönetimi, iki buçuk sene içinde İBB Meclisi’ne yedi kez suya zam 
teklifi ile geldi. Cumhur İttifakı’nın itiraz niteliğindeki oyları ile bu yedi zam 
teklifinden ancak ikisi zam oranları azaltılmış şekliyle kabul edildi.

İkinci vaadi; İBB’de hiçbir işçinin ekmeği ile oynamayacağım, hiç kimsenin 
işine son vermeyeceğim. Sonuç; İBB yönetimi, 2021 Eylül ayı sonu itibariyle 
toplam 13.312 çalışanının işine son verdi. Bunların yerine toplam 44 bin 995 
kişi işe alındı. Daha da kötüsü işe aldığı kişilerden bir kısmının terör örgütlerine 
mensup olduğu tespit edildi.

Üçüncü vaadi; İstanbul’da yirmi milyon metrekarelik yeni yeşil alan ile on beş 
yeni yaşam vadisi yapılacak. 

Sonuç; AK Parti döneminde yapımı tamamlanan Kemerburgaz Kent Ormanı’nın 
tabelasını asıp vatandaşa ‘Ben yaptım’ dedi. Buraların düzenlemeleri AK Parti 
Belediyeciliği zamanında yapıldı.  Bu park açık ve vatandaş tarafından gezilebilen 
yerlerdi. Ancak CHP’li İBB Başkanı bu ormanları sanki kendi yapmış gibi paylaştı 
ayrıca buranın da ismini hiçbir meclis kararı olmadan Atatürk Kent Ormanı yaptı.

Dördüncü vaadi; İstanbul’a her yıl yüz bin bin ağaç dikeceğiz.
Sonuç; bu vaatle ilgili de hiçbir çalışma yapılmadı. Bununla birlikte AK Parti 

döneminde şehir içinde yapılan dikey bahçelerin bakımını yapamayıp bir bir 
söktüler.

Beşinci vaadi; İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını üç kata 
çıkaracağız.

Sonuç; yeşil alanları satışa çıkardı (Örnek: Büyükçekmece Albatros Kent 
Ormanı, Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri imara açılmasına müsaade etmedi.) 
Şehre yeni hiçbir yeşil alan eklemedi.

Altıncı vaadi; beş sene içerisinde metro hatlarını iki katına çıkaracağız. 
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Sonuç; AK Parti döneminde başlatılan metro hatlarını kısmen devam ettirdi. 
Yeni hiçbir hat ve proje eklemedi.

Yedinci vaadi; Marmaray’ın kuzeyinde iki yakadaki raylı sistemleri bir birine 
bağlayan yeni bir boğaz geçişi yapılacak.

Sonuç; hiçbir çalışma yapılmadı.
Sekizinci vaadi; Yüz bin araç kapasiteli otopark yapılacak.
Sonuç; AK Parti döneminde inşaatına başlanan bir - iki otopark dışında 

hiçbir yeni otopark inşaatına başlamadı. Üstelik yirmi yıldır kullanımda olan 
Merter’deki kapalı otoparkı yok pahasına sattı. Cumhur İttifakı’nın konuyu 
gündeme getirmesi ve kamuoyu baskısı ile satışı iptal etti.

Dokuzuncu vaadi; Atatürk Olimpiyat Stadı ve çevresi güneş enerji santrallerine 
dönüştürülecek.

Sonuç; hiçbir çalışma yapılmadı.
Onuncu vaadi; İstanbul’un kuzey ve güney sahillerine kurulacak rüzgâr gülleri 

ile enerji üretimi sağlanacak.
Sonuç; hiçbir çalışma yapılmadı.

On birinci vaadi; Gaziosmanpaşa Bilişim ve Üretim Vadisi açılacak.
Sonuç; hiçbir çalışma yapılmadı.
On ikinci vaadi; Esenler’de Teknokent açılacak. 
Sonuç; açılmadı.
On üçüncü vaadi; Kartal Bilişim ve Üretim Merkezi açılacak.
Sonuç; hiçbir çalışma yapılmadı.
On dördüncü vaadi; yeni evlenecek ihtiyaç sahiplerine 2.000 TL düğün 

hediyesi verilecek. 
Sonuç; hiç kimseye böyle bir sosyal yardım yapılmadı.
On beşinci vaadi; evlenenlere beyaz eşya ve mobilya yardımı yapılacak.
Sonuç; hiçbir yardım yapılmadı.
On altıncı vaadi;  yaşlılar için on adet gündüz bakımevi kurulacak.
Sonuç; böyle bir çalışma yapılmadı.
On yedinci vaadi; geçim sıkıntısı yaşayan ailelere “Geçim destek paketi” adı 

altında 2.020 TL. yardım yapılacak.
Sonuç; böyle bir yardım çalışması yapılmadığı gibi var olan birçok kişinin 

yardımını da iptal etti.
On sekizinci vaadi; Beş kişi kapasiteli yirmi adet yurt açılacak.
Sonuç; AK Parti döneminde inşaatı tamamlanmış iki adet binanın tefrişatını 

yapıp yaklaşık altı yüz kişilik yurt açtı. Bununla birlikte Küçükçekmece ve 
Bağcılar’da bulunan iki ayrı yurt binası inşaatını durdurdu.

On dokuzunu vaadi; Şehir Tiyatrosu sahne sayısı iki katına çıkarılacak.
Sonuç; yeni hiç bir tiyatro salonu yapılmadı.
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Yirminci vaadi; on beş yeni kültür merkezi ve müze yapılacak.
Sonuç; hiç bir çalışma yapılmadı.
Yirmi birinci vaadi; otuz yüzme havuzu ve otuz kapalı spor salonu yapılacak.
Sonuç; yeni hiçbir yüzme havuzu ya da spor salonu yapılmadı.
Yirmi ikinci vaadi; sosyal yardımları artarak devam edecek.
Sonuç; var olan sosyal yardım bütçesini düşürdü.
Yirmi üçüncü vaadi; İstanbul’da kentsel dönüşüm çerçevesinde her yıl 20 bin 

konut, 5 yılda 100 bin konut yapılacak.
Sonuç;  İBB’nin kentsel dönüşüm bütçesi altı kat düşürüldü. İBB 

sorumluluğundaki dokuz riskli bölgedeki 3.888 bağımsız birim ile ilgili hiçbir 
adım atamadı. Yaklaşık iki buçuk yılda toplam 260 konut yapabildi.

Yirmi dördüncü vaadi; on ilçede Dünya Dilleri Merkezleri açacağız. Gençlere 
bu merkezlerde TOEFL ve IELTS kursları vereceğiz. İlk sınav ücretlerini de İBB 
ödeyecek.

Sonuç; böyle bir uygulama yapılmadı.
Yirmi beşinci vaadi; on ilçede, on adet Gençlik Merkezi kurarak gençlerin 

sosyal hayata katılımı sağlanacak.
Sonuç; böyle bir çalışma yapılmadı.
Yirmi altıncı vaadi; Beylikdüzü – Sultanbeyli arasında TEM Otoyolu üzerinde 

Megabüs projesi yapılacak.
Sonuç; bununla ilgili hiçbir çalışma yapılmadı.
Yirmi yedinci vaadi; 500 km bisiklet yolu yapılacak.
Sonuç; bu konuda da herhangi bir çalışma yapılmadı.
Yirmi sekizinci vaadi; açacağımız kırk doğumhane, yirmi yeni Kadın Sağlığı - 

Tarama Merkezi ve on Çocuk Sağlığı Merkezleri ile sağlık alanındaki eksiklikler 
kapatılacak.

Sonuç; hiçbir şey yapılmadı.
Yirmi dokuzuncu vaadi; İstanbul’un 961 mahallesinde, kadınlar, çocuklar, 

yaşlılar ve gençler için Mahalle Evleri inşa edeceğiz. İçerisinde çok amaçlı bir 
salonu olacak. Mahallelinin ihtiyacına göre düğün, nişan, taziye, doğum günü 
kutlamaları, maç izleme gibi özel etkinliklere ev sahipliği bu salonlarda yapılacak. 
Burada 4.000 kişiye istihdam sağlanacak.

Sonuç; Bir tane bile açılmadı.
Otuzuncu vaadi; İstanbul’un farklı semtlerinde on adet Engelli Gündüz Bakım 

Evi inşa edeceğiz. Bu evler, engellilerin her türlü özel ihtiyaçlarına uygun nitelikte 
olacak. Down sendromlu, otizmli, öğrenme güçlüğü çeken bireylere ve onların 
ailelerine özel, öğrenme ve sosyalleşme köyü kuracağız.

Sonuç; henüz bir tane açıldı.
Otuz birinci vaadi; İstanbul’un trafik çilesini azaltacağız
Sonuç; İstanbullunun trafik çilesi günden güne katlanarak artıyor.
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Otuz ikinci vaadi; tarım 
alanlarını koruyarak kırsal bölgeleri 
kalkındıracağız.

Sonuç; hiçbir çalışma yapılmadı.
Otuz üçüncü vaadi; Metrobüs’te 

yeni dönemi başlatacağız.
Sonuç; nasıl bir yeni dönemse hiçbir 

çalışma yapılmadı.
Otuz dördüncü vaadi; bana göre çok 

hızlıca birkaç yıl içerisinde en az %50 
artırılabilecek bütçe potansiyeline 
sahiptir İstanbul.

Sonuç; 2019 yılının sonunda olan 
30 milyar TL olan borç, 2020 yılının 
sonunda 42 milyar TL’yi buldu İBB’nin 
borcunun bu kadar hızlı artması 
bütçedeki öz gelir oranını da düşürmüş 
durumda. 2018’de %29’u gören öz 
gelir oranı şimdilerde hayal olmuş gibi.

  İki buçuk yıldır İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı 
yürüten Sayın İmamoğlu’ndan 
tüm vaatlerini bu süre içerisinde 
tamamlamış olması elbette 
beklenemez zira iki buçuk yıl daha 
süresi var. Ancak seçim öncesi son 
derece iddialı konuşan, her seferinde 
on altı milyon nüfus için çalışacağını 
söyleyen bir başkandan bu vaatlerinin 
hiç olmazsa yarıya yakınını ya da üçte 
birini veya onda birini hayata geçirmiş 
olması beklenirdi. 

  Hadi diyelim ki evdeki hesap 
çarşıya uymadı; “Her şey çok güzel 
olacak(!)” gibi süslü cümleler, on altı 
milyon İstanbullu için seferber olmalar, 
diyelim ki hepsi şovdu… İki buçuk yıldır 
bu millete sunabileceğiniz hiç mi güzel 
bir şey yoktu?  Yönetiminden sorumlu 
olduğunuz halk sel felaketi yaşarken 

denizdeydiniz, deprem için yardıma 
gittiğiniz şehirde yaralıların acısını 
paylaşmak yerine kayaktaydınız, 
İstanbul halkı canhıraş bir şekilde karla 
boğuşurken siz İngiltere Büyükelçisi ile 
balıkçıda keyif çatıyordunuz… Doğrusu 
rolünüzü çok iyi oynadınız, iki buçuk 
yıldır her şey çok güzeldi (!). 

  Uzaklara gitmeye gerek yok 
içinizden biri olan gazeteci Sayın 
Can Ataklı bakın sizi ve yaptıklarınız 
ne güzel özetlemiş: “Ben icraat 
görmedim. AKP, alt - üst geçitleri bile 
donatıyordu.  Bahanesi yok bu işin, 
yapacaksın kardeşim! Bütün gücünü 
seferber edeceksin! Demeçlerle, 
şovlarla, ‘İstanbul senindir,  her şey 
çok güzel olacak.’ demekle olmuyor 
bu işler. Böyle bir acemilik, iş bilmezlik, 
çapsızlıkla cumhurbaşkanlığı hayal 
edilemez. Meteorolojiden günler 
öncesi karla ilgili mesajı alırken bu 
kadar önemli bir günde o yemeği 
erteleyebilirdin. Daha büyük fahiş 
hata; gerekli açıklama yapmadan ‘Biz 
insan değil miyiz, bizim de hakkımız 
yok mu?’ diye savunamazsınız 
kendinizi. Sizin de bazı şeyler yapmaya 
hakkınız var ama çok önemli bir 
kamu görevi yapıyorsanız bazı özel 
hayat keyiflerinden çekineceksiniz. 
Bir de salak gibi gideceğin restoranın 
önüne önceden kar kürüme araçlarını 
gönderirsen ve onlar da on dakikada 
bir ‘Aman, buradan başkan çıkacak, 
ayıp olmasın.’ diyerek oraları kar 
kürümesi yapınca da…” 

  Sevgili İstanbullulara arz 
olunur…
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın KKTC'nin kuruluşunda 
görev alan kutsal bir kuruluş olduğunu söyledi. Ayşenur Arslan'ın TMT ile 
ilgili sözlerine tepki gösteren Tatar "TMT şerefli ve haysiyetli bir teşkilattır" 
açıklamasını yaptı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ayşenur Arslan'ın Kıbrıs Türkünün onuru ve 
bağımsızlığı için mücadele veren Türk Mukavemet Teşkilatı’na (TMT) yönelik 
sözlerine tepki gösterdi.

"TMT şanlı bir direniş örgütüdür" diyen Ersin Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 
kuruluşunda büyük hizmetler veren kuruluşa söylenen sözlerle ilgili dikkat 
edilmesi gerektiğini ifade etti.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT), Türkiye'nin de desteğiyle kurulan bu teşkilat 
KKTC'nin bugünlere gelmesinde büyük rol oynamıştır.
Merhum Adnan Menderes Özel Harp Dairesini görevlendirip örtülü ödenekten 
destek vermiştir. Mukavamet değil efsanevi bir direnişle KKTC’nin var oluşuna 
katkı vermiş son derece kutsal kadim bir kuruluştur.

Son derece kadim bir kuruluştur. 1960 yılına kadar Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 
kuruluşunda büyük hizmetler vermiştir. 1960 anlaşmalarıyla Türkiye, Kıbrıs 
Cumhuriyeti'nin garantör ülkesi oluyor.
"TMT şerefli ve haysiyetli bir teşkilattır"

1974'e kadar buradaki varlığımızı sürdürmemize, o zor günlerde varlığımızı 
sürdürmemizde Türk Mukavemet Teşkilatı'nın çok büyük katkıları olmuştur.
Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin kuruluşunda görev alan kutsal bir kuruluştur.

Bu konuları bilmeden, TMT'ye söylenen sözler bizi üzer. TMT şanlı bir direniş 
örgütüdür. Kıbrıs Türk halkının korunmasında büyük bir mücadele vermiştir. 
Tarihi doğru aktarmak lazım, TMT şerefli ve haysiyetli bir teşkilattır.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: TMT 
şerefli ve haysiyetli bir teşkilattır

Tülay Akımcılar

M A K A L E
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, son dönemde artan sağlık çalışanlarına yönelik 
şiddet konusuyla ilgili, "Bu konuda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında 
kamuoyuna açıklayacağız" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığı'nda 
yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Koca ile verimli bir istişare 
yaptıklarını belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Tazminat talepleri karşısında hekimler de hakimler gibi korunacak. Sağlık 
çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında 
kamuoyuna açıklayacağız." 
"Adaletin gerektirdiği sonuçlara birlikte ulaşacağız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Bozdağ'a teşekkür 
ederek şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süredir üzerinde çalıştığımız sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis 
davaları konusunda somut tutumları için şükranlarımı sunuyorum. Adaletin 
gerektirdiği sonuçlara birlikte ulaşacağız."

Bakan Bozdağ: Sağlık çalışanlarına 
şiddet konusunda yeni adımlar atacağız

Ezgi Akımcılar

A İ L E
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Mustafa ÇETİNTAŞ

G Ü N C E L 

Hekimoğlu İsmail

Hekimoğlu İsmail (d. 1932, Erzincan - ö. 15 
Ocak 2022, İstanbul) Türk emekli astsubay, yazar, 
gazeteci ve köşe yazarı.

Asıl adı Ömer Okçu olup, yazılarında kullandığı 
"Hekimoğlu İsmail" müstearı dedesinin adıdır. 
1932'de Erzincan'da doğup burada ilk ve orta 
öğrenimini bitirdikten sonra 1952'de Zırhlı Birlikler 
Okulu'ndan mezun olmuştur. Daha sonra astsubay 
olarak göreve başladığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 
1972'de emekli olmuştur.

2009 itibarı ile 80 baskıyı geçen, bir dönem 
yasaklanıp daha sonra serbest bırakılan Minyeli 
Abdullah romanını 1967'de yazmış ve bu eser ile 
tanınmıştır. Gazeteciliğe haftalık İttihad gazetesi ile 
başlayıp 5 yıl Yeni Asya Gazetesi'nde köşe yazarlığı 
yapan ve 1975'te Sur dergisini çıkaran Okçu, 
Türdav'ın ve Timaş'ın kurucuları arasındadır.Birçok 
dergi ve gazetede yazılar yazan Hekimoğlu'nun 
40'tan fazla eseri olup yurt içi ve yurt dışında 
yüzlerce konferans vermiştir. Kendisine Harran 
Üniversitesi tarafından "Edebiyat Doktoru" unvanı 
verilmiştir.

Yazıları sebebiyle 1950'den itibaren çeşitli 
zamanlarda hakkında davalar açılmış, gözaltına 
alınmış, birkaç kere DGM'ye çıkarılmış, 163. 
maddeden yargılanmış, 1992'de de Zaman'daki 
"Demek ki öyle..." başlıklı yazısı sebebi ile TCK’nın 
159. maddesini ihlal ettiği gerekçesi ile 1 sene 
mahkûmiyet cezası alıp 72 gün hapis yatmıştır.
Şubat 2002'de felç geçirmesi sonucu sol bacağını 
ve sol elini kullanmakta zorluk çekmektedir.
Askerlik hayatında başladığı kep giyme alışkanlığını 
bırakmayarak çoğunlukla kepiyle görüntülenmiştir. 

15 Ocak 2022'de vefat etmiştir.
Hayatı
1932'de fakir düşmüş bir ailede, Fahri-Mahbube 

çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 
İstiklal savaşı sırasında Kâzım Karabekir Paşa'nın 
emrinde çalışan babası, 4 yıl askerlik yapıp 
memleketine döndüğünde harap olan evinin 
onarımı için İstiklal Madalyası'nı satmıştır. Anne 
ve babasının okuma yazması olmaması sebebi ile 
kitap içinde bulunmayan bir evde büyümüştür. 
ilkokul birinci sınıfa giderken yaşadığı 1939 Erzincan 
Depremi'nde ablası, ağabeyi ve kardeşi depremde 
ölmüş, annesi, babası ve kendisi yaralı olarak 
kurtulmuştur.[5]

Ancak bir yıl sonra okuluna dönebilen Ömer Okçu 
1946’da ilkokulu, 1950’de ortaokulu Erzincan'da 
tamamladıktan sonra 1950'de İstanbul'a giderek 
Zırhlı Birlikler Okulu'na yazılmıştır. Bu sürede 
1953'e kadar orta saha ve forvette görev aldığı 
Davutpaşa takımına da girmiştir. 1952'de 
askeri okulu tamamlamasının ardından Kartal 
Maltepe'deki 1. Zırhlı Birlikler Tugayı'nda Tank 
Astsubayı olarak göreve başlamış, bir süre Erzurum, 
Kandilli'de görev yapmasının ardından 1960'ta Hava 
Kuvvetleri'ne geçerek füzeci olmuştur. Amerika'ya 
elektronik üzerine 6 aylık eğitime gönderilmiş ve 
füzeler üzerinde uzmanlaşmıştır. Askerlik hayatı 
boyunca 10'dan fazla kez Amerika'da eğitimlere 
katılmıştır. Birçok kez Avrupa'ya da gönderilen 
Okçu, bu geziler hakkında "Avrupa’yı İslamiyet’ten 
fazla bilirim, Allah beni affetsin. Yani hayatımı oraya 
harcadım. Avrupa ülkelerini bir bir dolaştım. Ordu 
beni dolaştırdı, orduya minnettarım." demektedir. 
1958'de New York'tan İstanbul'a gelirken Atlas 
Okyanusu üzerinde iken 4 motorlu uçağın 3 
motorunun durması sonucu bir ölüm tehlikesi 
atlatmıştır.

Askerlik hakkında "Askerlik çok iyi bir meslek. 
Ben kültürümü orada artırdım, orada tahsil yaptım. 
Orada dinimi, imanımı öğrendim. Dünyaya tekrar 
gelsem, her hâlde yine asker olurdum. Askerlik tabii 
ters gidene de çok kötü bir meslek." diyen Ömer 
Okçu, ilk kez 1957'de gördüğü Kur'an'ı okumanın 
yanında, Arapça, İngilizce ve Osmanlıca'yı da kendi 
çabasıyla öğrenmiştir. Dinle ilgilenmeye başlaması 
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üzerine eserleriyle tanıştığı Said Nursi ile bizzat 
tanışmak için 1957'de Emirdağ'a giderek Said 
Nursî'nin talebeleri arasına katılmış, daha sonra 
Erzurum'da sohbetine katılarak tanıştığı Mehmet 
Kırkıncı'ya da talebe olmuştur. Fethullah Gülen ile 
tanışıp ona talebe olması 1970'lerdedir.[3] 1972'de 
ordudan emekli olan Okçu Nurcu kimliği sebebi 
ile birçok kez üstlerine şikayet edilmesine karşın 
çalışkanlığı ve bilgisi onun ordudan atılmasını 
önlemiştir.[2] Ancak, askeriyede birçok defa da 
mahkeme kararı ile olmasa da komutan emri ile 
hapis cezası almıştır.

1959'da Şermin Hanım ile evlenmiş ve bu 
evliliğinden Osman ve Ayşe adında iki çocuğu 
olmuştur. 1967'de haftalık İttihad Gazetesi ile 
yazı hayatına başlayan Okçu, kendini gizlemek 
ve kitaplarını korumak adına Hekimoğlu İsmail 
müstear adını kullanmayı tercih etmiştir. 
"Hekimoğlu İsmail" adının tanınmasını sağlayan 
Minyeli Abdullah romanı kitaplaşmadan önce 
ilk defa 1967’de Babıali’de Sabah gazetesinde, 
1968’de Mihrap Yayınları tarafından kitap olarak 
yayımlandı.  2009 itibarı ile 80'den fazla kez baskısı 
yapılan, yüzbinlerin okuduğu Minyeli Abdullah 
romanını hem ordudan, hem de cemaatten, hem 
de ailesinden gizli olarak ve parası yetmediği için 
çöplükten topladığı kâğıtları kullanarak yazdığını 
ifade etmektedir. 1969-1974 yılları arasında Yeni 
Asya Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmış, 1975'te 
Sur Dergisi'ni çıkarmıştır. 1975'te Ahmed Günbay 
Yıldız ile birlikte Türdav'ı, 1982'de ise birçok ortakla 
beraber, şu anda başında oğlu Osman Okçu'nun 
bulunduğu, Timaş'ı kurmuştur. 1988'den beri 
Zaman Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Kimliği ortaya çıkmasının ardından 163'üncü 
maddeden yargılanmıştır. Minyeli Abdullah romanı 
1986'da toplatılıp sonra serbest bırakılmıştır. 
26 Ocak 1987 tarihli duruşmasında bu roman 
ile devlet düzenine karşı çıkmakla suçlanmıştır. 
Yazıları sebebi ile 11 defa hakkında soruşturma 
açılmıştır. Zaman'daki "Demek ki öyle..." başlıklı, 
Harp Okulları sınavına İmam Hatip Lisesi'ne gittiği 
için kayıt yaptıramayan gençlerin ve ailelerinin 
durumlarını konu aldığı yazısının ardından Türk 
Ceza Kanunu’nun 159. maddesini ihlal ettiği 
sebebi ile 1 sene mahkûmiyet cezası almış, infaz 
yasası gereği cezasında indirime gidilmesi üzerine 
1992'de Şile Kapalı Ceza ve Tevkif evi' nde 72 gün 
hapis yatmıştır. Birkaç kere DGM'ye çıkarılan Okçu, 
1994'te 15 yıl ağır hapsinin istenmesine karşın delil 
yetersizliğinden beraat etmiştir.

3 Şubat 2002’de Eyüp Sultan Camii’nde beyin 
kanaması geçirmiş, komadan kurtulup evine 
getirilmesinin ardından 1 Mart 2002'de ikinci defa 
beyin kanaması geçirmiştir. Kendisine müdahale 

eden doktorların yüzde 5 yaşama şansı vermesine 
karşın hayatta kalmış ancak vücudunun sol tarafı 
felç olmuştur. 10 Haziran 2009'da kolon kanseri 
nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmış ve yeni 
bir ameliyat geçirmiştir. Rahatsızlıkları nedeniyle 
hastanede tedavi gören Okçu 15 Ocak 2022'de 
vefat etmiştir.

Eserlerinin Etkisi ve Yazarlıkla İlgili Görüşleri
Romanlar hakkındaki görüşlerini "Şimdi ben 

dünyayı görmüşüm. Bir Çin’e gitmedim. Grönland 
Adası’na bile gittim. Sıcak sular fışkırıyor, buzların 
arasından. Avrupa’yı Avrupa yapan, romanlardır. 
Müslümanların romanları olsaydı, bu kötü hallere 
düşmezlerdi. Çünkü, romanda her şeyi söylersin, 
diğer kitaplarda söyleyemezsin." şeklinde ifade 
eden Okçu, 1980'lerin sonunda aynı adla sinemaya 
da aktarılan "Minyeli Abdullah" romanı ile İslamî 
kesimde 1970’lerde "Hidayet Romanları" da 
denilen bir akımın başlamasına ve bu kesimde 
romanın yaygınlaşmasına sebep olmuştur.

Eleştirmenler tarafından edebî değeri hâlâ 
tartışılan Minyeli Abdullah romanı hakkında 
"Ben roman yazmadım, ben dertlerimi yazdım, 
ister beğensinler, ister beğenmesinler." diyen 
yazar, romancılığını "Ben dünyanın en büyük 
romancılarından biriyim. Kitlelere tesir etmişim. 
İnsanları sürüklemişim peşimden. İnsanları 
ağlatmış, güldürmüşüm. Bir nesli ayağa 
kaldırmışım. Minyeli Abdullah bir lokomotiftir. 
Minyeli Abdullah’tan sonra, yüzlerce roman yazıldı. 
Ama tutturamadılar tabii. Neden tutturamadılar? 
Geldim, gittim demekle roman olmaz. Ben roman 
yazarken, oturup ağlıyorum. Ağlıyorum hüngür 
hüngür. Gözyaşlarım kağıda dökülüyor." şeklinde 
anlatarak, roman yazarlığı hakkındaki görüşlerini 
"Ağlayarak yazmayan okuyucuyu ağlatamaz. Yüreği 
yanmayan başkasının yüreğini yakamaz. Sırça 
köşklerde ayak ayak üstüne atarak roman yazılmaz. 
Bir işe talip olan insan yanacak, kavrulacak ki bir 
tesir bıraksın. Dinim, imanım, milletim, vatanım 
diye feryat edecek. Eğer bu aşk ve şevkle bir kitap 
yazılmışsa okunur." sözleri ile ifade etmektedir.

"İdealist, Müslümanları ayağa kaldırmak için 
yazılmış bir kitaptır." diye anlattığı "Müslüman ve 
Para" isimli kitabı üzerine Turgut Özal'ın önemli 
ekonomi kurmaylarından Adnan Kahveci kendisini 
arayarak kitabı okuyup, çok hoşuma gittiğini ve 
kendisiyle mutlaka tanışmak istediğini belirtmiştir. 
Adnan Kahveci'nin bu konuşmadan 15 gün sonra 
trafik kazasında vefat etmesi üzerine bu buluşma 
gerçekleşmemiştir.
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Ukrayna Premier Lig takımlarından Dinamo 
Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Türk 
futbolunun başarısı için kulüplerin yabancı oyuncu 
transferinden daha çok altyapılarından yetişen 
genç yeteneklere şans tanıması gerektiğini söyledi.

Daha önce Türkiye A Milli Futbol Takımı ile 
Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Rumen 
teknik direktör, Ukrayna ekibinin Antalya 
kampında, Dinamo Kiev'in yanı sıra Türk 
futbolunun geleceği, Spor Toto Süper Lig'de 
şampiyon adayına, "Üç büyükler" ile Türkiye A 
Milli Futbol Takımı'nın durumuna ilişkin soruları 
yanıtladı.

Antalya'da kamp yapmaktan memnuniyet 
duyduğunu, Dinamo Kiev'in büyük bir kulüp 
ve marka olduğunu ifade eden Lucescu, geçen 
sezon mavi-beyazlılarla Ukrayna Premier Lig'de 
şampiyonluk kupası, Ukrayna Kupası ve Ukrayna 
Süper Kupası'nın sahibi olduklarına dikkati çekti.

Mircea Lucescu, çalıştırdığı takımın geleceğini 
de planladığını vurgularken, sol bek Vitaliy 
Mykolenko'nun İngiltere Premier Lig takımlarından 
Everton'a transfer olduğunu anımsattı.

"Dinamo Kiev'in her geçen yıl daha iyi olacağına 
inanıyorum"

76 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, Dinamo 

Kiev'in çok iyi durumda olduğuna işaret etti.

"Elimizdeki yeteneklerle idare etmeye 
çalışıyoruz. Çok büyük yıldızlar alamıyorum 
kulüpteki ekonomik sıkıntılardan dolayı. Ama şu an 
için takımda her şey yolunda. Bu istikrarın devam 
etmesini diliyorum. Dinamo Kiev'in her geçen yıl 
daha iyi olacağına inanıyorum."

Lucescu, Dinamo Kiev'i çalıştırmaya başladığı 
dönemde taraftarın bir kısmının kendisine 
gösterdiği tepkiyi normal karşıladığını, kariyeri 
boyunca sadece Türkiye'de karşı takım 
taraftarlarının desteğini gördüğünü anlattı.

"Onu hiç unutamıyorum"

Lucescu, Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer 
olduğunda unutamadığı anısını paylaşan ve Türk 
futbol taraftarından övgüyle bahsetti.

"Sadece Türkiye'de rakip taraftarlar bana iyi 
davrandı. Galatasaray'dan Beşiktaş'a gittiğimde 
Ali Sami Yen'deki ilk maçta Galatasaray taraftarları 
beni alkışlamışlardı. Onu hiç unutamıyorum. 
Benim için inanılmaz bir atmosferdi. Türk futbol 
taraftarları inanılmaz. Futbolu iyi biliyorlar, 
yakından takip ediyorlar. Futbolcuları nasıl onore 
edeceklerini de iyi biliyorlar. Bazı maçlarda tabii 
büyük baskı oluştururlardı. Bu tabii ki takımın 
mücadelesine pozitif yansırdı. Türk futbolunu 
seviyorum. Türk futbolu içinde olmaktan 
hep mutlu oldum. Türkiye'de geçen futbol 
kariyerimden onurluyum."

Dış transferlerin altyapıdaki gençlere etkisi

Tecrübeli teknik adam, Türkiye'de çok yetenekli 
oyuncular olduğunu dile getirdi.

"Birçok takım dışarıdan futbolcu alıyor. Dış 
transferlerin çok olması altyapıdan gelecek 
gençlerin önünü kapatıyor. Türkiye, çok yetenekli, 
genç oyuncuların olduğu bir ülke. Sadece onları 
iyi organize etmek gerekiyor. Oyundaki taktik 
kapasitelerini, verimlerini artırmak lazım."

Lucescu: 
Türk futbolunu seviyorum

S P O R

Durmuş KOÇ

92



sirdergisi.com
Şubat 2022 -  Recep 1443

TBMM Camii Kompleksi TBMM 
kompleksindeki milletvekillerine ve meclis 
çalışanlarının kullanımı için inşa edilmiş bir 
cami ve camiyle birlikte inşa edilmiş kitaplık 
binası ile meydanı içeren yapı grubudur.

İnşaatına 1986 yılında başlanıp 1989 
yılında tamamlanan TBMM Camii Kompleksi, 
parçası olduğu TBMM binasının neoklasik 
anlayışla inşa edilmiş anıtsallığından kaçınan 
ve son derece modern bir uygulamadır. 
Behruz Çinici ve Can Çinici tarafından 
tasarlanmıştır.

Mimari olarak klasik cami tasarımdan farklı 
olan bu caminin büyük bir kısmı eğimli arazi 
içinde gizlenirken, bazı bölümleri çevresindeki 
peyzaj düzenlemesi içinde ortaya çıkmaktadır. 
Kubbesiz, minaresiz ve saydam kıble duvarına 
sahip Meclis Camii'nde minare iki balkon ve 
bir selvi ağacıyla temsil edilirken, kubbenin 
yerini peyzajdan yükseliyormuş izlenimi veren 

teraslanmış bir piramit almaktadır.[1] Caminin 
alışılagelmişi sorgulayan tasarımından ötürü 
yapının tasarımcıları olan Behruz Çinici ve 
Can Çinici 1995 yılında Ağa Han Mimarlık 
Ödülü'nü kazanmıştır.[2][3]

1957 yılında tasarımına başlanan ve ancak 
1987 yılında tamamlanabilen Kocatepe 
Camii’nin yarattığı modern-geleneksel; laik-
dindar; modern-postmodern tartışmaları, bu 
cami için de yapılmış[4]; saydam kıble duvarı, 
minaresiz ve kubbesiz tasarımıyla bu proje 
olumlu veya olumsuz birçok eleştirilere maruz 
kalmış, oldukça tartışmaya yol açmıştır.

15 Temmuz askeri darbe girişimi sırasında 
TBMM eski Halkla İlişkiler binası ile birlikte 
zarar gören caminin yıkılması gündeme 
gelmiştir.

M İ M Â R İ

Nihat ÖZBİLEK

TBMM Camii Kompleksi
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Şeyh Hamdullah

Buhara’dan Amasya’ya göç etmiş 
Sarıkadızâdeler ailesinden, Sühreverdiyye 
şeyhi Mustafa Dede’nin oğlu olarak Eslem 
Hatun Mahallesi’nde doğdu. Veladet 
tarihi hakkında H. 830 ile 840 yıllarına 
uzanan tarihler ileri sürülürse de, kesin bir 
bilgi yoktur. Hatib Kasım Efendi’den dinî 
ve edebî ilimleri, Hayreddin Mar‘aşî’den 
de aklâm-ı sitteyi meşkederek icâzet 
aldı. Ayrıca babasından tekmil-i sülûk ile 
Halvetiyye ve Zeyniyye’den hilâfet aldı.
Amasya’ya sancakbeyi tayin edilen 
Şehzade Bayezid’in muhabbetini 
kazandı. Kendisine yazıdan icâzet verdiği 
şehzadenin arzusuyla bazı kitablar istinsah 
etti. Bu arada meşhur bir hattat olan dayısı 
Cemal Amâsî’nin kızıyla evlendi. Şehzade 
Bayezid’in cülusundan sonra ailesiyle 
birlikte İstanbul’a giden Şeyh Hamdullah, 
saray kâtiblerinin ve müstahdeminin 
hüsn-i hat talimine memur edildi. Ayrıca 
mushaf-ı şerif yazması için Harem 
Dairesi civarında ve Edirne Sarayı’nda bir 
meşkhâne, arpalık olarak da Üsküdar’da 
iki köy tahsis edildiği gibi, bir köyün geliri 
de mührezenlerine verildi.
Sultan Bayezid zamanında hayli itibar 
gören ve ketebelerinde “kâtibü’s-sultân 
Bâyezîd Han” unvanını kullanmaya 
başlayan Şeyh Hamdullah, Sultan Selim’in 
cülusundan sonra Üsküdar’da inzivaya 
çekilerek, sekiz yıl boyunca talim-i talebe 
ve irşad ile meşgul oldu. H. 926/M. 1520 
senesinde Kanûnî Sultan Süleyman’ın 
cülusundan sonra saraya davet ile itibarı 
iade edildiyse de, bundan birkaç ay sonra 

vefat etti. Müstakimzâde vefatına şu beyti 
tarih düşürmüştür:
Şeyh Hamdullah olup küttâba kıble pîr-i 
hat
Rihletinde dil dedi târîhini dayf-i ilâh” 
(926).
Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi tarafından 
Ayasofya Camii’nde kıldırılan cenaze 
namazını müte’akiben, vasiyeti mucibince 
Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nda 
Ali Sofî’nin yakınına defnedildi. Ona 
hürmeten birçok meşhur hattata da 
medfen olan bu alan, zamanla “Şeyh 
sofası” ve hattatlar sofası” adını almıştır. 
Mezartaşı üzerinde yer alan kitabe ise, 
daha sonraları Şâhin Ağa tarafından 
yazılmış, altında görülen 927 tarihi ise 
yakın zamanda hakkedilmiştir. II. Bayezid 
ilim ve sanata, bilhassa hat sanatına 
gösterdiği büyük ilgi ve destekle Şeyh 
Hamdullah’ın etrafında yeni ufukların 
açılmasını sağlamıştır. Nitekim, “Yâkūt 
el-Müsta‘sımî’nin itina edip yazdıklarını 
görmemişsiz” diyerek hazineden yedi adet 
Yâkūt yazısı çıkarıp Hamdullah Efendi’ye 
vererek, “Bu tarzdan gayri bir vadi ihtirâ 
olunsaydı iyi olurdu” diye tavsiyede 
bulunmasından sonra Şeyh Hamdullah’ın 
kendi üslûbunu ortaya koyduğu bütün 
kaynaklarda belirtilmektedir.
İslâm milletlerinin an‘anevî sanat anlayışları ve 
zevkleriyle en güzel klasik formlarını bulan yazı 
nevilerinde, üstat ve muhitlere göre farklı özellikler 
gösteren pek çok hat mektebi arasında Şeyh 
Hamdullah ekolü en uzun süre yaşamıştır.

Mehmed ALACADOĞAN

K U R ' A N 
B Ü L B Ü L L E R İ
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Sanal gerçeklik gözlüklerinin 
yıldızı son zamanlarda daha parlak. 
Bunun en önemli nedeni kuşkusuz 
ki Metaverse.

Metaverse, internet 
kullanıcılarına sanal gerçeklik ile 
fiziksel gerçekliği birleştirerek 
alternatif bir evren oluşturmayı vaat 
ediyor. Bu gelişmeyi sanal evrene 

açılan yeni bir kapı gibi düşünürsek, o kapının anahtarlarından biri de sanal gerçeklik gözlükleri.

Video oyunlarıyla hayatımıza giren, cep telefonlarıyla yükselen ve pek çok kullanım alanına 
sahip sanal gerçeklik gözlükleri kullanan kişiyi görüntünün içerisine sokarak renkli ve bambaşka 
evrenler vadediyor. Peki, bu ileri teknoloji gözlükler ne kadar masum?

Uzun kullanım göz sağlığını tehdit ediyor

Sanal gerçeklik gözlüklerinin çalışma prensibini ve göz sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyen 
Prof. Dr. Banu Açıkalın, uzun kullanımların miyop başta olmak üzere katarakt ve sarı nokta gibi 
rahatsızlıkları tetikleyebileceğini söylüyor.

“Sanal gerçeklik gözlükleri, son zamanlarda yaygın olan LED, LCD, Plazma gibi teknolojiler 
ile üretilmiş cep telefonu, bilgisayar ve diğer birçok aygıtın ekran görüntüsünü, oluşturulan göz 
yanılmaları (hileleri) ile daha gerçekçi olarak algılatmak için tasarlanmış son derece teknolojik 
gözlüklerdir. Bu gözlüğü kullanan kişinin kendini görüntünün içinde hissetmesi için her iki göze 
ayrı görüntü verilir. Derinlik yanılsaması ile kişi bu gözlüklerle gördüğü görüntüleri gerçek gibi 
hisseder. Dolayısıyla gördüğü görüntülerden daha çok zevk alır. Daha çok zevk alması ise bu 
cihazlarla geçirilen uzun vakitleri beraberinde getirir.

Uzun kullanımların gözde oluşturabileceği zararları sıralarsak;

Bu cihazların yoğun kullanımı özellikle gözlerinde kırma kusuru olanlarda gözün uyum yeteneği 
çok fazla kullanıldığı için baş ağrısı ve mide bulantısı oluşturabilir. Kırma kusuru olmayanlarda 
ise yakın görme çok kullanıldığı için özellikle myopi (uzağı görmeme) gelişimi ve myopinin hızlı 
ilerlemesine neden olabilir. Myop kişiler uzağı net göremezler. Bu nedenle çocukların tahtayı 
göremediği için okul başarısı düşebilir. Uzağı net görememek trafik kazalarından tutun birçok 
yaşamsal sorunu beraberinde getirir. Yapılan çalışmalarda dünya üzerinde myop nüfüs çok hızla 
artmaktadır.

Yine bu cihazlarda kullanılan LED, LCD teknolojileri göze mavi ışık saçtığı için katarakt, sarı nokta 
hastalığı gibi hastalıkları uzun kullanımda tetikleyebilir ve kişilerde uyku düzeninde bozulmalara 
neden olabilir. Uyku düzeni bozulmaları iş performansını ciddi oranda düşürmektedir.”

Trt Haber

Gözlük sanal, etki gerçek

Nedim AKIMCILAR

T E K N O L O J İ
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Cennetten çıkınca ruh, cinnet geçirmesin 
diye deri gömleği giydirilmiştir.

Akif CEMİL

HİTÂM-I MİSK
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Ünzile YILDIRIM

TARİHTE BU AY

TARİHTE BU AY

1 Şubat
1793 Fransa, İngiltere ve 

Hollanda‘ya savaş ilan etti.
2 Şubat
1918 Amerika Birleşik Devletleri,  

Dünya Savaşı‘na girdi.
4 Şubat
1789 George Washington, 

ABD‘nin ilk başkanı seçildi.
1919 Karakol Cemiyeti adlı 

istihbarat örgütü kuruldu.
1936 Charlie Chaplin‘in son sessiz 

filmi Modern Zamanlar gösterime 
girdi.

Özay Gönlüm(d. 1940)
Gheorghe Hagi(d. 1965)
Kirk Douglas(ö. 2020)
6 ŞubaT
Eva Braun(d. 1912)
Gustav Klimt(ö. 1918)
Bob Marley(d. 1945)
7 Şubat
1962 ABD, Küba ile olan tüm 

iharacat ve ithalatını durdurdu.
 8 Şubat
1922 ABD başkanı Warren G. 

Harding ilk radyoyu Beyaz Saray‘da 
tanıttı.

1935 Milletvekili seçimlerinde 
Türk kadını ilk kez seçme seçilme 
hakkını kullandı. Meclise 18 kadın 
milletvekili girdi.

1963 Irak‘ta, Abdüsselam Arif‘in 
önderliğindeki “Baas“çı subaylar 
yönetimi ele geçirdi, Başbakan Kasım 
öldürüldü.

9 Şubat
1822 Haiti, Dominik 

Cumhuriyeti‘ni işgal etti.
Richard(ö. 1400)
Alan Parker(d. 1944)
Vito Genovese(ö. 1969)
15 Şubat
MÖ 399 Sokrates ölüm cezasına 

çarptırıldı.
1898 Bir Amerikan gemisi 

Küba‘nın Havana limanında infilak 
ederek battı: 260’tan fazla kişi öldü. 
Olaydan İspanya‘yı sorumlu tutan 
Amerika Birleşik Devletleri iki hafta 
sonra İspanya’ya savaş açtı.

1947 Rodos ve On İki Ada 
Yunanistan‘a verildi.

1999 Terör örgütü PKK‘nın 
kurucusu ve ilk lideri Abdullah 
Öcalan, Türk güvenlik güçleri 
tarafından Kenya‘da yakalandı.

2005 Video paylaşım sitesi 
YouTube

Galileo Galilei(d. 1564)
Nat King Cole(ö. 1965)

16 Şubat
1959 Fidel Castro, Fulgencio 

Batista‘nın 1 Ocak‘ta başkanlıktan 
uzaklaştırılmasının ardından Küba 
devlet başkanı oldu.

Akşemseddin(ö. 1459)
Octave Mirbeau(ö. 1917)
Kim Jong-il(d. 1941)
17 Şubat
1864 CSS H.L. Hunley adlı 

denizaltı, bir savaş gemisi batıran ilk 
denizaltı oldu.

Molière(ö. 1673)
Geronimo(ö. 1909)
18 Şubat
:1451 Fatih Sultan Mehmet ikinci 

kez tahta çıktı.
1930 Amerikalı astronomi 

tutkunu Clyde Tombaugh, 33 cm’lik 
bir teleskopla Plüton cüce gezegenini 
keşfetti.

19 Şubat
1878 Thomas Edison, fonografın 

patentini aldı.
20 Şubat
1622 “Genç Osman” olarak da 

bilinen  Osman katledildi.
21 Şubat
1848 Karl Marx, Komünist 

Manifesto kitabını yayımladı.
Chuck Palahniuk(d. 1962)
22 Şubat
1819 İspanya, Florida‘yı ABD‘ye 5 

milyon dolara sattı.
23 Şubat
1893 Rudolf Diesel, dizel motorun 

patentini aldı.
1903 Küba, Guantánamo 

Körfezini ABD‘ye kiraladı.
1945 Türkiye–ABD ikili yardım 

antlaşması imzalandı.
1991 Körfez Savaşı: ABD kara 

kuvvetleri Suudi Arabistan sınırını 
geçerek Irak topraklarına girdi.

1997 Genetik kopyalama 
yöntemiyle üretilen ilk memeli 
hayvan olan Dolly adlı koyunun, 
İskoçya‘daki Roslin Enstitüsü’nde 
klonlandığı duyuruldu.

Carl Friedrich Gauss(ö. 1855)
Aleksey Nikolayeviç Tolstoy(ö. 

1945)
Viktor Yuşçenko(d. 1954)
24 Şubat
303 Diocletianus‘un Hristiyanlara 

karşı ilk fermanı yayımlandı ve buna 
göre imparatorluk içindeki Hristiyan 
kitapları ve ibadet yerleri yok 
edilecekti.

25 Şubat

1836 Samuel Colt, ürettiği silahın 
patentini aldı.

Sabahattin Ali(d. 1907)
George Harrison(d. 1943)
Vehbi Koç(ö. 1996)
26 Şubat
Recep Tayyip Erdoğan(d. 1954)
Hasan Âli Yücel(ö. 1961)
27 Şubat
1844 Dominik Cumhuriyeti, 

Haiti‘den bağımsızlığını kazandı.
1863 Türkiye‘de bilinen ilk resim 

sergisi, Osmanlı padişahı Abdülaziz‘in 
de desteğiyle İstanbul‘da açıldı.

1933 Reichstag Yangını yaşandı.
1942  Dünya Savaşı: ABD‘nin ilk 

uçak gemisi USS Langley Japon savaş 
uçakları tarafından batırıldı.

1967 Dominika, Birleşik Krallık‘tan 
bağımsızlığını kazandı.

John Steinbeck(d. 1902)
Elizabeth Taylor(d. 1932)
İvan Pavlov(ö. 1936)
28 Şubat
1856 Osmanlı Devleti‘nde Islahat 

Fermanı ilan edildi.
1922 Mısır, Birleşik Krallık‘tan 

bağımsızlığını kazandı.
1935 DuPont‘ta çalışan Birleşik 

Amerikalı kimyacı Wallace Carothers, 
naylonu icat etti.

1972 Amerika Birleşik Devletleri 
başkanı Richard Nixon‘ın Çin‘e 
düzenlediği resmî ziyaret sona erdi. 
Burada Mao Zedong‘la da görüşen 
Nixon, Çin’i ziyaret eden ilk ABD 
Başkanı oldu.

1991 Körfez Savaşı koalisyon 
güçlerinin zaferi ve Irak‘ın yenilgisiyle 
sona erdi.

Michel de Montaigne(d. 1533)
Muhsin Ertuğrul(d. 1892)
Olof Palme(ö. 1986)
29 Şubat
1916 Güney Karolina‘da fabrika 

ve madenlerde çalıştırılabilecek 
çocuk işçiler için en düşük yaş sınırı 
12’den 14’e yükseltildi.

2004 Haiti devlet başkanı Jean-
Bertrand Aristide çıkan isyanlar 
nedeniyle istifa etti.

Ludwig(ö. 1868)
Morarji Desai(d. 1896)
Bartholomeos(d. 1940)
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İsmail Altunsaray

SANATÇILAR

Tugay ALKAN

Çocukluğu ve 
öğrenim hayatı

19 Ağustos 1980 
tarihinde Halil 
İbrahim ve Kevser 
Altunsaray'ın oğlu 
olarak Kırşehir'de 
doğan İsmail 
Altunsaray, 12 
yaşında bağlama 

çalmaya başladı. 1997 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Temel Bilimler Bölümü’nü kazandıktan sonra 
öğrenimi boyunca kendi üniversitesi başta olmak 
üzere çeşitli üniversite ve toplulukların ulusal ve 
uluslararası etkinliklerinde yer aldı. 2002 yılında 
konservatuvar eğitimini tamamlayan Altunsaray, 
2003 yılında TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği 
Birimi’ne akitli sanatçı olarak kabul edildi. Bu 
dönemde çeşitli televizyon ve radyo programlarında 
icracı ve solist sanatçı olarak yer aldı

Müzik hayatı

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

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

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

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

Altunsaray, 22 Nisan 2009 tarihinde Avrupa’nın 
en prestijli konser salonlarından Berliner 
Philharmoniker Chamber Music Hall’da, Bozlak 
ve Flamenko sentezinin başarıyla gerçekleştiği bir 
konsere imza attı. Alla Turca: Orient and Occident 
Meet for a Cultural Dialogue of Instruments and 
Voices başlıklı konserde, kendisine kopuz ve perdesiz 
gitarda Erkan Oğur ile İspanyolların dünyaca 
tanınmış flamenko gitaristi Paco Peña ve geleneksel 
anlamda dünyaca tanınmış vokallerinden biri olan 
Miguel Ortega eşlik etti.

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

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

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

Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da vermiş 
olduğu sayısız konserler ve dünya çapındaki 
sanatçılarla beraber gerçekleştirdiği sahne 
performansları ile dikkatleri çeken İsmail Altunsaray 
18 Mart 2013 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti 
Bakü’de düzenlenen Mugam Dünyası Festivalinde 
ülkemizi temsil etmiştir. 
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Organik besinleri temel alan beslenme düzenine 
doğal beslenme yani organik beslenme denir. 
Organik besinler ise  tarım ilaçları, hormon, 
kimyasal maddeler kullanılmadan üretilen 
besinlerdir. Doğal üretim ile iş yükünün artması, 
alınan verimin modern tarıma göre daha az olması 
gibi nedenlerle yapılması daha azdır. Doğal tarım 
yöntemleri ile doğaya daha az zarar verilmektedir. 
Doğal gübreleme ile besinlere ilaç kalıntısı 
bulaşmadan organik ürünler üretilmektedir. Bu 
yüzdendir ki organik ürün kullanımı hem doğaya 
hem de sağlığımıza çok fazla yarar sağlamaktadır. 
Kullanılan tarım ilaçları ile toprak kirlenmekte 
ve tüketen bireylerde kanser oluşma riskini 
artırmaktadır. Organik gıdalar renklendiriciler, 
yapay koruyucular, katkı maddeleri içermedikleri 
için bireylerin tüketimi için idealdir.

Organik beslenmenin faydaları?

Besinler ile alınan kimyasal maddeler olmadığı 
için çocukların tüketiminde anne ve babalara 
rahatlık sağlar.

Gelecek nesiller için doğanın korunmasını sağlar.

Kimyasal madde içermedikleri için vücutta 
kimyasal madde birikimi ile organ hasarını engeller.

Tarım topraklarının daha az kirlenmesini sağlar 
ve tarımda çalışanlarında sağlıklarının korunmasını 
sağlar.

Vitamin ve mineral içeriğinin yüksek olması ile 
bir çok hastalıkla mücadele eder.

Doğal besinler içerdikleri antioksidanlar 
nedeniyle kanserden korur.

Sağlıklı beslenme düzenine katkıda bulunur.

Organik besin olduğunu nasıl anlarız?

Organik tarım yapılabilmesi için çiftçinin 
organik tarım ve organik gıda sertifikası alınmalıdır. 
Organik ürünler alınırken sertifikalarının olup 
olmamasına dikkat edilmelidir. Bu sertifikanın 
varlığı ile çiftçi tüketiciye tarlasında hiçbir şekilde 
tarım ilacı kullanmadığının teminatını vermektedir. 
Günümüzde sadece organik ürünlerin satıldığı 
pazarlar bulunmaktadır, buralardan da gönül 

rahatlığı ile alışveriş yapılabilir. Ancak üretim 
miktarı az olan bu ürünlerin fiyatı diğer modern 
tarım yapılan besinlerden daha pahalı olarak 
satılmaktadır. Bu da bu besinlere herkesin ulaşımını 
engellemektedir. Organik beslenme yi zorlaştırır.

Hazır gıda tüketim sebepleri 
Kent yaşamının yoğun tempolu akışı

İş hayatındaki uzun çalışma saatleri sonucu 
oluşan yorgunluk

Teknolojinin gelişmesiyle gıda sanayisindeki 
makineleşme

Besinlerin doğal olgunlaşma sürecinin bozulması 
(hormonlar, aşılama)

Organik ürünlerin çok pahalı olması

Organik besinlerin ulaşılabilirliğinin düşük 
olması

Kırsaldan kente yaşanan sürekli göçler

Organik beslenmenin uygulanabilirliği

Günümüz teknolojisi ve zamandan tasarruf 
için geliştirilen yöntemler ile tarımda mahsulün 
verimini artırma, daha kısa sürede daha 
fazla ürün elde etme gibi nedenlerle tarım 
ürünlerinin yetiştirilmesinde kimyasal maddeler 
kullanılmaktadır. Artan ihtiyaçların karşılanması 
için olmazsa olmaz diye görülen bu yöntemler 
nedeniyle doğal ürünlerin yetiştirilmesi azalmıştır. 
Bu nedenle doğal beslenme şehir hayatı için 
aslında kısmen zordur. Ancak köy yaşantısının 
devam ettiği yerleşim yerlerinde ve büyük 
şehirlerde kurulan organik pazarlarda organik 
ürünlere ulaşılabilmektedir. Üretimleri az olduğu 
için maliyetleri de her yerde bulduğumuz 
besinlere göre daha fazladır. Bu nedenle herkesin 
hem satın alma gücünün kısıtlı olması hem de 
bulunabilirliğinin zor olmasıyla doğal beslenme 
(organik beslenme) günümüz şartlarında zordur.

Beslenme Rehberi

Doğal beslenme nedir?

AKTARINIZ

Burhan PINARBAŞI
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İbrahim Erdem KARABULUT

G Ü N D E M

SİGARA TİRYAKİLERİ DİYOR-Kİ

 Biz 40 yıllık sigara tiryakileri sigaranın tek dal olarak satıldığı dönemleri hatırlıyoruz-da 
sigaranın hiçbir zaman tek dalının bir lirayı geçtiğini hatırlamıyoruz...

Ne 70 li yılların sonunda her yerden ambargo yediğimiz dönemde, ne paradan 6 sıfır 
atılmadan önceki dönemlerde, bir dal sigara bir liranın üzerinde tekdal olarak satılmamış-
tı.

Ülkemizdeki sigara fabrikalarında üretilen Bitlis, Birinci, Doğu, Bafra sigaraları şimdi ateş 
pahası olan sigaralardan daha keyifli ve daha sağlıklı tükettiğimiz bizim kendi ürettiğimiz 
sigara türlerindedi.

Filtreli tabir edilen Samsun ile Maltepe ise şimdilerde içilen çok uluslu şirketlerin ürettiği 
binbir çeşit sigaralardan çok daha kaliteli ve iyiydi.

Sağlık için bu verilere bakıldığında geçmiş dönem sigaradan sağlığını kaybedenler ile şu 
an günümüzdeki dönemler kıyaslandığında bu fark net ortaya çıkacaktır.

Bir kamu spotu olarak yayınlanan "Ülkemizde satılmakta olan sigaralardan çok uluslu 
şirketler kasalarına milyar dolarlar koyarken ülkemizde yılda bu kadar insan hayatını 
kaybediyor" ifadeleri ile sigaranın zararları anlatılırken sigara tüketicilerine bu radyo ve tv 
reklamları gülünç geliyor.

Ülkemizde üretilen altın sarısı tütünler üreticilerin yüzünü güldürürken sigara tiryakileri 
mutlaka bütçelerine göre bir sigara bulduğu gibi çok uluslu bu şirketlerin kasasını-da 
bilmem kaç milyar dolar doldurmayacak-tı.

Bölgemizde üretilen altın sarısı tütünler ve ülkemizdeki tekel sigara fabrikalarında 
kaliteli sigara üreterek bu çok uluslu şirketlerin kasalarını dolarlarla dolduracağımıza kendi 
devletimizin kasasını doldurmak neden engellendi?

Bu çok uluslu şirketler adeta tiryakilerin kanını emecek derecede zam üstüne zam 
yaparken kendi üretmediğimiz sigaralar yüzünden tiryakileri miz isyan etmekte-dir.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bireysel olarak sigara karşıtı olması ve 
cebinde sigara gördüğü vatandaşından söz alarak paketini alması ile sigara tiryakilerinin 
sigara alışkanlıklarından vazgeçmesi mümkün değildir.
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Ülkemiz kendi ürettiği belkide dünyanın en iyi tütünü ile dünya ülkelerine sigaranın en 
kalitelisini üreterek satmayı hedeflemek yerine tekel fabrikalarını kapatarak sigarada çok 
uluslu şirketlere muhtaç olmayı hiçbir sigara tiryakisi anlayamıyor.

Herkesin ismini çok iyi bildiği bütün dünyada bir numara olarak satılan sigara 
ülkemizde bir zamanlar üretilen Samsun 216 markalı sigaraya eş dahi tutulamaz-ken 
bu sigara ve benzeri türden sigaranın kalitelisini üreterek Bütün dünya olmasada şuan 
ülkemize kaçak olarak resmi sigara kadar Irak, İran, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan 
gibi ülkelerden girmesi yerine bizim bu ülkelere sigara ihraç etmemiz çok mu yanlış 
olurdu?

Ülkemizde sigara üzerine üretilen politikayı ne tiryakiler ne sigara bayileri 
anlamamakta-dır.

Sigara politikası tekrar ele alınmalıdır.

Sigaranın paketlerinin karartılması, zam üstüne zam görmesi vatandaş için bir iyilik 
olarak düşünülüyorsa bu düşüncenin sigara tiryakileri ve sigara satışı yapan bayilerde bir 
karşılığı yoktur.

Müsade edilmiş istisna tütün üreticileri kendi ürettikleri tütünleri sarma sigara 
tabir edilen sigarayı yapıp içerken dahi kaçak sigara kullandı muamelesinin gösterildiği 
ülkemizde, sigara tekrar ele alınmalı ve tüketicilerin hakları gözetilerek ekonomiye 
verdiği zarar ve getireceği kar tekrar gözden geçirilmelidir.

101



sirdergisi.com
Şubat 2022 -  Recep 1443

Ahmet ÇAKIL

K A R İ K AT Ü R
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YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ

Gül yüzünü görmediğim günlerde
Ağlayıp gezerim yar senin için

Sen Leyla'msın Mecnun'unum çöllerde
Ağlayıp gezerim yar senin için

Adın vardır ah çektiğim zarımda
Çoktandır yanmışım aşkın narında

Sensiz kalır isem rüyalarımda
Ağlayıp gezerim yar senin için

Solarsa gönlümde açılan gülüm
Hayat acı gelir bükülür belim
Seni benden evvel alırsa ölüm
Ağlayıp gezerim yar senin için

Kaplani çileli sensiz dünyada
Koymuştur canını yoluna feda
Gönül verirsen yabana yada

Ağlayıp gezerim yar senin için
Yozgat

Kaynak Kişi: Hasan Kaplani

Ağlayıp Gezerim Yar Senin İçinAhmet DÜNDAR
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Minik Takipçiler

EN TATLI TAKİPÇİLERİMİZ

 Gülsuduru & Efe  Kocatop
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SOLDAN SAĞA

1) "Şeyh-ül muharrirîn" lakabı da verilen, eğitimcilik 
ve gazetecilik yanında yayıncılık yapan, 1972 Ocak 
ayından itibaren, 579. sayısı ile 50 yıldır yayın yapan 
Türk Edebiyatı dergisini çıkaran edebiyatçımız. 
(Ortadaki Resim). 2) Asıl adı Halepli Mustafa Naîm 
olan Osmanlı tarihçisi ve ilk resmî Osmanlı vakanüvisi. 
– Çünkü. 3) Kuruş’un kısaltılmışı. - Mikropla bulaşan 
hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar. 4) Fakat, lakin. – Ek, 
ilave. 5) Nazım Hikmet’in soyadı. – Lahza. 6) Valide; 
temel, esas. – Adet, sayı. 7) Rutubet. 8) Bir telefon 
sözü. - İngilizcesi North Atlantic Treaty Organization 
olan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün kısaltılmışı. 
9) Lale bahçesi. – Beyaz. 10) Siirt’in bir ilçesi. - Sıcak 
kaplıca sularının niteliği. 11) Nasyonal Sosyalistlerin 
(Nazilerin) yükselişinde önemli rol oynamış yarı askerî 
örgütü. - Biriyle ya da bir olayla alay. – Üzerine bardak, 
fincan, öteberi konan dolabın bölümlerinden her biri. 
12) Minare, kubbe, sancak direği gibi şeylerin tepesinde 
bulunan, ay yıldız ya da lale biçiminde metal tepelik. - 
Türlü amaçlarla ve genellikle de işaret, simge olarak ve 
işaretleşmede kullanılan küçük bayrak.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi bir 
kale. 2) Biçildikten sonra bir düzlük üzerine yayılan tahıl 
demetlerinin üzerinden döven geçirilerek tanelerinin 
başaklarından ayrılması işi. - Antalya'nın Serik ilçesinde 
yer alan ünlü plaj. 3) Bir nota. – Türkiye’nin Asya 
kıtasında bulunan coğrafik kısmı. 4) Bir tembih sözü. – 
Bir işin erbabı, uzmanı, ustası. 5) Şafak vakti. – Bir nota. 
6) Bilinen evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel 
niteliklerini taşıyan en küçük yapı taşı, zerre. 7) Üye. – 
Avrupa’da ünlü bir nehir. 8) Bir sayı. - Fas'ın en büyük 
sıradağlarının adı. 9) Bir taşınır malın, bir süre kullanılıp 
geri verilmesi koşuluyla ve bedelsiz olarak bir kimseye 
bırakılması. – Ün, san. 10) Çok büyük taş kütlesi. – Kıta. 
11) Bir kimse aracılığıyla birine gönderilen para, eşya vb. 
– Mikroskop camı. 12) Sahip, iye. – Dağlalesi. – Bir nota.
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Dersin Bu Okurum

Dersin bu okurum amentü billah

Cümlenin derdine sen verin ilaç

İlacın gönderir fazlından İlâh

Kaldığın gördüm mü hiçbir kulun aç.

Aç koymaz kulların gönderir Bâri

Düşürme yedinden sen ihtiyarı

Hele eyleyi gör kalp evin arı

Yaratan eylemez kimseye muhtaç

Muhtâç olmam dersen kisb ü mal ister

Âkil olanlara hasbi-hâl ister

Bilirsen kişiye hoş kemâl ister

Hıfz eyle kendini havalardan kaç.

Kaç fâni dünyadan uhrevi ara

Sen mazhar olasm lutf-ı Gaffâr’a

Kul etme kendini nefs’i kuffâra

Nasihattir sana etme imtizâç

İmtizâç eyleme olasın kâmil

Benim bu cevabım cümleye şâmil

Cümlemizi eyle ilminde âmil

Hasan kulun her an sana ihtiyâç

* Zincirbent Koşma Aşık HASAN ( Zeyni )

Murabbalar
B E R C E S T E
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