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Enflasyon deyince akla ilk gelen günlük 
hayatta çokça kullandığımız mal ve hizmetlerin 
fiyatlarının artmasıdır. Ancak mal ve hizmetlerin 
fiyatları zaman içinde artabilir veya azalabilir. 
Enflasyon sadece belli bir malın veya hizmetin 
fiyatının tek başına artması değil, fiyatların genel 
düzeyinin sürekli bir artı göstermesidir. Diğer bir 
deyişle, sadece bazı malların fiyatlarının sürekli 
artması ya da tüm malların fiyatlarının bir sefer 
artması enflasyon değildir. Örneğin aylık enflasyon 
oranının yüzde 1 olması, o ay içinde fiyatlar genel 
seviyesinin bir önceki aya göre yüzde 1 oranında 
arttığını gösterir. Yıllık enflasyonun yüzde 30 
olması da, fiyatların bir önceki yıla göre ortalama 
yüzde 30 oranında arttığını, örneğin geçen yıl 20 
milyon TL’ye alınan bir mal sepetinin bu yıl ancak 
26 milyon TL’ye alınabileceğini ifade eder. Yüksek 
enflasyon paranın alım gücünü azaltır ve aynı 
zamanda fiyat değişimlerini anlamayı zorlaştırır. 
Örneğin, Türkiye’de 1960’lı yıllarda 50- 100 bin 
TL ile ortalama bir ev alınabilirken bugün bu para 
ile bir araba dahi alınamaması, enflasyonun alım 
gücünü zaman içinde ne denli azalttığının net bir 
göstergesidir. 

ENFLASYON: Fiyatlar genel seviyesinin sürekli 
olarak artmasıdır. 

TÜFE (tüketici fiyat endeksi): Tüketici tarafından 
satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki 
değişiklikleri ölçer. 

TEFE (toptan eşya fiyat endeksi): Ekonomide 
üretim faaliyetinde yer alan maddelerin 
fiyatlarındaki değişiklikleri toptancı aşamasında 
ölçer. 

Enflasyonun düşmesi; fiyatların düşmesi, 
insanların alım gücünün artması, gelirlerinin 
yükselmesi demek değildir. Enflasyonun düşmesi, 
fiyatların daha az artması, insanların alım güçlerinin 
daha az azalması ve neticesinde istikrar ve refah 
demektir. 

Fiyatlar, 1968 yılından beri TÜFE bazında 
yaklaşık 876 bin kat artmıştır. 

ENFLASYONUN KAYNAĞI NEDİR?
Talep Enflasyonu: Talep enflasyonu genellikle 

para arzının artmasının tüketimi artırması sonucu 
ortaya çıkar. Ekonomideki toplam arzın toplam 
talebi (konu 1) karşılayamaması sonucu fiyatlar 
yükselir. Harcadığımız para miktarı, enflasyonu 
etkiler. Bir malın fiyatının artması, aynı mal için 
daha fazla para harcamamızı gerektirir. Bu da ancak, 
ya daha az tasarruf yapmamızla ya da gelirimizin 
artmasıyla mümkün olabilir. Fiyatlarla beraber 
gelirler ve harcamalar da artarsa, enflasyon artar. 
Çünkü ellerinde daha fazla para olunca tüketicilerin 
mal ve hizmetlere olan talebi artar ve satın almak 
istedikleri mal için daha fazla fiyat verebilirler. 
Bu noktada, para arzının (konu 1) paraya olan 
talepten daha fazla artmasının enflasyona yol açtığı 
unutulmamalıdır. Karşılıksız para basılması yoluyla 
piyasadaki para arzının ve bireylerin ellerindeki 
para miktarının artması tüketim talebini artırırken, 
üretimin aynı oranda artması o kadar kolay ve 
çabuk  gerçekleşen bir süreç değildir. Para arzının 
artmasıyla artan talebi karşılamak için firmalar ilk 
aşamada kapasitelerini artırma yoluna giderler; bu 
amaçla fazladan işçi alınması, fazla mesai yapılması, 
yeni makineler alınması firmaların maliyetlerini 
artırır. Artan maliyeti karşılamak için firmalar 
fiyatlarını artırırlarsa, enflasyona sebep olurlar. 
Ekonomist Paul Krugman bu durumu öyle ifade 
etmektedir: “Para arzını artırmak çok fazla tatlı 
yemek gibidir; yerken kendinizi iyi hissedersiniz... 
Bunun faturası ise sonradan çıkar” (Fortune Dergisi, 
2 Şubat 1998). Para arzının artmasıyla başlangıçta 
azalan işsizlik ve artan kârlarla ekonomide 
canlanma başlar, ancak bu olumlu etkiler kısa 
süre sonra yerini artan enflasyona ve getirdiği 
olumsuzluklara bırakır.  Fiyat istikrarının sağlandığı 
bir ortamda yaşamak insanlar için bir haktır. 

E D İ T Ö R’ D E N

ENFLASYON NEDİR? 
Yavuz Selim PINARBAŞI
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M.Tunahan PINARBAŞI

Bahçeli'den 15 Temmuz açıklaması: 
Gizli gündeme yatırım yapanların 

oyununu bozarız

P O L İ T İ K A

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saraçhane Meydanı’nda 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda konuştu. Bahçeli yaptığı 
açıklamada, "Devletin ve milletin bekası her türlü siyasi arayışın üstündedir. 
Etrafımız bu kadar kuşatılmışken, siyasi kamplaşma en çok uzak durmamız 
gereken mayınlı alanlardır." dedi. Bahçeli sözlerine, "Gizli gündeme yatırım 
yapanların oyununu bozarız. Biz Türk Milletini yaşatmak konusunda and içmiş 
vatan sevdalılarıyız." ifadeleri ile devam etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, devletin birliği ve bekasının her türlü siyasi 
angajmanın önünde olduğunu belirterek, "Bu aziz vatandan başka yurdumuz 
yoktur. Saflarımızı sıkı tutalım. Türkiye karşıtlarının cenderesine dar boğaza 
direnelim. Türkiye ve Türk milleti sonsuzlukla buluşsun. Aziz İstanbullular 
bu memleketin evladı olarak diyorum, yanlış anlamayız. Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'ı tanıyınız, anlayınız, anlatınız." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Saraçhane Meydanı’nda 
düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümü 
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töreninde bir konuşma yaptı. MHP lideri Bahçeli, burada yaptığı konuşmasında, 
“2016 yılının 15 Temmuz’unu bu övüncün beratı ve belgesidir. Nice ateş 
çemberleri yararak bu günlere ulaşıldı. Nice badirelere direnç gösterilerek 
bu cennet vatana leke düşürülmemiştir. Tam 6 yıl evvel az kalsın Türkiye 
işgal edilecekti. Az kalsın emek emek bu günlere gelen şehidin göz nuru olan 
Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinden silinip gidecekti. Nitekim tehlike bu 
kadar ileri noktadaydı. Hamd olsun milletimizin iftihar edilecek feraset ve 
fedakarlığı sayesinden teröristler hak ettiği tepkiyi görmüşlerdir. Milli birlik ve 
dayanışma ruhu FETÖ durdurmuş, hesaplarını boşa çıkarmıştır. Uzun zamandır 
özleminin çektiğimiz kardeşlik ve yardımlaşma duygusu ayağa kalkarak uçak ve 
helikopterlerin önü perdelenmiş son aşamada imha etmiştir. FETÖ pusu kurmuş 
tuzağa çekmiştir. Demek ki soysuz ve kansızlar vatanı koruyoruz bahanesiyle 
alt yapı oluşturmuşlar. Müdahale için uygun zamanı kollamışlar. FETÖ hem 
ordumuza sızmış, hem de devletin kılcal damarlarına nüfuz etmiştir. Birlik ve 
beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz tarihi zorunluluk olduğu şu günlerde 
yeni tartışmalara kapı aramalar, eski defterin sayfalarını kaldırmak bize göre 
anlamsızdır. 15 Temmuz’dan ibret almak ve ders çıkarmak lazım. Siyasi düşüncesi 
parti aidiyeti ne olursa olsun herkesin ortak hassasiyeti, gayesi Türkiye’nin varlığı 
ve bağımsızlığı üzerinde mutabakat sağlamak olmalıdır. Devletin birliği ve bekası 
her türlü siyasi angajmanın önündedir. Bu kadar etrafımız kuşatılmışken, siyasi 
kamplaşma ve çekişmeler en çok uzak durmamız gereken mayınlı alanlardır. 
Türk milleti 15 Temmuz akşamından itibaren ayrım gözetmeksizin nasıl 
kucaklaştıysa, meydanlarda demokrasinin namusunu müdafaa ettiyse ülkenin 
istiklal ve istikbalini aynı şekilde müdafaa edecektir. İnancım bu duruş beklentim 
bu şekildedir. Siyasi ve ideolojik aidiyet ne olursa olsun her vatandaşımız Türk 
milleti kimliğinde buluşmalıdır.” diye konuştu.

“Türkiye kimsesiz ve metruk bir ülke değildir. Ve Türkiye asla zillete 
düşmeyecektir.”

Türkiye’den yana olanlarla Türkiye’nin karşısında duranların mücadelesinin 
bitmeyeceğini belirten Bahçeli, “Kaldı ki 15 Temmuz gecesi başkentine ateş 
yağan bir ülkenin milletin başka bir seçeneği yoktur. Bunu görüyor inanıyoruz. 
Milli beka ve huzurun yüceltilmesi amacına hiçbir tereddütte kapılmaksızın 
gönülden bağlılığa gelecek nesiller adına zor ancak onurlu bir hizmeti yerine 
getirmeyi hak edecek şekilde donanım ve hazırlığa ikbale değil, istikbale 
hazırlanan karakter onuruna, iç ve dış mihraklarla karanlık ilişkinin olmadığı 
aydınlık ve tertemiz bir yapıya sahip büyük bir milletiz, Türkiye Cumhuriyetinin 
bizatihi kendisiyiz. Cumhur İttifakı’yız. Türkiye ve Türk milleti karşısında toplanan 
sıralanan odaklarla can pahasına olsa mücadeleden kaçınmayız. Bu kapsamda 
Türkiye’mizin bu günkü hassas ortamda, siyasi çetele tutmayız, çıkarlarımızı 
düşünmeyiz. Aksini yapanları da hoş görmeyiz. Bunu yapanlara da zillet deriz, 
elimizin tersiyle iteriz. Ganimet avcılığı yapmak için devreye girenlere karmaşadan 
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mal kaçırmaya çalışanlara, gizli gündemle yatırım yapanlara bunların oyununu 
çatır çatır bozarız. Türkiye kimsesiz ve metruk bir ülke değildir. Ve Türkiye asla 
zillete düşmeyecektir.” şeklinde konuştu.

“Tarihimizde hiç görünmemiş ne varsa 15 Temmuz gecesi 16 Temmuz sabahına 
kadar vuku bulmuştur.”

“Türkiye’nin ihtiyacı farklılıkları kaşıyan değil, birleştiren, ayrılıkları kışkırtan 
değil kucaklayan millet kimliğinde buluşturan, birliği ve düzeni bozmaya 
çalışanlara hak ettiği dersi veren bir iradedir.” ifadelerini kullanan Bahçeli, 
şunları kaydetti:

“2023 yılında daha çok müessir ölçüde yarınları inşa ve ihya edecektir. Biz 
Türk milletini yaşatma konusunda ant içmiş, ecdada ve tarihe söz vermiş vatan 
sevdalısıyız. 15 Temmuz gecesi uçak uçurup, helikopter gezdirenler o alçaklara 
methiye düzenler, onların haçlı işbirlikçisidir. Bu maşaları tutanlar kanlıdır. Türk 
milletinin ebedi düşmanlarıdır. Tarihimizde hiç görünmemiş ne varsa 15 Temmuz 
gecesi 16 Temmuz sabahına kadar vuku bulmuştur. Güçlenip ortaya çıkmak için 
uygun zaman kollamıştır. FETÖ’cü teröristler Asya’nın Hristiyanlaştırılmasında 
görevlendirilmiş. İnsanlığın ve inancın yüz karalarıdır. Türkiye ile hesabı olan Türk 
milletinin tarihsiz kimliğinden rahatsız olan çevreler terörist başı güleni elinde 
tutmuşlar. FETÖ’cü terör çetesi kimin işine yarıyorsa, kimin hedefine uyuyorsa, 
onun tarafından silah gibi kullanılmıştır. Türk tarihinin farklı dönemlerinden nice 
darbe ve ihtilaller yaşanmıştır. Hiçbiri 15 Temmuz kadar bu milleti sarsmamış ve 
derin çatlak ve yarılmalara neden olmamıştır. 15 Temmuz işgal teşebbüsüdür. 
15 Temmuzda TBMM bombalayan hainlerle 1920’lerde Söğüt’te ceddimiz 
Osman Gazi’nin türbesini tekmeleyen, haç atan barbarlar arasında en ufak 
bir fark yoktur. Üzerinde yaşadığımız topraklar tarih boyunca Türkün kanıyla 
sulanmıştır. Mensup olduğumuz millet asırlardan bu yana bağımsızlığa ve onura 
düşkün olmuştur. Rehavete kapılmayacağız, tehditlere kulak asmayacağız. Hem 
kardeşçe yaşayacağız, hem de birbirimize saygı duyup hoş görü ve uzlaşmayı 
canlı tutacağız. Bizim bizden başka dostumuz yoktur, bunu bileceğiz. 15 
Temmuz’da millet kenetlendi, oyunu gördü ve oyuncuların maskesini düşürdü. 
Bu birlik mutlaka korunmalıdır. Vatan bayrak ve mukaddesat ortak paydasında 
Türkiye’nin şeref ve haysiyetini savunmak hepimizin milli görevidir. İster FETÖ, 
ister kanlı işbirlikçisi PKK, PYD; isterse aynı karanlık yolun diğer işbirlikçileri olsun 
Türkiye’yi geçemeyecek Türk milletini yenemeyeceklerdir. Bir olalım, Türkiye’nin 
milli dava istiklaline bağlı kalalım. Türk milleti dünya döndüğü müddetçe bu 
vatanda varlığını muhafaza edecektir. Cumhur İttifakı hissesine şehadet düşse 
bile bunu seve seve üzerine düşeni yapacaktır. “

“Süper güç Türkiye’ye cumhurla vasıl olalım”

Bahçeli, şunları kaydetti:
“Demokrasi dışı arayışların kaynağı ülkenin kötüye gittiğine sistemin rayından 
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çıktığına dair temelsiz kaygılar oluşturmuştur. Yıllardır birbirini besleyen güç 
aktaran döngüyle önce ekonomik kriz, sonra toplumsal bunalım, yönetim 
istikrarsızlığı talihsiz bir çark olarak milletimizin demokrasimiz üzerinde 
dönüp durmuştur. Siyasetçiden ümidi kesenlerin, milletle kucaklaşamayıp 
yönetimden uzak kalanların en büyük arzusu demokrasiyi baypas ederek 
iktidara gelebilmek olmuştur. Bu sebeple demokrasinin işlediği dönemlerde 
bile olağanüstü beklentiler eksik olmamıştır. Duygu ve niyetlerinin sürekli sıcak 
tutan ara rejim hevesliler arayışlarını sürdürerek ülkemizin talihsiz bir gerçeği 
olarak günümüze kadar gelebilmişlerdir. Anti demokratik eğilimlerin önünü 
kesmek, çözümü siyaset içinde görenlerin en önde gelen sorumluluğudur. Biz 
bu sorumluluğun idrakindeyiz. Türk milletini sıçratmanın hedefindeyiz. Allah’ın 
izniyle de başaracağız. Çağrımız birlik ve dirliğidir. Çağrımız milli birlik ve huzurlu 
yarınlaradır. Her yöremizi kardeş bilen herkesle omuz omuza varız, buna hazırız 
milletin oyunlarını bozmak için tetikteyiz. Bizim birbirimize çok ihtiyacımız 
vardır. Bizim ülkemizden başka yerimiz yurdumuz yoktur. Daha fazla kaynaşalım, 
safları daha sıkı tutalım. Türkiye’nin karşıtlarının bizi içine çekmeye çalıştıkları 
cendereye mahkum etmek istedikleri dar boğaza hep birlikte direnelim. Süper 
güç Türkiye’ye cumhurla vasıl olalım.”

“Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız, anlayınız, anlatınız”
“Bu aziz vatandan başka yurdumuz yoktur. Saflarımızı sıkı tutalım.” diyen 

Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:
“Türkiye karşıtlarının cenderesine dar boğaza direnelim. Türkiye ve Türk milleti 

sonsuzlukla buluşsun. Silah yoluyla değiştirmeye çalışanların senaryolarını 
yırtıp atmak için bir olalım. Doğrulalım ayağa kalkalım. Hainleri güldürmeyelim. 
Bağımsızlığımızın sembolü al bayrak altında toplanalım. Gün dayanışma 
günüdür. Büyük düşünme istikbalimize sahip çıkma günüdür. Aziz İstanbullular 
bu memleketin evladı olarak diyorum, yanlış anlamayız. Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'ı tanıyınız, anlayınız, anlatınız.”

7



sirdergisi.com
Temmuz 2022 -  Zilhicce 1443

Ülkemizde yediden yetmişe herkesin bildiği, tamamı aşağıda (*) yer alan "Orda 
Bir Köy Var Uzakta" şiirinin şairi Ahmet Kutsi Tecer’dir. O köy ise; şairin memleketi 
Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı, ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan 
ve "Çağlayan Su" olarak da bilinen Apçağa köyüdür. Ancak; Ahmet Kutsi Tecer’in 
edebiyatımıza katkısı ve eserleri, sadece şiirden ibaret değildir. Aynı zamanda o; 
öğretmen, tiyatro oyun yazarı ve hatta, 1942 - 1946 tarihleri arasında Adana ve 
Urfa'da milletvekilliği yapmış bir siyasetçidir. Sivas'ta Milli Eğitim Müdürü iken 
halk kültürü (folklor) alanında çalışmaları ile tanınır. Çalışmaları, Karacaoğlan ve 
Yunus Emre’nin hayatına ışık tutmuştur. Âşık Veysel, Ali İzzet ve Talibi gibi halk 
şairlerini Türkiye'ye tanıtan ve Yüksek Öğrenim Genel Müdürü iken, halk müziği 
derlemecisi Muzaffer Sarısözen'i keşfeden ve Devlet Konservatuarına atayan 
kişidir. Eserleri; Şiirler, Tüm Şiirleri (Ölümünden sonra yayımlanmıştır), inceleme 
alanında Köylü Temsilleri ilee Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu, Yazılan Bozulmadan, 
Bir Pazar Günü ve Satılık Ev adlı oyunlardır.

Yazıma; değerli edebiyatçımızın, kendi ölümünü konu aldığı “Besbelli” şiiri ile 
son veriyorum:

"Besbelli ölümüm sabahleyindir.

İlk ışık korkuyla girerken camdan,

Uzan, başucumda perdeyi indir,

Mum olduğu gibi kalsın akşamdan.

***

Sonra koş terlikle haber vermeye,

'Kiracım bu sabah can verdi' diye,

Üç beş kişi duysun ve Belediye,

Beni kaldırmaya gelsin odamdan,

"ORDA BİR KÖY VAR UZAKTA" ŞAİRİNİN

VEFATININ 55. YILDÖNÜMÜ

A N T O L O J İ

Sabit OSMANOĞLU
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***

Evden çıkar çıkmaz omuzda tabut,

Sen de eller gibi adımı unut,

Kapımı birkaç gün için açık tut,

Eşyam bakakalsın diye arkamdan."

*: Orda Bir Köy Var Uzakta

Orda bir köy var, uzakta

O köy bizim köyümüzdür.

Gezmesek de, tozmasak da

O köy bizim köyümüzdür.

***

Orda bir ev var, uzakta

O ev bizim evimizdir.

Yatmasak da, kalkmasak da

O ev bizim evimizdir.

***

Orda bir ses var, uzakta

O ses bizim sesimizdir.

Duymasak da, tınmasak da

O ses bizim sesimizdir.

***

Orda bir dağ var, uzakta

O dağ bizim dağımızdır.

İnmesek de, çıkmasak da

O dağ bizim dağımızdır.

***

Orda bir yol var, uzakta

O yol bizim yolumuzdur.

Dönmesek de, varmasak da

O yol bizim yolumuzdur.
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“Allahın ipine sımsıkı sarılın…” (Ȃl-i İmran, 103)

İnsanoğlu bu dünyaya geldiğinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan, hatta ihtiyacının ne 
olduğunu bile bilmeyen bir durumdadır. İlgiye, sarılıp sarmalanmaya, korunup kollanmaya 
muhtaçtır. Anne karnındaki korunaklı ortamdan, hiç bilmediği bir ȃleme çırılçıplak bırakılınca, 
panikleyerek ağlamaya başlar. Ne zaman ki annesi onu bağrına basar, onun sıcaklığını, şefkatini 
hisseder, o vakit sakinleşir, kendini emniyette hissettiği için ağlamayı keser.

Annenin kalp atışları, bebekler için, dünyanın en inanılmaz, en muazzam musikisinden daha 
tatlıdır, daha ilham verici ve rahatlatıcıdır. Bu yüzden, annesinin kucağında sarılıp sarmalanmış 
bir bebek, yeryüzünün en mutlu, en huzurlu varlığıdır.

İnsan için sarılma ihtiyacı doğuştan gelir. Hayatımız boyunca hep birilerine, bir 
şeylere sarılma ihtiyacı hissederiz. Anne-babamıza sarılırız, eşimize-evladımıza 
sarılırız, aşımıza-işimize sarılırız… Bir şeylere ve ya birilerine sarılmadığımız vakit, 
muallakta kalmış, boşlukta sallanan nesneler misali, kendimizi emniyette, güven ve huzur içinde 
hissedemeyiz. Başımız döner, ayaklarımız kayar. Huzursuz, mutsuz oluruz. 

Kiminin sarılışı şifadır. Adeta ihtiyaç duyduğunuz, eksiklik hissettiğiniz her şeyi size verir. Sizi 
artırır, eksiklerinizi tamamlar. Anne sarılışı misali…

Bir de insanı eksilten, sömüren sarılışlar vardır. Hani bir sarmaşık görürsünüz doğada. Yabani 
bir sarmaşık… Dibinden filizlendiği ağaçların önce gövdesini, sonra dallarını yavaş yavaş sarıp 
sarmalar. Uzaktan bakınca, ne güzel manzara dersiniz. Sarıldığı ağacı nasıl da emniyet altına 
almış, bir annenin merhametli kolları misali, ağacın her yanını kaplamış.

İşin iç yüzü göründüğü gibi değildir aslında. Sarmaşık, sarıldığı ağaca attığı tırnaklarıyla, onun 
hayat suyunu, özünü, üsaresini emmektedir hissettirmeden. Kendi ihtiyaç duyduğu vitaminleri, 
kendisinde olmayanları ağaçtan çalarak, onu günbegün tüketmekte, içten içe çürütüp ölüme 
sürüklemektedir. Zavallı ağaç, gövdesinin ve dallarının her noktasını saran sarmaşığın kolları 
arasında nefessiz kalır ve gün gelir boğulup, kuruyup, yok olup gider.

Dost görünüp sarıldığınızda, size gizlice düşmanlık eden art niyetli insanlar misali…

Dünya hayatında, sırtımıza vurulan yükler bazen çok ağır gelir. İki büklüm oluruz, nefes nefese 
kalırız. Bu durumda, gerçek dostların ellerine sarılmak yükümüzü hafifletir. Sırtımızdaki yükün 
bir kısmını taşıtmak ister gibi, yakınlarımıza sarılırız. Tıpkı, üzüm çubuklarının, şıra ile dolmuş, 
ağırlaşmış üzümlerinin yükünü, çubuklarından attıkları iplerle, en yakın bir nesneye tutunarak 
hafiflettikleri, bellerini bu şekilde doğrulttukları gibi…

Yıllar önce, basında şaşırtıcı bir haber yer almıştı. İnsanların alabildiğine bireyselleşmekte 
yarıştığı batı toplumunda uyanık bir kadın, sarılma-terapi merkezi kurmuştu. Yapayalnız kalmış, 

SARILMA TERAPİ
Mecbure İnal VELA

M A K Â L E
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sarılacak kimsesi olmayan insanlara sarılarak para kazanıyordu. Yaptığı tek şey, ofisine gelenlere, 
belli zaman dilimlerinde sarılmaktan ibaretti. Vakit ne kadar uzarsa, ödenen para o kadar 
artıyordu.

Batı yaşam tarzı, insanı aile-anne baba-evlat-akraba… gibi mefhumlardan, dahası sahip 
olduğu sevme, sevilme, sadakat ve vefa gösterme gibi değerlerden uzaklaştırıp; samimiyetten, 
içtenlikten, sevgiden, şefkatten mahrum bırakmış; samimiyetsiz, içtenliksiz, sevgiden ve 
şefkatten uzak, yapay, çıkarcı, para ile satılan sarılmalara muhtaç duruma düşürmüştür.

Çok şükür ki, bizim toplumumuzda hȃlȃ aile kavramı belli ölçüde ayakta. Eğer biz de aile 
olmanın değerini anlamazsak, gerçek dostun kadrini kıymetini bilmezsek, sahip olduğumuz 
değerlerimize sımsıkı sarılmazsak, sarılma-terapi merkezlerini çevremizde görmeye mahkum 
kalırız.

Bizim bütün değerlerimiz, inancımızdan beslenmektedir. En başta inancımıza, yüce kitabımıza 
ve sevgili peygamberimizin sünnetine sımsıkı sarılmalıyız. O zaman, sarıldığımız diğer şeylerin 
hepsi bir anlam kazanır, bizi besler, gediklerimizi onarır.

Allahın ipine sımsıkı sarılalım! Zira O’ndan başka bütün ipler çürümeye ve kopmaya müsaittir.

Allahın ipine sımsıkı sarılalım! Zira o ipe sarılanı hiçbir mahrumiyet mahrum bırakmaz. Hiçbir 
yalnızlık onu yapayalnız komaz. Hiçbir soğuk onu üşütmez, hiçbir ayaz onu dondurmaz.

Allahın ipine sımsıkı sarılan en sağlam, en kopmaz ipe sarılmış demektir…
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İbrahim BİÇER

L O J İ S T İ K

Taşımacılık sektörünün geleceğinde artık açık olarak sadece elektrikli araçlar yer alıyor. Hem 
toplu, hem de kişisel ulaşım gün geçtikçe çok daha çevreci hale geliyor. Buna ek olarak elektrikli 
araçlar artık iş dünyasında da boy gösteriyor.

Taşımacılık sektörü kendisini hızlı şekilde yenileyen alanların başında geliyor. Yeni teknolojilere 
hızlı şekilde uyum sağlayan sektör, şu an tam olarak bir ‘Elektrik devrimi’nin merkezinde yer alıyor. 
Artık pazarda hemen satın alınabilecek çok sayıda elektrikli otomobil, elektrikli bisiklet, elektrikli 
motosiklet ve elektrikli scooter bulunuyor. Ancak Ulaşım sektörü sadece bunlarla yetinmiyor. 
Toplu taşımada aktif olarak çok sayıda elektrikli otobüs kullanılıyor, elektrikli gemi/tekne modelleri 
yolcu ile yük taşıyor, havacılığı değiştirmek adına hem ufak hem büyük boyutlu elektrikli uçak 
modelleri geliştiriliyor. Aynı şekilde elektrikli helikopter modelleri üzerinde de çalışmalar sürüyor. 
Raylı sistemlerin büyük bölümünü uzun zaman önce elektrikli altyapıya geçiren devletler ve 
şirketler, elektrikli uçan taksi gibi geleceğin araçları üzerinde de aktif olarak çalışmalar yapıyor. 
Elektrikli gelecek; günümüzde sadece kişisel ya da toplu taşımayı değiştirmiyor, iş dünyasına 
da çok büyük bir etki ediyor. Şu an aktif kullanımda olan birçok elektrikli iş makinesi bulunuyor, 
elektrikli otomobil pazarını büyüten ana isim Tesla gibi birçok firma “elektrikli kamyon” modelleri 
geliştiriyor. Aynı zamanda elektrikli traktör ya da kepçe gibi araçlar da sektördeki kullanımlarını 
artırıyor.

Taşımacılıkta elektrikli dönem
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NEDEN ELEKTRİK?

Evet, neden tüm ulaşım sektörü inanılmaz bir ivme ile elektrikli altyapıya geçiş yapıyor? Bunun ilk 
ve en büyük cevabı çevre oluyor. İçten yanmalı motora sahip olmayan elektrikli araçlar, bu sayede 
çevreyi ya da havayı neredeyse hiç kirletmiyor. Bu araçların çalışması için gereken elektriğin üretimi 
için halen çevreye zarar veriyoruz ancak bu konuda da büyük adımlar atılıyor. Türkiye dahil birçok 
ülke artık güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından ciddi şekilde yararlanıyor, daha 
fazla oranlarda temiz ve yenilenebilir enerji üretiyor. Elektrikli araçlar çevreci olmaları yanında 
kompleks olmayan altyapıları nedeniyle de firmaların da odağında yer alıyor. Yüksek bakım getiren 
içten yanmalı motorlara sahip olmayan elektrikli araçların bakımı, hem daha kolay hem de ucuz 
oluyor. Elektriğin verdiği yüksek güç ile şaşırtıcı derecede yüksek performans getiren elektrikli ulaşım 
araçları, hepsine ek olarak birçok ülke için “zorunlu geleceği” oluşturuyor. Birçok Avrupa ülkesi 2030 
yılı itibarıyla içten yanmalı araçları trafikten çıkarmak için gereken adımları atmış durumdalar. Burada 
başlangıç otomobiller ile olacak ancak diğer içten yanmalı araçlar da yavaş yavaş trafiğin dışına 
alınacak. Gelecekte şehirlerde sadece çevreyi kirletmeyen ve gürültü yapmayan araçlar yol alacak. 
TÜRKİYE'DEKİ DURUM

Şu an Türkiye’de tamamen elektrikli 14’ten fazla otomobil satılıyor, yeni elektrikli otomobiller de 
yolda görünüyor. Aynı şekilde çok sayıda elektrikli bisiklet, elektrikli motosiklet ve elektrikli scooter’ın 
da resmi satışı yapılıyor. Ayrıca Türkiye’de elektrikli iş makinesi kullanımı da artıyor ve bu araçlar 
için satış çalışmalar hız kazanıyor. Türkiye’de halen gelişmiş bir ağ kurulamamış olsa da elektrikli 
şarj istasyonları da artış gösteriyor. Elektrikli geleceğin son kullanıcı arasında yaygınlaşması adına en 
önemli detayların başında şarj istasyonları yer alıyor. Elektrikli şarj istasyonlarının artması ve yeni 
teknolojiler ile beraber şarj etme sürecinin benzin almak kadar kısa hale getirilmesi ya da en az 30 
dakika gibi sürelere çekilmesi çok önemli görünüyor.

GELECEK BURADA

Taşımacılık alanında yer alan hemen her firma, artık geleceğin tamamen elektrikli altyapıdan 
geçtiğini görüyor ve bunu kabul ederek çalışmalarını dönüştürüyor. Artık hemen hemen hiçbir 
firmanın bırakın uzun vadeli, kısa vadeli planları arasında dahi içten yanmalı motora sahip bir taşıma 
aracı yer almıyor. Birçok dev üretici içten yanmalı motor geliştirme çalışmalarını sona erdirmiş 
durumda. Biliyorsunuz yerli üretici Togg da planladığı araçlarını tamamen elektrikli altyapı üzerine 
kuruyor. Temiz bir gelecek kurmak ve elektrikli geleceğin bir parçası olmak 2022 itibarıyla hiç olmadığı 
kadar önemli ve şu an bu alandaki hiçbir yatırımın boşa gitmesi olası değil gibi görünüyor.
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Sezayi TUĞLA

K A PA K

Birinin Anası Ağlayacak

Nasreddin Hoca’nın iki oğlu varmış. Oğullarından biri çömlekçilik yaparak 

geçimini sağlarmış. Hoca bir gün oğlunun yanına onu ziyarete gitmiş. Oğlu 

dertli bir şekilde:

 – Baba çok heyecanlıyım çünkü bütün paramı bu çömleklere yatırdım. Hava 

güneşli olur da kururlarsa zengin olacağım. Yağmur yağarsa hepsi çatlayacak 

ve anam ağlayacak, demiş.

Hoca dertli bir şekilde diğer oğluna gitmiş. Oğlu o sırada tarlasında oturmuş 

düşünüyormuş:

– Ah baba hoş geldin. Bütün paramı bu tarlaya yatırdım. Eğer yağmur yağarsa 

zenginim ama kuraklık olursa her şeyimi kaybederim ve anam ağlar, demiş.

Nasreddin Hoca eve dönmüş. Sıkıntılı olduğunu gören karısı:

– Ne oldu Hoca canın sıkkın, demiş.

– Asıl dert senin, halini düşün. Çünkü yağmur yağsa da yağmasa da oğlanlardan 

birinin anası ağlayacak.

14



sirdergisi.com
Temmuz 2022 -  Zilhicce 1443

A H M E T ÇAKIL
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Yusuf GÖK

G Ü N D E M

Bakan Kasapoğlu'ndan KYK 
borçlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle Beştepe'de toplandı. KYK kredi borcu düzenlemesi 
için gözler bu toplantıya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kredilerin geri ödemesine ilişkin 
çalışmaları toplantıdan sonra açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Milyonlarca gencin gözü kulağı KYK kredi borçlarıyla ilgili yapılacak düzenlemede. Hazine ve 
Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili çalışmalarını 2022-2023 akademik yılı güz dönemine yetişecek 
şekilde tamamladı. Peki, KYK kredi borcu düzenlemesi nasıl olacak?

Detaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' 
konuşmasıyla netlik kazanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "KYK borçları konusunda gençlerimizi 
mağdur etmeyeceğiz. Konu ilk Kabine toplantısında ele alınacak, sonrasında Cumhurbaşkanımız 
gençlerle paylaşacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borçlarına ilişkin gazetecilere 
açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti;

Yurt Hizmetleri Kanunu var. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi bu işin kanununda yer alan bir konu. 
Özellikle bir faiz uygulaması değil. Ana Muhalefet Partisi liderinin ifadesiyle bir faiz uygulaması 
değil bunun altını çizmek lazım. Kanunda yer alan bir enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç ve 
tabi gençlerimizi bu anlamda hiçbir zaman mağdur etmedik. Genç odaklı bir uygulamayı sizlerle 
paylaştım. Bizim hizmet anlayışımızda hiçbir vatandaşımız olduğu gibi gençlerimiz de hiçbir 
mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli.

Bu anlamda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile kaynaklı durumla ilgili bakanlık olarak detaylıca 
çalıştık ve hiçbir zaman hiçbir gencimizi bu süreçlere mağdur etmediğimiz gibi bundan sonra da 
en güzel şekilde gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımları da atacağız.

Bununla ilgili çalışmalarımız hazır ilk Kabine toplantısı sonrası da sayın Cumhurbaşkanımız 
etraflıca bu konuyu gençlerimizle kamuoyu ile paylaşacak.
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Mısır evliyâsının büyüklerinden 
ve Şafîi mezhebi fıkıh âlimi. İsmi ve 
nesebi; Abdülvehhâb bin Ahmed bin 
Ali bin Ahmed bin Muhammed bin 
Zerka bin Mûsâ bin Sultan Ahmed 
Tilimsânî Ensârî'dir. İmâm-ı Şa'rânî ve 
Kutb-i Şa'rânî lakabıyla meşhurdur. 
Nesebi, Peygamber efendimize 
dayanır. Abdülvehhâb-ı Şa'rânî Mısır'ın 
Kalkaşend kasabasında 1493 (H.898) de 
doğdu. 1565 (H.973) de Mısır'da vefât 
etti.

Abdülvehhâb'ı babası küçük 
yaşında ilim tahsiline verdi. Henüz 
yedi yaşında Kur'ân-ı kerîmi ezberledi. 
Sekiz yaşında iken, geceleri teheccüd 
namazlarını hiç terk etmeden kılmaya 
başladı. Büluğ çağına gelmeden, 
kıldığı gece namazlarında Kur'ân-ı 
kerîmi hatmederdi. Bir işe başlayınca, 
en ince ayrıntılarına kadar iner, o işi 
en iyi şekilde yapardı. Çalışkanlığı ve 
anlayışı ile, hocalarının kısa zamanda 
gönüllerini fethederdi. Hocalarından 
okuduğu kitapları ezberlerdi. Genç 
yaşında, hadîs ve fıkıh ilimlerinde ehliyet 
kazandı. Tasavvuf yolunda da çalışarak, 
pekçok velînin feyz ve teveccühlerine 
kavuştu. Bunların başlıcası, Aliyy-ül-
Havvâs hazretleridir. Ayrıca feyz aldığı, 
sohbetiyle şereflendiği hocalarından 
bazıları şunlardır: Muhammed Magribî, 
Muhammed bin Anân, Ebü'l-Abbâs 
Gamrî, Nûreddîn Hasenî, Şeyhulislâm 
Zekeriyyâ el-Ensârî, Ali Darîr, Ali 
bin Cemâl, Abdülkâdir bin Anân, 
Muhammed Âdil, Muhammed bin 
Dâvûd, Muhammed Servî, Nûreddîn 
Mürsâfî, Tâcüddîn Zâkir, Efdalüddîn. 
Bunlardan başka pekçok evliyânın da 
teveccühlerine, feyz ve bereketlerine 
kavuştu Abdülvehhâb-ı Şa'rânî'ye; 
"Tasavvuf yoluna nasıl girip ilerledin 
ve buna kimler sebeb oldu?" diye 
sorduklarında şöyle anlattı:

Tasavvuf yolunu, önce Hızır 
aleyhisselâmdan ve üstâdım Aliyy-ül-
Havvâs'tan öğrendim. Önce onlara 
tam olarak inanıp teslim oldum. Ne 
emrettilerse hepsini yaptım. Nefsimle 
senelerce mücâhede ettim. Nefsimin 
istemediklerini yaparak, onu terbiye 
ettim. Öyle ki, yalnız kaldığım zaman, 
odamın tavanına bir ip bağlar, onu 
boynuma takarak Rabbime ibâdet 

ederdim. Uykum geldiğinde yatmak 
isterdim. Fakat boynumdaki ip, 
uykuya mâni olurdu. Mecbûren 
ibâdete devâm ederdim. Böylece 
nefsimin istemediği şeyleri yaparak, 
onu terbiye etmeye, yola getirmeye 
çabalardım. Haramlardan şiddetle 
kaçındığım gibi, mübahların fazlasını 
dahi terkederdim. Yiyecek bir şeyim 
olmadığı zaman ot yer, kimseden birşey 
istemezdim. Vâli konaklarının ve sultan 
adamlarının evlerinin gölgesinden dahi 
geçmez, yolumu değiştirirdim. İyice 
incelemeden bir şey yediğim olmadı. 
Öyle bir hâle geldim ki, gelen yiyeceğe 
bakarak, onun helâl olup olmadığını, 
Rabbimin bana ihsân etmesiyle 
anlamaya başladım. Helâl yiyeceklerden 
temiz ve güzel, haram olanlardan ise, 
kötü ve pis bir koku, şüphelilerden de, 
haramlardakinden daha az bir koku 
hâsıl olmaya başladı. Bu alâmetlere 
göre hareket ettim. Elimden geldiği 
kadar dînin emir ve yasaklarına dikkat 
ettim. Cenâb-ı Hak da, bana ibâdetleri 
zevkle yapmayı ihsân etti. Kalp gözüm 
açıldı, yakîn hâsıl oldu ve hakîkatin 
menbaına, kaynağına eriştim. 1540 
senesinde hacca gittiğimde, Kâbe'nin 
altın oluğunun altında, duâ ederek 
Allahü teâlâdan ilmimi arttırmasını 
istedim. O ânda hâtifden, gizliden gelen 
bir ses; "Sana, şimdiye kadar gelen 
müctehidlerin ve onlara tâbi olanların 
sözlerini tartıp anlayan bir mîzân 
verdim. Bu sana yetmez mi?" diyordu. 
Bu sese karşı; "Ya Rabbî! Yeter. Fakat, 
daha fazlasını isterim." dedim.

Abdülvehhâb-ı Şa'rânî zamânının 
velîlerini sık sık ziyâret eder nasîhat ister 
ve gönüllerini alırdı.

1540 senesi bir yaz günü, Kâhire'nin 
Nil Nehri üzerindeki Hâkimî Köprüsünün 
altında bulunan yaşlı bir velîyi ziyârete 
gitti. Selam vererek içeri girince o zât 
adını sordu. "Abdülvehhâb." dedi. 
Ona; "Senelerden beri seni görmek 
arzusunda idim. Buyur otur." deyince 
yanına oturdu, el ele tutuştular. Elini 
öyle kuvvetlice sıktı ki, neredeyse 
acıdan bağıracaktı. Ona; "Kuvvetimi 
nasıl buluyorsun?" diye sorunca; "Çok 
büyük bir kuvvete sâhibsiniz." dedi. O 
zaman ona:

"İşte bu kuvvet, gençliğimden beri 
yediğim helâl lokmalar sebebiyle hâlâ 
mevcuttur. Hamurum helâl bir maya ile 
yoğrulmasaydı, bu günün, günahlarına 
aldırmayan insanların vücutları gibi, 
benim vücûdum da gevşek olurdu. 
Ey oğlum! Yüz kırk üç yaşına geldim. 
Allahü teâlâya yemin ederim ki, bugün 
insanlar her yönden değişmiştir. Hele bu 
son senelerde, dînin emirlerini yerine 
getirmekte ve emânete riâyet etmekte 
büyük bir eksiklik var. Bugün yakın 
akrabân, hattâ öz kardeşin bile seni 
tanımamaktadır. Oğlun dahi sana başka 
gözle bakmakta ve bir yabancı gibi 
davranmaktadır. İnsanların birbirlerine 
muhabbetleri hiç kalmamış, dert ve 
belâlara karşı sabırları eksilmiş, kazâ ve 
kadere karşı boyun eğmek yerine gazab 
hâkim olmuş, dinleri zayıflamıştır. Ey 
oğlum! Şimdi sana zamânımızın kötü ve 
yorgun insanlarını anlatmaktansa, sâlih 
insanlarını anlatmak daha iyi olacak." 
dedi ve şöyle devâm etti: "Zamânımızın 
en iyileri; geceleri kalkıp sabahlara 
kadar namaz kılan, sabah namazından 
sonra öğleye kadar Kur'ân-ı kerîm 
okuyup tesbîhini çekerek Allahü teâlâyı 
zikreden, ikindiye kadar duâlarını yapan, 
akşama kadar her gün devâm üzere 
olduğu duâları tekrar tekrar yapan, 
yatıncaya kadar da tövbe istigfâr ederek 
vaktini geçirenlerdir."

Abdülvehhâb-ı Şa'rânî ona:

"Böyle kimselerin görünürdeki 
bütün günahlardan temizlendiğini 
düşünsek, bu insanın, başkaları 
hakkında kötü düşünmesinin önüne 
geçebilir miyiz? Bu kimse, kendisini 
kıskananları bir dakika olsun görmek 
ister mi?" diye sordu. O da cevap olarak 
şöyle dedi:

"Bu, çok zayıf bir ihtimâldir. Bir insan, 
hayâtı boyunca durmadan ibâdet yapsa, 
kazandığı sevapları terâzinin bir kefesine 
koysa, bu kimsenin bir müslüman 
hakkında sû-i zannından meydana gelen 
günâhını da bir kefesine koysan, günah 
kefesinin ağır basacağını görürsün. 
Sâlih, iyi kimselerin hayatları boyunca 
yaptığı ibâdetler, bir defâ yaptığı kötü 
düşünceden meydana gelen günâhı 
karşılayamadığına göre, diğer insanların 
hâllerinin ne olacağını düşün!"

Abdülvehhab Şarani

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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İmâm-ı Şa'rânî pek çok talebe 
yetiştirdi. Etraftan akın akın gelen 
talebeler medreseyi doldurur, onun 
eşsiz bir deryâ olan bilgilerinden 
istifâdeye çalışırlardı. Talebelerine hem 
zâhirî, hem de bâtınî ilimleri öğretirdi. 
Hattâ kendisini çekemeyen ve aleyhinde 
olanlara rüyâda görünür, onları îkâz 
eder, bozuk düşüncelerden korurdu. 
Böylece onların da istifâde etmesini 
sağlar, Cehennem'de yanacak bir hâlden 
onları korumaya çalışırdı. Merhameti 
çok fazlaydı.

Birgün biri Şeyhülislâm Nasîruddîn 
Lekânî'ye gelerek onun hakkında 
çeşitli yalan ve iftirâlar uydurdu. 
Şeyhülislâm da bu sözlere inandı. Bu 
haberi işiten Abdülvehhâb-ı Şa'rânî, 
Şeyhülislâm'ın yanına gelerek, ondan 
Mâlikî mezhebinin fıkıh bilgilerini 
ihtivâ eden Kâsım Abdürrahmân'ın 
yazdığı Müdevvene'yi emânet istedi. 
Şeyhülislâm kitabı vermeden önce; "Al, 
okursun da, belki yaptığın kötülüklerden 
vaz geçersin. Dînin emir ve yasaklarına 
uyarak doğru yolu bulursun." dedi. 
Abdülvehhâb-ı Şa'rânî de; "İnşâallahü 
teâlâ öyle olur." buyurdu. Şeyhülislâm, 
talebelerinin birisine emredip, birkaç 
cilt olan Müdevvene'yi kütüphâneden 
getirmesini söyledi. Ciltler gelince, ileri 
gelen talebelerinden birine, ciltleri 
Abdülvehhâb-ı Şa'rânî ile götürmesini 
emretti. İmâm-ı Şa'rânî ile talebe eve 
geldiler. Talebe kitabı bıraktıktan sonra 
gitmek istedi. Fakat İmâm-ı Şa'rânî, 
bir gece kalıp ertesi sabah gitmesini 
söyleyince, talebe kabûl etti. Gecenin 
üçte biri geçinceye kadar o talebe ile 
sohbet etti. Talebeye yatmasını söyleyip, 
kendi odasına geçti. Odasında çok az bir 
zaman durup, tekrar talebenin kaldığı 
odaya geldi. Onu uyandırıp, abdest 
aldırdı. Beraberce fecr vaktine kadar 
namaz kıldılar. Sonra sabah namazlarını 
kılıp, güneş bir mızrak boyu yükselinceye 
kadar Kur'ân-ı kerîm okudular. Sonra 
duhâ namazını kıldılar. Talebeye; "Şimdi 
hocanın yanına gidebilirsin.Getirdiğin 
bu kitapları da teslim edip, benim 
teşekkür ettiğimi bildirirsin." buyurdu. 
Talebe; "Peki efendim." diyerek, 
kitapları kucakladı. Fakat içinden de; "Bir 
geceliğine onu getirtip, hiç bakmadan 
geri götürmenin ne faydası vardı." 
demekten kendini alamadı.

Talebe kitabı okumadığı için, içindeki 
yazılardan haberi yoktu. Kitapları 
hocasına götürdüğünde, Şeyhülislâm 
Nasîruddîn, Abdülvehhâb-ı Şa'rânî'nin 
kendisiyle alay ettiğini sanarak kızdı. 
O sırada bir kimse gelip, Şeyhülislâm'a 
bir suâl sordu. Şeyhülislâm soruyu 
tam olarak cevaplandırabilmek için, 
Müdevvene'nin ciltlerini karıştırmaya 
başladı. Her cildin başından 

sonuna kadar, sayfaların kenarında 
Abdülvehhâb-ı Şa'rânî'nin kendi el 
yazısı ile yazılmış lüzumlu açıklamalar 
ve kayıtların olduğunu gördü. Talebeyi 
çağırarak; "Abdülvehhâb bu geceyi 
kitaplara yazı yazmakla mı geçirdi?" 
diye sordu. Talebe de yemîn ederek; 
"Efendim! Bu gece Abdülvehhâb-ı 
Şa'rânî benden yirmi dakikadan daha 
fazla bir zaman ayrılmadı. Sabaha kadar 
berâber namaz kıldık. Kur'ân-ı kerîm 
okuduk. Onun benim yanımda kitaplarla 
meşgûl olduğunu hiç görmedim." dedi.

Talebesinden bu sözleri işiten 
Şeyhülislâm'ın, hayretinden aklı karıştı. 
Değil yirmi dakikada, yirmi günde 
bile bu ciltler dolusu kitabı okumak 
mümkün değildi. Fakat hakîkat gözünün 
önünde idi. Bütün ciltler okunmuş, 
sayfa kenarlarına îzâhlar yazılmıştı. 
Bu Allahü teâlânın Abdülvehhâb-ı 
Şa'rânî'ye ihsan ettiği bir kerâmetti. 
HemenAbdülvehhâb-ı Şa'rânî hakkında 
düşündüğü kötü düşüncelere, ona 
söylediği sözlere pişmân olup, tövbe 
istiğfâr eyledi. Koşarak İmâm-ı 
Şa'rânî'nin evine gitti ve huzûruna 
kabûlü için yalvardı. Kabûl edilince tövbe 
ettiğini bildirdi. Abdülvehhâb-ı Şa'rânî 
de; "Maksadım, bu gece bana emânet 
olarak verdiğin kitaplardan hazırladığım 
bu muhtasarı senin öğrenmendi." 
buyurdu.

Emir Muhammed Defterdâr ve 
arkadaşları her gece yatsı namazından 
sonra bir yerde toplanıp sohbet 
ederlerdi. Âlimlerin ilminden, velîlerin 
kerâmetlerinden anlatırlardı.

Bir gün yine böyle toplanmışlardı. 
Sohbet ânında söz, halen hayatta 
olan İmâm-ı Şa'rânî'ye geldi. Onun 
büyüklüğünü anlayamayan bâzıları, 
aleyhinde dedikodu etmeye başladılar. 
Emir Muhammed Defterdâr da onlarla 
birlik olup, aleyhinde konuştu. O 
gece rüyâsında, kalabalık bir ordunun 
Mısır'a bir iç karışıklığı düzeltmek için 
geldiğini gördü. Ordu kumandanı, 
Mısır'ın Bâbunnasr denilen kapısında 
durdu ve; "Mısır'ın sâhibi ile görüşüp, 
Mısır'ın anahtarını vermedikçe içeri 
girmeyiz." dedi. "Mısır'ın sâhibi kimdir?" 
dediklerinde; O da; "Abdülvehhâb-ı 
Şa'rânî'dir." dedi. Kumandan, 
adamlarından birini gönderdi. İmâm-ı 
Şa'rânî'yi evinde bulamadılar. Oğlu 
Abdürrahmân'a durumu anlattılar. 
Abdürrahmân, babasının müsâade 
edeceğini söyleyerek anahtarı verdi. 
Uyandığında, Emir Muhammed 
Defterdâr yaptığı hatâyı anladı. Demek 
ki, bu zamanda Mısır'ın hakîkî sultânı 
Abdülvehhâb-ı Şa'rânî'ydi. Sabah 
olduğunda, İmâm-ı Şa'rânî hazretlerine 
gidip talebesi olmakla şereflenmek 

istediğini bildirince; "Talebe olmanız 
için ille anahtar mı vermek lâzımdır?" 
buyurarak, gece rüyâsında gördüklerini 
bildiğini işâret etti. Bu kerâmetini de 
gören Emir Muhammed Defterdâr'ın, 
ona olan bağlılığı ziyâde oldu.

Seyyid Ahmed Bedevî hazretlerinin 
Mısır'ın Tanta şehrindeki türbesi 
başında, her sene belli bir günde 
toplantı yapılıp, mevlid okunurdu. Şeyh 
Sa'düddîn Sanâdîdî, İmâm-ı Şa'rânî'yi 
sevmez, onun büyüklüğüne inanmazdı. 
Hattâ onun pekçok kötü taraflarının 
olduğunu savunur, ilminin derinliğine 
inanmazdı. Ahmed Bedevî'nin türbesi 
başında mevlid okunduğu bir sene, oraya 
İmâm-ı Şa'rânî ve Sa'düddîn Sanâdîdî de 
gelmişlerdi. Sa'düddîn, Abdülvehhâb-ı 
Şa'rânî'nin mevlide gelmesine şiddetle 
karşı çıkarak; "Böyle bir mevlidde, 
kendisinde pekçok kötü yanlar bulunan 
kimse nasıl bulunabilir?" demişti. 
Sa'düddîn, o gece rüyâsında Peygamber 
efendimizi gördü. Resûlullah efendimiz 
Abdülvehhâb-ı Şa'rânî'yi kucaklamış, 
bağrına basmıştı. Abdülvehhâb-ı 
Şa'rânî'nin de göğüslerinden süt akıyor, 
mevlide gelen herkes, doyuncaya 
kadar onun sütünden içiyorlardı. 
Seyyid Ahmed Bedevî hazretleri de, 
Resûlullah efendimizin huzûrunda idi. 
Ahmed Bedevî, oradakilere; "Bizden 
meded isteyen Abdülvehhâb-ı Şa'rânî'yi 
ziyâret etsin." diyordu. Rüyâdan 
uyanan Sa'düddîn, İmâm-ı Şa'rânî'nin 
büyüklüğünü anlayarak, ona karşı olan 
bozuk îtikâdını düzeltti ve onun en yakın 
talebelerinden oldu.

Evliyânın büyüklerinden Ömer 
Nebtîtî'nin talebesi Abdullah, İmâm-ı 
Şa'rânî'nin büyüklüğünü çekemez, 
onu kıskanırdı. Abdullah, bir gece 
rüyâsında sevgili Peygamberimizi 
gördü. Huzûrunda hazret-i Ali de vardı. 
Ona buyurdular ki: "Abdülvehhâb'a şu 
takkemi giydir. Ayrıca ona, mahlûkâta 
tasarruf etmesini söyle. Başkalarına 
ise mâni ol." Abdullah, Resûlullah 
efendimizden bu sözleri işitince, 
yaptığı hatânın büyüklüğünü anladı. 
Uyandığında tövbe etti.

Âmir Bağdâdî isimli talebesi 
önceleri; "Hiç kimse, bir ihtiyacın hâsıl 
olmasında vâsıtaya muhtâç değildir. 
Bu sebeple Allahü teâlâdan bir şey 
isterken başkalarını vesile etmek, onun 
hürmetine ver demek olmaz." der, 
velîlerdeki kerâmetlere de inanmazdı. 
Bir gün rüyâsında Resûlullah efendimizi 
gördü. Yanında Abdülvehhâb-ı Şa'rânî 
hazretleri de vardı. Peygamber 
efendimizin mübarek elini öpmek istedi. 
Fakat ona hiç iltifat etmiyor, huzûruna 
gittikçe yönünü ondan çeviriyordu. 
Bir ara Abdülvehhâb-ı Şa'rânî'ye; "Ne 
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olur, Peygamber efendimize bir arz 
et de, beni kabûl buyursun. Mübarek 
elini öpmekle şerefleneyim." diyerek 
yalvarmaya başladı. O kadar yalvardı ki, 
Abdülvehhâb-ı Şa'rânî onun gözlerinden 
akan yaşlara dayanamadı. Resûlullah 
efendimizin huzûruna varıp, onu 
işâretle bir şeyler söyledi. Bunun üzerine 
onu Huzûr-i şerîflerine kabûl ettiler. 
Uyandığında, önceki düşüncelerinin ne 
kadar yanlış olduğunu anladı. Tövbe etti 
ve sabahleyin Abdülvehhâb-ı Şa'rânî'nin 
medresesine gitti. Talebesi olmakla 
şereflendi.

Abdülvehhâb-ı Şa'rânî hazretlerine, 
Allahü teâlânın öyle ihsânları vardı ki, 
saymakla bitmezdi. Bunlardan biri de; 
güneşin batışından doğuşuna kadar, 
yâni akşamdan sabaha kadar, cansız 
eşyânın ve hayvanların tesbîhlerini 
duyması idi. Bir gün akşam namazını, 
haramlardan çok sakınan hattâ şüpheli 
korkusuyla mübahların fazlasını bile 
terkeden hocası Emînüddîn'in arkasında 
kılıyordu. O anda gözünden perde 
açıldı. Direk, duvar, hasır, döşenmiş 
taşların tesbîhlerini duymaya başladı. 
Korktu, sonra Mısır'da bulunan her 
şeyin, sonra etraftaki devletlerdeki 
ve okyanuslardaki bütün mahlûkların 
konuşmalarını ve tesbîh seslerini 
işitmeye başladı. Okyanustaki bir balık 
şöyle tesbîh ediyordu:

"Ey cansızların, hayvanların, 
bitkilerin, her şeyin rızkını veren 
Rabbim! Mahlûkâtından hiç birinin 
rızkını unutmayan ve isyân edenden 
dahi ihsânını kesmeyen sen, her türlü 
noksanlık ve kusurdan münezzehsin."

Namazı kılıp bitirdiler. Sabaha kadar 
bu hâl onda devâm etti. Çok korktu. 
Sabah olurken, Hak teâlâ merhamet 
edip, bu gibi şeyleri duymasını 
perdeledi. Ancak Allahü teâlânın 
ihsânı olan bu durum onda kaldı. 
İstediği zaman, istediği yeri görmek, 
gezmek nîmetini Allahü teâlâ ona ihsân 
etti. Bununla da îmânı kuvvetlendi. 
Abdülvehhâb-ı Şa'rânî, bu hâdiseden 
sonra, istediği zaman gönül gözü ile 
bütün dünyâyı, bilhassa İslâm âlemini 
seyrederdi. Şehir, kasaba, köy ve 
ülkeleri aşar, Endonezya'dan Magrib'e, 
Türkiye'den Yemen'e kadar varır, ihtiyaç 
sâhiplerine yardım ederdi. Bunların 
hepsinin, cenâb-ı Hakkın bir ihsânı 
olduğunu bildirirdi. Bir gün buyurdu 
ki: "Kendimi bir vâsıta içinde gördüm. 
Bir anda yeryüzünü dolaşıyordum. 
Bütün âlim ve evliyânın kabirlerinin 
üzerlerinden, Seyyid Ahmed Bedevî ve 
İbrâhim Düsûkî hazretlerinin kabirlerinin 
altından geçerek ziyâret ediyordum."

Bir gün Habeşistanlı bir gayri 
müslim, Mısır'a gelmişti. Abdülvehhâb-ı 
Şa'rânî'nin nâmını duyduğu için, onunla 
görüşmek istiyordu. İmâm-ı Şa'rânî 

onu kabûl etti. Habeşistan ile ilgili 
konuşmaya başladılar. Abdülvehhâb-ı 
Şa'rânî, Habeşistan'ı öyle anlatıyordu ki, 
en ince ayrıntılarına kadar îzâh ediyordu. 
O gayri müslim dinledikçe, yaşadığım 
yeri benden daha iyi biliyor diye hayret 
ediyordu. Dayanamayıp Abdülvehhâb-ı 
Şa'rânî'ye; "Siz Habeşistanlı mısınız?" 
diye sordu. O da; "Dünyâda nereyi 
görmek arzu etsem, Allahü teâlâ bana 
orayı gösterir. Bu, cenâb-ı Hakk'ın bana 
bir ihsânıdır." buyurdu. Bunu işiten gayri 
müslim, Kelime-i şehâdet getirerek 
müslüman oldu.

Allahü teâlânın Abdülvehhâb-ı 
Şa'rânî'ye ihsânlarından biri de, Mısır 
veya başka yerlerdeki talebelerine 
kalben seslendiği zaman derhal yanına 
gelmeleriydi. Yanına gelmeye karar 
veren bir talebe yola çıksa, ona kalben 
geri dön derse, o da dönerdi. İnsanlara 
ve talebelerine sıkıntı anlarında yardım 
ederdi. O darda, sıkıntıda olanların 
sığınağı ve mânevî doktoru idi.

Talebelerinden Yahya Varrâk 
arkadaşlarıyla hacca gidiyordu. Bindiği 
hayvan çok zayıftı. Bir müddet gittikten 
sonra yorulup yattı. Arkadaşlarına 
kendisini beklememelerini, yola devam 
etmelerini söyledi. O, hayvanının 
dinlenmesini bekliyordu. O anda 
Abdülvehhâb-ı Şa'rânî hazretleri 
yanında peyda oldu. Hayvanı tutup 
kaldırdı ve ona tebessüm ederek 
kayboldu. Yahyâ Varrâk hayvanın 
üzerine bindi. Öyle hızlı gitmeye başladı 
ki arkadaşlarına yetişti ve onları geçti. 
Kâbe-i muazzamanın etrafında tavaf 
ederken yine Abdülvehhâb-ı Şa'rânî 
hazretlerini gördü. Tavaf müddetince 
yanındaydı. Hâlbuki o, o sene hacca 
gitmemişti.

Abdülvehhâb-ı Şa'rânî, Allahü 
teâlânın izniyle hiç bir mahlûkdan 
korkmazdı. Yılandan, akrebden, 
timsahdan, cinden ve benzerlerinden 
korkmaz, ancak dînin emir ve 
yasaklarına uygun olarak onlardan uzak 
dururdu. Bir gün Saîd'e (Portsaid'e) 
gidiyordu. Nehrin kenarından yedi 
kadar timsah onu tâkibe başladı. 
Herbiri öküz büyüklüğünde idi. Onu 
merkeb üzerinde gören halk, yutulacak 
diye feryada başladı. İşte o zaman 
belini doğrulttu ve suya, timsahların 
arasına indi. Hepsi çekilip kaçtılar. Sonra 
hayvanın yanına geldi. Oradaki insanlar, 
bu hâli görünce hayret ettiler.

Abdülvehhâb-ı Şa'rânî, bir gece 
terkedilmiş ve bakımsız bırakılmış bir 
velînin türbesinde uyudu. Bu türbe 
üzerinde bir kubbe, etrâfında da taşlar 
bulunuyordu. Taşların aralarında 
ise, büyük yılanlar vardı. Yılanlardan 
korktukları için, insanlar bu mübârek 
zâtı ziyâret edemezlerdi. Yılanlar, o gece 
Abdülvehhâb-ı Şa'rânî'nin etrâfında 

dolaşıp durdular. Abdülvehhâb 
hazretleri o büyük ve zehirli yılanları 
görüyor, kalbine zerre kadar korku 
getirmiyordu. Sabahleyin, o belde halkı 
Abdülvehhâb-ı Şa'rânî'nin o türbede 
yattığını öğrendiklerinde, hayretten 
dona kaldılar. Huzûruna çıkıp; "Biz, 
yılanların korkusundan, türbenin içine 
değil, etrâfına bile yaklaşamıyoruz. Siz 
orada nasıl yatabildiniz?" diye sordular. 
Onlara buyurdu ki: "Allahü teâlâ, 
yılanlara beni sokmaları için ilhâm 
etmedikçe, onlar beni sokmazlar. Yılana 
kudret lisânı ile, git falancayı sok! denir. 
Yılan da o kimseyi, hasta yapmak veya 
kör etmek yâhut öldürmek için sokar. 
Allahü teâlânın irâdesi olmadan, yılanın 
bir kimseyi sokması mümkün değildir."

Abdülvehhâb-ı Şa'rânî hazretleri 
cinlerle başından geçen bir hâdiseyi 
şöyle anlatır:

Bir zamanlar evime, cinlerden biri 
gelmeye başladı. Bu cin bana doğru 
gelirken, vücûdumun bütün kılları 
diken diken olurdu. O ânda Allahü 
teâlânın ismini söylemeye başlardım. 
Cenâb-ı Hakk'ın ismini duyan cin, derhâl 
benden uzaklaşırdı. Hiçbir zaman ondan 
ne çekindim, ne de korktum. Aksine, 
gece yolumu kestiği zaman, ona selâm 
vererek geçip giderdim. İnsanın tabiatı 
cinden nefret ettiği hâlde her gün onları 
göre göre nefret etmez hâle geldim.

Kıtlık olduğu günlerde, cinlerden 
bir grup evime yerleşmişti. Onlara 
dedim ki: "Bu gösterdiğim ekmeklerden 
güzelce yiyiniz. Hiçbir müslümana sakın 
zarar vermeyiniz." Onların da bana; 
"Başüstüne, emirlerinizi dinleyip itâat 
edeceğimize söz veriyoruz." dediklerini 
duydum. Cinlerden biri keçi kılığına 
girip, geceleri bizim odaya girer, lâmbayı 
söndürür ve gürültü çıkarırdı. Bu hâlden 
evdekiler korkuya düştüler. Çocukların 
korkmaması için, bir gece sedirin altına 
saklanarak cinin gelmesini bekledim. 
Tam önümden geçerken, elimle bir 
ayağını yakaladım. Bağırmaya ve yardım 
istemeye başladı. Bunun üzerine ona; 
"Ey keçi kılığına girmiş olan cin! Bir daha 
evime girip çocuklarımı korkutmaya 
devâm edecek misin, etmeyecek 
misin?" dedim. Tövbe ederek, bir 
daha gelmeyeceğine söz verdi. Buna 
rağmen ayağını bırakmıyordum. Ayağı 
elimde inceldi, inceldi bir kıl inceliğini 
aldıktan sonra avcumdan çekilip gitti. 
Bu hâdiseden sonra o cin evime gelmez 
oldu.

Ey kardeşim! Buna benzer cinlerle 
başımdan geçen hâdiseler çoktur. 
Bunları anlatmamdan maksadım, bâzı 
okunacak duâları zamânında okumanız 
içindir. Gece veya gündüz yapacağın 
işlerde, kendini bunların şerlerinden 
nasıl koruyacağını bilmeniz içindir. 
Eğer ben de bu duâları bilmeseydim, 
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diğer insanlar gibi görünmeyen bu 
yaratıklardan korkardım.

Abdülvehhâb-ı Şa'rânî insanlar 
arasındaki anlaşmazlıkları her iki tarafı 
üzmeden çözer, iki tarafın da kabul 
edeceği bir netîceye bağlardı.

Osmanlı pâdişâhı Sultan Selîm 
Han Mısır'ı zaptettiği zaman, Cumâ 
namazını Ezher Câmiinde kıldı. Cumâ 
namazını kıldıran hatîb için yüz altın 
bağışladı. Bunu önceden öğrenen 
hatîb, o gün Cumâ namazını kıldırma 
sırası kendisinde olan diğer hatîb 
arkadaşından izin almıştı. Nöbetini 
devreden hatîb, diğer arkadaşının 
altınlara kavuştuğunu görünce, 
söylenmeye başladı. O sırada orada 
bulunan Abdülvehhâb-ı Şa'rânî 
aralarına girip, nöbetini veren 
hatîbe; "Üzülme! Allahü teâlâ bunu 
sana kısmet etmemiş." dedi. O da; 
"Rızkımın kesilmesine bu arkadaşım 
sebeb olduğu için kızıyorum." dedi. 
Abdülvehhâb hazretleri de; "O sebeb 
oldu görünüyorsa da, aslında sebeb 
o değildir. Arkadaşın ilâhî kudretin bir 
âletidir. Âleti kim hareket ettiriyorsa, 
hüküm onundur. Yoksa âletin değildir. 
Senin böyle söylemen, sopa ile dövülüp 
de, sopayı vurana değil sopaya kızan 
adamın hâline benziyor. Hani sen her 
Cumâ hutbelerinde; "Vallahi veren de 
Allahü teâlâdır, alan da. Yükselten de 
Allahü teâlâdır, alçaltan da..." demez 
miydin? Şimdi niçin bunun tersine göre 
hareket ediyorsun?" deyince, o hatîb; 
"Üstâdım! Huccet ve isbâtlarınla beni 
susturdun." diyerek oradan ayrıldı.

Peygamber efendimizin sözlerine, 
sünnetine uymaya çok dikkat ederdi. 
Hadîs-i şerîfleri kabul etmeyenlere şöyle 
buyururdu:

Sünnet, yâni hadîs-i şerîfler, Kur'ân-ı 
kerîmi açıklamaktadır. Mezheb imâmları, 
sünneti açıklamışlardır. Din âlimleri 
de, mezheb imâmlarının sözlerini 
açıkladılar. Kıyâmete kadar da böyle 
olacaktır. Sünnet, yâni hadîs-i şerîfler 
olmasaydı suları, tahâreti, namazların 
kaç rekat olduklarını, rükû ve secdede 
okunacak tesbîhleri, bayram ve cenâze 
namazlarının nasıl kılınacağını, zekât 
nisâbını, orucun, haccın farzlarını, nikâh 
ve hukûk bilgilerini, hiçbir âlim, Kur'ân-ı 
kerîmde bulamaz ve öğrenemezdi. 
İmrân bin Hasîn'e birisi; "Bize yalnız 
Kur'ân'dan söyle." deyince; "Ey ahmak! 
Kur'ân-ı kerîmde, namazların kaç 
rekat olduğunu bulabilir misin?" dedi. 
Hazret-i Ömer'e; "Farzların seferde 
kaç rekat kılınacağını Kur'ân-ı kerîmde 
bulamadık." dediklerinde; "Allahü 
teâlâ, bize, Muhammed aleyhisselâmı 
gönderdi. Biz, Kur'ân-ı kerîmde 
bulamadıklarımızı, Resûlullahtan 

gördüğümüz gibi yapıyoruz. O, seferde, 
dört rekat farzları iki rekat kılardı. Biz de 
öyle yaparız." buyurdu. Din imâmlarının 
hiçbir sözü, İslâmiyetin dışında değildir. 
Çünkü herbiri hem hakîkatte, hem de 
şerîatte âlimdirler.

Resûlullah efendimiz Kur'ân-ı 
kerîmde icmâlen bildirilenleri, yâni 
kısa ve kapalı olarak bildirilenleri 
açıklamasaydı, Kur'ân-ı kerîm kapalı 
kalırdı. Resûlullah'ın vârisleri olan 
mezheb imâmlarımız (r.aleyhim) hadîs-i 
şerîflerde mücmel olarak bildirilenleri 
açıklamasalardı, sünnet-i nebeviyye 
kapalı kalırdı. Böylece, her asırda gelen 
âlimler, Resûlullah'a tâbi olarak, mücmel 
olanı açıklamışlardır. Allahü teâlâ, 
Nahl sûresinin kırk dördüncü âyetinde 
meâlen; "İnsanlara indirdiğimi onlara 
beyân edesin" buyurdu. Beyan etmek, 
Allahü teâlâdan gelen âyetleri, başka 
kelimelerle ve başka sûretle anlatmak 
demektir. Ümmetin âlimleri de, âyetleri 
beyân edebilselerdi ve kapalı olanları 
açıklayabilselerdi ve Kur'ân-ı kerîmden 
ahkâm çıkarabilselerdi, Allahü teâlâ 
Peygamberine, sana vahy olunanları 
tebliğ et derdi. Beyân etmesini emr 
etmezdi.

Abdülvehhâb-ı Şa'rânî hazretleri üç 
yüzden fazla eser yazmıştır. Bunların 
en kıymetlisi dört mezhebin fıkıh ilmini 
bir araya topladığı Mîzân-ül-Kübrâ 
isimli eseridir. Diğer eserlerinden 
bâzıları şunlardır: 1) Envâr-ül-Kudsiyye, 
2) Tabakât-ül-Kübrâ: Eserde, Asr-ı 
Saâdetten zamânına kadar dört yüzden 
fazla büyük âlim ve velînin hallerini, 
kerâmetlerini, sözlerini bildiren kıymetli 
bir kitaptır. 3) Ecvibet-ül-Merdiyye, 
4) Ahlâk-uz-Zekiyye vel-Ulûm-ül-
Ledünniyye, 5) İrşâd-ül-Muğfelîn, 6) 
Bahr-ul-Mevrûd, 7) Feth-ül-Mubîn, 8) 
Ferâid-ül-Kalâid, 9) Sirâc-ül-Münir, 10) 
Meşârık-ül-Envâr-il-Kudsiyye.

EVLİYÂNIN BAKIŞI YETER!

Talebelerinden Şerefüddîn bin Emir 
hastalanmıştı. Ağrılarının şiddeti, gün 
geçtikçe daha da artıyordu. Öyle ki, 
artık ölümünü bekler oldu. Günlerce 
uykusuzluğun verdiği bir halsizlik 
içinde gözkapakları kapandı. Uyumağa 
başladı. Rüyâsında büyük bir nehirde 
yüzüyordu. Nehrin aşağı taraflarında 
bir köprü ve onun da aşağısında bir 
çağlayan vardı. Bu çağlayandan canlı 
bir kimse aşağı düşse, normalde 
parça parça olurdu. Akan sular onu 
sürükleye sürükleye köprüye doğru 
götürüyordu. Eğer köprüde tutunacak 
bir yer bulamazsa, çağlayandan aşağı 
düşecekti. Bütün gayretine rağmen 
köprüye tutunamadı. Büyük bir korkuya 
kapıldı. Çağlayanın başına geldiği an, 
bir el onu tutup kenara çekti. Ölümden 

kurtulmuştu. Elin sâhibine baktığında, 
zamânın en meşhûr âlimi ve velîsi olan 
hocası Abdülvehhâb-ı Şa'rânî'yi gördü. 
Ona tebessüm ediyordu. Uyandığında 
da hastalığının geçtiğini, hiçbir derdinin 
kalmadığını gördü.

DÖRT HAK MEZHEP

Abdülvehhâb-ı Şa'rânî hazretleri 
Şâfiî mezhebi fıkhında zamânının en 
büyük âlimi idi. Devrinde bâzı câhil 
din adamlarının Hanefî mezhebinin 
kurucusu Ebû Hanîfe'ye ve talebelerine 
dil uzatanlara şiddetle karşı koyardı. 
Böyle düşüncelere kapılan bir talebesine 
şöyle nasîhat etti:

Ey kardeşim! İmâm-ı A'zam Ebû 
Hanîfe'ye ve onun mezhebini taklid 
eden fıkıh âlimlerine dil uzatmaktan 
kendini koru! Câhillerin sözlerine ve 
yazılarına aldanma! O yüce imâmın 
ahvâlini, zühdünü, verâsını ve din 
işlerindeki ihtiyâtını, titizliğini bilmeyen, 
dinde değişiklik yapanlara uyarak, onun 
delilleri zayıftır dersen, kıyâmette onlar 
gibi felâkete sürüklenirsin. Sen de benim 
gibi, Hanefî mezhebinin delillerini 
incelersen, dört mezhebin de sahîh 
olduğunu anlarsın! Mezheblerin doğru 
olduğunu, öğle güneşini görür gibi, açık 
olarak anlamak istersen, Ehlullah yoluna 
sarıl! Tasavvuf yolunda ilerleyerek 
ilminin ve amelinin ihlâslı olmasını 
başar. O zaman, İslâmiyet bilgilerinin 
kaynağını görürsün. Dört mezhebin 
de, bu kaynaktan alıp yaydıklarını, 
bu mezheplerin hiçbirinde, İslâmiyet 
dışında hiçbir hüküm bulunmadığını 
anlarsın. Mezhep imâmlarına ve onları 
taklid eden âlimlere karşı edebli, 
terbiyeli davrananlara müjdeler olsun! 
Allahü teâlâ, onları kullarına saâdet 
yolunu göstermek için rehber, imâm 
eyledi. Onlar, insanlara Allahü teâlânın 
büyük ihsânıdır. Cennet'e giden yolun 
öncüleridirler. http://biriz.biz/evliyalar
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Dr. Ahmet ALTUN

G Ü N D E M

Bakan Varank, BAE'li üç bakan ve CEO'larla yatırım imkanlarını somutlaştırmak 
üzere Türkiye'de bir araya geldi. Varank, "Bu ziyaret sanayi, yatırım ve teknoloji 
alanlarındaki iş birliğine önemli katkılar sağlayacak" açıklamasını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi 
ve İleri Teknoloji Bakanı Dr. Sultan Ahmed Al Jaber ile Cumhurbaşkanlığı 
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Görüşmeye, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Thani Al Zeyoudi, 
BAE Halk Eğitimi ve İleri Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Al Amiri, 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı 
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ile bakan yardımcıları Hasan 
Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen heyetlerarası görüşmede, iki ülke ilişkileri ve iş 
birliği alanları ele alındı.

"Uzay bilimi teknolojileri ve uygulamalarında da iş birliğimizi geliştirmek için 
mutabakat zaptı imzalayacağız"

Bakan Varank ile BAE’li üç bakan, yaklaşık bir saat süren heyetler arası 
görüşmenin ardından “Türkiye - BAE Yatırım Çalıştayı” için konferans salonuna 
geçti.

Varank, yatırım çalıştayının açılışında yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen 
ziyaret ve görüşmenin önemine işaret ederek, iki ülke liderleri arasındaki 
yoğun temasların ikili ilişkileri çok üst düzey seviyeye gelmesinde önemli bir rol 
oynadığını söyledi.

Bu ziyaretin de sanayi, yatırım ve teknoloji alanlarındaki iş birliğine önemli 
katkılar sağlayacağını belirten Varank, şunları söyledi:

"Bugün aynı zamanda yenilenebilir enerji, otomotiv, petrokimya, makine, gıda, 
sağlık, e-ticaret ve diğer pek çok sektörden firmalarımızla bir Yatırım Çalıştay'ı 
düzenliyoruz. Potansiyel iş birliği imkanlarını hep beraber değerlendireceğiz. 
Türk ve BAE’li firmalarımızın, kurumlarımızın, yeni bağlantılar kurabilecek 
somut projeler geliştirebilecek ortamlarını bugün burada oluşturmuş olduk. 
İnşallah ticaretimizi çeşitlendirmemize ve yeni yatırımlarımızı teşvik etmemize, 

Türkiye ve BAE heyetleri yatırım 
çalıştayında buluştu
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bu program vesile olacak.

Bugün aynı zamanda uzay bilimi 
teknolojileri ve uygulamaları 
alanlarında da iş birliğimizi geliştirmek 
için mutabakat zaptı imzalayacağız. 
Dostum Cabir ve ben daha güçlü, daha 
sürdürülebilir ekonomiler inşa etmek 
için elimizden gelen her şeyi yapmak 
üzere liderlerimizden talimat aldık."

Türkiye ve BAE heyetleri yatırım 
çalıştayında buluştu

Çalıştayda iki ülkenin temsilcileri 
buluştu

Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilen 
çalıştayda, BAE'den üç bakan ve yatırım 
fonu ve şirketlerinin üst yöneticileri, 
Türk kamu, özel sektör kuruluşları ve iş 
dünyası temsilcileri yer aldı.

Çalıştayda muadil bakanlıklar 
arasındaki görüşmelerin yanı sıra 
çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 
kamu iştiraki kuruluşlar ve şirketlerin 
temsilcileri ile BAE'nin önde gelen 
şirketleri arasında potansiyel iş birliği 
imkanları değerlendirildi.

BAE'nin Türkiye'deki yatırım 
imkanları somutlaşıyor

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi 
trafiğinin ardından BAE'nin Türk 
ekonomisine yapmayı planladığı 
yatırımlar netleşiyor.

Bu çerçevede, BAE Sanayi ve İleri 
Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al 
Jaber, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet 
Bakanı Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi 
ile aynı zamanda BAE Uzay Ajansı 
Başkanı olan Halk Eğitimi ve İleri 
Teknolojilerden Sorumlu Devlet Bakanı 
Sarah Bint Yousef Al Amiri Türkiye'ye 
geldi.

Türkiye ve BAE heyetleri yatırım 
çalıştayında buluştu

Bakan Varank'ın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen heyetler arası 
görüşmede, karşılıklı üst düzey 
ziyaretlerle normalleşen Türkiye-BAE 
ilişkilerinde başlayan yeni dönemin 
detayları ele alındı.

Ziyaret çerçevesinde BAE'nin 
Türkiye'deki yatırım imkanlarını 
somutlaştırması ve iki ülkenin iş birliği 
alanlarının belirlenmesi planlanıyor.
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KOCASİNAN BELEDİYESİ’NDEN SOKAK HAYVAN-
LARINA YEM VE MAMA TAKVİYESİ

-KOCASİNAN’DA KÜÇÜK DOSTLAR İÇİN BÜYÜK 
HASSASİYET

Kocasinan Belediyesi, hava sıcaklıklarından dolayı su ve yem bulmakta 
zorlanan sokak hayvanları ve diğer canlılar için ilçenin muhtelif yerlerine 
yerleştirilen beslenme noktalarına su ve mama bırakıyor. Sosyal belediyeciliğin 
her alanında belediyenin şefkat elini yansıttıklarını vurgulayan Kocasinan 
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bölgedeki sokak hayvanlarının yaşam 
şartlarını daha da iyileştirmek ve sıcak yaz günlerinde olası bir mağduriyetin 
önüne geçmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu belirten Başkan 
Çolakbayrakdar;  “İnsan odaklı projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik 
sorumluluklarımız var. Hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm 
canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz. Sokak hayvanları için 
beslenme üniteleri ve küçük dostlar ambulansı gibi hizmetlerimizle Kayseri’ye 
ve Türkiye’ye örnek oluyoruz. Türkiye genelindeki diğer belediyelerde 
bu tür çalışmaları model alması bizi ayrıca mutlu ediyor. Özellikle sokak 
hayvanlarına yönelik çalışmalarımız vatandaşlar tarafından büyük beğeni 
topluyor. Vatandaşların yüreğine dokunan ve diğer belediyelere de örnek olan 
hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hava 
sıcaklıklarından dolayı su ve yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 
ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen beslenme noktalarına su ve mama 
bırakıyor. Belirli zaman diliminde mama ve su bırakılan sokak hayvanları 
beslenme noktalarının sayesinde küçük dostlar, sıcak yaz günlerinde olası bir 
mağduriyet yaşamıyor. Sokak hayvanların rahatlıkla ulaşabildiği, üstü kapalı ve 
iki katlı olarak tasarlanan beslenme noktalarının üst katında kuşlar, alt katında 
ise köpek ve kediler için mama ve su bölümü bulunuyor. Kocasinan Belediyesi, 
bu uygulamayla çevreye ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliğine büyük 
katkıda bulunuyor.

Öte yandan Kocasinan sakinlerinin, sokak hayvanlarının hasta veya 
yaralanmaları durumunda Kocasinan Belediyesi’nin 222 70 00 numaralı 
telefonundan Çözüm Merkezine ulaşmalarının yeterli olacağı bildirildi.
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Demokrasinin sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda bir değer 
olduğunu vurgulayan Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, demokrasinin ailede 
başladığını belirterek demokrasi kavramının ailede de yaşatılması gerektiğini 
söyledi.

Demokratik değerlerin psikolojik boyutuyla ele alındığında dört ayağı 
olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bunları özgürlükçülük, 
çoğulculuk, katılımcılık ve hesap verebilirlik olarak sıraladı.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada ailede 
demokrasinin önemine işaret etti.

Demokrasi önemli bir değerdir ve ailede yaşatılmalıdır

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu özel güne demokrasi ve birlik günü ismi 
verilmesinin çok anlamlı olduğunu belirterek “Önce demokrasiden ne 
anladığımızı değerlendirmek istiyorum. Sık sık vurguladığım bir şey var: 
Demokrasi aileden başlar. Çünkü demokrasi sadece bir yönetim biçimi değil, 
aynı zamanda bir değerdir. Bu değerleri ailede de yaşatmak gereklidir.” dedi.

Özgür toplumlarda keşiflerin çok olması tesadüf değildir

Demokratik değerlerin psikolojik boyutuyla ele alındığında 4 ayağı olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Birincisi özgürlükçülük, karşıtı nedir? 
Otoriter olmadır. Bir anne- baba evde özgürlükçüyse, çocuklar onlara rahat 
soru sorabilirler. Anne ve baba onu açıklamak durumundadır. Böyle durumda 
yetenekler gelişiyor. Yüksek güvenlikli toplumlar dediğimiz, özgürlüğün 
yaşandığı, bireysel özgürlüğün en yüksek seviyede olduğu toplumlarda bu 
kadar çok keşif olması, silikon vadisi gibi, tesadüf değildir.” dedi.

Özgürlükçülük medeniyetin de lokomotifidir

S O S YO L O J İ

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Demokrasi bir değerdir, 
ailede başlar
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 “İnsanlar kendini özgür hissettiği için yeni deneyimlere daha açık oluyorlar” 
diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “O nedenle özgürlükçülük aslında medeniyetin 
de lokomotifidir. Demokrasi değerlerinde ikinci madde ise çoğulculuktur. 
Çoğunlukçuluk değil. Çoğulculuk, evdeki bir kişinin sözünü herkesin dinlemesi 
değildir. Bir evde, bir anne ve baba çoğulcuysa eğer çocuk ailede herkes 
Galatasaraylı olmasına rağmen ‘Ben Fenerbahçeli olmak istiyorum’ dediğinde 
bu hoşuna gitmese de baba bunu kabul eder. Evde ‘Ben fasulye seviyorum 
herkes fasulye yiyecek’ demek totaliterliktir. Herkes aynı şeyi giyse çoğulculuğu 
olmayan bir anne, çocuğu ile ‘Tişörtü giydin giymedin’ diye kavga eder. Hâlbuki 
çoğulculuğu olan bir anne 4 tane tişört çıkarır. ‘Çocuğum hangisini istiyorsun?’ 
diye sorar. Birini daha çekici yapar. Çocuk seçer birisini giyer. Çocuk da ‘Ben 
seçtim’ diye özerklik duygusunu tatmin eder.  Hem çocuk tatmin olur hem 
anne kontrolü kaybetmez. Çoğulculuk, çok seçenek düşünmek demektir. Bu da 
zihinsel gelişim için önemlidir. Yeni deneyimlere açık olmak, keşfedici olmak 
çok önemlidir.” diye konuştu.

Demokraside üçüncü değer: Katılımcılıktır

Demokraside üçüncü değerin katılımcılık olduğunu kaydeden Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, “Yani kararlara herkesin katılmasıdır. Mesela bir yere seyahate 
gidilecek. Baba bireysel adım atıp ‘Gidiyoruz’ deyince olmaz. Bu buyurgan bir 
davranıştır. Bu zamanın çocukları bunu kabul etmiyor. Ayrıca verilecek kararın 
sonunda bir sorun çıktığı zaman, sen bize hiç danışmadın zaten denilecek ve 
tatsızlık olacak. Birlikte karar verilince, birlikte gidince ne oluyor? Bu sefer 
sorumluluk da birlikte alınıyor, çocuk da sorumluluk öğreniyor.” dedi.

Hesap verebilirlik insanı korur

Demokratik değerlerin insanlığın 21. Yüzyılda keşfettiği en önemli değerler 
olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Demokrasideki dördüncü 
değer de hesap verebilirliktir. Onun için demokrasilerde muhalefet kutsaldır. 
Muhalefet olacak, eleştirecek. Karşı taraf da gücünü sınırlayabilecek. Gücü 
sınırlayabilmek, otorite sınırlayabilmek için burada eleştirilebilirlik çok önemli, 
hesap verebilirlik önemlidir. Zaten bir insanı koruyan da vatanseverliği değil, 
dindarlığı değil onun hesap verebilirliğidir.” dedi.

Hesap verme duygusu olmalıdır

Kuran-ı Kerim’de din kelimesinin karşılığının, hesap verebilmek olduğunu 
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söyleyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İnsanın içinde hesap verme duygusu 
olmalıdır. Semavi dinlerde de bu sıkla vurgulanan bir şeydir. Hesap verme 
duygusunu kaybeden bir insan suç makinesi haline gelebiliyor. Bu aile 
değerleri, bizim kültürümüze ve aile yapımıza da uygundur. Onun için bunu 
yeşertebiliriz.” dedi.

“Milli değerlerimizle büyüttüğümüz çocuklar popüler kültürün çocuğu değil, 
kendi değerlerimizin çocuğu haline geliyor” diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “15 
Temmuz’a bu gözle bakalım. Demokrasi bunlardan dolayı çok anlamlı. Çünkü 
burada millet egemenliğinin hâkim olması var. Demokrasinin karşıtı nedir? 
Militarizmdir. Askeri aklın hâkim olmasıdır.” dedi.

15 Temmuz Atlantikçi bir darbe girişimi

Türkiye tarihine bakıldığında hep darbeler tarihi olduğunun görüldüğünü 
kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “1950’de halk egemenliği olmuş. 1960’ta 
darbe olmuş. 12 Mart olmuş, 12 Eylül olmuş, 27 Nisan olmuş, ondan sonra 
15 Temmuz. 15 Temmuz darbeler zincirinden bağımsız değil. Bu Atlantikçi bir 
darbe girişimi, sadece Amerika değil. Yani sadece FETÖ de değil, FETÖ sadece 
maşa. Tamamen kullanılan bir ekip bu. 28 Şubat’ın yaptığı otoriter baskılar 
nedeniyle Genelkurmayda bir grup kadrolaştı. Mesela aynı grup MİT’te 
kadrolaşamadı.” dedi.

Özeleştiri de yapılmalı

15 Temmuz’u konuşurken özeleştiri de yapmak gerektiğini kaydeden Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan, “Neden MİT’te kadrolaşamadı, poliste kadrolaşamadı? 
Neden Genelkurmay’da kadrolaştı buna bakmak lazım. Burada halkın tepkisi, 
psikolojisi çok önemli.” dedi. Demokratik değerlerin bu asrın Kanun-i Esasi’si 
olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Demokratik 
değerleri anayasa kanunu olarak görmemiz gerekiyor ki herkesin planını ona 
göre yapması lazım. ‘Gerekiyorsa demokrasiyi delerim’ diyen darbeci zihniyet 
burada darbeyi yedi.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın örnek liderliği

15 Temmuz hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde 
başarılı bir şekilde önlendiğini ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliği müthiş bir liderliktir. Bu tarihe geçen bir liderlik 
oldu. Bunu 2017’de kaleme aldığım ‘Darbe Psikolojisi’ nin irdelendiği kitabımda 
ele aldım. 

28



sirdergisi.com
Temmuz 2022 -  Zilhicce 1443

29



Oradaki o liderlik Türkiye için 50 sene sonra bile bu konu konuşulduğu 
zaman darbeler tarihinin bir nevi noktasını koydu.” dedi.

Darbe girişimlerine karşı her zaman uyanık olunmalı

Darbe girişimlerine karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini kaydeden 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şunları söyledi:

“Darbeler hiçbir zaman bitmez ve nokta koyulmaz. Biz burada nokta değil, 
virgül koyuyoruz. Noktalı virgül. Devamlı uyanık olmak gerekiyor. Silahlı 
kuvvetlerde demokrasi eğitimi gerekiyor. Daha önceleri harp okullarında 
demokrasi ders olarak okutulmuyordu. Şimdi şimdi okutulmaya başlandı. Her 
harp okulu mezunu kendisini genelkurmay başkanı adayı gibi görüyordu, öyle 
yetiştiriliyordu. Demokratik değerler eğitim sistemimizde ihmal edilmiştir. 
Özellikle askeri eğitim, millî eğitimden biraz bağımsız ilerliyordu.

Küresel güçlerin artık haddini bilmesi gerekiyor

Bütün bunlar şu anda tekrar yavaş yavaş toplumun iradesiyle, 
Cumhurbaşkanı liderliğiyle burada ciddi bir şekilde şu anda farkındalık oluştu 
ve bütün dünyaya ders oldu. Nasıl İstiklal Savaşı bütün dünyada küresel güçlere 
karşı bağımsız kalmayı başarabilmeyle ilgili müthiş bir moral ve örnek oldu. 
15 Temmuz da aynı şekilde, küresel güçlerin artık haddini bilmesi gerekiyor. 
Milletin kendi kendine, kendisi için en doğruyu, en iyiyi bulma konusunda 
kendi özgür kararlarını verebilmesi önemlidir. Demokrasi yeni bir sistem 
değil. Demokrasi ancak adil insanların elinde iyi bir sistem haline geliyor. 
Demokrasinin amacı adaletse, yöntem demokrasidir. Amaç adalet değilse 
demokrasi bir araç haline dönüşür. Hitler mesela öyle yapmıştır. Demokrasiyi 
kullanıp ülkesini faşizme götürdü. Bu nedenle demokraside halkın iradesinin 
son karar verici olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bu gerçeği kabul etmeyen bir 
kimse tarihin çöp sepetine atılır.”

Demokrasinin bir değerler sistemi olduğu çocuklara anlatılmalı

Bu önemli günde ailelerin çocuklarına demokrasinin önemini anlatmalarının 
da önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Demokrasinin bir 
değer sistemi olduğunu ve ailede de geçerli olduğunu anlatmalılar. Demokrasi 
aileden başlar ve demokrasi bu çağın düzenidir.” dedi.
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AHMET KUTSİ TECER

Ailesi Kudüs’teyken 1901 yılında Kudüs’te doğdu,

Hakiki ismine Kudüs’lü anlamında Kutsi ilave oldu.

Mektebe, doğduğu yerdeki Frères Okulunda başladı,

Edindiği Fransızcayla Sorbonne Üniversitesinde okudu:

Tarih 1925’ti, Edebiyat Fakültesinde iki yıl eğitim gördü,

Kütüphanelerinde Paris’in, Türk el yazmalarını inceledi,

Umulduğu üzere 1927’de İstanbul Üniversitesine döndü.

Takiben Edebiyat Fakültesini (Felsefe’yi) 1929’da bitirdi.

Sivas Milli Eğitim Müdürüyken Halk Şairleri Derneğini kurdu,

İlk kez olarak, ülkemizde Halk Şairleri Bayramını düzenledi,

Türkiye; Aşık Veysel, Ali İzzet ve Talibî'yi bu bayramda tanıdı.

Emeği halk müziğine, Sivas’taki halk şairleriyle sınırlı kalmadı,

Canla başla çalıştı, Muzaffer Sarısözen’i Ankara’ya getirdi,

Ehildi, 1934’te Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğüne atanmıştı.

Revaçtaki eserleri: Köşebaşı, Bir Pazar Günü, Koçyiğit Köroğlu.

Zafer SUAD

A K R O S T İ Ş
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İntizam-ı  Kelam

A N A L İ Z

Teknoloji dünyasının en önemli buluşma noktası CES 2022'de global sahneye 
çıkan Togg, İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde sergileniyor.

Togg'un Twitter hesabından kısa süre önce "Yüz yüze mi görüşsek?" şeklinde 
bir paylaşım yapılmıştı. Daha sonra da bugüne işaret eden bir paylaşım daha 
yapılmıştı.

Bu paylaşımların ardından Togg'un Sedan modeli, İstanbul'daki bir alışveriş 
merkezinde görücüye çıktı.

Togg ABD'de dünya sahnesine çıktı

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya 
çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla 
kurulan Togg, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022’de dünya 
marka lansmanını gerçekleştirmişti.

Dinamik ve yenilikçi bir fastback

Edinilen bilgiye göre Togg’un "Konsept Akıllı Cihaz" olarak isimlendirdiği 
vizyon otomobili, Togg DNA’sında bulunan stilistik özelliklerin korunduğu, 
dinamik ve yenilikçi bir fastback olarak öne çıkıyor. Stil konseptinin temelini, 
kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp aracın profilini güçlendirerek arkaya 
kadar uzayan omuz çizgi oluşturuyor. Otomobil üzerinde bulunan aydınlatmalı 
Togg logosu ise doğu ve batının birlikteliğini simgeliyor.

İç tasarımda da kullanıcı deneyimi üst seviyeye taşınıyor

Murat Günak liderliğinde Togg tasarımcıları tarafından geliştirilen ve Pininfarina 
stüdyolarında üretilen cihazdaki ön cam, doğuştan elektrikli mimariyle uyumlu 
olacak şekilde neredeyse baştan tasarlanırken, jantlar Togg DNA'sına ait çok 
kollu stilize edilmiş lale özelliğini taşımaya devam ediyor.

Menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renge sahip akıllı 

Togg'la İstanbul'da 
'yüz yüze' görüşme
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cihazda, dış tasarımın yanı sıra iç tasarım ve yolcuların kabin deneyimi de bir üst 
seviyeye taşınıyor.

İçeride C SUV’un tasarımına sadık bir yaklaşım izlenmesine rağmen, direksiyon 
simidi, sportif ve zarif bir tasarımla baştan oluşturulmuş durumda bulunuyor. İç 
mekânda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alırken, orta 
sütunu ortadan kaldıran tasarımla kapılar bir kitap gibi açılıyor. Ön koltuklarda 
açık renk deri kullanılırken, arka koltuklarda koyu renk tercihi göze çarpıyor. 
Emniyet kemerlerinde ise özgünlüğü vurgulamak için açık mavi renk tercihi 
dikkati çekiyor

2022 yılı son çeyreğinde seri üretime hazır

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya 
çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola 
çıkan Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.

Uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının 
ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli 
SUV pazara çıkacak.

Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına 
girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı 
DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030’a 
kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç 
üretmeyi planlıyor.
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Daha yaygın olarak ilkel müzik denilen tarih öncesi müzik, jeolojik tarihin çok geç bir 
zamanında başlamış olan tüm müziklere verilen isimdir. Tarih öncesi müzik, Avrupa'nın 
genelinde (ve Avrupa'dan etkilenmiş bölgelerde) Antik Müzik (MÖ 1500) ile devam etmiştir; 
ancak yine de izole bölgelerde mevcudiyetini sürdürmüştür.

Tarih öncesi müzik, bu nedenle teknik olarak, bu müzikle ilgili şu anda var olan herhangi bir 
tarihsel kaynağın ortaya çıkmasından önce var olan tüm dünya müziğini, örneğin geleneksel 
yerli Amerikan kabileleri müziği ve Avustralya Aborijin müziği içerir. Bununla birlikte, 
Avrupa dışı kıtaların -özellikle hâlâ hayatta kalanların- 'tarih öncesi' müziğine halk, yerli ya 
da geleneksel müzik olarak değinmek daha yaygındır. Müziğin kökeni, kayıtlı tarihten önce 
olduğu için bilinmiyor. Bazıları müziğin kökeninin doğal olarak oluşan seslerden ve ritimlerden 
kaynaklandığını düşündürmektedir. İnsan müziği, bu fenomenleri kalıplar, tekrarlar ve tonalite 
kullanarak yansıtabilir. Bugün bile, bazı kültürlerin müziğinin doğal sesleri taklit etmek için belirli 
örnekleri vardır. Bazı durumlarda, bu özellik şamanistik inançlar veya pratiklerle ilgilidir.[3] Aynı 
zamanda eğlence (oyun) veya pratik (avdaki hayvanları avlama) işlevlerine de hizmet edebilir.

İlk müzik aletinin şarkı, uğultu ve ıslık çalmaya, tıklamaya, öksürmeye ve esnemeye kadar 
çok çeşitli sesler çıkarabilen insan sesinin kendisi olması muhtemeldir. Diğer müzik aletlerine 
gelince, 2008'de arkeologlar Almanya'nın Ulm yakınlarındaki Hohle Fels mağarasında kemikten 
yapılmış bir flüt keşfettiler. Yaklaşık 35.000 yaşında olduğu düşünülen beş delikli flüt, V şeklinde 
bir ağızlığa sahiptir ve akbaba kanadı kemiğinden yapılmıştır. Bilinen en eski tahta flütler 2004'te 
Greystones, İrlanda yakınlarında keşfedildi. Ahşap kaplı bir çukur, porsuk ağacından yapılmış 
30 ila 50 cm arasında, bir ucunda konik; fakat parmak deliği olmayan altı flüt içeren bir grup 
içeriyordu. Bir zamanlar birbirine bağlanmış olabilirler.

50.000 ile 60.000 yaşları arasında bir mağara ayı uyluk kemiği olan "Divje Babe Flüt"ünün 
dünyanın en eski müzik aleti olduğu ve Neandertaller tarafından üretildiği öne sürülmüştür.
Ancak uyluk kemiğinin gerçekten bir müzik aleti olduğu iddiaları, uyluk kemiğinin delik üretmek 
için etoburlar tarafından kemirilmiş olabileceği önerisini içeren alternatif argümanlarla 
tartışılmaktadır.

A. Akif URTEKİN

Tarih öncesi müzik

M Ü Z İ K
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Roket bir uzay aracı, hava aracı, araç, atkı 
veya bombadır. Bir roket motorundan itme 
gücü elde eder. Roket motoru egzozu tamamen 
roket içinde taşınan roket itici yakıtından 
oluşur. Roket motorları etki ve tepki ile çalışır 
ve sadece egzozlarını yüksek hızda ters yönde 
dışarı atarak roketleri ileri doğru iter ve bu 
nedenle uzay boşluğunda çalışabilir. Etimolojik 
kökeni İtalyancada rocchetto "bobin" olup 
silindirik şekil benzerliğinden ötürü modern 
anlamında sahiplenilen kelimenin kullanımı 
20. yüzyıl başlarında savaş gemilerinin öz-
itmeli ateşleme mermilerine dayanmaktadır. 
Türk Dil Kurumuna göre dilimize Fransızca 
roquette kelimesinden geçmiştir.

Roket, mekanik anlamda bir jet motorunda 
olduğu gibi yanma işlemine bağlı olarak 
itki üreten ancak bunu yaparken çevreden 
mecburi bir hava girişine ihtiyaç duymayan 
motora verilen addır. Bir roket motoru 
kullanarak öz-itki üreten askerî ya da sivil 
amaçlı mermi, füze, uzay-hava araçlarının 
tamamına da roket denilebilir.

Roket motorunun çalışma prensibi temel 
olarak Newton'un hareket yasaları etki-tepki 
kanununa (3. yasa) dayanır. Etki-tepki yasası 
şu cümle ile basitleştirilebilir: “Her etkiye 
karşılık eşit ve zıt bir tepki vardır.” Roket 
motorunda süregelen kimyasal reaksiyonların 
oluşturduğu sıcak gaz yığınları yanma odasında 
bir basınç oluşturur ve bu basınç kuvvetlerinin 
dengesizliğinden kaynaklanan tepki kuvveti 
çıkış lülesi yardımıyla yönlendirilerek uzay 
aracına ileri veya yukarı doğru bir devinim 
kazandırır. Bir roket motorunun egzozu 
tamamen kendisiyle beraber taşıdığı uzay 
aracı yakıtından oluşur. 

Bu sebeple oksijensiz ortamda çalışabilirler 
ve vakum uzayda kullanılabilirler.

Askeri ve eğlence amaçlı roket tarihi, en 
az 13. yüzyıl Çin'ine kadar uzanır. Roketçilik, 
Dünya'nın Ay'ına ayak basmak da dahil 
olmak üzere Uzay Çağı için olanak sağlayan 
teknolojiydi. Roketler artık havai fişekler, 
silahlar, fırlatma koltuğu, yapay uydular için 
fırlatma aracı, insanlı uzay uçuş programı ve 
uzay araştırmaları için kullanılıyor. Kimyasal 
roketler, en yaygın yüksek güçlü roket türüdür 
ve tipik olarak yakıtın bir oksitleyici ile 
yakılmasıyla yüksek hızlı bir egzoz oluşturur.
Hibrit yakıtlı roket, roket motorunda 
birbirinden farklı fazdaki farklı roket yakıtları 
kullanan bir rokettir.

Gerçekte roketlerin vakum ortamlarda 
daha verimli çalıştığı bilinmektedir. Roketin 
asıl üretim amacı, atmosfer dışında da 
çalışabilmesinin istenmesi ve kısa süreli itme 
kuvvetinden yararlanarak yüksek hız elde 
edilmesidir. Yakıtı bittikten sonra kazandığı 
hız ile balistik kanunlarına göre roket, taşıdığı 
yükten ayrılarak veya ayrılmadan, amacına 
göre taşınan yükün yoluna devam etmesini 
sağlar. Ayrılma işleminden sonra dahi roketin 
geri kalan kademeleri öz-itki üretmeye devam 
ediyorsa bu tip roketlere çok katlı (kademeli) 
roketler denir. Çok katlı roketler kaçış hızına 
ulaşmak suretiyle yer çekimi kuvvetini yenerek 
Dünya yörüngesinden çıkabilir ve gezegenden 
sonsuz uzaya seyahat edebilir.

Roket

S AV U N M A 
S A N AY İ

İsmail Hakkı UZUN
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Prof. Dr. Sefa SAYGILI

P S İ K O L O J İ

Maalesef Konya’da Ekrem Karakaya adındaki değerli hekim kardeşimiz katledildi. Cenazesinde 
konuşan kardeşi, ‘Kardeşim Ekrem’e menfur bir saldırı sonucu devlet erkânı şehitlik mertebesi 
verdi. İnşallah kardeşimiz şehittir. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Tedavi etmek ve şifa vermek 
farklı şeyler. Doktor tedavi eder, şifa veren Allah’tır. Ekrem kardeşim saldırganın annesini tedavi 
etmiş. Anjiyo tehlikeli hastalıklar. Annesi vefat etmiş. Ancak oğlu, annesi vefat ettikten sonra 
şifayı Ekrem’de aramış ‘senin yüzünden vefat etti, seni öldüreceğim’ demiş.

Biz bunu lanetliyoruz. Ekrem kardeşim her doktor gibi hastasını muayene etmiş, onunla 
en güzel şekilde ilgilenmiş ve doktorluk şahsiyetini en yükseklere taşımıştır. Ekrem kardeşim 
23 yıldır doktorluk yapıyordu. İnanın kendisiyle 1 hafta 10 gün birlikte tatil yapmadık. 7/24 
çalışmıştır. Şahidim’ diye konuşmuş.

Şifa Allah’tan

Söyledikleri çok isabetli. Gerçekten hastalığa yakalanmak gibi iyileşmek de birçok faktörün bir 
araya gelmesine bağlıdır. Falan ilacın veya falan tedavi yönteminin filan hastalığın iyileşmesine 
sebep olduğu söylenebilse de, şifa bulmak, bugün tıp âleminin sırrını tam olarak çözemediği bir 
muammadır. 

Bazen çok ağır bir hasta mucizevî bir şekilde iyileşmekte, bazen de basit bir nezle umulmadık 
sonuçlara yol açabilmektedir. 40 yılı bulan hekimlik hayatımda bunun sayısız örneklerine şahit 
oldum. ‘Ömür boyu sürer’ denilen akıl hastalıklarının düzeldiğine veya basit görülen bir ruhsal 
bunalım yüzünden üstelik ihtimamla yapılan tedavi girişimlerine rağmen akli dengenin tamamen 
yitirildiğini gördüm.

Psikiyatri dünyasının saygın dergilerinden birinde yer alan bir araştırma, hastalıklardan 
iyileşmenin farklı bir boyutunu daha ortaya koydu: Beyin, yaratılışı gereği, dış bir sebebe bağlı 
kalmaksızın iyileşmede önemli bir rol oynamaktaydı. 

Araştırmacılar, depresyon ilacı aldığına inanarak etkisiz bir maddeyle (plasebo) düzelen 
hastalardan yola çıkarak, şu sonuca varıyorlardı: Hepimizin beyninde kendi kendini iyileştirme 
yeteneği vardır. 

Gerçekten şifa, hiç tahmin etmediğimiz pek çok faktöre bağlı olarak ortaya çıkan esrarengiz 
bir olaydır. İster ağır isterse sıradan bir hastalığımız olsun, iyileşmenin gizli formülü ilaç 
prospektüslerinde değildir. Ne doktorlar, ne modern hastane donanımları, ne de sık sık 
öncekinden daha etkili olduğu iddiasıyla bir yenisi piyasaya sürülen ilaçlar, hastalıktan şifa 
bulmanın yeterli sebebi olmamaktadır.

Şifayı veren

36



sirdergisi.com
Temmuz 2022 -  Zilhicce 1443

İyileşme, en iyi şekilde, yaralanmış veya hasar görmüş bir organın sağlıklı hale gelme süreci 
(olayı değil) olarak tanımlanabilir. Çoğumuz küçükken mutlaka en azından birkaç kere düşüp 
dizimizi yaralamışızdır. Ayağa kalkıp biraz ağladıktan ve üzerimizi silkeledikten sonra mucizevi bir 
şey olmaya başlamıştır. Bu, iyileşme sürecidir. Kendimizi iyileştirmemişizdir, ne kadar sürdüğünü 
de bilmeyiz. İyileşme süreci, yaşamanın tabiatına yerleşmiştir.  Hiçbir cerrah, doktor veya şifacı 
bir hastayı iyileştiremez. Daha çok tedavi süresinin oluşması için en uygun ortamı sağlar. 

Dizimizdeki yara zaman içinde şifa bulur, ama işlem bizim davranışlarımızla bağlantılıdır. Eğer 
yarayı antiseptikle temizlersek, mikrop kapmasını önleriz. Eğer kemikleri hareket ettirmezsek 
veya yarayı kaşımazsak yara tekrar açılmaz. O halde, prensip olarak iyileşme, kendi tavrımız ve 
tutumlarımızla sağlanır. 

Ruhsal açıdan iyileşmek, kararlı bir şekilde enerji harcayıp geçmişte neden bazı yaralar 
alındığını anlamak ve buna uygun koruyucu tedbirler almaktan, moralimizi ve şifa bulacağımıza 
inanmaktan geçmektedir.

‘Doktor Tedavi Eder, Şifa Veren Allah’tır’

Mehmet Akif’in mısraları doğruyu göstermektedir:

“Hekim ilaçları oğlum, bütün tesellidir

İlaç yiyip iyi olmak, o bir tecellidir”

Hekim Teselli Eder

Burada rahmetli hocam Ayhan Songar bir yazısında şöyle diyordu:

“Hekim nadiren şifaya kavuşturur, sık sık teskin eder, ama daima “teselli eder” diye boşuna 
söylememişler. Hekimin tedaviden önce gelen vazifesi ve sanatı “tesellî”dir. Yoksa Nidâî’nin 
dediği gibi,

Deme kim sağalttım (şifa verdim) ben filânı

Eğer edersem gerçektir yalanı

Veren derdi Huda, derman onundur

Ne dilerse eder, ferman onundur.”

Kötü Niyetlileri Kınıyoruz

Ana muhalefet lideri ve bazı kötü niyetli kişi ve örgütler, bir hekimi katledip sonra intihar 
eden meczup hadisesinden Sağlık Bakanımızı sorumlu tutarak haksız laflar ediyorlar. Bunları 
kınıyorum. Çünkü Fahrettin Koca sayısız başarısının yanı sıra pandemi belasını başarıyla yönetmiş 
oldukça gayretli bir bakandır. 

Tüm okurlarımızın mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ediyoruz.
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Üçüncü Nokta: Üslûbundaki bedaat-ı hârikadır. 

Evet, Kur'anın üslûbları hem garibdir, hem bedî'dir, 
hem acibdir, hem muk-ni'dir. Hiç bir şeyi, hiç bir kimseyi, 
taklid etmemiş. Hiç kimse de onu taklid edemiyor. Nasıl 
gelmiş, öyle o üslûblar taravetini, gençliğini, garabetini 
daima muhafaza etmiş ve ediyor. 

Kur'anın üslûbundaki hârikalık

Üslûb, ifade tarzı demektir. Her yiğidin bir yoğurt 
yi¬yişi olduğu gibi, her ha-tibin de bir konuşma tarzı 
var¬dır. Üslûbu teşekkül etmiş bir insan, nerede olursa 
ol¬sun, ifadelerinden hemen tanınır. Bunu ifade 
babında “üslûb-u beyan, ay¬nıyla insan” denilmiştir. 

Kur'anın üslûbunda ilâhîlik vardır. Yani böyle bir 
anlatım ancak ve ancak Al-laha yaraşır, bu ifadeler bir 
beşer sözü olamaz. 

Üstteki metinde “Kur'anın üslûbları hem garibdir, 
hem bedî'dir, hem acibdir, hem mukni'dir” denilerek 
Kur'anın üslûbunda dikkat çeken dört özellik nazara 
verilmiştir. 

Evet, onun üslûbunda garabet vardır, yani o farklıdır. 
Binlerce zenci arasın-da bir beyaz insanın hemen fark 
edilmesi gibi, onun ifade tarzı diğerlerinden kolayca 
ayırt edilir. 

Keza, onun üslûbunda bedaat vardır, yani o bir 
başkasını taklit etmemiş, kendine has bir üslûbla 
meselelerini anlatmıştır. 

Keza, onun üslûbu acibtir, yani hayret ve hayranlık 
vericidir. O okunduğun-da, Arabça bilmeyenler bile 
-bülbülün sesini hayranlıkla dinleyen kimseler gibi- 
derin bir hayret ve hayranlıkla onu dinlerler. Nitekim 
Hz. Peygamber (asm) sabah namazında Kur'an okurken 
oraya gelmiş olan cinlerden bir grup hayret-le onu 
dinlemişler, “Biz acib bir Kur'an dinledik” diyerek 
dönüşlerinde duru-mu kavimlerine haber vermişlerdir. 

Keza, onun üslûbu muhatabı ikna edicidir. Zira 
o meselelerini akla kabul ettirecek şekilde delillerle 
anlatır. Kur'anın en büyük i’caz vecihlerinden biri olan 
temsillerle anlatım, ikna edici olmasının esaslarından 
biridir.

Ezcümle, bir kısım sûrelerin başlarında şifre-misal 
 gibi mukattaat hurufundaki ٓ۠قٓسٓع  ٓۜمٰح  ٓسٰي  ٰهٰط  ٰ۠رٓلا  ٓۚمٓلا
üslûb-u bedîîsi, beş-altı lem'a-i i'cazı tazammun ettiğini 
"İşaratu’l- İ'caz"da yazmışız. 

Huruf-u Mukattaa 

Meşhur müfessir Kadı Beydâvi, bu harflerle ilgili şu 
açıklamalara yer verir:

“Elif, Lâm, Mîm.” Bu ve emsali lafızlar, kendileriyle 
kelimelerin meydana geldiği harflerin isimleridirler. İbn 
Mes’ud, Hz. Peygamberden şöyle rivayet eder: “Kim 
Allahın kitabından bir harf okursa, ona bir hasene verilir. 
Hasene ise, on katıyladır. ‘Elif- lâm-mim’ bir harftir 
demiyorum. Lakin elif bir harftir, lâm bir harftir, mim bir 
harftir.” 

Bu harflerle, Kur’ana muaraza etmek isteyenlere 
meydan okunmuştur.  

Eğer Kur’an Allahın kelâmı değil insan sözü olsaydı, 
muaraza edenler ona yakın şeyler söylemekten âciz 
kalmazlardı.

Böylece, bu ifadeler Kur’anın bir nevi i’cazını gösterir. 
Daha ilk ifadelerinde, muhataplarının kulaklarına bu 
i’cazı duyurur. Çünkü harfleri isimleriyle söyle-mek 
okuma yazma bilen ve öğreten kimselere hastır. 
Kur’anı kendisinden dinledikleri Hz. Peygamber ise, 
okuma yazması olmayan bir ümmîdir. Ondan kitabet ve 
tilavetin meydana gelmesi, hiç beklenmeyen garip bir 
durumdur, harikulâdedir.

Hem de sûre başlarında geçen bu harfler, öyle 
dizilmişlerdir ki, büyük edip-ler de bunu yapmaktan 
aciz kalır. Şöyle ki:

Sûre başlarında yer alan bu harfler (huruf-u 
mukattaa) on dört tanedir. Bu ise, -şayet lâm elif 
doğrudan bir harf sayılmazsa- harflerin yarısıdır. 

Bu harfler, yirmidokuz defa sûre başlarında yer alır, 
bu ise hece harflerinin sayısıdır.

Kur’an-ı Kerîmde huruf-u mukataa bir, iki, üç, dört ve 
beş harfli olarak zik-redilir. 

Huruf-u mukattaanın, sûrelerin isimleri olduğu da 
söylenmiştir.

Ayrıca, bu harflerin, kendilerinin de içinde 
bulundukları bazı kelimelere bir işaret olduğuna dikkat 
çekilmiştir. İbn Abbasın şöyle dediği rivayet edilir: “Elif, 
Allahın ihsanlarına, lâm harfi lütfuna, mim harfi de 
mülkünü işarettir.” 

Yine O’ndan şöyle bir rivayet vardır: “Elif - lâm - 
mim’in manası: Ben Alla-hım, bilirim, demektir.”

6. DERS:
KUR'ANIN ÜSLÛBUNDAKİ BEDAAT

Prof. Dr. Şadi EREN

İ S L Â M
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İbn Abbasa göre, elif harfi Allaha, lâm harfi Cibrile, 
mim harfi Muhammede işaret eder. Yani, “Kur’an, 
Cibrilin lisanı ile Allah tarafından Hz. Muhammede 
(asm) indirilmiştir.”

Bu harflerin, ebced ve cifir yoluyla kavimlerin 
müddet ve ecellerine işaret olduğunu söyleyenler 
de vardır. Rivayete göre, Yahudilerden bir grup Hz. 
Peygambere geldiğinde, onlara Bakara Sûresinin 
başından “Elif-lâm-mim’i” okudu. Onlar, ebced yoluyla 
bunu hesaplayıp dediler: Müddeti yetmiş bir yıl olan bir 
dine nasıl girelim?

Rasulallah onlara tebessüm etti. Bunun üzerine, 
“başka da var mı?” dedi-ler. Hz. Peygamber onlara 
“elif-lâm-mim-sad, ve “elif-lâm-mim-ra”yı okudu. 
Bunun üzerine, “iş karıştı, hangisini esas alacağımızı 
bilmiyoruz” dediler.

Bu harflerin Kur’anın isimleri olduğu da söylenmiştir. 

Keza, bunların Allahın isimleri olduğuna da dikkat 
çeken olmuştur.

“Elif - lâm - mim”le alâkalı şöyle bir nükteye dikkat 
çekilir:

Elif, harfi boğazın gerisinden çıkar. Burası, harflerin 
çıkış yerlerinin başlangı-cıdır. Lâm harfi dilden çıkar, 
bu da harflerin mahrecinin ortasıdır. Mim harfi ise 
dudaktan çıkar, bu da harflerin mahrecinin sonudur. 
Demek ki, kulun kelâmı-nın hem evveli, hem ortası, 
hem de sonu Allahı zikir olmalıdır.

Bu harflerle ilgili olarak, “bunlar sadece Allahın 
bildiği birer sırdır” görüşüne de yer verilir. Buna yakın 
görüş, dört halifeden ve sahabeden rivayet edilir. Belki 
de onlar “bu harfler Allah ile Rasulü arasında birer sırdır, 
hem birer ru-muzdur, diğer insanlar bunlara muhatap 
değillerdir” manasını murat ettiler. Çünkü bir mana 
ifade etmeyen şeyle hitap etmek, uygun bir şey değildir. 

Bediüzzaman İşaratu’l- İ’cazda bu konuda şu 
açıklamaları yapar:

 "Elif - Lâm - Mim"  ٓۚمٓلا

Burada dört mebhas vardır.

Birinci Mebhas

İ’caz,  ٓۚمٓلا ufkundan teneffüs etmiş, nefes almıştır. 
Çünkü i'câz, belâğat in-celiklerinin parıltılarının 
imtizacından tecelli eden bir nurdur. Bu mebhaste bir 
kısım letaif var. Bunların her biri ince olsa bile, tamamı 
bir fecr-i sadıktır. 

 ,sûre başlarındaki diğer kardeşleriyle beraber  ٓۚمٓلا-
bütün kelimelerin unsur-ları olan hece harflerinin 
yarısını teşkil eder, dikkat et!  

-Alınan bu harfler, alınmayanlara nisbetle daha çok 
kullanılan harflerdir.

-Kur'an, almış olduğu bu harflerden “elif ve lâm” gibi 
dile kolay olanları tek-rar etti.

-Kur'an, mukattaat harflerini hece harflerinin 
sayısınca yirmidokuz sûre ba-şında zikretti.

-Kur'an bu harfleri alırken mehmuse, mechure, 
şedide, rihve, müsta’liye, münhafida, münfetiha gibi, 
çift olan harf guruplarından yarısını, tek olanlardan 
ise, kalkale gibi ağır olanlardan azını, zellaka gibi hafif 
olanlardan çoğunu almış-tır. 

-Alınan harflerin tabiatları, seciye olarak daha latîftir.

-Kur'an bu harfleri alırken beş yüz dört ihtimal 
arasından bu tarzı seçmiştir. Öyle ki, harflerin 
tabiatlarına göre yarısını almak, ancak bu şekilde 
mümkün olmaktadır. Çünkü çoğunun taksimatı iç 
içedir, birbirine girmiştir ve farklı farklıdır. Her birinin 
bu şekilde yarısının alınmasında acip bir garabet (dikkat 
çekicilik) vardır. 

Bu lem’aların mezcinden i'câz nuru derleyemeyen 
kimse, kendi zevkini kı-nasın!

İkinci Mebhas

 ,ses veren bir şeye vurup dikkat çekmek gibi  ٓۚمٓلا
muhatabı uyarır, dikkatini toplar. Çünkü garabetiyle 
garip ve acip bir şeyin öncüsüdür.

Bu mebhasde de bazı letaif var:

-Harfleri hecelemek ve isimdeki harfleri parça parça 
söylemek, müsemma-nın nereden doğduğuna bir 
işarettir.  

-Harfleri böyle birer birer söylemek, müsemmanın 
vâhid-i itibari olup mü-rekkeb-i mezci olmadığına bir 
işarettir.

-Harfleri kesik kesik hecelemek, san’atın maddesini 
göstermeye bir işaret-tir. Seninle yazı hususunda 
yarışmak isteyen kimseye kâğıt ve kalemi önüne 
bırakman gibi, sanki Kur'an şöyle diyor: “Ey inatçı 
müddeiler! Sizler kelâmın sultanlarısınız. İşte önünüzde 
harfler. Ben yaptığımı onlarla yapıyorum.”

-Mananın ihmalini remzeden harfleri tek tek 
söylemek, “Biz hakîkatleri, kıssaları ve dinî hükümleri 
bilmiyoruz ki sana mukabele edelim” şeklindeki 
mazeretlerini kesmeye işaret eder. Sanki Kur'an şöyle 
der: “Ben sizden ancak belâğatin nazmını istiyorum, 
öyleyse uydurma şeyler türünden de olsa Kur'an’ın 
mislini getirin.”

-Harfleri isimleriyle söylemek, kıraat ve kitabet 
ehlinin âdetindendir. Kur'an’ı kendisinden dinledikleri 
zât ise, çevresiyle beraber ümmîdir. Dolayı-sıyla böyle 
bir hâl kendisinden umulmaz. Bu seciyeye nazaran şu 
manaya bir remiz vardır: “Bu kelâm O'ndan meydana 
gelmiyor, aksine O'na ilka ediliyor.”

-Harfleri hecelemek kıraatin esası ve onun 
başlangıcıdır. Bu durum, Kur'an’ın özel bir yol tesis 
ettiğine ve ümmî insanlara muallim olduğuna ima eder.  
Her ne kadar bazıları ince de olsa, bu iplerin nescinden 
âli bir nakış görmeyen kimse belâğat san’atında 
yabancıdır, belâğat ehlinin fetvalarını taklit etsin. 
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Fatih DENİZ

G Ü N D E M

Milli Deniz Topu'nun 
deniz ve liman testleri 

başlıyor
Yerli ve milli imkanlarla üretilen 76/62 mm Milli Deniz Topu, kara testlerini 

başarıyla tamamlamasının ardından liman ve deniz testleri için TCG Beykoz'a 
entegre edildi.

Milli Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda, İstanbul 
Tersanesi Komutanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketince (MKE) 
geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu'nun ilk test atışı geçen sene aralık ayı 
başında yapılmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere 
ile katıldığı Karapınar'daki test atışı başarıyla gerçekleşmişti.

Sonrasında devam eden test atışlarının ardından Milli Deniz Topu, kara 
atışlarını başarıyla tamamladı. 60 saniye içinde 80 atış yapabildiği testlerde bir 
kez daha ortaya konulan Milli Deniz Topu diğer testleri için gemiye çıktı.

TCG Beykoz'a başarıyla entegre edilen Milli Deniz Topu, liman ve deniz 
testlerine hazır hale getirildi.

Kalan iki test sürecini başarıyla tamamlamasının ardından Türk Silahlı 
Kuvvetleri envanterine katılacak Milli Deniz Topu, hava savunma harbi, su üstü 
harbi ve kara bombardımanında kullanılacak.

Dakikada 80 atıma ulaşabilen sistem 20 kilometre menzile sahip.
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Minyonlar 2: Gru'nun 
Yükselişi

Despicable Me serisiyle 
popüler kültürde yer edinen 
Minyonlar'ın ikinci filmi 
Minions: The Rise of Gru, 
70'li yıllarda tarihin en 
büyük kötülerinden biri olma 
hayali kuran genç Gru ile 
yolları kesişen Minyonlar'ın, 
kötülükleriyle nam salan 
Vicious 6 ekibine girmeye 
çalışan Gru'ya yardım 
etmelerini konu ediniyor. Gru, 
1970’lerin ortasında dönemin 
modası saçları ve İspanyol 
paça kot pantolonlarıyla 
banliyöde büyümüştür. Kötü 
6 olarak bilinen kötüler 
grubunun hayranı olarak 
onlara katılabilecek kadar 
kötü olma planları yapmıştır. 
Neyse ki sadık takipçileri 

olan ve kargaşa yaratan Minyonlar’ın desteğini alır. Kevin, Stuart, Bob ve 
Otto birlikte yeni bir Minyon desteği ve mutlu etme arzusuyla Gru ile birlikte 
ilk sığınaklarını yapmak üzere yeteneklerini kullanırlar ve ilk silahlarını da 
deneyimleyerek ilk görevlerini de başarıyla tamamlarlar. Kötü 6, liderleri 
efsane dövüşçü Wild Knuckles görevden atıldığında Gru, yeni üyeleri olmak 
için görüşme yapar. Fakat görüşme iyi gitmez ve hatta onları zekasıyla alt 
ettiğinde bir anda kendini en kötülerin ölümlü düşmanı olarak bulur. Gru 
kaçarken olasılık dışı bir kaynağı, Wild Knuckles'ı rehber olarak kullanır ve kötü 
adamların bile arkadaşlarından biraz yardıma ihtiyaç duyduğunu keşfeder.

Habibe U.

S İ N E M A



Not for Broadcast, 25 Ocak 2022'de PC'ye geliyor
Aslında, bu oyun 2020'den beri erken erişimde ama artık tüm 

hazırlıklar bitti ve eksiksiz ve resmî olarak piyasaya çıkmaya hazır. Not 
for Broadcast, baskıcı ve radikal bir hükûmet yönetimindeki 1980'ler 
Britanya'sının distopik alternatif dünyasında geçen bir haber yayını 
simülatörüdür (propaganda televizyonu simülatörü de denebilir). 
Görev gereği sürekli sansür uygulayıp araya reklamlar sıkıştırırken 
farklı kamera görüntülerini kesip birleştirerek bir canlı yayın yapman 
gerekiyor. Neredeyse her seferinde ortaya çok komik şeyler çıkıyor. 
Resmî 1.0 sürümü ile oyuna üçüncü ve final bölümü, 17 saatlik yeni TV 
içeriği, 17 yeni reklam, yeni hikâye sonları ve daha pek çok ufak tefek 
şey eklendi.

V İ D E O  -  O Y U N

Not for Broadcast
BATUHAN 
PINARBAŞI
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Yavuz SAMİ

5. BÖLÜM
AİLE ŞİRKETLERİ VE

GİRİŞİMCİLİK

“Adalet, Hikmet, İffet Ve Cesaret 
Yolunun İşaretleri Olsun” NB

GİRİŞİMCİ, ALMA-VERME 
DENGESİNİ SAĞLAYAN İN-SANDIR

“Veren elin alan elden hayırlı 
görüldüğü” inanç sistemi-mizde yaşama 
kadar yaşatma idealiyle donatılır bireyler. 
Onun için medeniyetimize bir isim 
vermek istersek “Ya-şatma Medeniyeti” 
demekte bir sakınca olmaz sanırım. 
Çünkü Mümin dinkardeşini kendisine 
tercih etmek sure-tiyle gerçek inancı 
yakalayabilir.  Yardım edebilmek için ise, 
o ihtiyaçları giderecek malzeme ve nakiti 
kazanmak gerekir. Bundan dolayıdır ki; 
dünyanın ilk ve en büyük kapalı pazarı 
olan “Kapalıçarşı”nın kapısında “el 
kâsibu Habibullah” “Kazanan üreten, 
Allah’ın sevgilisidir.” yazar. Çünkü 
kârın onda dokuzunun saklı olduğu 
ticaretle kaza-nan tacirler için kazançları, 
mahzun gönüllere girmek için onlara 
büyük fırsatlar sağlar. Hal böyle olunca 
da ticaret teşvik edilmiş, sınırları konmuş,  
Hristiyanlıkta, Yahudilikte, eski Yunan’da 
icra edilen bu sanatı daha da insanî bir 
boyuta taşıyarak modernize etmiştir. 
Bu telkinler sadece sözde kalmamış, 
Efendimiz ve annemiz olan Hz. Hatice 
bizzat ticaretler uğraşmış, büyük imam 
Ebu Hanife bir taraftan talebe yetiştirirken 
diğer taraftan ticaretler uğ-raşmayı ihmal 
etmeyerek takipçilerine örnek olmuştur. 
Medeniyetimizde kurulan her şehirde 
önce işyeri onun yakınına cami ve camiye, 
ticarete eğitimli insan yetiştiren okul ihmal 
edilmemiştir. Bu üçlü sacayağı üstünde 
yükse-len medeniyet: omuz omuza, 
elele verilerek, mal, hizmet ve üretim 
gücünü ve helal kazancı artırmayı da 

öğretmiş ve teşvik etmiştir. İnsan odaklı 
bu medeniyet; idareciden, çalışanına, 
tacirinden gezginine kadar her alanda 
fedakâr, samimi, eğitimli, adil insanlar, 
vizyoner liderler ve verilen bu nimetlerin 
şükrünün ifa edildiği mabetlerle dünya 
ve insanlığa yüzyıllarca cennet gibi hayat 
modeli sunmuştur. 

Medeniyetimizde; önce verilir, sonra 
alınır, önce çift sürülür sonra hasat yapılır, 
önce yatırım yapılır kazanç sonra toplanır. 
Önce emek verilir sonra sefa sürülür. Bun-
ların tersi bir düşüncenin ters tepeceğini 
herkes çok iyi bilir. Dolayısıyla bu medeni 
insanlar sadece kendilerine, ailelerine, 
ülkelerine değil, bütün insanlığa tüm 
dünyaya karşı şahıslarını sorumlu görür 
ona göre kılıkırk yarar, en ince detayı 
ve inceliği hesaba katarak ticaretlerini 
ya-parlar. Onlar dünyaya örnek olacak 
çalışmalara, zaman ve zemin sağlayarak 
yoluna devam ederler. Tarihte çok 
güzel ve etkili bir şekilde uygulanan bu 
anlayışın, günümüzde yaşatılması çok 
da zor olmasa gerek. Tabii ki her adımını 
güncelleyerek…

Girişimci lider, ürün ve hizmetlerini 
adete ölümsüzmüş-çesine, her an hesabını 
verircesine üretir. Tüketmekten ziyade 
üretimi çeşitlendirerek kalite getirmek 
ile geçer rüyaları, çalışmaları, başarıları. 
Üretirken dünya onların olur, ürettiklerini 
tüketenleri seyrederken başka hiçbir 
nimet istemeyecek kadar mest-u sermest 
olurlar.

Girişimci lider, başkasının emeğine 
saygısızlık etmez, kendisine ait olmayana 
el sürmez, başkalarının başarıla-rından 
rahatsız olmaz, her durumda yürüyüşüne 
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bir ders çıkarır. Emeğinin, alınterinin, 
çabasının ürününden faz-lasını talep 
etmez, gözdikenlerle yoldaşlık yapmaz.

Başarılarına bütün çalışma 
arkadaşlarını ortak yapar, ödülü onlara 
verir. Başarısızlıklarının baş müsebbibi 
ola-rak sadece kendisini görür. Suçu 
başkalarına yüklemez, bedel ödenecekse 
tek başına öder.

O yorulmaktan ve koşturmaktan kaçıp 
paradan para kazanma yerine alın teri 
dökerek, göz nuru sarfederek emekten, 
hizmetten, üründen para kazanmaya 
çalışır. 

Müteşebbis lider; iyi, doğru, faydalı 
ve mükemmeli arar. Dünyanın sınırlı 
kaynaklarını; en verimli, en yararlı 
ve en adil biçimde değerlendirebilen, 
hayallerini, ürünlere dönüştürmeye 
çalışan, daha iyisi yok mu diyerek sürekli 
mükemmeli arayan kişidir o.

Şirketler, bunlarla yeniyi kovalar, güzeli 
yakalar, doğru zamanda, doğru yerde 
olmayı başarır,  ekonomik yapıyla birlikte 
kültürel dokuyu da dönüştürmede çığır 
açarlar.

Sürekli öğrenir, şirketine öğretir, 
dışardan bakan onları hep rüyada sanır, 
ancak onlar gerçekleştiremeyecekleri 
rüyaları görmez, anlattıkları gördükleri ve 
gerçekleştire-cekleri hedefleridir.

Onlar kadim girişimcilik sanatını 
yeni buluş ve bilimlerle yoğurur, parlak 
fikirlerinin ışığında gönüllerine yaslana-
rak, yılmadan, karamsarlığa kapılmadan 
ticaret gemisini sahil-i selamete 
ulaştırırlar.

Çoğu zaman kendileri kazanmasalar da 
çevrelerine, şir-ketlerine hep pozitif enerji 
yayar ve hep kazandırırlar…

Çünkü onlar, kendilerini sürekli 
geliştirirler, geliştikçe değişir, değiştikçe 
çevrelerini dönüştürürler. Bu dönüşme 

çoğu zaman sancılı olur ve yine çoğu 
kere ırgalanır, yar-gılanır, yanlış anlaşılır 
ve anlayışla karşılanmazlar. Ancak 
onlar bunu bildiklerinden sabreder ve 
doğru bildiklerini gerçekleştirmek için 
yürürken ayaklarına batan küçük di-
kenlere takılmaz, küçük dertlerle vakit 
kaybetmezler.

GİRİŞİMCİ BİREYE TAVSİYELER

 “Girişimcilik, insanın tıraş olmayı 
kendi yüzünde öğren-mesi gibi bir şey. 
Riski göze alıyorsunuz, yüzünüzü kese 
kese yapmayı öğreniyorsunuz.”  Der 
Leyla Alaton

Fuat Baran ise:

“Girişimciliğin Sırrı; Vizyon, pes 
etmemek, muhteşem bir ekip ve iş 
ortaklarıdır” der ve şu bilgileri verir 
kitabında:

“İyi bir fikrin değeri 100 dolardır. Bunu; 
iyi bir iş planıyla 1000 dolar, güzel bir ekip 
toplayınca 10 bin dolar, işini kurunca 100 
bin dolar, ilk satışını yapınca da 1 milyon 
dolar yapabilirsiniz.
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Süleyman KOCABAŞ

SARIKAMIŞ FACİASI ARALIK 1914

        I.Dünya harbinin hemen arifesinde Almanların 
Osmanlı Devletini genel değerlendirişleri, 
incelememizin üç  bölümünde de bahsettiğimiz 
üzere “Türkiye’ye eskiden ‘hasta adam’ derdik, şimdi 
ise ‘ölmekte olan adam’ diyoruz” değerlendirmesi 
yapılmış, ordusu için ise, “Ordusunun savaşma 
durumu sıfır olduğu halde, askeri ıslah heyetimiz 
onun başında, ölen bir hastanın başında  bekleyen 
doktorlar heyetine benziyor” görüşlerine yer 
verilmişti. 

Görülüyor ki, Almanların daha I. Dünya Harbinin 
arifesi ve ertesi yıllarda Türkiye’nin vaziyetini 
raporlarında değerlendirmeleri böyle olup, bu 
sebeplerden kendi saflarında ittifak unsurlarından 
olarak harbe girecek Türkiye’den zaferler 
beklemiyorlardı. Bütün hesapları, harbin ve zaferin 
asıl cephesini teşkil edecek olan “Merkezi Avrupa” 
da İtilaf  Devletlerinin çemberine alınıp mağlup 
olmamak için, kendilerinin serbest kalması uğruna  
bunların ordularının Osmanlı sınırlarında açılacak 
cephelerde oyalanmasına yönelik Osmanlı’nın 
yenileceği biline biline mutileri Enver Paşa’ya 
verdikleri emirlerle kendileri hesabına cepheler 
açtırmışları olmuştu. 

       Daha I. Dünya Harbi başlarında  2 Ağustos 
1914’de imzalanan Osmanlı – Alman İttifak 
Antlaşması’nın   ardından, Kayzer II.Wilhelm Enver 
Paşa’yı harbe girmeye ikna edince, bu sefer de iki 
müttefik arasında 21 Ekim 1914’de Enver Paşa ile 
Osmanlı Genelkurmay II. Başkanı Bronsart arasında 
yine şartlarını II. Wilhelm’in istediği  Osmanlı 
Devleti’nin Rusya limanlarının bombardımanının 
ardından, Rusya’nın Kafkasya’da oyalanması 
yanında, İngilizlerin de Avrupa’ya olan ikmallerinin 
Süveyş Kanalında  durdurulması ve oyalanması için 
Mısır’a sefer düzenlenmesi istenmiş, ayrıca, yine 
Alman İmparatorunun isteğiyle İslam dünyasını 

topyekun harbe dahil etmek için  “Cihat İlanı” 
yapılmış, buna muvazi olarak da zaten “Türkçülük, 
ırkçılık duyguları ve emelleri” ni tahrikten   olarak 
da  “Büyük Turan İmparatorluğunu kurmak” 
propagandası da çok önceden başlamıştı.   Harp 
süresince Alman Emperyalizminin tepe tepe 
kullandığı Panislamizm için “Bu İngiltere’nin  sonu 
olacaktır”, değerlendirmesi yapılırken,  Pantürkizm 
için ise “Bu da Rusya’nın katili olacaktır” deniliyordu.  
Dini ve ırki motifler, emeller de emperyalistlerin 
sömürgeci ve yayılmacı emellerine istismarla  âlet 
edilip kullanıldığı halde,  bu iki cereyanın  çok zayıf 
ve kendisini  müdafaadan yoksun Türkiye’nin sırtına 
yüklenmesi de birer “Alman Projeleri” olduğu halde  
zaten bunların icadı için de  “Made in Germany” 
denilmiş ve hatta bunu ispatlamak için bir Batılı 
yazar tarafından bu adla kitabı bile yazılmıştı ( 
Dr. C. Snouock  Hurgronje, The Holy War ‘Made 
in Germany’, G. P. Putnam’s Sons, Nev York and 
London, 1915).

Almanların Sarıkamış Savaşında Yenileceğimizi 
İtirafları

Osmanlı ordularından zaten zaferler 
beklemeyen Almanlar için,  Nasrettin Hoca’nın göle 
yoğurt çalması misali, “hadi tutarsa” dan olarak 
ordularımız zafer kazanırlarsa bu da onlar  için bir 
“ek kazanç” olacaktı

Doğu Avrupa üzerinden Rusya’nın Almanya 
üzerine büyük tazyiki olup, Almanlar iyice sıkışmışlar, 
Rus ordularının Osmanlı sınırlarında oyalanması 
için Osmanlı Devletinin savaşa girmesini pek 
gerekli görmüşler, 29 Ekim 1914’de Rus limanlarını 
bombardımanla savaş başlatılmış, ardından Rusya 
1 Kasım’da Türkiye’ye karşı harp ilan etmişti. İlk 
vuruşmalar Rusların saldırılarıyla Sarıkamış’ta 
başladı. Erzurum’daki  Osmanlı III. Ordusu  bunlara   
Kasım’da karşılık verdi.  “Köprüköy Muharebeleri”  
ve “Azap Muharebeleri” denilen bu savaşlarda, 

ENVER PAŞA’NIN ALMANLARIN VE BİZİM 
YENİLECEĞİMİZİ BİLE BİLE AÇTIKLARI 

CEPHELERDE NASIL SAVAŞTIK 
VE MAĞLUP OLDUK?

İ L M İ S İ YA S E T
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mevzii  bazı Osmanlı başarılarına rağmen  taraflar 
kendileri açısından müspet  sonuçlar alamadan 
müdafaaya çekildiler.

Almanların, Sarıkamış Cephesinde Osmanlı 
ordusunun “taarruz” şeklinde geniş çaplı bir çevirme 
harekatının başlatılmasında ısrarcı olmaya devam 
etmeleri üzerine, Harbiye Nazırı ve Başkumandan 
Vekili Enver Paşa, bu harekatın yapılmasının 
komutanlığını Alman Askeri Heyeti  Başkanı ve 
karargahı İstanbul’da bulunan I. Ordu Komutanı 
Mareşal Liman von Sanders’in yanına giderek ona  
teklif etmiş, Sanders böyle bir seferin zafer şansı 
olmadığına dair Enver Paşa’nın komutanlık teklifini  
ret ederek onu nasıl uyardığı hakkında hatıralarında  
şunları yazmıştı: “Bu zamanlarda da bölge ihtimal 
ki kar ile örtülüydü. Bu şartlar altında  cephane 
ve yiyecek nakliyatının eldeki vasıtalarla nasıl 
yapılabileceği  dahi başlı başına bir meseleydi.

Ben görevin icabı, bu önemli meselelere 
Enver’in  dikkatini çektim. O cevaben, bu konuların 
incelendiğini, yol keşiflerinin yapıldığını ve o 
tarihe kadar diğer keşiflerin de tamamlanacağını  
söyledi. Konuşmamızın sonunda hatalı ve dikkat 
çekici fikirler ortaya attı. Bana, ileride Afganistan 
üzerinden Hindistan’a yürüyeceğini bile söyleyerek 
veda etti.” (Liman von Sarders, Türkiye’de Beş Yıl,  
Burçak Yayınları, İstanbul, 1968, s. 56) 

Harekat için, coğrafyayı, menzili, ikilim şartlarını 
ve ordunun hazırlık durumunu incelemeye devam 
eden Sanders, geniş çaplı bir harekatın başarılı 
olamayacağı konusunda ısrarını sürdürmeye devam 
etmiş, komutanlığını kabullenip başarılı geçen 
askerlik tarihine “yenilmiş komutan” sıfatıyla girmek 
istememişti. Sanders’in bu haklı hal ve hareketleri, 
Alman Genelkurmayı’nın dikkatini çekmiş, 
karargahtan ona  “ Faaliyeti Almanya’nın önemli 
çıkarları için tehlike teşkil ettiğinden Mareşal’in geri 
çağrılması zorunluluğu” dile getirilmişti.” (Jehuda L.  
Wallach, Bir Askeri Yardımın Anatomisi, Türkiye’de  
Prusya – Almanya  Askeri Heyetleri 1835 -1919,  
Çev. F. Çeliker, Gnkur.  Askeri Tarih ve Stratejik 
Araştırmalar Enstitüsü Yayınları, Ankara,  1985, 
s.158)   

III. Ordunun kurmay başkanı Alman Guze de 
harpten sonra yazdığı hatıralarında, Sarıkamış 
Harekatının başarı şahsının olmadığından 
bahsetmişti. (Sanders, s. 55 – 56)

           Alman Genelkurmayı için, bizim yenmemiz 
veya yenilmemizin hiçbir önemi yoktu. Yenilmemiz 
pahasına da olsa  Sarıkamış Harekatı, Rus ordularını 
Kafkasya Cephelerinde oyalayarak Almanların 
Avrupa üzerindeki askeri yükleri hafifletilmeli idi. 
On binlerce evladımız ölmüş veya kalmış Almanların 
hiç umurunda değildi.  

III. Ordu Komutanları  ve Bölge Halkının 
Yenileceğimizi   Bildikleri  İçin Enver Paşa’yı 
Uyarmaları ve İstifaları

Karargahı Erzurum’da bulunan 90 bin mevcutlu 
III. Ordunun 9., 10. ve 11.Kolordular adıyla anılan 
üç kolordusu vardı. Ordu Komutanı, Enver Paşa’nın 
Harp Akademisinden hocası Hasan İzzet Paşa’ydı. 
.  Enver Paşa, harekatın yapılıp yapılamayacağını 
yerinde tetkik için Yavuz zırhlısı ile Trabzon 
üzerinden 15 Aralık 1914’de cepheye gelmiş, ilk 
fikrini aldığı komutan, ordu komutanı Hasan İzzet 
Paşa, harekatın başarılı olamayacağını  söyleyerek 
görevinden affını istemiş, buna çok kızan Enver 
Paşa,  “Harp Akademisinden hocam olmasaydın 
seni idam ederdim” demiş, azil ile onu Almanya’ya 
göndermiş, komutayı kendi üzerine almıştı.

Enver Paşa,  11. Kolordu Komutanı Galip 
Paşa’yla  (Pasiner)  görüşmesinde ondan da hareket 
aleyhtarlığına yönelik olarak şu cevabı almıştı: 
“Paşam dedim, yol yok. Kar fazla… İklim arızalı … 
Muharebe vasıtalarından mahrumuz. Askerin iaşesi 
yolunda değil. Hele giyimi hiç yok. Menzil işlemiyor.  
Bu şartlar altında yapılacak bir taarruzdan, şimdilik 
bir fayda beklenemez. Harekatın yaza tehiri  
fikrimce münasip olur” demesi üzerine görevinden 
alınmıştı.  (Selahattin Güngör, Kumandanlarımızdan 
Harp Hatıraları, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1937, 
s. 64) 9.  ve 10 . Kolordu komutanları da harekata 
itiraz edince bunlar da emekliye sevk edilerek 
yerlerine başkaları atanmıştı.

Erzurum’da Enver Paşa’nın etrafında toplanan 
halk da bölgede kötü hava şartlarını iyi bildikleri 
için harekatın yapılmamasını, bahar aylarına 
bırakmasını istemişlerdi. 

Sarıkamış Harekatının Faciaya Dönüşmesi      

Alman Genelkurmayının dikte ettiği “çevirme 
harekatı” nı yapacak asıl kolordu, Enver Paşa’nın 
mutisi ve bu harekatı ona verdiği raporla  tek 

47



sirdergisi.com
Temmuz 2022 -  Zilhicce 1443

isteyen komutan 10. Kolordu Komutanlığına 
getirilen  Albay Hafız Hakkı Bey, soldan Allahüekber 
dağları üzerinden yapacak, sağ cenahta 9. Kolordu 
düşmanı oyalama savaşları verecek, Enver Paşa’nın  
kendisinin dahil olduğu  11. Kolordu ise merkezden 
Sarıkamış’ta  konuçlu Rusya’nın ana birlikleri üzerine 
taarruzda bulunacaktı. Çoğu bölge aşiretlerinden  
olan 9.Kolordunun tümenleri istenilen başarıyı 
gösteremediler. Ruslar, birliklerinin büyük bir 
kısmını merkeze yığdıkları için Enver Paşa’nın 
komuta ettiği harekat da burada istenilen sonucu 
alamadı. 

      Sarıkamış Harekatını asıl  “facia” ya 
dönüştüren  Enver Paşa’nın 22 Aralık’ta 3000 
metre yükseklikte karlarla kaplı Alahüekber dağları 
üzerinden  “gece taarruzu” şeklinde verdiği  10. 
Kolordu’nun başarısız oluşu oldu. Karşısında ciddi  
düşman birlikleri  bulunmayan ve genelde onlarla 
savaşmayan Kolorduyu  soğuk ve kar mağlup etti. 
Eksi 30 derece sıcaklık ve yer yer 1 metreyi bulan 
kar üzerinde 26 Aralık geçişi kolordu eridi gitti. 
Birliğinden ancak 500 kişi Sarıkamış önlerine 
ulaşabildi. Bunlar da Rus silahlarına hedef olarak 
şehir oldular. 25 bin kişilik kolordunun 3 bin 
mevcudu kalmış, karlar altında donarak ölen 
binlerce mehmetciğin  resimleri Ruslar tarafından 
çekilerek dünyaya servis edilmişti.   

        26 Aralık’ta savaşın kötü kaderi belli olmuş, 
10 Ocak 1915’e kadar yer yer  devam eden savaşta,  
genelde harbe her bakımdan hazırlıksızlık  yanında 
ve çoğu kötü iklim şartlarına ra mağlup olduğu  
halde 90 bin mevcutlu III. Ordu Genelkurmay 
Başkanlığının arşiv kayıtlarına göre  60 bin şehit, 15 
bin kayıp, 7 bin esir vermiş, mevcudu yaklaşık 10 
bine düşmüştü. (Genelkurmay Başkanlığı,  I.Dünya 
Harbinde Kafkasya Harekatı, C.I,  Genkur. ATASE 
Yayınları, Ankara, 1983, s.535 -536)

       Enver Paşa, Karadeniz yoluna Ruslar 
hakim oldukları için, Ulukışla tiren yolu üzerinden 
İstanbul’a dönmek için III. Ordu’nun komutanlığına 
Albay Hafız Hakkı’yı  getirerek 10 Ocak 1915’de 
Erzurum’dan yola çıktı.  İstanbul’la gelince 
mağlubiyeti gizleyerek “zafer kazandım” dedi. 
Sarıkamış haberlerine sansür konuldu, buna 
uymayanlar cezalandırıldı. Kamuoyu yenildiğimizi 
yabancı ajanslar ve gazetelerden öğrendi. (Ziya 
Şakir (Soko),  Cihan Harbini Nasıl İdare Ettik?, 
Anadolu Türk Kitabevi, İstanbul, 1946, s. 198 ve 

Sanders , s. 57)   

       Sarıkamış Faciasıyla III. Ordunun çökmesi 
sonucu, bütün Doğu Anadolu vilayetlerinin kapıları 
Rusların işgaline açıldı. Erzurum, Trabzon, Bayburt, 
Ardahan,  Ağrı, Van, Bitlis, Bitlis, Muş,  Bingöl, 
Erzincan Rusya’nın eline geçti. Tunceli önlerine 
gelen Ruslar, burada halkın büyük bir direnişi ile 
durduruldular. Ekim 1917’de Rusya’da Komünist 
ihtilal yapılınca, Rus orduları Sivas ve Diyarbakır’ı  da  
ele geçirmek için bu şehirlerin önlerine gelmişlerdi.  
Komünist  yönetim harpten çekilince Ruslar bütün 
işgal bölgelerini yer yer kendileriyle işbirliği yapan 
Ermenilerin hakimiyetine bırakarak   boşaltmaya 
başladılar. 

 Görülüyor ki, Almanlar ve onların mutisi 
Enver Paşa’nın hataları nelere mal olmuş, “Turan 
İmparatorluğunu  kuralım” derken bütün Doğu 
Anadolu’yu kaybeder hale gelmiştik. 

KANAL SEFERLERİ  FACİALARI 1915 – 1916

Almanların Yenileceğimizi Bile Bile Mısır’a Sefer 
İstemeleri

      Almanlar daha harbin başlangıcında İngiliz 
kuvvetlerini de  Süveyş Kanalı – Mısır’da tutmak 
için Enver Paşa’dan buraya sefer düzenlemesini 
istemişlerdi. Türkiye’deki Alman kurmay subayları, 
Sarıkamış Seferi gibi Kanal Seferlerinin de başarısız 
olacağı yönünde görüş belirtmişlerdi. Bunların 
başında yine Liman von Sanders geliyordu. Alman 
Genelkurmayı bu haklı düşüncesi sebebiyle de  onu 
“ Genel çıkarlar açısından  Mısır’a girişilecek harekat  
çok önemlidir” denilerek susmasını  istenmişti. 
(Sanders, s. 16) 

Karargahı  Şam’da bulunan  4. Osmanlı Ordusu 
Kurmay Başkanı von Franmenberg ve  Mısır üzerine 
Mersinli Cemal Paşa komutasında sefere çıkacak 
olan 8. Kolordunun Alman kurmay  başkanı von 
Kressenstein de  bu sefer hakkında başarısız 
olacağına yönelik görüşlerini açıklamışlardı. Bu 
cümleden olarak Kressenstein’ın “Türklerle Beraber 
Süveyş Kanalı’na” isimli hatıra  kitabında şu yazdıkları 
daha da ilginçti. “Hareketimizden bir gün önce Şam 
Alman Konsolosu Laytverd’den ‘iki tarafın kuvvet 
oranına, seferi yapacak Suriye’li  kıtaların  talim ve 
terbiye  derecesine,  ruh ve maneviyatlarına  ve 
dârül harbin zorluklarına  nazaran  Süveyş Kanalı’na  
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karşı seferimizin başarı ümitlerinin  ne kadar az 
olduğunun  Elçiliğe bir raporla bildirilmesini rica 
ettim’. Buna rağmen, eğer ben, önemli direnişlere 
karşı (öyle ki İngilizler Süveyş Kanalı’nı  korumak 
için buraya 100 bin kişilik asker yığmışlardı) seferin 
yapılmasını  şiddetle kabul etmiş isem,  bunu 
şundan dolayı yapmıştık ki,  Süveyş Kanalı gibi 
hasmımız için büyük önemi olan  bir deniz hakimiyet 
yolunun yalnız tehdit edilmesinin  bile  kendi 
davamız için  önemli olduğunu görüyordum. Ayrıca,  
Türklerin ittifak antlaşmasına  bağlılıklarının ancak 
onlarla İngilizler arasında kan dökülecek olursa 
garanti edilmiş olacağı kanaatini besliyordum.  
Konsolos’a  bu izahatı vermeye şundan dolayı 
da karar vermiştim ki,  Alman Genelkurmayı’nın  
ve Alman  kamuoyunun  bu seferin zorluklarını  
küçümsedikleri  ve başarısı hakkında  mübalağalı 
ümitlere  kapıldıkları  izlenimini kazanmıştım.” 
(Kress von Keressenstein, Türklerle Beraber Süveyş 
Kanalı’na, Çev. M. B. Özalpsan, Askeri Matbaa, 
İstanbul, 1943, s. 19 – 20) 

4. Ordu Komutanı Cemal Paşa’nın  Kanal 
Seferleri’nin Başarısız Olacaklarını Bile Bile Bu  
Seferlerin Yapılmasını İstemesi Garabeti

Almanların Kanal Seferini  Enver Paşa’dan 
ısrarla ve büyük bir şiddetle istedikleri sırada  4. 
Ordu’nun komitanı Zeki Paşa idi. Almanların 
sıkıştırması üzerine Enver Paşa, Erzurum’da Hasan 
İzzet Paşa’dan Ruslar üzerine bir sefer istediği gibi  
Zeki Paşa’dan da İngilizler üzerine sefer yapılmasını 
istemişti. Zeki Paşa’nın,  ulaşım ve teknik 
güçlükler sebebiyle  yapılacak bu seferin başarısız 
olacağı için buna karşı çıkması üzerine, Enver 
Paşa onu görevinden alarak yerine İstanbul’dan 
mutisi Bahriye Nazırı Cemal Paşa’yı,  Alman von 
Frankenberg’i de kurmay başkanlığına getirmiş,  
seferi yapacak olan 8. Kolordu’nun komutanlığına  
ise Mersinli Cemal Paşa, kurmay başkanlığına da 
von Kressenstein’i atamıştı.  Seferin Başkomutanı  
Cemal Paşa açısından işin daha da garibi, onun 
da Almanlar gibi mağlup olacağımızı bile bile 
yapılacak her iki  Kanal Seferi’ne Almalardan  daha 
çok Almancı kesilerek evet demesi olmuş, bunu 
hatıralarında şöyle dile getirmişti: “ Böyle olmakla 
beraber ben bu harekatı, sadece   bir nümayiş 
(gösteriş)  fikri ile yapıyor ve Kanal’da  kendilerini 
rahat bırakmayacağımızı  İngilizlere anlatmak ve 
bundan dolayı  Mısır’da büyük bir  İngiliz kuvvetini  
bağlamak emeliyle yapıyordum.

Yoksa, en büyük harp gemilerinden tutunuz 
da  zırhlı trenlere, her çeşit savunma vasıtalarına  
sahip olan  İngiliz ordusu gibi  faal ve cesur bir 
ordu tarafından  savunulan  ve en az  100 metre 
genişliğinde bir kanalın bizimki gibi  mevcut 
vasıtaları Kanal önünde  ancak 4 gün kadar 
kalabilmesine uygun  olan  14 bin tüfekli, birkaç 
cebel batarya ve yalnızca bir obüs bataryasından  
ibaret bulunan  ve Kanalı geçmek için  de beş, on 
köprücü  pantonundan başka bir şeyi olmayan bir 
ordu tarafından cebren geçilip zapt edileceğini, 
ciddi bir görüşle hiçbir vakit hatır ve hayalime 
getirmedim. Hakikat bu merkezde olmakla beraber, 
gerek karargah ve gerekse birliklerime öyle 
kanaatler verdim ki, hiçbir fert bu I.Kanal Seferinin  
yalnızca  bir nümayişten   ibaret olduğuna dair 
hiçbir şey hissetmedi  ve herkes en büyük fedakarlık 
göstermekten bir dakika geri kalmadı.

     Eğer bence, yalnızca   şiddetli ve ciddi bir 
nümayişten  ibaret olan bu hareket,  harikulade  
bir talih sayesinde  başarıyla sonuçlansa idi,  bunu 
da İslam’ın  ve Osmanlı İmparatorluğunun  kati 
kurtuluşu için  hayırlı bir işaret olarak görüp  bundan   
memnun olacağımız  pek tabii idi.” (Cemal Paşa,  
Hatıralar, Çağdaş Yayınevi, İstanbul, 1977, s. 205) 

         Kanal Seferinden de zafer beklemek, 
Sarıkamış Harekatı gibi  “göle  yoğurt çalmak” tan 
başka bir şey değildi. Pantürkizm ve Panislamizm 
adına gerçekleşmeyecek ne ham ve boş hayallere 
kapılınmış, Osmanlı, ehliyetsiz ve liyakatsiz devlet 
adamları ve komutanların elinde Almanların 
oyuncağı olarak batmış, bunlar bizimle, kedinin 
yemeden önce fare ile oynadığı gibi oynamışlar, en 
sonunda onu her kesime yem etmişlerdi.  

Kanal Seferi, işte böyle bir garip ve ölecek millet 
evlatlarına acımaksızın  18 Ocak 1915’de  Doğu 
Akdeniz’e İngilizler hakim oldukları Sina Çölünü 
geçmek suretiyle Süveyş Kanalı’na ulaşmak için 
başladı.  Sarıkamış’ta III.Ordu nasıl ki  soğuk rüzgarla 
gelen “kar fırtınası” na mağlup oldu ise,  IV. Ordunun 
8. Kolordusu ise sıcak ve yakıcı rüzgarla gelen “çöl 
fırtınası” na  mağlup olmuş gibi idi. Harekata katılan 
bir Türk subayının hatıralarında yazdıkları: “Her 
yerde kumlara gömülü olarak zorlukla ilerliyor, keşif 
için yola çıkan öncü birliklerin yarısından haber 
alınamıyor, kayıplara karışıyorlardı…
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Mehmet DİKMEN

KAFASINI GELİŞTİRMEK 
İSTEYEN, ÇOK OKUSUN

Amerikan Yüksek mahkeme üyesi 
Oliver Wendell Holmes, 90 yaşında 
(1932) kendi isteği ile emekli ol-
muştu. 94 yaşında da ölmüştü.

Roosevelt, 1932’de ilk defa 
Cumhurbaşkanı seçildi-ğinde, Hakim 
Holmes’i evinde ziyaret etmiş, onu 
kü-tüphanesinde Platon’u (Eflatun) 
okurken bulmuştu.

– Hakim Bey, bu yaşta Platon’u niye 
okuyorsunuz, diye sormuştu.

90 yaşındaki Hakim Holmes, bu 
soruya şu cevabı vermişti:

– Kafamı geliştirmek için okuyorum, 
sayın cumhur-başkanım.

22. Kafa geliştirmenin en sağlam yolu, 
okumadan geçer.

ÇALIŞMA GÜCÜ, İNSANA YAŞAMA 
SEVİNCİ DE VERİR

Bernard Shaw bir vakit öyle demişti:

– Bütün çalışma gücümü kullanıp 
yitirdiğim gün, ölmek isterim.

Çok çalışırsam çok yaşayacağıma 
inanıyorum.

Hayat, benim için titrek bir kandil ışığı 
değildir. Kuvvetli bir meş’aledir.

O meş’alenin mümkün olduğu kadar 
güçlü ve parlak bir şekilde yanmasını 
sağladıktan sonra, onu gelecekte-ki 
nesillere emanet etmek istiyorum.

23. Görüldüğü gibi, çalışma gücü, 
insana başarının yanında yaşama 
sevinci de vermektedir.

BAŞARISIZLIK MORALİNİZİ 
BOZMAMALI 

Oscar Wilde’in ilk sahne eseri tam 
bir başarısızlıkla neticelenmişti. Ünlü 
yazar, tiyatrodan ayrılıp evine dö-
nüyordu. 

Dostlarından biri sordu: 

– Oscar, piyesin nasıldı? 

Oscar Wilde, kendi başarısızlığını 
kabul etmiyerek: 

– Piyes çok başarılı idi, cevabını verdi. 
Sözüne şu cümleyi de ekledi: 

– Ama seyirciler, anlamakta çok 
başarısızdı. 

24. Başarısızlıklar, insanın moralini 
bozmamalı, ümidini kırmamalı. 
Bilakis, yeniden başlamak, tekrar 
çalışmak ve hatalarını düzeltmek için 
taze bir gayret vermeli. 

50



sirdergisi.com
Temmuz 2022 -  Zilhicce 1443

NAPOLYON’U YEDİKLERİ BAŞARISIZ 
KILDI 

Ağır yemekler yemek, Fransa 
İmparatoru Napol-yon’un Borodino 
ve Leipzig savaşlarında zafer kazan-
masını önlemiştir. 

Her iki savaş sırasında da Napolyon, 
cephede ha-zımsızlıktan muzdaripti. 

Dresden savaşının 3. günü, 
Napolyon’un yanında olan Alman 
Romancı Hoffman şöyle demiştir: 

–  İmparator, savaştan önce soğanlı 
koyun kızart-ması yemeseydi, 
düşmanlarını mahvedebilirdi. 

25. Ağır ve çok yemek, insanın 
çalışma temposunu etkiler, dolayısıyla 
başarısında da menfi bir rol oynar. 

GENÇLİK YAŞLA İLGİLİ BİR KONU DEĞİL 

General Douglas Mac Arthür’ün 
Tokyo’daki kararga-hında, bir duvara, 
şu yazı yazdırılmıştı: 

–  Gençlik, hayatın erken dönemleri 
ile ilgili bir konu değildir. 

İnsan, imanı derecesinde gençtir, 
şüphesi derece-sinde yaşlı… 

Kendine olan güveni derecesinde 
gençtir, korkuları derecesinde yaşlı…

Ümitleri derecesinde gençtir ve 
karamsarlığı dere-cesinde yaşlı…

 26. İnsan bedenen yaşlansa bile, 
imanıyla, ümitle-riyle, şevk ve 
gayretiyle genç ve dinç kalmaya 
devam edebilir. 

KARAKTERİNİ KAYBEDEN HER ŞEYİNİ 
KAYBEDER

Almanya’da eski bir okulun girişinde 
şu satırlar yazı-lıdır: 

–  Servetini kaybettinse korkma, hiçbir 
şeyini kay-betmiş değilsin.

Sağlığını kaybettinse, belki bir 
şeylerini kaybetmiş sayılırsın. 

Ama karakterini kaybettinse, her 
şeyini kaybetmişsin demektir. 

27. Gerçekten de karaktersiz 
insandan, her türlü kötülük ve zarar 
umulur. 

Ondan, hayata, faydalı, erdemli, güzel 
bir dokunuş beklenmemelidir. 

ÖNCE NE OLMAK İSTEDİĞİNİZE KARAR 
VERİN! 

Amerika’da bir üniversitenin Rektörü 
olan James Garfield’e, bir gün, 
çocuğunu üniversiteye yazdırmak 
isteyen bir anne gelir. 

–  Rektör Bey, dersleri biraz daha 
basitleştiremez misiniz? Benim 
çocuğum, programınızdaki derslerin 
hepsini birden takip edemiyor. Ama 
o, bir an önce Üni-versiteyi bitirmek 
istiyor, der. 

Rektör Garfield, 

– Evet Hanımefendi, bu mümkün, 
cevabını verir. Ve ekler: 

– Yalnız, önce çocuğunuzun ne 
olmasını istediğinizi öğrenebilir 
miyim? Kabak bitkisi mi, yoksa meşe 
ağacı mı?..
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Biz bu -cemaat diyeyim hadi-… Bu cemaate nasıl katıldık. Okulda bize yavaş yavaş 
yaklaşan, önce samimi olmaya çalışan, sonra sözü döndürüp dolaştırıp hocasına getiren 
bazı arkadaşların telkinlerine inanarak katılmadık mı? Katıldık. Sonra bu insanlar bizi ev 
sohbetlerine davet etmeye başladılar. Sohbetlerinde neler konuşuluyordu. Feti Hocanın 
nasıl büyük adam olduğu. Dünyanın birçok ülkesinde okullar açtığı. Fakir çocukları bu 
okullarda en iyi şekilde yetiştirdiği… Hatta bu çocukların kendi ülkelerinde devletlerinin 
en üst makamlarına yükseldiği… Türkiye’de de devletin bütün kurumlarında kendi 
adamlarının olduğu ve devlet içinde istedikleri her makama istedikleri insanları tayin 
edebilecek bir güce eriştikleri…Peki bütün bunları yıllardan beri dinliyoruz… Neden bu 
kadar yapılanların arkasında ne maksat olduğunu sorgulamak aklımıza gelmedi. Çünkü 
bize önce o adamın çok büyük adam olduğu telkin edildi ve bizim inanmamız sağlandı… 
Biz adamı sanki peygamber gibi görmeye başladık. Yok rüyalarında şunu görüyor, 
bütün dünyayı çekip çeviriyor. Her istediği adamı, her istediği makama çıkarıyor veya 
indiriyor. Dünyanın birçok devletinde devlet adamlarını avucunun içinde gibi takip 
ediyor… Tamam da bir adam bütün bunları nasıl yapıyor. Kendi başına bu kadar gücü 
elinde nasıl toplayabiliyor. Dünyanın en büyük adamı nasıl bu adam oluyor. Mazisine 
baktığımız zaman bir vaiz… İlkokul mezunu bir vaiz… Nasıl bu kadar güçlenebiliyor. 
Sadece sohbet veya vaaz ederek arkasında milyonlarca insanı nasıl toplayabiliyor? Sence 
bütün  bunlar normal mi? Bir insan, sadece vaaz veya sohbetle, kitap yazarak, ağlayarak 
sızlayarak bütün bu işleri başarabilecek bir güce ulaşabilir mi? Biz bu saçmalığı nasıl 
tabii karşılar hale geldik. Bizi bu cemaate dahil edenlerin de her sözünü doğru kabul 
ettik. Hangimiz bu adamın yazdığı kitapları doğru dürüst okuduk da üzerinde kafa 
yorduk. Adam şiir de yazdı bir de ya… Hatta koca koca sanatçılara para verip bu adamın 
şiir diye yazdıklarını bestelettiler ve okuttular. Sadece bizim gibi sıradan öğretmenleri 
değil, memleketin aklı başında binlerce insanını kendilerine bağlamayı başardılar. Nasıl 
başardılar sence… Herkes inanarak mı bağlandı, yoksa menfaat için de bağlananlar oldu 
mu? Bak şimdi öyle bir güce ulaştılar ki ülkenin başbakanını tehdit ediyorlar… Ülkenin en 
mühim devlet kurumlarının tamamına hakim olmak için müthiş bir mücadele veriyorlar. 
Kolaylıkla, ikna yoluyla ele geçiremediği koltukları tehditle, şantajla, insanların zaaflarını 
kullanarak, yatak odalarına kameralar yerleştirerek, telefonlarını dinleyerek tehdit 
edip ele geçirmeye çalışıyorlar. Biz hala bu adamın her sözünün doğru olduğuna, her 
yaptığının bir hikmeti bulunduğuna inanıyoruz. Gerçekten inanmalı mıyız, neler oluyor 
diye sorgulamalı mıyız hayatım?

Caner, ciddi  bir yüz ifadesiyle karısını dinliyordu. Doğrusu bugüne kadar karısının 
söyledikleri hakkında hiç derinlemesine düşünmediğini fark etti… Zihni allak bullak 
olmuştu. Yıllardan beri aralarına katıldığı örgüt mensubu arkadaşlarıyla sohbetlerde her 
söyleneni tasdik etmiş, her isteneni yerine getirmiş ve maaşından bir kısmını örgüt için 
harcamaktan çekinmemişti. Örgütün bütün faaliyetlerini kayıtsız şartsız desteklemiş veya 
sorgulamak hiç aklına gelmemişti. Karısının bütün bunları düşünmesine sebep olan şair 
Muhib’i ilk defa merak etti. Şiiri sevmediği için Muhib’in hiçbir programını seyretmemiş, 
karısının da şiir yazmasına çok defa karşı çıkmıştı.

- Bütün bu anlattıklarını senin aklına getiren Muhib bey mi oldu, diye sordu.

Zümrüt, kocasının bu anlattıkları üzerinde düşünmek yerine, Muhib’i suçlamaya 
hazırlanan çıkışına içinde bir öfkenin kabardığını hissetti. 

DARBENİN GÖLGESİNDE

Ekrem KAFTAN

A N I
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D Ü Ş Ü N C E

- Mevzu Muhib bey değil canım. Mevzu Feti Ağlak ve onun cemaati. Yani biz, sen, 
ben ve onun cemaatine mensup olanların bu ülkede ve dünyada yaptıkları… Sence bu 
anlattıklarım çok masum işler midir?

- Vallahi bu anlattıkların üzerinde hiç kafa yormadım ben… Hocaefendiyi bugüne 
kadar devletin başına geçen herkes desteklemedi mi? Siyasetçiler de ona hocaefendi 
demedi mi? Herkes mi yanılıyor da bir tek Muhib beyiniz yanılmıyor hayatım? Bir tek o 
mu gerçekleri ve doğruları görüyor… Bütün devlet adamları, dünyadaki birçok devletin 
başındaki adamlar, hiçbir gerçeği göremiyor da bir tek Muhib beyimiz görüyor öyle mi? 
Kusura bakma hayatım. Bu adamın hataları olabilir belki ama bu ülke için yaptıkları 
ortada… 

- Gerçekten bu ülke için mi yapıyor yoksa bu ülkeyi ele geçirmek ve şu anda yaşadığı 
Amerika’ya peşkeş çekmek için mi yapıyor? Sence neden gelmiyor bu ülkeye? Neden 
oradan görüntüler çekip yolluyor ve bütün adamlarının seyretmesi için dolaylı dolaysız 
baskı yapıyor? Neden dinler arası diyalog diye bir şey tutturdu mesela? Din Allah katında 
yalnız İslam değil mi? Diğerlerinin bir hükmü var mı da onlara da din diyor?

Caner, şaşkınlıkla karısını dinliyordu… İnanamayan gözlerle bakıyordu.

- Yahu sen bunları ne zaman düşünmeye başladın? Muhib bey bu kadar çabuk senin 
zihnini nasıl çeldi anlamadım. O adam şair değil miydi? Feti Ağlak’ın bütün yaptıklarının 
arkasında ne maksatlar olduğunu ne zaman, nasıl anlamış bu adam da seni böylesine 
tesiri altına almayı başardı? Beni de tanıştırsana bu adamla…

- Bak hayatım, sen meseleyi Muhib beye getirip bırakıyorsun. Mesele Muhib bey değil… 
O adam benim gözümü açtı. En azından düşünmem gerektiğini hatırlattı. Ben de sen de 
yıllardan beri tam bir iman ile Feti Ağlak’ın her dediğini ve her yaptığını doğru kabul 
ettik. Yahu bir din adamının devletin en mühim makamlarına adam yerleştirmesinde ne 
gibi bir maksadı olabilir. Ondan başka din adamı yok mu bu ülkede. Ondan başka cemaat, 
tarikat yok mu? Var… Neden onlar, devletin her kurumuna adam yerleştirmek için gizi 
kapaklı işler çevirmiyor da bu adam her türlü hileyle, yalanla, sahtekarlıkla adamlarını 
devletin her yerine sokuyor. Defalarca üniversite imtihanlarının sorularının çalındığını 
ikimiz de bilmiyor muyuz? Sence neden çalıyor da kendi dershanelerine devam eden 
öğrencilere veriyor bu soruların cevaplarını? Milletin evlatlarının hakkını yemiyor mu 
böyle yaparak? Biz cemaat içinde dönen birçok dolabı bildiğimiz halde hiç sorgulamayı 
neden düşünmedik sence… Feti Ağlak, bu kadar nasıl güçlü hale geldi peki. Amerika’da 
oturduğu halde kolu buralara ve dünyanın birçok ülkesinin içine kadar nasıl uzanıyor. 
Nasıl bu kadar çok televizyonu, gazetesi, dergisi, dersanesi, yayınevi oldu. Bizim himmet 
adı altında verdiğimiz paralar nerelere gidiyor… İş adamlarının çoğu bu adamı sevdiği 
için mi destekliyor, şerrinden korktukları için mi destekliyor… Bu adam daha yirmi sene 
önce bir tek gazete sahibiyken bu kadar malı mülkü, holdingi nasıl ele geçirdi? Caner, 
hayatım, beraber düşünelim derim… Yakında bu adam devlete kafa tutarsa şaşmam… 
Zira doymuyor… Ne devlette sahip olduğu adamların sayısını yeterli buluyor ne de 
malın mülkün, sürekli istiyor…Sen hala bu adamı masum kabul ediyorsun… Bir din 
adamının bütün bunlarla ne işi olabilir hayatım. Hatırlasana bir röportajında ne demiş 
yıllar önce… “Cebrail parti kursa ben ona da oy vermem” Bu ne iğrenç bir sözdür hiç 
düşündün mü? Ben birkaç günden beri bütün bunları düşünüyorum… Öyle sanıyorum 
ki Muhib bey bilerek veya bilmeyerek benim gözümdeki perdeyi kaldırdı… İstiyorum 
ki senin gözündeki perdeler de kalksın da beraber karar verelim ve bir daha bu adamın 
cemaatinin hiçbir faaliyetine iştirak etmeyelim. Açıkça söyleyemesek bile davetlerine 
gitmemek, yardım etmemek için sürekli bahaneler bulalım ve kendimizi kurtaralım… 
Zira bu kadar körlük bizi bir uçuruma yuvarlayabilir…
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Cumhuriyet edebiyatımızın şair ve yazarlarından 
olan Ahmet Kudsi, babasının memuriyeti sebebiyle 
4 Eylül 1901'de Kudüs'te doğmuştur. Asıl adı Ahmet 
olup Kutsi ismi doğduğu yer olan Kudüs'ten dolayı 
verilmiştir. İlk öğrenimini Kudüs'te bir Fransız okulu 
olan Kudüs Frers Okulu'nda tamamlamıştır. Ahmet 
Kutsi, babasının Kırklareli'ne tayini sebebiyle 
orta okulu Kırklareli'de, lise öğrenimini Kadıköy 
Sultanisinde tamamlamıştır. Lise sonrası iki yıllık 
olan Halkalı Yüksek Ziraat Okulu' nu bitirmiştir. 
Daha sonra Yüksek Öğretmen okulu imtihanını 
kazanarak iki yıl İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe 
Bölümü'ne devam etmiştir. 1925 yılında, Yüksek 
Öğretmen Okulu bursuyla biyoloji öğrenimi için 
gönderildiği Paris Sarbonne Üniversitesi'nde felsefe 
öğrenimini sürdürdü, ancak bu öğrenimini de 
tamamlayamadan yurda döndü ve tekrar Edebiyat 
Fakültesi'ne devam ederek öğrenimini tamamladı. 
1930'da Gazi Eğitim Enstitüsü'ne edebiyat 
öğretmeni olarak atandı.

Ahmet Kutsi, mecburi hizmetinden dolayı 
Sivas'a Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Sivas, 
Ahmet Kutsi için yönünü bulması bakımından 
önemli bir yer olmuştur. Âşık geleneğinin büyük bir 

canlılıkla yaşatıldığı bu ilimizde şiirin, çalışmalarının 
kaynağını bulmuştur.

Ahmet Kutsi, Sivas'ın Deliktaş Köyü'nden olan 
Ruhsati'nin bir şiirinde geçen Tecer Dağının adını 
soyadı olarak almıştır.

Ahmet Kutsi 1931'de Sivas'ta "Halk Şairlerini 
Koruma Derneğini" kurdu. Bu çalışmalar Halk 
müziğinin tanınmasında, bu müziğin okula ve 
radyoya girmesinde önemli bir rol oynadı.

1934'te Yüksek Öğrenim Genel Müdürü oldu. 
Yedi yıl süren bu görevi sırasında özellikle Devlet 
Konservatuarı'nı teşkilatlandırdı. 1942'de Talim ve 
Terbiye Kurulu üyeliğine atandı ardından Adana 
ve Urfa milletvekili oldu. (1942-46) 1941-45 yılları 
arasında ülkü mecmuasını yönetti. Bu yıllarda köy 
temsilcileri ile ilgilendi, köy tiyatrosunu inceledi ve 
Koç yiğit Köroğlu oyununu yazdı.

1948'de Devlet Konservatuarı'na, 1949'da Paris 
Kültür Ateşeliğine atandı; daha sonra UNESCO ( 
Uluslararası Çocuk Yardımlaşma Derneği) Yürütme 
Komitesi Türk Delegesi oldu. 1951'de Galatasaray 
Lisesinde,1953'te İstanbul Konservatuar 
ında görevlendirildi. 1957'de Güzel Sanatlar 
Akademisinde estetik dersleri verdi; İstanbul 
Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünde ve İstanbul 
Radyosunda folklor öğretmenliği yaptı.

1966'da İstanbul Eğitim Enstitüsü Öğretmeni 
iken yaş haddinden emekli oldu; 25 Temmuz 
1967'de İstanbul'da öldü ve Zincirli kuyu 
mezarlığı'na defnedildi.

Ahmet Kutsi Tecer'in Edebi Kişiliği

Ahmet Kutsi, ilk öğrenimini Kudüs'te bir Fransız 
okulu olan Freres okulu' nda, orta öğrenimini 
Kıklareli'de lise öğrenimi Kadıköy Sultanisi'nde, 
yüksek öğrenimini Halkalı Yüksek Ziraat Okulu' 
nda, İstanbul Darülfünun' da (üniversite) ve Paris 
Sarbonne Üniversitesi' nde öğrenim görerek 
öğrenimini tamamlamıştır.

Yolcular yolcular! Deniz çağırıyor,

Çağırıyor suların kükreyen sesi.

Kükreyen, çıldıran sular bağırıyor,

Ahmet Kutsi 
TECER Yavuz Selim PINARBAŞI
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Bağırıyor toplamak için herkesi.

Ahmet Kutsi, Beş Hececiler' den sonra, bu vezne 
yeni ses ve söyleyiş imkânları getiren Necip Fazıl 
Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Muhip 
Dıranaskuşağındandır.

Önce tekçi temaları özellikle aşk, ölüm, ıstırap 
konularını işledikten sonra Faruk Nafiz' in açtığı 
yolda fakat onun tarzından çok türkülerde âşıklarda 
yol alan memleket şiirlerine yönelmiştir. Kimisi bir 
ülküye bağlı, kimisi biraz resmi ve zorlama kokan, 
kimisi de Anadolu' nun eski efsanelerine dokunan 
bu şiirler, Ahmet Kutsi' nin asıl kişiliğini gösterir.   
Orhan Veli neslinden önce, Türk şiirini sade, saf 
ve çıplak hale getirenlerin başında Ahmet Kutsi 
gelir. Duygularını benzetmelerden ve sıfatlardan 
ayıklayıp, teferruatta değil öze önem verdiği üslubu 
çıplak dili de üslubu gibi yapmacıksız, tabiî ve canlı; 
halkın günlük konuşma dilidir. Ahmet Kutsi, şiirlerini 
tema bakımından ikiye ayırmak mümkündür: şahsi 
duyguları işleyenler ve yurt sevgisini dile getirenler. 
Şahsi duygularına yer verdiği şiirlerinde aşk, tabiat, 
metafizik(ölüm, hayat) gibi temalar; yurt sevgisini 
dile getiren şiirlerinden dolayı "memleketçi şiir" in 
temsilcileri içinde yer alır. Ahmet Kutsi, genellikle 
halk şiirlerinin sekizli ve on birli hece ölçüsüne ve 
milli nazım birimi olan dörtlüğe bağlı kalmış; bazen 
da heceyi yeni ölçülerle denemiştir.

Ahmet Kutsi, yalnız halk edebiyatı sınırları içinde 
kalmamış, Divan Edebiyatının ritmik bir biçimi 
olan "müstezat" heceye uygulamayı başarmıştır. 
Şiirin dış yapısını kurarken kâfiyenin imkânlarından 
daima faydalanmış ve daha çok zengin kâfiyeyi 
tercih etmiştir.   Ahmet Kutsi' nin ilk şiirleri 1921-
1922'de Dergah Mecmuasında, 1924-25 yıllarında 
Milli mecmuada yayımlanmıştır.1933-36 yılları 
arası şiir bakımından en verimli olduğu dönemdir. 
1932' de Ahmet Kutsi' nin kendi eliyle yayımladığı 
"Şiirler"adlı kitabından sonra şiirlerinin çoğu Varlık, 
Oluş, Yücel, Ülkü ve Türk Düşüncesi dergilerinde 
yayımlanmıştır. Ahmet Kutsi' nin Şiirlerinin 
kaynağı halktır . Bundan dolayı saz şiirinin ve âşık 
tarzının bütün inceliklerini sabırla araştırıp folklor 
değerleriyle birleştirmiştir. Böylece milli bir şiir 
meydana getirmek istiyordu . 'Sanat hayatımızdaki 
durgunluğun altında kendi kendinden emin 
olmayan , ruhunun içinde yürümekten korkan 
mütereddit bir insan " tipimiz olduğunu belirterek 
milli sanatımızı kurmak isteyenlere yol göstermiştir.

Ahmet Kutsi, milli Eğitim Müdürü olarak Sivas'a 
tayin edilince folklor hevesine çok sağlam bir zemin 
bulmuş oldu ve Halk kültürünün ortaya çıkması için 
bütün kuruluşlardan faydalandı.  

Bu hususta daha İstanbul'da öğrenci iken 

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu kendisine yol gösterici 
olmuş, Fındıkoğlu'nun yönettiği Halk Bilgisi 
mecmuasında Paris kütüphanelerinde yaptığı 
çalışmalar yayımlanmıştır. Özellikle "Köroğlu" yazısı 
onun Türk edebiyatında isminin duyulmasında 
etkili olmuştur.

Ahmet Kutsi' nin Sivas' ta "Halk Şairleri Bayramı" 
düzenlemesiyle Âşık Veysel, Talibi ve Ali İzzet gibi 
âşıkları tanıdı. Türk folklor zenginliklerini o devrin 
"Halkevleri" ne; her ilde çıkan Halkevi dergilerine ve 
özellikle de 1941-1945 yılları arası çalıştığı Ankara' 
da yayımlanan Ülkü dergisine getirenlerin başında 
Ahmet Kutsi vardı. Ülkü dergisini bir köy şiirleri ve 
folklor "mektebi" haline getirmiştir.

Ahmet Kutsi, tiyatro türünde de eserler vermiştir. 
Paris' e gidince modern Avrupa tiyatrosunu 
tanımış, yurda dönünce batı tekniği ile folklor ve 
halk malzemesini işlemek suretiyle milli tiyatroya 
ulaşmak istemiştir. Tiyatro türünde kendisine 
ilk şöhreti sağlayan, geleneksel tiyatromuzdan 
esinlenerek yazdığı Köşebaşı' dır.

Ahmet Kutsi, tiyatro oyunlarının iki belirgin 
özelliği vardır:

1. Biçim yönünden tiyatro geleneğimizden, 
halk kültüründen ve halk motiflerinden 
faydalanarak halkın konuştuğu Türkçe' yi şiirli bir 
dille yazıya geçirmiş;

2. Muhteva yönünden ise geçmişten 
geleceğe doğru uzanan bir süreç içinde dikkatlice 
gözlediği toplumumuzu özellikle toplumsal 
değişme, özüne yabancılaşma ve zıtlıklarıyla tasvir 
ederek diyalektik açıdan ele almıştır.  

Ahmet Kutsi, gençlik yazılarından birinde "Ben 
ömrüm boyunca Anadolu'yu dinleyeceğim ve onun 
sesini dinletmeğe çalışacağım." demişti. Bu sözüne 
bağlı kalarak Avrupa' da öğrendiklerini memleket 
sevgisi ile birleştirip tam bir olumlu aydın örneği 
vermiştir. Folklor ve âşık şiirinin Türkiye' de yayılışı, 
radyoları ve memleketi kuşatması bakımından 
büyük emek ve hizmetleri görülmüştür.

Ahmet Kutsi, halk şairlerinin son büyüklerinden 
olan Âşık Veysel' i Sivas' ın Sivralan köyündeki 
yalnızlığından çıkarıp bütün ülkeye tanıtmıştır. 
Müze ve kütüphanelerdeki eski yazmalar, vesikalar, 
minyatürler, kenar köşeye atılmış cönkler arasından 
belgeler çıkararak Yunus Emre ve Karacaoğlan'ın 
hayatına ışık tutmuştur. Eski Türk dansları, oyun 
kolları, Köylü Temsilleri, orta oyunu üzerinde 
çok önemli araştırmalar yapmıştır. Ayrıca Köylü 
Temsillerini ciddi manada ilk inceleyen Ahmet 
Kutsi' dir. 
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Havva SARUHAN

G E Z İ

ŞANLIURFA

Hepsinde bir hayat, hepsinde binlerce dünya olmalı... Peki ya sizin dünyanız ?
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Cüneyt Arkın

B İ YO G R A F İ

İrem Nur ÖZBİLEK

Cüneyt Arkın veya doğum adıyla Fahrettin Cüreklibatır (8 Eylül 1937[not 1], 
Eskişehir - 28 Haziran 2022, İstanbul), Türk doktor, oyuncu, senarist, yapımcı ve 
yönetmendir. Arkın, 1963-2021 yılları arasında 330 sinema filmi, dizi ve tiyatro 
oyununda rol aldı. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Türkan Şoray, Fatma Girik, 
Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile çevirdiği birçok aşk filminde başrolü paylaştı ve 
yakışıklı esas jön rollerine hayat verdi. Arkın; Malkoçoğlu, Kara Murat ve Battal 
Gazi gibi birçok tarihî filmde "yenilmez kahramanı" ve toplumsal filmlerin "iyi 
kalpli", "yiğit direnişçisi", "yardımsever" ve "adaletli" karakterlerini canlandırdı. 
Aralarında Deli Şahin, Dünyayı Kurtaran Adam, Gırgır Ali ve Son Kahramanlar 
gibi birçok filmin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Arkın; Küskün Çiçek, 
Vatandaş Rıza ve Kartal Murat gibi filmlerin yapımcısı olarak yer aldı.
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Medrano Sirki dahil birçok sirkte 
çalışan Arkın, binicilik ve karate'de 
uzmanlaştı ve burada öğrendiği 
teknikleri sinemada kullandı. Dublör 
kullanmadığı için tehlikeli sahnelerde 
pek çok kez kemikleri kırıldı, omuriliği 
zedelendi ve sakatlandı. Şair ve 
yazar Cemal Süreya'ya göre Arkın, 
"İpekyolu'nun Superman'i" ve Fransız 
oyuncu Jean Marais'in Fantoma 
dizisindeki yansıması idi. Halit Refiğ için 
ise, "İlk filmlerinde Alain Delon, aksiyon 
filmlerde ise Avrupalılar ve kendisi için 
Burt Lancaster'a benziyordu".[4] İlk kez 
1969 yılında İnsanlar Yaşadıkça filmi 
ile 6. Altın Portakal Film Festivali'nde 
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık 
görüldü. 1972'de Yaralı Kurt filmi ile 
Adana Altın Koza Film Festivali'nde 
En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı. 
2021 yılında sinema kategorisinde 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 
Büyük Ödülü'ne değer görülen Arkın, 
28 Haziran 2022'de İstanbul'da 
84 yaşında hayatını kaybetti ve 
Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

İlk yılları ve eğitimi
Fahrettin Cüreklibatır , 8 Eylül 1937 

tarihinde Eskişehir'in Odunpazarı 
ilçesine bağlı Karaçay köyünde doğdu.
[1] Babası Türk Kurtuluş Savaşı'na 
katılmış Hacı Yakup Cüreklibatır olan 
Fahrettin, yoksul bir ailede büyüdü.
[6] Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk 
Lisesinde tamamladı. Buradaki 
sınıf arkadaşlarından birisi Yılmaz 
Büyükerşen'di. 1961 yılında İstanbul 
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden 
mezun oldu.

Cüreklibatır soyadı birleşik bir 
kelime olarak C/Y dönüşümüyle, 
Cürekli > Yürekli ve ikinci olarak Batur/
Batır (bahadır, yiğit) sözcüklerinin 
birleşmesinden oluşmaktadır. İlk 
kelime mecazi anlamıyla dikkate 
alındığında "korkusuz yiğit" manasına 
sahiptir. Ses dönüşümleri, memleketi 
olan Eskişehir'deki Kırım-Tatar 
kökenli toplulukların dillerinden 
kaynaklanmaktadır. Gazeteci Vecdi 
Benderli, Cüneyt Gökçer'den Cüneyt; 
Ramazan Arkın'dan Arkın isimlerini 
alıp "Cüneyt Arkın" ismini yarattı 
ve Fahrettin Cüreklibatır artık Türk 
sinemasında bu isimle anıldı.

Kariyeri
Sinema kariyeri
Memleketi Eskişehir'de, yedek 

subay olarak askerliğini yaparken, 
Göksel Arsoy'un başrol oynadığı 
1963 yapım Şafak Bekçileri filminin 
çekimleri sırasında yönetmen Halit 
Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini 
bitirdikten sonra Adana ve civarında 
doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist 
dergisinin yarışmasında birinci oldu. 
Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 
1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema 
oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde 
en az 30 filmde yer aldı.

1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları 
filminin finalindeki kavga sahnesi, 
Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası 
oldu. Bir süre daha duygusal-romantik 
jön karakterlerini canlandırdıktan 
sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle 
aksiyon filmlerine yöneldi. Bu 
dönemde İstanbul'a gelen Medrano 
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Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi 
aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu 
ve Battalgazi serilerinde beyaz 
perdeye aktararak Türk sinemasına 
daha önce hiç örneği olmayan bir tarz 
getirdi. Kısa sürede avantür filmlerin 
en aranan oyuncusu hâline geldi. 
Romantik filmlerle başladığı sinema 
yaşantısını hareketli filmlerle sürdürse 
de birçok farklı türde karaktere can 
verdi. Kariyeri boyunca westernden 
komediye, macera filmlerinden 
toplumsal filmlere kadar değişik türde 
filmler çekti. Özellikle Maden (1978) ve 
Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt 
Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar.

12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın 
Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin 
ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba 
filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu 
seçilmesine rağmen daha sonra siyasi 
baskılarla Yılmaz Güney'in yerine, 
ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki 
performansıyla ikinci olan Cüneyt 
Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu 
karara tepki gösteren Arkın ödülü 
reddetti. Cüneyt Arkın sinemasına ayrı 
bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin 
İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı 
Kurtaran Adam zamanla bir kült film 
hâline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm 
Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve 
İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden 
sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye 
dizilere yöneldi.

Cüneyt Arkın, binicilik ve karatede 
uzman sporcu unvanına sahiptir.[14] 
Oyunculuğun yanı sıra televizyon 

izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre 
gazetelerde sağlıkla ilgili köşe 
yazarlığı da yapmıştır. 2009 yılında 
omurgasındaki sinir sıkışmasından 
dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi 
gördü.

Siyasi yaşamı
Türk milliyetçisi kimliğiyle 

tanınan Cüneyt Arkın'a 2002 genel 
seçimlerinde Anavatan Partisi'nden 
Eskişehir milletvekili adayı olması 
için Mesut Yılmaz tarafından teklif 
götürüldü. 20 Ekim 1991 genel 
seçimlerinde Anavatan Partisi'nden 
Eskişehir'de dördüncü sıradan 
milletvekili adayı olmuş ancak 
seçilememiştir. Sonraki yıllarda ise 
İşçi Partisi adına düzenlenen ve bir 
grup bilim insanı, aydın ve sanatçının 
katıldığı İşçi Partisi Hükümeti’nde 
Göreve Hazırız kampanyasına katılarak 
yeniden siyaset sahnesinde adını 
duyurdu.

Özel hayatı
Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında 

kendisi gibi doktor olan sınıf arkadaşı 
Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında 
kızları Filiz doğdu. Cüreklibatır'ın yeni 
gelişen sinema oyuncusu kariyeri 
nedeniyle evlilik uzun sürmedi. 

1968 yılında Cüneyt Arkın olarak 
sahne adını aldı ve bir çini fabrikası 
sahibi olan varlıklı bir ailenin kızı Betül 
Işıl ile tanıştı. İsviçre'de bir üniversite 
mezunu olan Işıl, o sırada uçuş görevlisi 
olarak çalışıyordu. Cüneyt Arkın, 
1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra 
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1969'da Betül (Işıl) Cüreklibatır[5] 
ile nişanlandı, 1970'te evlendiler ve 
1971'de boşandılar. Kısa süre sonra 
yeniden evlendiler ve bu evlilikten de 
Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu 
oldu. Kızı bir şirkette genel müdürlük 
yapan Arkın'ın oğullarından Murat 
da dizilerde oyunculuk yapmaktadır.
[22] Bir dönem alkolizm tedavisi 
görmüş olan Arkın; alkol, uyuşturucu 
ve gençliğin sorunları konulu sayısız 
konferans vermiş, bunlarla ilgili 
teşekkür beratları ve onur ödülleri 
almıştır.

Ölümü

Cüneyt Arkın'ın Zincirlikuyu 
Mezarlığı'nda bulunan mezarı, İstanbul

Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 
tarihinde geçirdiği kalp durması 
rahatsızlığı sonucu İstanbul, Beşiktaş 
ilçesi Ulus'ta bulunan Liv Hospital 
Hastanesi'nde 84 yaşında hayatını 
kaybetti. Vefatı üzerine 30 Haziran 
2022 tarihinde Atatürk Kültür 
Merkezi'nde tören düzenlendi. . Tören 
sonrası Arkın'ın cenazesi Teşvikiye 
Camii'nde kılınan cenaze namazının 
ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na 
defnedildi.
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu. Biden'ın 
hafif semptomlar gösterdiği açıklandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın COVID-19'a 
yakalandığını ve hafif belirtiler gösterdiğini duyurdu.

Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Başkan Biden'ın COVID-19 testi 
pozitif çıktı. Kendisi, tamamen aşılı ve 2 kez destek dozunu da oldu, hafif belirtiler 
gösteriyor" ifadesini kullandı.

Biden'ın, ABD Hastalık ve Kontrol Merkezlerinin (CDC) talimatları gereği, Beyaz 
Saray'da karantinaya gireceğini ve tüm işlerini uzaktan yöneteceğini belirten Jean-
Pierre, bugünkü toplantılara da Zoom üzerinden ya da telefonla katılacağını aktardı.

Belirtileri neler?
Biden’ın doktorunun yaptığı açıklamaya göre, Biden'ın dün akşamdan beri burun 

akıntısı, kuru öksürük ve yorgunluk şikayetleri var ve tedavi için Pfizer’in ilacı Paxlovid 
kullanmaya başladı. ABD’de izolasyon süresi en az 5 gün olduğu için Biden’ın bu 
süreçteki programları iptal edildi. Beyaz Saray'ın Biden'ın sağlık durumu konusunda 
günlük güncelleme vereceğini vurgulayan Jean-Pierre, protokoller gereği Beyaz Saray'ın 
Biden ile yakın temaslı herkesi bilgilendireceğini ifade etti. Jean-Pierre, Biden'ın en son 
19 Temmuz Salı günü test yaptırdığını ve bu testin sonucunun negatif olduğunu bildirdi. 
TRT HABER

ABD Başkanı Biden 
koronavirüse yakalandı

Efe AKIMCILAR

G Ü N D E M
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Ceddinin cilasından soyutlandı cisimler  
Bozulan madde midir yoksa mâna mı usta 
Pahasız hazinenin bilmedik kıymetini 
Kastımız bugüne mi yoksa düne mi usta 
 
Sınırları kaybettik hasar gördü zırhımız 
Çiğnenir oldu heyhat gökler üstü derhimiz 
Görmek istemeyene ne göstersin şerhimiz 
Ağlayan Sakarya mı yoksa Tuna mı usta 
 
Bin yıllık bir sevdayla yanar durur yüreğin 
Oğuz'un pınarında yunar durur yüreğin 
Aslını unutanı kınar durur yüreğin 
İtiraz hancıya mı yoksa hana mı usta 
 
Öyle dertler vardır ki dile kolay demesi 
Özünü bilmeyenin zordur seni bilmesi 
Toplanıp tüm âlemin üzerine gelmesi 
Taarruz ırkamıdır yoksa dine mi usta 
 
Mahyada ki hitabın muhatabı olmadık 
Dinin direği dendi baş tacımız kılmadık 
Nice musibet geldi üstümüze almadık 
Uyanış ay mı sürer yoksa senemi usta 
 
İkra'yım asırlardır görmedim böyle gaflet 
Yiğitlerin sevdası gönlüne olmuş külfet 
Vefası değil miydi kula yakışan haslet 
Yine mi yanıldık biz yoksa yine mi usta 
Kan ağlayan gözler mi yoksa sîne mi usta

YİNE Mİ  USTA 
   

İkra Fatma GÜNTEKİN
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Bu video bir dostum tarafından Temmuz ayının 
onunda bana gönderildi. Dinledim, kısa iki eleştiri 
ve değerlendirme de yazdım. Nevzat Hocam, bu 
video aslında iki saatliktir, sen hepsini dinlesen 
eleştirilerini geri alırsın, dedi. Ben öyle ise o iki 
saatlik halini bana gönderin, ben ağabeyime 
alternatifli bir rapor yazayım, dedim. Fakat gelen 
yeni hali yine kırk dokuz dakikalık bir video idi. 

Bu videoyu kritik eden bu raporda, olmayan ve 
söylenmeyen bir şeyleri eleştirmiş değilim. Hepsi 
de bu kırk dokuz dakikalık videoda var. Dinlersiniz! 
Aslında böyle çok önemli bir konuda kırk dokuz 
dakikalık bir sohbet yetmez. En az üçer saat süren 
yedi konferans lazım. Nitekim M. İkbal’in İslam 
fikriyatının bilimlerle çelişmediğini anlatan kitabı 
yedi uzun konferanstan oluşuyor. İşte başlıyorum.

1) Sohbeti organize eden “Beni İkna Et 
Konsepti”dir. Fakat maalesef ikna eden bir şey 
yok burada. Nevzat Hocam, “İkna kanıt gösterme 
ile olur. Ben kanıt göstereceğim” diyor.  Burada 
böyle söylüyor. Ama dikkatlice incelediğimizde bu 
kanıtların hiçbiri tam kanıt değil ve tam yerinde, 
tam manasıyla kullanılmadığını görüyoruz. Evet 
böyle şeyler, Ateistleri ikna etmede yetersizdir.

Mesela, Nietzsche, Tanrı öldü, derken 
Avrupa’daki Kilisenin çürümüşlüğünün sonucu 
olarak sosyal ve psikolojik alanda öldüğünü 
kastediyor. Yoksa kendisi agnostik idi. Tanrıya 
inanmıyordu, ama bazı metafizik değerlere 
inanıyordu. (Esad Arslan) İslam’ın ve Zerdüştlüğün 
Tanrısını beğeniyordu. İşte Nevzat Hocamın, 
Nietzsche Tanrı öldü, ama yüz elli yıl sonra Bilimler 
Tanrı fikrini diriltti, demesi, gerçekçi değildir. Çünkü 
Avrupa’da böyle ilmi çalışmalar yok. Asya’da da M. 
İkbal ve Bediüzzaman’ın bazı çalışmaları varsa da 
yeterli değildir; ilmî, akademik çevrelerden ikna 
edici bir çalışma ortada yok. Evet Tevrat’ın on bin 
ve Kur’an’ın iki bin bilimlerle çelişen metinleri 
yorumlanmadıkça, Tanrı fikri bilim dünyasında 
dirilemez. 

Evet dünyada özellikle Türkiye’de bilim 
adamlarının yüzde doksanı ateist değildir, 
agnostiktir. Yüzde beşi hurafecidir; diğer yüzde beşi 

ise, anarşist ruhlu, bilim adamı geçinen bir kısım 
ateist gazetecilerdir. Dolayısıyla Sohbeti organize 
eden Sözler Köşkü Kanalının sanki bilim adamlarının 
çoğu Tanrıya karşı imiş gibi bir vehim vermesi çok 
yanlıştır, isabetsizdir. 

2) Evet bilim adamlarının çoğu, agnostiktir, yani 
Tanrıya karşı değildir. Bilim, Tanrı fikri ile çelişiyor, 
demiyorlar; dini literatür ile çelişiyor, diyorlar; 
dindarların delil diye getirdikleri argümanları 
bilimsel ve ontolojik delil olarak görmüyorlar. 
Çünkü bu delillerin çoğu, antropomorfik kıyaslardır. 
Allah’ı ve canlı olan evreni insan gibi sınırlı, aciz 
bir varlığa kıyas yapmaktır. Evet mesela asıl delil 
olan, irfan denilen, evreni her yönüyle tanımak, bu 
videoda geçen deliller içinde yok. İbn Arabi gibi bazı 
zatlarda var, onu da dindarlar kabul etmiyor. Ayrıca 
dili tam anlaşılmıyor.

Mesela somut ve soyut varlık mahiyeti, ve bu 
iki varlık çeşidinin birbiriyle ilişkisi; kozmos ve kaos 
gerçekliklerinin mahiyeti ve bunların birbiriyle 
ilişkisi ve alanları; ve yoktan var etme yanlışından 
vazgeçmeyi kabul etmek, Yaratılış mekanizmasını 
izah etmek, ne demek olduğunu anlatmak, yazılımın  
bütün evreni kuşattığını anlamak, ve nasıl işlediğini 
açıklamak, Allah ile  evrenin ilişkisini bilmek, 
evrenin sonsuz soyut varlık olan ve mahiyeti ilim 
olan Allah’ın somut mücessem esması olduğunu 
anlatmak. Ve her şeyden önemlisi olan Sonsuzluk 
kavramını kabullenmek gerekirken; Ateistleri ikna 
için bu değerlerin hiçbiri bu videoda yok.  

Özellikle saf bilgi ve bilinç demek olan yazılım 
gerçeğini her şeyde her alanda ve her nesnede 
göstermek lazım. Maalesef bu video, 4 boyutlu belki 
11 boyutlu evrenin sonsuz bilgi işlem hacmine sahip 
yazılımını her boyutuyla Astronomide, Biyolojide 
ve Fizikte göstermesi gerekirken, bu sonsuz gerçeği 
sadece iki boyutlu uyduruk Metaverse seviyesine 
indiriyor. 

Evet bu yazılım gerçeği 1965’lerde bulundu, 
henüz genç bir fikirdir, fakat materyalizmi ve ateizmi 
kıracaktır. Dindarların anlamadığı ve dini metinlere 
aykırı gördüğü evrimi de kabul ettirecektir. Çünkü 
evrim, ekolojisiyle, DNA’sıyla, beyin ve sinir 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan Hocamın 
Ateistlere Verdiği Cevabî

Videoyu Kritik Eden Bir Rapor Bahaeddin Sağlam
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sistemiyle en büyük ve parlak yazılımdır.  Bilinse din 
ile bilimin arası kapanır. 

3) Allah’ı tasavvur etmek. Bu videonun amacı, 
tesadüfü çürütüp bu tasavvuru sağlamaktır. Ama 
başarısız.  Çünkü sadece Allah’a Vacibül-Vücud 
diyor. Fakat bu kavramın izahını vermiyor. İbn 
Arabi o varlığa saf ilim diyor, onun mahiyeti için. 
İbn Sina bu kavramı saf soyut varlık diye niteliyor. 
Bediüzzaman, önce meçhul, anlatılmaz, dedi. 
(Şemme Risalesi) Sonra O’na Manevi Nur ve Nurlar 
Nuru dedi. (Ayet’ül-Kübra) Aristo ve ondan nakil 
yapan İbn Sina ise, O’na Akıl (Ana Yazılım) dedi. Her 
ikisi, yazılımı yazan da yazılım da yazılım sonucu 
ortaya çıkan evren de birdir; aşık, maşuk ve aşk 
birdir, dediler.

Bu Üst Varlığın, edilgen madde ve enerjiden 
daha aktif ve sonsuz olduğunu bilmek, Allah 
tasavvurunda önemli bir kilometre taşıdır. Evet 
madde ve enerji O’nun kudreti, yazılım O’nun ilmi 
ve evrim süreci O’nun iradesidir. Bu üçlü formül 
hem evreni hem de Allah’ı açıklar. 

Bütün bu temel tariflerin (ki tasavvur için 
gereklidirler) hiçbiri bu videoda yok; sadece 
Gökte Kral gibi olmadığı vurgusu var. Ama dini 
metinler, O’nu kral olarak tarif eder. Çünkü yönetim 
manasında O, kral olduğu gibi; Monad (Ehadiyet 
Cilvesi) olarak O, insan-ı kâmil olur, fakir olur, hasta 
olur… Yani bütün alt dosyaların seviyesine iner. 
Hadis ve İncil’in anlattığı gibi. 

Bediüzzaman bu Aşkın Varlığın sonsuzluğunun 
gerekli olduğunun farkındadır. O’na Kadir-i Mutlak, 
Alim-i Mutlak diyor. Mutlak sonsuz demektir. 
Fakat kendisi, Kelam ekolünden geldiği yani evreni 
Allah’tan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği için, o 
bu sonsuzluk noktasında zorlanıyor. İbn Arabi ise, 
La-Mevcude İlla Hu, deyip varlık namına ne varsa 
hepsi O’dur, diyor. Kur’an ise, O her şeyin enerjisidir 
(We Huwe Ala Küll-i Şeyin Kadir.) O her şeyin ilmi 
ve yazılımıdır (We Huwe Bi-Külli Şeyin Alim) diyor. 
O her şeyin içinde Şehittir, yani O’nun Sonsuz Soyut 
Varlığı, somut evren içinde kendini yaşıyor, sonsuz 
faaliyet içinde sonsuz lezzet alıyor, diyor ve somut 
varlığın 400 milyar galaksisiyle absürt olmadığını 
gösteriyor. (24. Mektup, bu noktayı beş yönden 
anlatmıştır.) 

O, sonsuz olduğu için somut ve sınırlı nesneleri 
gayr (ayrı varlık) kabul ediyor, onlara tapmak 
putperestliktir, diyor. Tapmak için Uluhiyet 
(sonsuzluk) lazımdır, diye bizi Kur’an’da tekrarla 
uyarıyor. 

Bu tasavvurda önemli bir nokta da şudur: 
Allah’ın yoktan var etmediğini, kendi kudretinin bir 
yansıması olan kuvvetten (enerjiden) yarattığını, 
yoktan yaratmanın bütün ehl-i aklın ittifakı ile 
muhal olduğunu, 26. Lem’a’nın 11. Ricasında 
okuyoruz. Ama Cemaat, Risalede olan yedi bin 
anahtar kavramı anlamadığı gibi, bu iki kavramı 
da burada bilmiyor. Nitekim Nevzat Hocam da 
bilmiyor. Yoksa ispat makamında bu konuda bir 
şeyler anlatırdı. Çünkü çok kilit bir delildir. 4) Nevzat 
Hocam, evren bir yazılım veri tabanlıdır, diyor. Ama 
bu yazılımı Biyolojide, Fizikte, Astronomide özellikle 
sosyal hayatta gösteremiyor. Newton’un fiziğiyle 
bildiğimiz alemi adeta öcü gibi görüp, bütün 
harikalığı Kuantum fiziği alemine verip, yazılım 
gerçeğini o Kuantum alemine hasrediyor. Halbuki 
Newton fiziğiyle bildiğimiz evren asıl olandır, daha 
harikadır ve asıl yazılım onda vardır. Kuantum 
dünyası ise kaotiktir, onda yazılım yoktur. Veya 
sadece çerçeve olarak vardır. Kur’an, bu Kuantum 
dünyasını, atmosferi, kıyameti, vahyi ve musibetleri 
emir alemi, diye tanımlıyor. Ruh ve vahiy de bu emir 
alemindendir, çünkü komutturlar. Ve her komut, 
mevcut düzeni yıkıp yeni bir düzene geçiştir.

Hocam, Ruh bir yazılımdır, diyor, ama onu 
Kuantum alemi içinde tasavvur ediyor. Hâlbuki 
ruh, beynin sonsuz bilgi işlemi sonucu oluşan bir 
network ve beynin soyutlama yapması sonucu 
verdiği komutlardır. Ruhun aslı ilim ve yazılımdır; 
ruh bir kanundur. Sinir sistemi içinde harici (maddi, 
elektriksel) bir somut varlığı var. Ruh, bedenden 
çıkınca astral beden giyer; saf soyut olarak kalmaz. 
(29. Söz) 

5) Nevzat Hocam birçok kelime ve kavramı yanlış 
kullanıyor. Mesela: a) ‘Bu delilleri kabul etmeyenler 
ateist olamayınca Ate ve Deist oluyorlar’ diyor. 
Halbuki Ate de Ateist demektir, Fransızcadır, ateist 
ise İngilizcedir.

b) Mesela, bütüncül manasında Holistik 
diyeceğine Holografik diyor. Halbuki Holografik, 
parçası bütününe eşit olan demektir.

c) Ne kadar bilinmez nokta varsa onları delil 
yapıyor. Adeta bilinmezlerin Tanrıcısı oluyor. Halbuki 
bilinen noktalar daha çok Allah’ı ispat ediyor. 
Onlar daha harikadırlar. Ayrıca bilinmez dediği 
noktaların aslında ilmî izahı biliniyor. Mesela bilim, 
insanın dokuz ayda ana karnındaki yaradılışını izah 
edemiyor, diyor. Halbuki üç milyar yıllık birikime 
sahip, DNA denilen ve milyarca şifre ve geni taşıyan 
harika yazılım, o dokuz aylık yaradılışı izah ediyor. 
Hocamın bunu bilinmezler listesine katmasına 
şaşırdım.  Çünkü bunu herkes biliyor. Hatta avam 
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da döl kavramı üzerinden bunu biliyorlar. MR 
teknolojisini bilinmezler listesine katıp onu Allah’ın 
varlığına delil yapması da çok tuhaftır.

d) Hocam, bizim fizik alemde ve dinamik 
evrenimizde yazılım gerçeğini her yere ve her şeye 
uygulayamayınca o gerçeği, atom altı parçacıklar 
dünyasına atıyor. Orada yazılım aktiftir, diyor. 
Halbuki atom altı parçacıklar dünyası kaotiktir ve 
yazılım orada aktif değildir.

Atom altı dünyada bilimin yeni keşfettiği anti 
madde var, diyor. Halbuki bilim böyle bir şey 
keşfetmemiş; atom altında anti madde yok, daha 
doğrusu kâinatta bile yok; yaratışın başında vardı, 
madde, onu imha etti. Doğrusu anti maddenin 
nasıl ateistleri susturduğunu da anlamış değilim. 
Böyle hep bilinen şeyleri bilinmez yapmak ve onları 
Allah’ın varlığına delil yapmak, ateistleri haklı 
çıkartıyor. Dindarlar bilinmez noktaların Tanrıcısıdır, 
diyorlar. 

Buna benzer atom altı Tanrı Parçacığı varmış, 
açıkça Allah’ı ispat ediyor, ateistleri susturuyor, 
diyor, Nevzat Hocam.  Bilmem CERN böyle bir 
parçacık buldu mu? Ayrıca öyle bir parçacık nasıl 
Allah’ı ispat ediyor, bilemedim. Bilimin Higgs 
Bozonu dediği parçacık kâinatın başında enerjinin 
kütleye dönüşmesine alt yapı olduğu için ona 
Tanrı Parçacığı diyorlar. Yoksa diğer proton ve 
elektronlardan başka hiçbir farkı yok, ontolojik 
olarak. 

6) Kâinat madde veri tabanlı değildir, enerji 
veri tabanlı da değildir, yazılım ve Kuantumun 
parçacıkları veri tabanlıdır, diyor Nevzat Hocam. 
Halbuki başta madde ve enerjiyi madde yapan 
yazılım evreni asıldır. Parçacıklar dünyasında yazılım 
gerçeği ya yoktur veya zayıftır.

Nitekim evren, Astronomisiyle, Biyolojisiyle 
ve Fiziğiyle muhteşem bir yazılımdır. Ve kanunları 
ile Allah’ın bin bir etkinliğini gösterir, Kuantumun 
verileri ise mucizeye girer, onlar asıl değildir. 
Evet üst tabakasıyla evren madde veri tabanlıdır, 
orta tabakasıyla enerji veri tabanlıdır ve en alt 
tabakasıyla daha doğrusu iç ve özü itibarı ile yazılım 
veri tabanlıdır. 

Kur’an bu yazılıma Levh-ı Mahfuz diyor, diye 
naklediyor Hocamız. Bu da yanlıştır. Levh-ı Mahfuz 
ana bellek demektir. Kur’an’da Ana Yazılımı bildiren 
ifade ise Kitab-ı Mübindir, Levh-ı Mahfuz değil.

7) Nevzat Hocam Nörolojide ve Psikiyatride 
Profesör olmuş, ama galiba beyne hâkim değildir. 
Tezi de Beynin Yaydığı Sinyallerle İnsan Kişiliğinin 
Tespitidir. Böyle bir konuyu ben anlamış değilim. 
Çünkü insan kişiliği, fizyolojisiyle, davranışlarıyla, 
beynindeki dosyalarla bilinir. Beynin sinyalleri 
cinsler arası elektriklenmeye yarar, diye biliyordum. 
Daha sonra Bilim benim tezimi ispat etti diyor. 
Doğrusu ben bunun bilimselliğini merak ediyorum.

8) Hocam, birçok yapay ve insana has 
deneylerle ihtimaller üzerinden Allah’ı ispat 
etmeye çalışıyor. Halbuki kesin veri isteyen iman, 
ihtimal içeren yöntemlerle ayakta duramaz. Ayrıca 
sonsuz bilgi işlem hacmine sahip ve 14 milyar yıllık 
veri tabanını içeren, sonsuz ve canlı olan kâinat 
kuluçkasında sonsuz doğumlar olurken insan hiçbir 
canlıyı yaratamıyor. İnsanı buna ölçü yapmak kıyas-ı 
maal-farıktır.

Evet kâinat, Allah’ın bütün yetkinlikleri demek 
olan somut ve mücessem esmasıdır, onda her şey 
kendi donanımını beraberinde taşıyor. İslam kâinata 
Allah’ın Rahmaniyeti diyor. Ve bu Rahmaniyeti 
Allah’ın sonsuz soyut varlığıyla eşit tutuyor. (İsra 
Suresi, 110) Demek Allah’ı uzakta ve sınırlı bir varlık 
olarak görmek, kâinatı tasarlamış demek, ontolojik 
iflastır. Tasarlama Allah’a acizlik isnat etmektir, 
sonsuzu sonlandırmaktır. 

Efendim, hücre içinde insanın ömrünü bildiren 
bir molekülü (telomereyi) ayrıştırmışlar, açık 
havada bunun kendi kendine birleşmesi ve o 
molekülü oluşturması ihtimali, 10 üzeri 652 imiş. 
Yine bir yanıltma.  Yine bir kıyas-ı maal-farık. Allah 
böyle ispat edilmez. Çünkü sonsuz bilgi işlem 
hacmine sahip ve İlahi bir kuluçka olan ekolojide ve 
hücre gibi bir kimyahanede, değil 10 üzeri 652; o 
molekülün (telomere) yaratılması için iki ihtimalden 
biridir. Ya olmaz ya olur. 

Kalemin dik durma misali de yanlıştır, çünkü yer 
çekimi kanunu ve kalemin fizyolojik yapısı, onun 
ucu üzerinde durmasını muhal kılar. Dolayısıyla 
canlılardaki yapılara misal olmaz. 

Evet bir iğne ustasız olmaz, bir köy muhtarsız 
olmaz, önermesi de kıyas-ı maal-farıktır. Çünkü 
bir iğne gibi olan bir çiçek bütün donanımını 
beraberinde taşıyor. Ve oluyor. Beynimiz de 10 
üzeri 79 bilgi işlemiyle meşveretle karar alıp kendini 
yönetiyor. Muhtarsız olabiliyor. 

Uzaktan dumanı görsen ilmen ateşin varlığına 
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inanırsın, önermesi de doğru değildir. Çünkü o 
duman başka bir gaz da olabilir. İşte Kelam İlminin 
ve modern Kelam olan ihtimaliyatın zayıflığını 
buradan anla ve ateistleri ikna etmediğini bil. 

Ağabeyimiz Kelam İlmini Liselere sokacak imiş, 
Kelam İlmi İslam Felsefesi imiş. Kelam da bir bilim 
dalı imiş. Halbuki Kelam İlmi bin sene önce Felsefeyi 
içinden çıkardı. Ve örneklerde gördüğünüz gibi, 
artık Allah’ı ispat edemiyor. Daha çok vesvese 
veriyor. 

9) Nevzat Hocamız, galiba Bilim ve Felsefe 
Tarihini bilmiyor. İbn Sina, Aristo ve Eflatun’un 
Tanrıtanımazlığını düzeltti, diyor. Halbuki böyle 
bir şey yok ve olmamıştır. Aristo da Eflatun da 
Tanrıtanımaz değiller.

Aristo Allah’a “İlk Neden” diyor; Eflatun ise 
adeta bir peygamber gibi idi. Evet İbn Sina böyle 
bir iddiadan teberri eder; çünkü o muhteşem iki 
filozofu peygamber seviyesinde görüyordu. 

Hocamız Spinoza’yı da Tanrıtanımaz biliyor. 
Demek onun kitaplarını hiç okumamış. Evet o Teist 
değildi, Panenteist idi. Yani Allah’ın soyutluğunu 
ve sonsuzluğunu kabul etmekle beraber, evreni 
de O’nun varlığının devamı olarak görüyordu. İbn 
Arabi de M. İkbal de aynen bu görüştedirler.  Bu 
görüş Kelamdan daha çok Kur ’ana uyuyor. Onun 
için Gazali Kelam ilmi yetersizdir, diyor. İbn Arabi ise 
Kelam ilmi tutarsızdır, diyor. (Ekrem Demirli) 

Kant geldi, Spinoza’yı esas aldı, onun gibi Kitab-ı 
Mukaddes tarihseldir, bilimlerle çelişmesi normaldir, 
dedi; dinden sadece ahlakı aldı. Avrupa’da bilimin 
önünü açtı. Avrupa bugünkü seviyesine geldi. 
Çünkü Avrupa’da din (Kilise) kalkınmaya engeldi. 
Evet sosyal medyada on binlerce hurafe videoyu 
dinleyince galiba bize de bir Kant lazımdır, diyor 
insan. Nitekim sözde bilimsel giden ve Risale-i Nur 
gibi tahkikli bir kitabı temsil eden ve bu sohbeti 
organize eden Sözler Köşkü kanalı bile ful hurafe 
şeylerle doludur. 

Bütün bunlar, geleceğimizin, yarı nesli, saçma 
ve hurafe şeylere bağlanan, diğer yarı nesli, kutsal 
bütün değerlerini yitiren bir gençlik olacağını 
gösteriyor. İlmin ve kalkınmanın bu memleketten 
kaçacağını gözlerimize sokuyor. Nevzat Hocam çok 
iyi niyetlidir, ama galiba derde deva olamayacaktır. 
Hocamın bu videoda güzel bir tespiti var. Osmanlı 
dibine kadar Orta Çağ karanlığında idi, diyor. Ama 
kendisi de henüz bütün bilim dallarını özümsemiş 
değildir. 

Evet Fatih çağ açtı, ama bize değil, Avrupalılara 
açtı. Çünkü İstanbul’un fethiyle bütün Bizans 
alimleri Avrupa’ya kaçtılar, Avrupa’nın daha önce 
Endülüs ve Sicilya üzerinden aldıkları ilim ve 
felsefeyi tamamladılar. Yunan metinlerini aslından 
okuttular; Avrupa önce Rönesans’ı yaşadı, sonra 
aydınlandı. İslam Alemi ise yirmi yerde Rönesans’ı 
yaşadığı halde bir türlü aydınlanamadı. Bugün de 
aydın değil. Aydınlanmadan kastım, materyalizm 
ve pozitivizm değildir, Fizik, Kimya ve Biyoloji olarak 
kâinatın ve hayatın nasıl işlediğini bilmektir. 

10) Hocam, yazılımı yeni keşfetmiş, ama 
uygulayamıyor. Onu kâinatın dışında görüyor. Önce 
Yazılım oldu, sonra Matematik sonra Geometri 
oldu, diyor. Halbuki Matematik de Geometri de 
sonuna kadar yazılımdır. Yazılımın aslı Matematiğin 
ikili sistemidir, Geometrinin de aslı ölçü denilen 
gerçeği oluşturan yazılımdır.

Hocam, bu yazılım gerçeğini tam uygulayabilse 
sakat tasarım teorisinden vazgeçer, evrim denilen 
muhteşem yazılımı anlar, sonsuz bilinç ile, lisan-ı 
ihtiyaç ve lisan-ı lezzet ile olan mutasyonları anlar; 
videoda olduğu gibi onlarla alay etmez, Tıbbın 
onlarca dalıyla ve bilimlerin onlarca dalları ile 
gözlemlenen evrimi kabul edip bilim dünyasının 
önündeki engelleri kaldırmış olur. Döner; irfan, 
sanat ve varlığın bin bir diliyle, Sonsuz Yaratıcıyı 
bilim dünyasına anlatır; materyalizm ve değersizlik 
olan Ateizmi susturur. 

Hocam Allah üç şekilde bizimle ilgilenir, dedi. 
Vahiy, olaylar ve akıl. Doğrusu ve Kur’an’a daha 
uygun olanı ise şudur: Vahiy (metafizik açılım,) 
varlıklar… (Her bir varlık bir kelimedir), (Lokman 
suresi.) Ve insanlığın kolektif aklı olan ilim dalları ile 
konuşur. (İşarat’ül-İcaz). 

Nevzat Hocam böyle bir Rapor hazırlanmasına 
müsaade ettiği için ona binler teşekkür ederim. 
Ellerinden öperek selam ve hürmetlerimi arz 
ederim.
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Merhaba can okurlarım yıl akıp gidiyor temmuza 
bu sıcak havaya ve sevgi dolu yaza etrafa aşk 
ve saygıya kucak açan herkese selam olsun ben 
bu ay geleneklerimizden örf ve adetlerimizden 
bahsetmek istiyorum. Manisa da bir düğüne 
katıldım her haliyle mükemmel ötesi bir güzellik 
vardı hiç ötelemeden her şey o kadar güzeldi. Hiç 
kimse işim var demez herkes orada neşeli bir kına 
gecesi saat 12 biter oğlan tarafı coşkulu iki saat 
masalar hazırlanır. Kız tarafı gece geliyor eğlence 
tekrar başlar ful kalabalık gençler gelir ikramlar bol 
bol eğlence sabaha kadar köylü memnun sesten 
şikayet yok herkes orada gelinin kınası orada 
yıkanıyor müzik eşliğinde gençlerin elinde bayrak 
var üzerinde hediyeler şalvarlar tülbentler havlular 
bol bol hediyeler daha sonra başka bir nişanlıya 
satıyorlarmış o genç gelin ortada şalvar yakıyor ve 
bir kocaman kazan var ters çevrilmiş altı simsiyah 
malum yemek kazanı keşkekler onda pişmiş ve 
damat üstünde paçalar kıvrılmış arkadaşları 
onun bacaklarını siyahlar sürüyor ve tabii bol bol 
bahşiş atılıyor sen ben yok herkes atıyor en çok 
hoşuma giden hiçbir köylü çocuğu o atılan paralara 
saldırmıyor aksine onlar bile atıyor. Buradaki 
güzellik bana bu güzel sözleri hatırlattı. Köylü 
milletin efendisidir bu böyle biline söyleyen ne güzel 
söylemiş kim olduğu bütün dünya biliyor Mustafa 
Kemal Atatürk. Anlayana biraz daha bahsedelim 
mi kimse kimseyi üzmeden çok güzel bir gelin 
alma merasimi her iki taraf havlu takıyor gelen her 
arabaya sen ben davası hiç yok sadece biz varız iki 
tarafta kazanlarla (çorbalar etli yemekler keşkekler 
pilav ve tatlılar turşusu) ona keza merak ettiyseniz 
söyleyeyim servisi bölüşmüşler her biri biliyor 
işini. Boyunlarında havluları temizlik çok dikkatli 
ve sonunda büyük siyah poşetler anında toplayan 
görevli. Su sınırsız hele o davullar zurnalar çifter 
çifter hiç durmuyor. İmrendim ayakta alkışlıyorum 
gelin kınaya çıkarken iki anne de konvoya bütün 
bayanlara çeşit çeşit tülbentler boyunlarına takıyor 
ne güzel geleneklerimiz var ötelemeden devam 
eden çıt ses çıkmadan mükemmel takı merasimi ve 
neşeli müzik eşliğinde veda mutluluk dolu yarınlar 
yelken açtılar ha bu arada büyükler saygı aynı isim 
koymak bile anlaşarak torunlara keşke birbirinizi o 

köye götürsem ne mutlu olurduk hepimiz özümüzü 
hiç unutmadan aslımızı hiç kaybetmeden geleceğe 
özgüvenle yelken açalım mı? İyi niyetli olmak 
işin sırrı ben bu köyde onu gördüm belirlemişler 
her iş Allah için olduğunu çözmüşler gözlerinde 
gülümseme kalplerinde umut ve sevgi ve elleri 
devamlı cömertlikle ikramla dillerinde işe devamlı 
dualarla mutlu oluyorlar o zaman her şeyi o kadar 
güzelliklerle sunuyorlar o zaman her şeyi o kadar 
güzelliklerle sunuyor ki anlatamam. Onlar Rabbini 
bulup onda kalmayı onun istediği gibi kul olmayı 
çözmüşler ne mutlu onlara dostluk böyle olmalı 
imece usulü hiç eksilmez. Çınar ağacı gibidir 
meyvesi olmasa da gölgesi yeter. O köyde bunu fark 
etmek hoşuma gitti.

Dost gözyaşı değildir

Mevsim hiç değil

Bir heves olamaz inanın

Dost bir ömürdür fark ehli olup o dostu bulana 
ne mutlu

Şişteki ilmek gibi hayat o köyde edep ve 
saygı ile başlıyor iyi insan olmanın sırrını bir tatlı 
tebessüm ile başlatıyorlar yorgun olsalar da sevgiyi 
pay etmesini işleri bölüşmeyi biliyorlar çok ders 
almamız gerekiyor çok. Hayat kısa ömür sayılı nefes 
en iyisi affet yardım et şükret sev gülümse mutlu et 
anı yaşa sende mesut olursun. 

Dürüst insanın gönlü hep çocuk ruhlu kalır 
belki de beni anlatıyor kimseye karşı art niyetim 
olmaz çocuk kalmak hoşuma gidiyor belki de küçük 
mutluluklar büyük sevinçler veriyor bana tıpkı 
köy düğünündeki güzellikler gibi huzur buluyor 
gönlüm Hz. Ali ne güzel bir sözü Allah bir kulu 
hakkında iyilik murat ederse ona kendi kusurlarını 
görme kabiliyetini verir. Bende o düğünde çok 
şeyi fark ettim sevgiyi küçücük bir kalbin içine 
yerleştirip kocaman bir dünya yaratmakmış işin 

Temmuzun Kavurucu Sıcağı
Necibe  AKÇA KOCATOP

D E N E M E
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sırrı hayat öyle diyormuş hadi kalk erteleme seni 
bekleyemem zamanı yakala anı yaşa tekrarı yok 
şans bir kere çalarmış kapını sen uyanık ol anla orda 
bir köy var uzakta. Şu kısacık zamanda neler anlattı 
bana ve kâinata sırlarla dolu o köyde sağlık bile o 
zeytin ağaçlarının altında arkadaş oluyor sana şifa 
sunuyor her bir yana anlasana o kalbe dokunan 
hayatımıza anlam katan umudumuzu kırmayan öyle 
güzel dostlara ve sır ailesine sonsuz şükranlarımı 
sunuyorum. Hayatımızda açan güller hiç solmasın 
çünkü bu hayatta üzülsek de sevinsek de gülsek de 
ağlasak da gençlikte dinçlikte su misali akıp geçiyor 
bazen teğet bazen delip öyle veya böyle geçiyor 
geri kalan bir hoş seda bir güzellik bıraktık ise ne 
mutlu kalan ömre inat mutlu neşeli dostça yaşamak 
bir sanat gerisi teferruat. 

Akşam ummana daldım

Ne uyudum ne uyandım

Öyle bir tat ki doyamadım 

Dilde sultan gönül de Allah ile 

Gelin canlar sizlerle 

Muhabbete dalalım

Sevgiyi aşkı tadalım

Dilde sultan gönül de Allah ile 

Gönül coştu durmak bilmez

Gönüldeki dile gelmez

Sevgisiz bir yere gidilmez

Dilde sultan gönülde Allah ile 

Sevgi çok zor şey imiş

Hoşgörüyü içine gizlemiş

Tadını alan terk etmemiş

Dilde sultan gönül de Allah ile 

Ayrılınca anlıyoruz

Güzel olan güzelliği 

Sabır ile yoğrulmuş 

Dilde sultan gönülde sebatım ile  

Necibe Akça Kocatop

Çok sevdiğim duam ile temmuz sayımda sevgiler.

     
ÂMİN

Ya Vedud seni seviyorum Rabbim affını rahmetini 
hidayetini bereketini adaletini tövbelerimizin 
kabulünü istiyorum. Bizleri ilim konuşan hikmetle 
susan ve muhabbetle yol alan güzel kullarından 
eyle. Yoğrulmuş derdiyle yalnız kalmış gönüllere 
yardım eyle bir çıkış kapısı arayanlar hayır kapıları 
aç şaşıran bocalayan vesveseye kapılan müminlere 
kolaylıklar ihsan eyle senin her şeye gücün yeter 
Amin. Önemli olan karanlıktan aydınlığa çıkacak 
olan kapılarımızı aç Ya Rabbim. Rabbim yar ve 
yardımcımız olsun. Her şey gönlünüzce olsun. 
İnşallah Amin. 
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Osman NUR

İ S L Â M

İNSANLAR İÇİN EN ÖNEMLİ 
KONU ALLAH’A İMANDIR. 

İnsanlık tarihine bakınca en eski veya en ilkel toplumlarda yaşayan insanlar 
arasında bir Allah inancı görülmektedir. Bu inançla beraber tapınma, ibadet 
etme ve bir ortaya çıkmıştır.

 Şüphe yok ki Allah’ın varlığına ve birliğine inanma insanın yaratılışında, 
fıtratında vardır. İnsan kendini anladığı günden beri üstün, aşkın (müteal) ve 
her şeyi kuşatan bir yüce kudrete teslim olmak, ondan ilham almak, ondan 
yardım beklemek, hayır ve şer ne olursa ondan bilmek duygusunu kendi içinde 
sezmiştir. İnsan o kudretin sahibine korku ve ümit ile bağlanmış, onun önünde 
diz çökmüş, yalvarmış, kurbanlar keserek kendilerine göre ibadetler ederek ona 
yaklaşmak istemiştir. Kâinattaki maddi kuvvetlerin zararlarından korunmayı ve 
hayatın her türlü acılarına karşı koymayı o kudrete iman da bulmuştur.

 Her şeyi bilen ve her şeyi yaratmaya gücü yeten bir Allah’a inanmak, 
bülûğa ermiş (erginlik çağına gelmiş) ve aklı olan her insana farzdır.

 İlahi dinlerin kesintiye uğradığı dönemlerde yaşamış olanlar ile hiçbir 
dinden haberi olmayan, dağ başlarında ve uzak yerlerde yaşayan insanlar bile 
akıllarıyla Allah’ın var ve bir olduğunu bulmak zorundadırlar, yani Allah’ın varlığı 
ve birliğini kabul etmekle sorumludurlar. Çünkü insan yaratılıştan kendine 
verilen akıl ve diğer kabiliyetlerle Allah’ın varlığını ve birliğini kabullenir.

 Aklı olan kâinattaki varlığı görünce mutlaka bunların bir yaratıcısının 
olduğunu anlar, üstün güçlerin de iki veya daha fazla olmasını da aklı kabul 
etmez. Kâinattaki düzenin ancak bir elden yönetilmesi gerektiğini anlar yoksa 
karışıklıkların olması kaçınılmaz olurdu.

 Allah’ın varlığının delilleri.
 a) Bir kısım İslam âlimlerine göre, insandaki Allah inancı zaruri (zorunlu) 

ve yaratılıştan (fıtri) olduğu için Allah’ın varlığına dair dışardan deliller aramaya, 
mukaddimeler (öncüler) düzenleyerek mantıki ve akli deliller sunmaya ihtiyaç 
yoktur.

 b) Fıtratı bozulmamış olan ve ruhu hasta olmayan her insan Allah’ın var 
ve bir olduğunu bulur. Mıknatıs ile demir birbirine yaklaşınca, mıknatıs nasıl 
demiri çekiverirse, (o kabiliyet bozulmamışsa her zaman mıknatıs demiri çeker), 
insan da iç ve dış âlemde Allah’ın varlığını gösteren varlıklara bakarak Allah’ın 
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varlığını bunlardan anlayacak kabiliyette yaratılmıştır.
Bununla beraber insanın kendi yaratılışı, kendi fıtratı da bizzat Allah’ın varlığına 

en açık bir delildir. İmam Gazali ve Şehristani’nin kanaatleri budur.
c) Büyük bir kudret, ilim ve hikmet eseri olan insanın yaratılışı, akıllara 

durgunluk veren vücut yapısı, organlarının fonksiyonları, çalışması ve görevleri 
kör gözlere bile insanı yaratanın Yüce Allah olduğunu gösterir.

d) Hayvanların yaratılışı ve insanlara hizmetleri de Allah’ın varlığının bir 
ispatıdır.

e) Bozulması ve aksaması olmayan mükemmel bir tabiat düzeni, sonsuz uzay 
içindeki yerküre, dağlar, denizler, bitkiler her varlık Allah’ın varlığına şahitlik 
etmektedir.

f) Bütün canlıların mayası olan suyun olması, suyun yağmurla bütün dünyayı 
sulaması, rüzgârın esmesi, bitkilerin yeşerip boy atması, insanlar ve hayvanlar 
için yiyeceklerin olması büyük bir gücün eseri olduğunu göstermektedir. Bu güç 
ise Yüce Allah’ın gücüdür.

g) Ay, güneş, yıldızlar ve gezegenlerin bağlı bulunduğu değişmez mükemmel 
nizamı, gündüz ve gecenin oluşması düşünülürse Yüce Yaratıcıya herkes inanır.

h) İnsan inat ve kibir engelini aştığı zaman başkasına değil mutlaka Allah’a 
yönelir, O’na sığınır ve dua eder.

i) İnsan var olan varlıklardan hareket ederek var edeni bulur. Kâinattaki akıllara 
durgunluk veren nizam ve intizam onun yaratıcısını apaçık göstermektedir.

j) İnsan her başı sıkıştığında ve üzüldüğü zaman bir ilaha, üstün ve aşkın 
bir güce sığınır, dua eder ve ondan niyazda bulunur. İnsanın bu davranışı ise 
fıtratının gereğidir.

k) Her meydana gelenin bir meydana getiricisinin, her hadisin bir muhdisinin 
olması gerekir. İşte bu muhdis, irade ve ihtiyar sahibi, ezeli bir varlık olan Allah’u 
Teâlâ’dır. 

l) İnkârın en aşırı noktasına ulaşmış kimseler bile, büyük bir felaketle karşılaşıp 
aciz duruma düştükleri zaman taşa, torağa, ağaca vb. sığınma yerine, kendinden 
üstün yüce bir kudrete sığınmayı tercih ediyorlar.

m) İnkârcıların fikrine göre, kâinat kendiliğinden var olmuş, kendini yokluktan 
varlığa çıkarmıştır. Kâinatın var oluşunda böyle bir ihtimalden bahsetmek 
mümkün değildir. Kâinattaki varlıkların bir kısım varlıkların diğer bir kısım 
varlıkları meydana getirmesinden de bahsedilemez.

n) Kâinattaki mükemmel nizam kör tesadüfün eseri olamaz. Kâinattaki can bir 
manevi varlıktır. İnsanların yapamadığı canı mutlaka üstün bir varlık olan Allah 
yaratmıştır.
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 Hidayet ve dalalet Allah’tandır.
 Allah’tan başka insanları hidayete erdiren, sapıklığa düşüren gerçek bir 

fail yoktur. Her ikisi de Allah’ın fiilidir. Ancak Allah’u Teâlâ’nın bir kul için sapıklığı 
yaratması, o kulun tercihini kötü bir şekilde yapmasından, cüz’i iradesini kötüye 
kullanmasındandır. Yoksa insan kendi iradesini sapıklığa yöneltmedikçe ilahi 
irade ve kudret onu sapıklığa zorla sevk etmez. Allah hidayeti dileyene hidayet, 
sapıklığı dileyene de sapıklığa yöneltir.
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"Gül ve Hüzün"

Gazel

_._ _/_._ _/_._ _/._ _

"Gül ve hüzün"

Ben sukûtun kâsesinden dem bulurdum 
turâbdan

Dert öğündüm dert dokundum bîhaberdim 
çalâbdan

Evvelim aşk âhirim aşk yâzamazlar kitaptan

Bülbülün gam nağmesinden âşikâr oldu 
sırrım

Çeşm-i esved bir nigârdan can bulurdum 
usûldan

Zülfünün mızrap sesinden rûzigâr oldu 
sırrım

Râyihamdan mest olurdû gâşeyan misk-u 
amber

Dîkeninden kanla doldum hissedâr oldu 
sırrım

Hicretim gönlünde kalsın vuslatın belki 
cennet

Nazlı yârin gamzesinden târumar oldu 
sırrım

Gayrı Fîruz zor zanâat eylenirsin hüzünden

Zemherînin âyazından bestekâr oldu sırrım

Adil Çopur 

Turab                 : Toprak

Çalab                 :Yaradan, yaratıcı

Çeşm-i esved   : Siyah gözlü

Nigâr                  : Güzel sevgili, nakışlı

Râyihâ, misk- u amber          : Güzel koku

Gaşeyan            : kendinden geçmek

Zemherî             : En şiddetli kış

Adil ÇOPUR

Ş İ İ R
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
Rusya'nın da İran'ın da yanı-

mızda olmasını istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "30 
kilometre güneye kadar, buralardaki terör 
örgütleriyle mücadelemizde Rusya'nın da İran'ın 
da bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Burada bize 
gerekli desteği vermelidirler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ziyareti 
dönüşünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını 
cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açıklamalarının satır 
başları şöyle;

İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi’nin davetine 
icabetle Tahran’a gerçekleştirdiğimiz resmi ziyareti 
hamdolsun başarıyla tamamladık. Ziyaretimin 
ilk bölümünde değerli kardeşim Reisi’yle verimli 
görüşmeler yaptık. Türkiye-İran Yüksek Düzeyli 
İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısına birlikte 
başkanlık ettik.

Ülkelerimiz arasında siyasi, askeri, ekonomik, ticari, 
kültürel konularda atacağımız adımları, bundan 
sonraki süreci nasıl geliştireceğimizi konuştuk. 
Malum bizim ekonomik alanda Ahmedinejad 
döneminde 30 milyar dolarlık bir hedefimiz 
vardı. Şu anda 7,5 milyar dolarlık bir noktadayız. 
Ama bundan sonraki süreçte tırmanış devam 
edecek. Tabii ticaret, ulaştırma, gümrük, enerji, 
turizm, sanayi, gençlik ve spor gibi alanlarda iş 
birliğimizi geliştirmeye yönelik ortak iradeye sahip 
olduğumuzu bir kez daha gördük.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın da İran'ın da 
yanımızda olmasını istiyoruz

Temaslarımızda ayrıca, bölgesel ve uluslararası 
meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. 
Heyetimde yer alan bakanlarımız mevkidaşlarıyla 
çeşitli alanlarda iş birliği konularını ele aldılar. 
İlişkilerimizin hukuki altyapısını daha da 
güçlendirecek toplam 8 anlaşma imzaladık. 
Ayrıca terör örgütleriyle ortak mücadele ve sınır 
güvenliği gibi konuları ayrıntılı bir şekilde ele 
aldık. Bu vesileyle bölgemizde yaşanan gelişmeler 
hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. 
Ayrıca Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’le de 
bir görüşme gerçekleştirdim. Bu görüşmede 
Sayın Cumhurbaşkanı da beraberdi. Bizim 
arkadaşlarımızdan da bazıları vardı. Onlarla birlikte 
bu görüşmeyi yaptık.

Ziyaretimin ikinci bölümünde Sayın Reisi ve 
Sayın Putin’in katılımıyla Astana formatında 
Üçlü Zirvemizi gerçekleştirdik. Suriye’deki güncel 
gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. 
Astana garantörleri olarak, ihtilafın Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 Sayılı Kararı 
temelinde çözüme kavuşturulmasına yönelik 
mutabakatımızı teyit ettik. Siyasi sürecin etkin bir 
şekilde sürdürülmesine dair beklentimizin altını 
ortaklarımızla birlikte yeniden çizdik. Terörle 
mücadele, insani yardımların kesintisiz bir şekilde 
sürdürülmesi ve Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve 
gönüllü geri dönüşleri konularındaki tutumumuzu 
tekrar vurguladık. Bu konularda Astana 
ortaklarımızla iş birliği halinde çalışma konusunda 

H A B E R- Ö Z E L

Harika PINARBAŞI
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anlayış birliğine vardık. Ayrıca, Rusya Federasyonu 
Devlet Başkanı Sayın Putin’le kapsamlı ve verimli 
bir ikili görüşme de gerçekleştirdik.

İran’da gerek ikili düzeyde gerek Astana 
formatında yaptığımız görüşmelerin hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle, samimi ev 
sahipliğinden dolayı Sayın Reisi’nin şahsında tüm 
İranlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

"Terörle mücadele konusunda bir defa bir 
birliktelik var"

Astana süreciyle alakalı olarak İran ve Rusya 
ile başladığımız nokta ne ise ben bugün de 
Sayın Putin’i aynı noktada gördüm, aynı 
değerlendirmeleri yapıyor gördüm. İran tarafında 
tabii daha önce Hasan Ruhani vardı, şimdi ise 
İbrahim Reisi var. İster istemez bazı değişiklikler 
oluyor desek de İran gibi bir devlet, bu tür 
düşüncelerini öyle kısa vadede değiştirmez. Aynı 
şekilde Rusya’da zaten Putin işin başındaydı, 
yine işin başında. Bizde de aynı şekilde, Erdoğan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin başındaydı, yine başında. 
Üçlü Zirve sonrası ortak basın toplantısında da 
görmüşsünüzdür, üçümüzün de düşünceleri 
herhalde aynı değildi. Farklı düşünceler ortaya 
koyduğumuz çok açık net ortadaydı. Bazı yerlerde 
farklılıklar olsa bile terörle mücadele konusunda 
bir defa bir birliktelik var. Terörle ilgili konuda da 
PKK/PYD/YPG terör örgütlerine karşı ister istemez 
birleşiyoruz. Kaldı ki zaten bu rejime de en çok 
zararı veren sorun. Şu anda terör örgütü, Fırat’ın 
doğusunda özellikle petrol kuyularını emiyor, 
sömürüyor; ondan sonra rejime de satıyor. Böyle 
bir durum var.

"Terör örgütlerini destekleyip NATO'da beraberiz 
diyorsunuz, nasıl beraberiz?"

Şimdi baktığımızda, Amerika önceki başkanlar 
dönemi de dahil buradaki terör örgütlerine ciddi 
manada binlerce tır silah, mühimmat, araç gereç 
taşıdı. Bu hala devam ediyor. Hatta koalisyon 
güçleri de yine aynı şekilde bu desteklerini 
sürdürüyorlar. Yaptığımız görüşmelerde Sayın 
Biden’a da söyledik. Dedik ki “Bakın, bunca tırları 
buraya siz gönderiyorsunuz. Buradaki bütün terör 
örgütlerine bu destekleri siz veriyorsunuz. Ondan 
sonra da terörle mücadelede beraberiz, NATO’da 
beraberiz diyorsunuz.” Nasıl beraberiz? Bunları 
sürekli işlemek durumundayız.

Yeni bir harekât konusu milli güvenlik endişelerimiz 
giderilmediği sürece gündemimizde yer almaya 
devam edecek. Diğer taraftan bakıyorsunuz 
Amerika’nın oradaki elemanları terör örgütü 
mensuplarına eğitim yaptırıyor. Bu eğitim 
esnasında rejimin bayrağını da orada bunlar 
dalgalandırıyorlar. Niçin? Güya aldatacak ya… 

Aldatabilirse… Yaptıkları iş, orada Türk askerine 
karşı bir terörist eyleme girmek. Burada da kalkıp 
rejimin bayrağını orada dalgalandırmakla acaba 
Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar. 
Bunu yemezler. Şu anda tabii gerek Fırat’ın 
doğusu gerek İdlib gerek Afrin, bütün buralardaki 
gelişmelerde biz hassasiyetimizi sürdürüyoruz.

"Sınırdan 30 kilometre güneye kadar Rusya'nın da 
İran'ın da bizim yanımızda olmasını istiyoruz"

Başından itibaren de konuştuğumuz şey şu; 
sınırdan 30 kilometre güneye kadar, buralardaki 
terör örgütleriyle mücadelemizde Rusya’nın da 
İran’ın da bizim yanımızda olmasını istiyoruz. 
Burada bize gerekli desteği vermelidirler. Bunu 
burada gerek Sayın Putin’e gerek Sayın Reisi’ye 
de tekrar ifade ettik. Her ikisi de zaten yaptıkları 
açıklamalarda bu konulara vurgu yaptılar. Öyle 
zannediyorum ki PKK/YPG/PYD konularında ayrı 
düşünmüyoruz. Ama bundan sonra da yine bunu 
işlemeye devam etmemiz lazım.

"Amerika şu anda bir defa Fırat’ın doğusunu terk 
etmek durumunda"

Suriye’nin toprak bütünlüğü noktasında 
Türkiye’nin herhangi bir derdi yok. Biz böyle bir 
tasarrufun içerisinde değiliz. Ama bizim burada 
sınırdan 30 kilometre alan için belirttiğimiz bir 
husus var. Çünkü buralardan bizim sınırlarımıza 
sürekli taarruzlar oluyor. Bizim burada askerlerimiz 
şehit oldu, insanlarımız öldürüldü. Sadece Türk 
vatandaşı olarak değil, İdlib’de ve diğer bölgelerde 
sivil insanlar öldürüldü. Bütün bunları bizim 
dünyayla paylaşmamız, bunları anlatmamız lazım. 
Amerika şu anda bir defa Fırat’ın doğusunu 
terk etmek durumunda. Astana sürecinden 
çıkan tespit bu. Diyorlar ki, Fırat’ın doğusundan 
Amerika askerini çeksin. Şimdi buradan çıkacak 
bir netice Türkiye’nin de beklentisidir. Çünkü 
oradaki terör örgütlerini besleyen Amerika. 
Amerika terör örgütlerini beslediğine göre, biz de 
bu terör örgütleriyle mücadele ettiğimize göre, 
oradan çekildiği anda veya bu terör örgütlerini 
beslemediği takdirde bizim işimiz kolaylaşacaktır.

"Briket evlerle hedefimiz en az 1 milyon 
Suriyeli mülteciyi tekrar kendi topraklarına geri 
döndürmek"

Afganistan’dan gelen mülteciler hususunda 
İran’ın ciddi sıkıntısı var. Sayın Reisi bunları açık 
net anlattı. Tabii kolay değil. Kamp noktasında 
hazırlıkları var mı yok mu diye baktığımızda yok. 
Yani biz şu anda mesela Suriye’nin kuzeyinde briket 
evler yapıyoruz. Bizim bu yaptığımız briket evlerle 
de hedefimiz en az 1 milyon Suriyeli mülteciyi 
tekrar kendi topraklarına geri döndürmek. Şu an 
itibarıyla da konut sayıları her geçen gün artıyor 
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ve bunu STK’larla hep birlikte yapıyoruz. Ama 
bunu özellikle söylüyorum; ne Avrupa Birliğinden 
ne şuradan ne buradan en ufak bir destek alarak 
değil, bizim kendi sivil toplum kuruluşlarımızla 
birlikte yapıyoruz. AFAD’ın koordinesinde bunu 
sürdürüyoruz. Hedefimiz de inşallah burada 250 
bin konut yaparsak, biz cebren değil, gönüllü 
olarak geri dönüşü inşallah 1 milyonun üzerine 
çıkarırız. Ve o ucube çadırlar içerisinde yağmurda, 
çamurda anne babaları, çoluk çocukları inşallah 
kötü şartlarda görmeyiz.

"Biden elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi"

(ABD'nin F16 satışında Yunanistan şartı) Biz tabi 
Sayın Biden ile bu konuları görüştüğümüzde Biden, 
bize böyle bir Yunanistan şartı filan koymadı. Tam 
aksine, uzunca yaptığımız görüşmede NATO üyesi 
ülkeler olarak herhalde birbirimizin hukukunu 
korumalıyız diye konuştuk. Kendisi de F16’lar 
konusunda “Ben elimden gelen bütün gayreti 
göstereceğim” dedi. Maalesef şu anda Temsilciler 
Meclisinde az da olsa bu işe muhalefet edenler 
var. Mevcut gelişmelere baktığımızda aslında 
böyle bir koşul meselesi bana göre bizi bağlayıcı 
bir koşul değil. Yeter ki onlar F16’larla ilgili bizim 
teklifimize evet desinler, bize sıfır F16’ları versinler. 
Zaten elimizdekilerin bakım onarımını biz şu anda 
yapabilecek güçteyiz. O konuda herhangi bir 
sıkıntımız yok. Ama tabii ki yedek parça noktasında 
bazı taleplerimiz var. Bunları da yerine getirmeye 
karar verdiler. Bir de Amerika’da Kasım ayında ara 
seçimler var. Onlar da önemli. Kasım ara seçimleri 
ne getirir ne götürür bunları da göreceğiz. Orada 
cumhuriyetçilerin senatoda daha ağır basacağı, 
Temsilciler Meclisinde de yine ağırlığı ele 
geçireceği istikametinde bilgiler geliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı

Şu an itibarıyla Sayın Putin’in bizim gayretlerimiz 
noktasındaki bakışı olumlu. Bundan dolayı 
hatta şükranlarını bildiriyor. Bize çok çok farklı 
bazı teklifleri oldu. Biz inşallah burada doğal 
gaz konusunda, Akkuyu meselesinde ve diğer 
konularda şu anda dayanışmamızı aynen 
sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.

Sayın Putin’in galiba önceki gün Sayın İlham 
Aliyev’le görüşmesi oldu. Hatta bana “Size İlham 
Aliyev’in de selamını getiriyorum” dedi. Aliyev’le 
görüşmesinde “Erdoğan’la da görüşeceğim” 
deyince Aliyev’in “benim de selamlarımı iletin” 
dediğini aktardı. Oradaki gelişmelerle ilgili ben 
İlham Bey’le de daha yeni görüştüm. Yaptığımız 
görüşmede de İlham Bey “olumlu istikamette 
yürüyor” dedi. Biliyorsunuz Avrupa Birliği Konseyi 
Başkanı Michel ve Paşinyan’la beraber üçlü bir 
araya geldiler. O görüşme de yine İlham Bey’in 
ifadesiyle olumlu geçti. O görüşmeden sonra biz 
İlham Bey’le ayrıca bir daha görüşmüştük. Aldığım 

bilgilere göre istikamet üzere gidiliyor ve yakında 
da inşallah o bölgeyi kapsayacak havalimanın da 
açılışı yapılacak.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO'da şartlı onay

Biz Finlandiya’ya da İsveç’e de NATO Genel 
Sekreteri’nin de yer aldığı masada şartlarımızı 
çok açık net söyledik. Gizli, saklı herhangi bir 
şey yok. Şartımız bu ülkelerin terör örgütlerinin 
faaliyet ve gösterilerini sonlandırması, ellerindeki 
teröristleri iade etmesi… Biliyorsunuz PKK/PYD/
YPG ve FETÖ’yü terör örgütü olarak burada 
kayıtlara girdik. Bunları vereceksiniz dedik. 
Parlamentolarına varıncaya kadar bu terör 
örgütünü bunlar besliyorlar. Adeta kuluçka yuvası 
gibi. Böyle bir durum var. Şimdi bunlar bize 
verdikleri sözü yerine getirmedikleri takdirde bizim 
de bu işe olumlu bakmamız mümkün değil.

Diğer taraftan sağ olsun bizim muhalefet zaten 
elimizden bütün malzemeleri hemen kapıveriyor! 
Onlar dediler ki zaten biz bu işe fırsat vermeyiz. 
Bir defa Yunanistan’ın yeniden NATO’ya girmesinin 
önünü siz açtınız. Adamlar çıkmıştı, siz tekrar 
soktunuz içeri. Bunları halkımıza, hele gele 
gençlerimize anlatmamız lazım.

Şu anda maalesef terör noktasında hemen hemen 
İskandinav ülkelerinin tamamı bu işin kuluçkası. 
Norveç de böyle. Her ne kadar şu anda Sayın 
Genel Sekreter oralı olsa da ama maalesef onlar 
da öyle. En ilerisi Almanya, orada da öyle. Fransa, 
Hollanda, İskandinav ülkeleri, İngiltere, İtalya öyle. 
Hepsinde durum bu. Batı’nın şu anda bu konuda 
konuşacak aslında ne mecali ne hakkı var.

Türkiye'nin arabulucu rolü

Şu anda bizim rolümüz, ev sahibiyiz. Ev sahibi 
sıfatıyla bir arabuluculuğumuz var. Ukrayna 
tahılının Karadeniz üzerinden ihracı konusunda 
uzun süredir yoğun çalışma içerisindeyiz. 
Bu konuyu Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy’le 
müteaddit kereler görüştüm. Dışişleri ve Milli 
Savunma Bakanlıklarımız da kendi muhatapları 
nezdinde görüşmeler yürüttü. Neticede geçen 
hafta İstanbul’da yapılan teknik toplantıda BM 
planı çerçevesinde sürecin ana hatları üzerinde bir 
mutabakat oluştu. Artık bu hafta bu mutabakatı 
yazılı bir metne bağlamak istiyoruz. Önümüzdeki 
günlerde de planın uygulamaya başlamasını 
temenni ediyoruz. Süreç İstanbul’da kurulacak bir 
koordinasyon merkezinden yürütülecek. Burada 
ülkemizin yanı sıra, Rusya, Ukrayna ve BM’den 
yetkililer bulunacak. İlgili tüm tarafların güvenini 
haiz olan ülkemiz, kurumlararası bir yaklaşımla 
sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli 
eşgüdümü yapacak. Küresel gıda güvenliği 
bakımından kritik önem arz eden bu hassas süreci 
nihayete erdirmek için yoğun gayretlerimiz devam 
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ediyor.

"Onlar karşımızda ama milletimiz bizim yanımızda"

CEVAP: Görevleri o. Onların bizim ak dediğimize ak 
demesi mümkün mü? Onların görevi kara demek. 
Türkiye’nin en büyük talihsizliği, demokrasinin 
gereği olan bir muhalefete sahip olmadığıdır. 
Bizde böyle bir muhalefet yok. Batı ülkelerinde, 
bazı yerlerde muhalefet yine bizdeki gibidir ama 
birçoğunda gelirler iktidarlarını desteklerler. Ama 
bizde böyle bir şey yok. Yalan üzerine kurulu bir 
siyaset anlayışı var. Ana muhalefette de öyle, 
yavru muhalefette de öyle, masanın altındakinde 
de öyle. Hepsinin şu andaki yapısı bu. Onlar 
karşımızda ama milletimiz bizim yanımızda. 
Cumartesi günü Kayseri’deyim. Toplu açılışlar 
yapacağım. Kayseri’de caddeler, meydanlar zaten 
gereken cevabı gerekenlere verecektir. Aynı 
gün yine Kayseri’de büyük bir fabrikada işçilerle 
toplantım olacak. Durmuyoruz, çalışıyoruz. En son 
Bay Kemal’in KYK ile ilgili söylediklerini duydunuz. 
Ondan sonra da ben söyledim yaptı noktasına 
geldi.

Onlara gelmeden şunu bir düşünelim. Bu 
arkadaşların elinde 14 tane büyükşehir var mı? 
Peki, bu büyükşehirlerde acaba yatırım noktasında 
çeşme musluğu değiştirmekten başka bir özellikleri 
var mı? Geçelim… Kağıthane’de, Silahtarağa’da 
bunlar ne yaptılar? Temel atma değil temel 
atmama adımını gerçekleştirdiler. Bu da herhalde 
siyasetin tarihine çok ilginç bir adım olarak 
geçmiştir.

Bir insan temel atar övünür. Onu da geçiyorum. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizim arkadaşlarda 
olduğu dönemde metro tünelleri açıldı. Bunlar 
geldi, Sancaktepe’de metroyu doldurdular. Bütün 
hafriyatı oraya dökerek bunu doldurdular. Ben 
tabii Bay Kemal’e soruyorum; bunun, siyaseti geç, 
insanlıkla bağdaşır yanı var mı? Buraya yapılmış 
olan bir masraf var. Sen şimdi geliyorsun burayı 
hafriyatla dolduruyorsun, üzerine adeta petrol 
kuyularına beton döker gibi betonu döküyorsun ve 
buradaki vatandaşı, kendisine gelecek metrodan 
maalesef mahrum ediyorsun.

Onu da geç; bir yerde de bir tane şöyle köprü 
yapın da köprünüzle övünelim. Hiçbir adımları 
yok. Şu anda Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman 
Gazi Köprüsü, Nissibi Köprüsü, öbür tarafta 
Cumhuriyet tarihinde değil dünya tarihinde ilk 
üçe giren Çanakkale’deki köprüyü hiçbir şeyle 
mukayese ettirmem. Ulaştırma Bakanlığı rakamları 
verdi geçen gün. Rakamların hepsi muhteşem. 
Kimse bu denli rakamların gerçekleşeceğine 
ihtimal vermiyordu. Ama şimdi bunların hepsi 
halloldu. Bu yollar böyle gerçekleşirken sen İzmir 
milletvekilisin, İzmir milletvekili olarak İzmir’in 

büyükşehiri de sende. Bir yağmur olduğunda 
İzmir’i sel alıp gidiyor. İlçe belediye başkanları 
hakeza öyle. Biz ise işimize devam ediyoruz, 
yollarımızı yapıyoruz, onların yapması gerektiği 
halde yapmadıkları işi de biz yapıyoruz.

Mesela Başakşehir’deki o dev hastanemizin yolu 
için belediye olarak rahmetli Kadir Bey’den sonra 
Mevlüt Bey’le de o işin yapım kararını vermiştik 
ama maalesef belediyede yetki beyefendiye 
geçince bu işi yapmayacağını söyledi. Öyle de 
olunca ben de bu defa Ulaştırma Bakanıma 
talimatı verdim. “Hemen buranın yolunu, her 
şeyini sen yapacaksın. İnşallah bu hastanemize de 
yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın bir eseri 
olarak bu yolu, ulaşımı sağlamış olalım” dedik. 
Birçok yerde buna benzer sıkıntıları yaşıyoruz. 
Bunları bir sormak lazım. Bu kadar belediyen var, 
mesela Muğla Belediyesi bunlarda, her yer yangın; 
nerede senin itfaiyen arkadaş? Yok. Biz, Tarım 
ve Orman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı hep beraber yüklendik ve hamdolsun 4-5 
gün içinde edinilen tecrübelerle de söndürüldü. 
Ben kendim dahi gittim, baktım.

Bakıyorsun İstanbul’da bir sıkıntı oluyor, adam 
Fethiye’de, şurada, burada. Öbürü bir başka 
yerde. Ya nerede olursan ol ama böyle bir 
felaket olduğu zaman sen oranın sorumlususun, 
atlayacaksın geleceksin. Ben de yaptım bu belediye 
başkanlığını. En ufak bir şey olduğunda nerede 
olursam olayım hemen atlar, İstanbul’a döner 
gelirdim. Şu anda bile öyle.

"Yangın söndürme uçakları, helikopterler, arazözler 
noktasında Orman Bakanlığımız güçlü"

Mesela burada Sayın Putin’le de amfibik uçaklar 
konusunu da görüştük. “Arkadaşlar görüşmelerini 
yapsınlar, biz de elimizde olanlardan olur, 
üreteceklerimizden olur tekrar bu işe adımı 
atalım” dedi. Hamdolsun bu süreçte elimizdeki 
yangın söndürme uçakları, helikopterler, arazözler 
noktasında Orman Bakanlığımız güçlü. Her şeyden 
önce itfaiye erlerimiz güçlü. Jandarmamız da bu 
işlerin içine giriyor.

Tabii bu yangınlar sadece bizde değil. İspanya’da 
3 bin 500 hektar arazi kül oldu. Portekiz’de 950 
hektar arazi kül oldu. Bu sıcaklar her yerde. Bütün 
bunlara rağmen biz tedbirimizi alacağız, üç tarafı 
denizlerle kaplı olan bu ülkede her ne kadar 
helikopterlerimiz varsa da bunun yanında amfibik 
uçaklarımızı daha da artıracağız. Bunlarla beraber 
inşallah bu işlerin hakkından gelip tedbirimizi 
alacağız. Mesela şimdi söndürme soğutmanın 
en uzunu 4-5 gün sürdü. Demek ki tedbirlerimiz 
yerinde olduktan sonra, sağ olsun elemanlarımız, 
itfaiyecilerimiz, ormancılarımız çok iyi çalışarak 
sıkıntıları atlattık. Allah onlardan razı olsun. 
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Mustafa ARMAĞAN

Türkçe mi bıraktınız 
ortada?

Her derslikte öğrencilerin görmesi için en uygun 
yere asılan Gençliğe Hitabe’yi okuyan öğrenciye, 
hatta öğretmene rastladınız mı? Çok çok ilk ve 
son cümleler olan “Ey Türk Gençliği” ile “Muhtaç 
olduğun kudret damarlarındaki asil kanda 
mevcuttur” akıllarda kalmıştır, o kadar. Hoş, 
okusalar sanki anlayacaklar!

Hepimiz o sıralardan geçtik ve anlamadığımız 
bir dille yazılmış bir yazıyı seyrettik. Gençliğe 
Hitabe’yi anlamak için uzman olmak lazımdır 
da ondan. İsterseniz bir deneyelim öğrencilerle 
okumayı:

“Birinci vazifen...” ‘Vazife’ ne demek? 
Bilmiyorum. Otur.

Devam et: “Türk istiklalini…” İstiklal ne oluyor? 
İstiklal Marşı da var ama bilmiyorum. Geç.

“İlelebed muhafaza ve müdafaa”nın manası ne? 
Soru çok çetin.

Daha yeni başlamıştık halbuki. Sırada 

“mevcudiyet” var, “istikbal” var, “dâhilî ve haricî 
“bedhahlar” var, hatta “şerait”, “namüsait”, 
“mümessil”, “cebren”, “elim”, “vahim”, “dalalet”, 
“müstevli”, “tevhid”, “fakr u zaruret” “bitab”, 
“ahval” vesaire var oğlu var. 

Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanının 
metni bugünkü nesillerce anlaşılmaz bir haldedir 
ve bunu sadece Gençliğe Hitabe ile sınırlamayın, 
neredeyse bütün konuşup yazdıklarında bugün 
dilimizden atılmış binlerce kelime kaynar. 
Sözümona İnkılap Tarihi hocalarının çoğu 
da Osmanlı’dan devralınan bu zengin dili ya 
tamamen veya hakkıyla bilmedikleri için çarpışan 
arabalar gibi bir yerlere toslayıp duruyorlar. 

Ortada tam bir “körler, sağırlar” muhabbeti 
olduğu için ve kimse gözündeki morluğun 
görülmesini istemediği için komşusunun camına 
taş atmamaya özen gösteriyor, bir “al gülüm, ver 
gülüm” muhabbeti devam edip gidiyor. 

Bir kenara bırakalım ilkokul duvarlarındaki 
tabloyu, doktora tezlerinde hangi feci Türkçe 
hataları işlendiğini yazsam şaşar kalırsınız. Adam 
profesör olmuş, hâlâ MECZ ETMEK diye yazıyor. 
Yahu bunun doğrusu MEZC ETMEK’tir. MEZC ile 
MECZ’i karıştırıyorsan bari edebiyat yapmaya 
kalkışmadan yaz şunu. Daha ne herzeler!

Neyse, bu berbat misallerle pazar gününüzün 
ufkunu karartmayayım, diyorum ama derdi 
de fakiri boğmak üzere. Onun bugün için biraz 
dertleşelim müsaadenizle. 

Dil bayramı mı dil matemi mi? 

12 Temmuz Türk Dil Kurumu’nun kuruluşunun 
90. yıldönümüymüş. Türkçeyi katleden kurumun 

TA R İ H
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kuruluş yıldönümü demek daha doğru olurdu.

Gerçi Türk Dil Kurumu (TDK) 12 Eylül darbesinden 
sonra aslî işine, yani Türkçenin kaynaklarının 
düzgün bir şekilde neşrine geri döndü. Doğru 
olan da buydu. Lakin yaklaşık yarım asır boyunca 
Türkçeyi çamura çeviren suni müdahaleler, kasıtlı 
kelime uydurmalar, eğitime ve TRT’ye işgüzarca 
dayatmalar vatan toprağımızın bir parçası 
olan dilimiz üzerinde tamiri mümkün olmayan 
hasarlara meydan verdi. 

Bu yaralar bugün kanamalı haldedir. Bozulmadan 
önceki kaynaklara dönmekten başka da çare 
yoktur. Türkçeyi anlaşılır ama zengin bir kıvama 
getiren kalemleri okumak tek çıkar yoldur. 
Mesela kimleri mi? Sayalım.

Mehmed Akif, Yahya Kemal Beyatlı, Necip Fazıl 
Kısakürek, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, 
Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Kemal 
Tahir, Falih Rıfkı Atay, hatta Nazım Hikmet… İlk 
ağızda saydığım bu isimlerin kitaplarını okuyarak 
dil zevkini kazanın. (Hangi kitaplarını mı? Onları 
da bir liste halinde yayınlarım inşaallah.)

Sizin anlayacağınız, bu marazın hastanesi filan 
yok, doğru kitapları okuya okuya zevk aşısı 
olmaktan başka bir çözüm de görünmüyor.

Türkçeyi tasfiye ettiler

Tarih bir ayna. Milletlere kim olduğunu öğreten 
bir ayna daha doğrusu. İyi ama bizim aynamız 
karartılmış ve çatlatılmışsa bizi hakkıyla 
yansıttığını söyleyebilir miyiz? Aynamız harf 
inkılabıyla karartıldı, dil inkılabıyla ise çatlatıldı. 
Hem karartılmış, hem de çatlatılmış bir ayna ile 
ne kendimizi doğru dürüst ifade edebilir, ne de o 
kanamalı dil aracılığıyla hakikati görebiliriz. Bize 
bu kötülükleri yapan kurumun kuruluşunun “dil 
bayramı” olarak kutlanması da bir başka fecaat 
değil mi?

Neredeyse dokuz asır boyunca dilimize girmiş 
kelimeler tasfiyeye kalkıldı. Neymiş? ‘İmkân’ 
Arapça imiş. At. Yerine ‘olanak’ı uydur. Oldu sana 
Türkçe. Türkçe oldu mu bu şimdi? Benim dokuz 

asırdır şiirinden türküsüne milyonlarca metne 
girmiş ‘imkân’ım atılacak, TDK’nın bir masasında 
oturan Agop Dilâçar adlı Türk bile olmayan adam 
kelime uyduracak ve bu uyduruğu Türkçe olacak!

Yıllar önce Hazar denizinin kuzeyinde bulunan 
Astrahan’da belki 70’inin üzerinde bir Tatar 
kadın öğretmenle tanışmıştım. O Türkçe 
konuşamıyordu, ben Rusça. Çevirmen vasıtasıyla 
anlaşmaya çalışıyorduk. Anlaşılan Çarlık devrinde 
bir öğretmen olan babasının mesleğinden 
bahsederken söylediği bir kelimeyi çevirmen 
tam ifade edemedi filan derken benim aklıma 
birden ‘muallim’ kelimesi geliverdi. ‘Muallim’ 
kelimesini duyunca yüzüne yayılan rahatlamayı 
ve “Evet, muhallim, muhallim” demesini hiç 
unutmuyorum. Aramızdaki sihirli kelimeyi 
bulmuştuk. Ortak kelimemiz ‘muallim/muhallim’ 
idi. Orada bu kelimenin hangi dilden geldiği değil, 
ortak hatıralarımızı taşıyıp taşımadığının neden 
daha önemli olduğunu yaşayarak öğrenmiştim.

Bir İngiliz’in yazdığı ve Türkçeye Trajik Başarı: 
Türk Dil Reformu diye çevrilen kitabı okumanızı 
tavsiye edeceğim eğer baskısını bulabilirseniz. 
Lakin bu kitabın orijinal ismi The Turkish 
Language Reform: A Catastrophic Success’tır ve 
doğru çevirisi “Felaket Getiren Başarı” olmalıydı. 
Başarılı olmuştur gerçi ama bir dil de felakete 
itilmiştir. 

Yazarın fikrini öğrenmek açısından şu paragrafı 
dikkatinize sunuyorum:

“Dil devrimi üzerine fikir bildiren Türk yazarlar 
genellikle alfabenin değişmesinden pek 
bahsetmezler. Onlar için harf devrimi ayrı 
bir konudur. (…) Alfabe değişikliğinin amacı, 
Türkiye’nin İslami Doğu ile olan bağlarını 
koparmak, içteki ve Batı dünyası ile olan iletişimi 
kolaylaştırmaktı.” 

Fazla söze gerek yok. Geoffrey Lewis çözmüş 
meseleyi. 

Dil marazımız üzerine tekrar be tekrar düşünmek 
zorundayız. Vatan toprağımız elimizden alınıyor. 
Dilimizi kıskanalım.
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İlker KARATAŞ

El-Adl

E S M A - Ü L  H Ü S N A

El-Adl mutlak adil ve çok adaletli anlamına gelen bir isimdir. 
Allah'ın 99 isminden birisidir. El-Adl isminin anlamı ve 
faziletleri birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki El-
Adl isminin anlamı nedir? Faziletleri nelerdir? Ebced değeri 
ve zikir saatleri nelerdir? Sizlere El-Adl isminin anlamını ve 
faziletlerini derledik.

El-Adl mutlak adil olan ve çok adaletli olan anlamına 
gelmektedir. El-Adl Esmaül Hüsnası'nın ism-i şerifi 
Allah'ın isimlerinden birisidir. El-Adl isminin faziletleri de 
bulunmaktadır.

El-Adl Anlamı Nedir?

Adl kelimesi adaletli ve adil kelimelerinden gelmektedir. 
Adl kelimesinin anlamı Allah mutlaka ve daima adil olarak 

hükmeden, kesinlikle zulmetmeyen ve aşırıya gitmeyen anlamına gelmektedir. El-Adl isminin 
anlamı birkaç farklı şekilde açıklanmaktadır. El-Adl isminin anlamları aşağıda belirtilmiştir.

 - Gerçekten adalet sahibi olan O'dur.

 - Mutlak adil olan ve herzaman, herşeyi yerli yerinde yapan o'dur.

 - Yaptıklarının hepsi hak ve adalet üzere olan'dır.

 - Adaletli olan O'dur.

 - Adalet ile hükmeden O'dur.

Mutlak adalet sahibi ve çok adaletli anlamına gelen El-Adl isminin faziletleri aşağıda belirtilmiştir. 

 - El-Adl ismini adaletten sapmamak ve istikametin düzelmesi için ''Ya Adl Celle Celalühü'' diyerek 
toplamda 104 kez okunmalıdır.

 - Cuma gecesi 25 ekmek parçasına El-Adl ismini yazan ve okuyan kişi daha sonra bunu yer ise 
Allah bütün mahlukatı o kişiye musahhar kılar.

 - El-Adl ismi zikrin usulüne uygun olarak devam eden kişi, iş hayatında ve davranışlarında adil 
olur.Bu kişi kimseye zulüm etmez. Kendini fitne ve fesat düşüncelerden kurtarır ve kötü huylar 
iyi huylarına dönüşür. Böylece güzel bir ahlaka sahip olur.
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Arzu KOÇAK

Patlıcandan Lazanya

Kıymalı Harcı İçin:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

200 gram az yağlı dana kıyma

2 diş ezilmiş sarımsak

1 su bardağı domates püresi

1 çay kaşığı tuz

1 avuç taze fesleğen (doğranmış)

1/2 çay kaşığı karabiber

Beşamel Sos İçin: 1,5 yemek kaşığı

tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

1/2 çay kaşığı muskat cevizi rendesi

Patlıcan Lazanya İçin:

3 adet patlıcan (dilimlenmiş, tuzlu suda bekletilmiş)

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

Tavada sıvı yağ ile birlikte kıymayı suyunu salıp 
çekene dek kavurun. Ardından sarımsak ve domates 
püresini ekleyip pişirmeye devam edin.

patlicandan-lazanya-2

Harcı tuz, fesleğen ve karabiberle tatlandırıp 

ocaktan alın.

patlicandan-lazanya-3

Beşamel sos için yağlarla birlikte unu kokusu çıkana 
dek kavurun. Ardından üzerine süt ilave edip, 
sürekli karıştırarak koyulaşana dek pişirin. Tuz ve 
muskat cevizi rendesi ile tatlandırın.

patlicandan-lazanya-6

Dilimleyip tuzlu suda beklettiğiniz patlıcanları 
havlu kağıt ile kurulayın. Pişirme kağıdı serili fırın 
tepsisine dizip 190 derece fırında 10 dakika pişirin.

patlicandan-lazanya-7

Fırından çıkan patlıcanlardan kalıbınızın 
büyüklüğüne göre taban kısmına birkaç tane dizin 
ve üzerini beşamel sos ile kaplayın.

patlicandan-lazanya-8

Üzerine domates sos ve mozzarella peyniri 
serpiştirip bu şekilde devam ederek kalıbı doldurun. 
En son üzerine beşamel ve mozzarella peyniri 
serpiştirin.

patlicandan-lazanya-11

Patlıcandan lazanyayı 190 derece fırında 25 dakika 
pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra dilimleyip servis 
edin. Afiyet olsun! yemek.com
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BİZ KAÇA BÖLDÜK?

Sadettin TURHAN

TA S AV V U F

Merhaba vaktin kıymetini en değerli hazinelerden üstün tutanlar!
Hani bizim hayat kaynağımız, önderimiz, bize yaşamayı öğreten, ilmin kaynağı, 

onu sevenlerin kalp güzelliği,  ailesinin ve torunlarının kıymetlisi, ümmetinin sevgili-
si?

  Sultanların sultanı... Âlemlerin sultanı...
Amcasının oğlu, İslam’ı ilk kabul eden çocuk, kızı Fatma’yı emanet ettiği, hicret 

ederken yerine vekil bıraktığı, mü’minlere halife olmak ruhsatına ulaşmış, daha dün-
yada yaşarken cennetle müjdelenmiş Hz. Ali’den gelen bir rivayetle.

Allah’ın Habib’i acaba 24 saat dediğimiz bir günü, 7 günde olan bir haftayı, 4 haf-
talık bir ayı,  52 haftalık bir yılı ve 63 senelik bir ömrü nasıl bölmüş? Nasıl yaşamış? 
Hiç düşündük mü?

Evet, üçe bölmüş ve bize en güzel örnek olmuş. İbadet , insanlar , kendi şahsı.
İbadet: Anlatmaya gerek var mı? Efendimizin (s.a.v) yaptığı ibadetleri, geceleri, 

inzivaları, Hira’yı yazmıyor mu her yerde?  Tüm mahlûkat şahit değil miydi? Dağlar, 
taşlar, toprak ve kuru kütükler bile ibadetlerine şahit olmamış mıydı?  

— Ya Resulallah! Sen âlemlere rahmet iken neden bu kadar ibadet ediyorsun? Ce-
vap nedir?   “Rabb’ime şükreden bir kul olmayayım mı?”  Günahsız olmasına rağmen 
en çok da ibadet eden O idi.

İnsanlar: Yani kendisine susayan yanındaki yıldızlardan parlak her biri ay parçası 
olan sahabeleri. Onların sorunları, soruları ve bizler ümmeti. Toplum ve aile hayatına 
en güzel örnekler, tavsiyeler, emirler. 

Kendi şahsı: Bir beşer olarak ihtiyaçları, yapması gerekenler, istirahat ve temizlikle-
ri, ailesi, evi, akrabaları, hanımları, çocukları, torunları…

Sonra düşündüm ve sordum kendime. Biz hayatımızı kaça böldük?
Hepimiz farklı değil mi?
 Kimi 1000 parçaya böldü, hiçbir parçası bir işe yaramıyor, hepsi yarım yamalak. 
Kimi zaten paramparça olmuş, kendisi de bilmiyor kaça böldüğünü , kaça bölündü-

ğünü. 
Kimi kilitlemiş hayatını  birkaç şeye, ne ileri ne geri. 
Kiminin bölme hakkı bile olmamış, hep onun yerine birileri bölmüş ve al sen böyle 

yaşa demiş.
Yapmayın dostlar!
Haydi! Hayat yap-bozunun parçalarını kaybetmeyin. Tamamlayın resminizi 
Bakın altından neler çıkıyor? Nur çıkıyor, huzur çıkıyor. Siz çıkıyorsunuz. İyi bir 

aile çıkıyor. Düzgün bir toplum çıkıyor. Barış dolu bir dünya, emaneti teslim ettik-
ten sonra, Cennet çıkıyor.
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Togg

O T O M O T İ V

Cengiz AVCILAR

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu 
veya kısaca Togg, Türkiye merkezli bir 
otomobil üretici şirkettir. Şirket, fikrî 
mülkiyet haklarına sahip olduğu ilk 
otomobilin 2022 yılının sonunda seri 
üretime hazır hâle geleceğini açıkladı.
Yapılan bir araştırmaya göre aracın 
maliyetinin Kasım 2021 itibarıyla 
40.000€ olarak tahmin edilmektedir. 
Aracın satış fiyatının 25.000$ - 30.000$ 
olduğu düşünülüyor. 

Tarihçe
Türkiye'de yerli otomobil 

üretebilmek için birlikte çalışma 
kararı alan şirket ve kuruluşlar, Kasım 
2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından açıklandı.[6] Bu 
amaçla Anadolu Grubu (%19), BMC 
(%19), Kök Grubu (%19), Turkcell 
(%19), Zorlu Holding (%19) ve TOBB 
(%5) tarafından 25 Haziran 2018'de 
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu. Eylül 
2019'da Kök Grubunun projeden 
çekileceği iddia edildi.[8] Ekim 2019'da 

şirket merkezi Şişli, İstanbul'dan 
Gebze, Kocaeli'ne taşındı. Şirketin 
CEO'su Gürcan Karakaş, tasarımı 
2019 yılı içinde tamamlanacak olan 
otomobilin 2022'de satışa çıkacağını 
açıkladı. Togg Yerli Otomobilin SUV 
ve sedan modelleri 27 Aralık 2019'da 
yapılan bir basın toplantısında tanıtıldı.
TOGG'un gövde tasarım çalışması 
İtalyan tasarım şirketi Pininfarina ile 
birlikte yapıldı.

Togg'un elektrikli otomobil üretimi 
için Gemlik, Bursa'da 22 milyar TL 
maliyetle fabrika kuracağı açıklandı.
Fabrika için proje bazlı devlet yardımı 
verileceği duyuruldu. 21 Mayıs 2020'de 
fabrikanın yapımına başlandı. Ağustos 
2020'de şirketin Togg markasıyla 
üretim yapmasına karar verildi.[16] 
18 Aralık 2021 tarihinde Togg'un 
yeni logosu tanıtıldı. 6 Ocak 2022 de 
Amerika'da CES 2022 etkinliğinde 
yerini aldı ve lansman gerçekleştirdi.
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M A K A L E

BİR NUMARALI ADAM
Sencer OLGUN

Geçtiğimiz günlerde sanat camiası bir yıldızını daha kaybetti. Türk Sineması’nda 
yıllardır “Bir Numaralı Adam” unvanıyla gönüllerimizde taht kuran Cüneyt Arkın 
gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır 22 Haziran’da hayata gözlerini yumdu. Acı 
haberi duyan sevenleri gözyaşlarına boğulurken ani ayrılığı yediden yetmişe 
tüm halkımızın en önemli gündemi oldu. Sosyal medya mecraları onunla 
ilgili paylaşımlarla dolarken basın ve yayın organlarında birinci haber hâline 
geldi. Milyonlarca insan onun üzüntüsüyle kahroldu. Cenaze töreni dostları 
ve hayranlarıyla dolup taştı, yüreklerden gelen duaların ardı arkası kesilmedi. 
Sanat camiasından hiç kimse bunca insanın duasına mazhar olamadı, hiç biri bu 
kadar gönüle giremedi, tüm medya sektörü onun haberiyle sarsıldı. 

  Cüneyt Arkın’ın bu denli sevilmesinde birbirinden güzel filmleri şüphesiz 
çok etkiliydi. Ancak onu gönüllere taşıyan, efsaneleştiren ve halkın kahramanı 
yapan tek şey filmleri değildi. Örnek bir aile hayatı, milli ve manevi duruşu da 
aziz milletimizin büyük takdirini kazanmıştı.

  Yarım asır önce çevirmeye başladığı Battal Gazi, Malkoçoğlu ve Kara 
Murat gibi efsaneleşmiş tarihi filmleriyle tarafını belirlemiş, ömrünü Türk 
milletinin milli ve manevi değerlerini korumaya adamıştı. Bu uğurda onlarca 
defa sakatlanmış tabiri caizse bedeninde kırılmadık kemik kalmamıştı. İşini 
severek yapardı, canlandırdığı her karakter halkın teveccühünü kazanırdı. En 
tehlikeli sahnelerde bile dublör kullanmazdı. Kimi zaman tam gaz giden bir 
aracın üzerine çıktı kimi zaman da dörtnala koşan bir ata bindi; bazen surlardan 
bazen de çatılardan uçtu, yaptığı her aksiyonla yürekleri ağza getirdi. Fakat hiçbir 
zaman ölüm korkusu taşımadı. Sinemalar onun kahramanlıklarıyla yıllarca hep 
dolup taştı. 

  Cüneyt Arkın Türk Sineması’nın hem bir numaralı hem de yıkılmayan 
adamıydı. Set çıkışlarında herkesin dinlendiği saatlerde o, spor salonlarında 
karate yapıp işine özenle hazırlandı. Ayrıca İstanbul’da gösteri düzenleyen Tatar 
sirklerinde binicilik, takla ve çeşitli akrobasi eğitimleri alarak Türk Sineması’na 
yeni bir çehre kazandırdı. Gerek tarihi gerek polisiye gerekse aşk filmleriyle Türk 
halkının gönlünde hep taht kurdu. Seksenli yıllarda iyice kan kaybetmiş olan 
Türk Sineması’nı neredeyse tek başına omuzlayarak bu günlere taşıdı.  

  “Her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır.” sözü elbette 
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boşuna söylenmiş bir söz değildi. Cüneyt Arkın’ın da arkasında çok güçlü bir 
kadın vardı. Onu her daim mutlu eden, başarıdan başarıya sevk eden arkasındaki 
bu kadın; Cüneyt Arkın’ın her defasında “Bebeğim!” diye hitap ettiği biricik eşi 
Betül Cüreklibatır’dı. Cüneyt Arkın gibi bir şöhreti sırtlamak kolay bir iş değildi. 
Betül Hanım, Cüneyt Arkın’la yarım asırdır omuzladığı hayatı en güzel şekliyle 
yaşayıp tüm sanat camiasına örnek oldu, halkımızın büyük bir teveccühünü 
kazandı. Bu başarı da onu hiç yılmaz bırakmayan oğulları Murat ve Kaan’ın da 
katkıları oldukça fazlaydı. Şöhreti ülke sınırlarını aşan bir babanın evlatları olarak 
aile yapılarına aykırı hiçbir davranışta bulunmamışlar ve gerek eğitimleriyle 
gerekse yaşam biçimleriyle Cüreklibatır ailesini en iyi şekilde temsil etmişlerdir. 

  Cüneyt Arkın’ın vefatı önemli bir gerçeği de ortaya koymuştur. Hak ve 
halk için yapılan sanatın boşa giden bir uğraş olmadığını herkes görmüştür. 
Milyonların idolü Cüneyt Arkın bize bunu fazlasıyla yansıtmıştır. Bu dünyadan 
göçüp giden birçok sanatçı gündem dahi oluşturamazken onun her kesimden 
insanımızı derinden sarsmıştır. 

  Vefatıyla hâlâ derin bir üzüntü içinde olduğumu belirtiyor, en kalbi 
duygularla mekânın cennet, makamının âli olmasını diliyorum. Allah rahmet 
eylesin, aziz milletimizin başı sağ olsun. Büyük bir hayranı olarak yıllar önce 
yazdığım bu şiiri tüm sevenlerine armağan ediyorum.
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BİR NUMARALI ADAM

Eskişehir bozkırlarında doğup büyüdü 
Fakir ve yoksul bir aile çocuğuydu 
Çaresizdi, fakat hep umutluydu 
İstanbul’da tıp okudu, doktor oldu

Gurbet Kuşları'yla girdi Yeşilçam'a 
Bir yıldız gibi doğdu Türk Sineması'nda 
Bazen vurdu, bazen vuruldu 
O hiç yıkılmadı, kendi davasında 

Haktan ve emekten yanaydı yıllarca 
Bozmadı hiç çizgisini şöhret uğruna 
Bazen hayat verdi kara sevdalara 
Komser Murat oldu mafya babalarına 

Kırım Tatarıydı onun mayası 
Açlık ve sefaletti korkulu rüyası 
Mahdunları Kağan ve Murat’tı 
Gönül dostu, Betül'dü refikası

Bazen kartal gibi uçtu surdan sura 
Rüzgâr gibi at koşturdu üç kıtaya 
Malkoçoğlu Cem Sultandı o, 
Dar getirdi İstanbul’u Bizans'a 

Fahrettin Cüreklibatırdı asıl adı 
Yakışıklılığı dillere destandı 
Ne şandı onun derdi ne şöhretti 
Gönlündeki muradı; vatandı, bayraktı
Yıkılmayan Adamdı o, yıkılmamalıydı 
Onun davası haktı, insanca yaşamaktı 
Sömürüye karşı, ezilmişlerin kahramanı 
Fatih’in Fedaisi Kara Murat’tı
O bir savaşçıydı, yiğitti, yenilmezdi 
At koşturdu yıllarca, kılıç kuşandı 
En büyük hasmı Bizans kralıydı 
O Malatya serdarı Battalgazi’ydi
Yemyeşildi gözleri, bir başka edalıydı 
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Asildi soyu sülalesi, mütevazıydı
Aile hayatı onun için hep kutsaldı 
İçimizden biriydi o, Vatandaş Rıza’ydı 

Cihana yayıldı ünü, sınırlarımızı aştı 
İran'da Fahrettin, Batı'da George Arkın'dı
Hep zirvedeydi: “Bir Numaralı Adamdı” 
O, halk kahramanı Cüneyt Arkın’dı 
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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en 
yoğun havalimanı oldu

Tülay Akımcılar

M A K A L E

İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1333 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun 
havalimanı oldu.
İstanbul Havalimanı'nın salgın sonrası uçuş trafiği hızla artmaya devam ediyor.

EUROCONTROL'ün 13-19 Temmuz Kapsamlı Değerlendirme Raporu'na 
göre, İstanbul Havalimanı, Paris Charles de Gaulle ve Amsterdam Schiphol 
Havalimanı'nı geride bırakarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1333 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun 
havalimanı unvanını alırken, Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 937 uçuş 
ile 7'nci sırada yer aldı.

Bu uçuş sayıları ile İstanbul Havalimanı küresel çapta en yoğun 8'inci havalimanı 
olurken, Antalya Havalimanı da en yoğun 40 havalimanı içerisinde yer aldı.

Rapora göre, Türkiye günlük ortalama 3 bin 526 uçuş ile Avrupa'da en yoğun 
trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.
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Ş İ İ R

KİM BİLİR?

Hazanlardan bir hazan bugün,
Bir gün batımındayım uçsuz denize doğru.
Ufkun kızıllığı ve gözlerinin maviliği arasında sıkışıp kaldım.
Seninle rengimi buldum derken,
Bütün renklerini kaybetmiş bir gökkuşağı gibiyim.
Sevgin benliğime yağmur olup yağarsa,
Ancak kavuşurum yeniden bütün renklerime.
Ansızın beliririm yine gökyüzünde,
Belki sen de öylece durup,
Seyrime dalarsın kim bilir!

                                                                                 
                                                                             Müberra ARICI

89



sirdergisi.com
Temmuz 2022 -  Zilhicce 1443

Mustafa ÇETİNTAŞ

G Ü N C E L 

TBMM Başkanı Şentop: Saldı-
rı en başta Türkiye'yi rahatsız 

etmiştir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak'ın Duhok vilayetine yönelik saldırının 
arkasında terör örgütlerinin bulunma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. 
Şentop, "Böyle bir saldırı en başta Türkiye'yi rahatsız etmiştir" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da bir 
otelde düzenlenen Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları 
İkinci Toplantısının tamamlanmasının ardından basın mensuplarının sorularını 
yanıtladı.

Zaho'daki saldırıyla ilgili soruyu cevaplandıran Şentop, saldırıda vefat edenlere 
Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Irak'ın Duhok vilayetine yönelik saldırının arkasında terör örgütlerinin bulunma 
ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Şentop, "Böyle bir saldırı en başta Türkiye'yi 
rahatsız etmiştir" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da bir 
otelde düzenlenen Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları 
İkinci Toplantısının tamamlanmasının ardından basın mensuplarının sorularını 
yanıtladı.

Zaho'daki saldırıyla ilgili soruyu cevaplandıran Şentop, saldırıda vefat edenlere 
Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Türkiye'nin terörle mücadelesini uzun zamandır insan hakları ve uluslararası 
hukuk temelinde sürdürdüğünü belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Bu hem siyasi hem hukuki anlamdaki hassasiyet, Türkiye'nin elinde bulunan 
askeri imkanlar, teknolojik imkanlarla da yürütülebilir bir hassasiyettir. Uzun 
zamandır takip ediyoruz. Türkiye, aranan ve Türkiye'de çok büyük katliamlar 
işlemiş, cinayetler işlemiş olan teröristleri münferiden tek tek bularak etkisiz 
hale getiriyor veya yargılanmak üzere Türkiye'ye getiriyor. Dolayısıyla teröristlere 
karşı insani ve hukuki hassasiyetler içerisinde yürütülen bir mücadele var ve bu 
mücadeleyi yürütebilecek teknolojik kabiliyete de sahip Türkiye. Dolayısıyla 
sivillere yönelik böyle bir saldırının en başta Türkiye'yi rahatsız ettiğini ifade 
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etmek isterim. Bu konuda zaten Dışişleri Bakanlığımızın da açıklaması oldu. 
Bu saldırının mahiyetinin ortaya çıkartılması ve faillerinin tespiti yönünde 
Türkiye'nin her türlü çabaya ve iş birliğine hazır olduğunu Dışişleri Bakanımız da 
ifade etti. Ben, tekrar başsağlığı ve taziyelerimi iletmek istiyorum."

Olayın terör saldırısı olduğuna yönelik açıklamaların hatırlatılması üzerine 
Şentop, "Böyle bir ihtimal çok yüksek bir ihtimal zaten. Türkiye'nin bölgede 
teröristlere karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu 
faaliyetlere gölge düşürmek için terör örgütünün, teröristlerin yapması ihtimali 
yüksek bir eylem olarak gözüküyor." diye konuştu.

"Meclis'in toplanması, usulü belli"

TBMM Başkanı Şentop, saldırının ardından HDP'nin Meclis'e toplanma çağrısı 
yapmasına ilişkin soruya da "Meclis'in toplanması, usulü belli. Bu tür şeyler daha 
çok siyasi mesajlardır. Bugüne kadar teröristlerin, PKK/YPG terör örgütünün 
sivillere karşı gerçekleştirmiş olduğu birçok eylem meydana geldi. Bunlarla 
ilgili Meclis'i toplantıya çağırmak bir yana herhangi olağan bir toplantıda görüş 
beyan etmedikleri gibi, bunu kınayan açıklamaları bile olmayan arkadaşların 
bu konuda, bu şekilde bir siyasi açıklama yapmalarını yanlış ve samimiyetsiz 
buluyorum." yanıtını verdi.
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Galatasaray, Seferovic'i 
kadrosuna kattı

S P O R

Durmuş KOÇ

Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak 
kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Haris 
Seferovic'in satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile 
anlaşma sağladı" sözlerine yer verildi.
Kariyerine ülkesi İsviçre'de başlayan Bosna Hersek asıllı 30 yaşındaki santrfor, sırasıyla 
Grasshoppers, Fiorentina, Neuchatel Xamax, Lecce, Novara, Real Sociedad, Eintracht 
Frankfurt ve Benfica'da forma giydi.
Benfica'da 2017'den bu yana top koşturan Haris Seferovic, 187 resmi maçta 74 kez 
fileleri havalandırdı.
İsviçre Milli Takımı'nda da görev yapan Haris Seferovic, 86 karşılaşmada 25 gol attı.
Haris Seferovic, Eintracht Frankfurt'ta forma giydiği dönemde, Almanya'da bir grup 
tarafından uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Türk kökenli Alman vatandaşı Tuğçe 
Albayrak'a verdiği destekle takdir toplamıştı. Seferovic, 2014'te Borussia Dortmund 
maçında fileleri havalandırdıktan sonra üzerinde "Tuğçe = Medeni cesaret, melek, 
cesaret, saygı" yazılı tişörtü göstererek golü Tuğçe Albayrak'a adamıştı.
Haris Seferovic'in sözleşme detayları
Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme detaylarına da yer verildi:
"Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic ve kulübü Benfica ile oyuncunun 2022-2023 
sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya 
varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1 milyon avro tutarında geçici 
transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2 milyon 500 bin 
avrodur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 2 milyon 300 bin avro ödenecektir."
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M İ M Â R İ

Nihat ÖZBİLEK

Marmara İlahiyat Camii

Marmara İlahiyat Camii (tam adıyla: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Camii), İstanbul'un Üsküdar semtinde yer alan camidir. 1982 yılında yapılan 
camii, 2012 yılında depreme dayanıklı olmadığı için yıkılmış, yerine yeniden 
camii inşaatı başlamış, 23 Ekim 2015 tarihinde hizmete açılmıştır. Cami'nin 
hemen önünde M5 (Üsküdar-Çekmeköy) metro hattının “Bağlarbaşı” istasyonu 
bulunmaktadır. Ayrıca cami protokol cami olmakta ve Türkiye’nin önemli 
isimlerinin naaşları buradan kaldırılmaktadır.
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SAĞLIKLI BİREYLER yetiştirmek
Murat ÖZCAN

A İ L E

Toplum olarak kalkınmanın ilk gerekliliği SAĞLIKLI BİREYLER yetiştirmektir.
Sağlıklı birey için sağlıklı bir çocukluk,
Sağlıklı çocukluk için sağlıklı aile,
Sağlıklı aile için sağlıklı bir çift gerek.
Sağlıklı çift demek, aralarında ünsiyet kurabilmiş kadın ve erkek demektir. Ve 
bunun için fıtratı muhafaza etmiş olmak bu işin olmazsa olmazı. 
Söz konusu evlilik ise ilk şart her iki tarafın cinsiyeti ile barışık olması gelir. Erkek 
gibi erkek, kadın gibi kadın. 
İşte problem burada başlıyor. Bizde kadınlar erkek gibi olmaya özendirilir. Errrkek 
gibi kadın methiyeleri yapılır. Buna karşın kadın gibi erkekler hakir görülür. Oysa 
her ikisi de aynı şekilde yakışıksızdır. 
Erkeğin fıtratı eril, kadın fıtratı dişildir. Her ikisi de kendi doğası içinde özel ve 
kıymetlidir. Biri iyi, diğeri kötü değil. 
Peki öyle ise neden tüm argo, hakaret ve küfür cümleleri hep kadın erkek 
münasebeti üzerinden kurulur ?!.
Yaradılışın kadın ve erkek arasında ünsiyete vesile olsun diye bahşettiği 
münasebet sanki bir cezalandırma imiş gibi tüm hakaret cümlelerinde ana imge 
olarak kullanılması nasıl bir hezeyandır ?!.
Erkek ve kadın arasındaki münasebet kadına verilmiş bir ceza mı ki tüm sövgü 
cümlelerinde canlı cansız tüm varlığa ve olgulara tecavüz tehdidi savrulur?!. 
Filmlerde, sözüm ona  fenomenlerin dilinde, kendini bilmez bir yığın kitlenin 
sırıtkan mimiklerinde, hatta fıtrî bozuma uğramış birçok kadının dahi ağzından 
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döküldüğüne şahit olduğumuz bu 
tablo ciddi bir vehameti gözler önüne 
sermiyor mu ? 
Bu münasebetin kadından yana olan 
hususiyeti bu denli hakaret malzemesi 
haline getirildiğinde kadının cinsiyeti 
ile barışık olmasını beklemek hangi 
akıl ve mantıkla bağdaşır ?
Bu yanlış bir tesbit midir, hatalı bir 
empati mi ? Başlı başına bir sosyolojik 
araştırma, hatta tez konusu olduğu 
kanaatindeyim.  Geniş katılımlı bir anket 
ile kadınların bu süfli salvolardan nasıl 
etkilendiği sorulması, bilinçaltında 
cinsiyetleri ile aralarındaki bağın ne 
şekil aldığı incelenmesi gerektiğini 
düşünüyorum. 
En az sigaraya karşı verilen mücadele 
kadar bu konu ile de mücadele 
edilmelidir.
Kadınların kahir ekseriyetinin hayatları 
boyunca hiç orgazmı yaşamamış 
olduğunu biliyor musunuz? Ciddi 
bir fıtrat uyuşmazlığı bu. Bu durum 
kadınların çoğunun cinsiyetleri ile 
henüz tanışmadıkları anlamına 
gelmez mi ? Peki cinsiyeti ile henüz 
tanışmamış bir kadınla erkek arasında 
hangi ünsiyet kurulacak ?..
Ayrıca son dönemde bangır bangır 
haykırılan güçlü kadın kampanyaları 
yine yangına benzin döken ayrı bir 
problem. Yahu sorun kadının dişi 
olamaması ! Dişli olunca mı çözülecek 
problemler ? 
Mevzu o kadar basit ki aslında; kadın 
dişiliğinin farkına varıp cinsiyeti ile 
barıştığı gün erkeği etki alanına çeker. 
Fıtratının getirdiği avantajları kullanır 
ve rollerini bilirse hem erkeğin alanına 
girmemiş olur, hem de erkeği kendi 
vazifelerini yerine getirmekte mecbur 

bırakmış olur. 
Günümüzde en büyük sorun kadınlar 
dişiliğini keşfedemediği için daha çok 
anne rolü ile ilişki içinde yer almasıdır. 
Ya erkek erkeğe bir ilişki modeli 
geliştirirler, yahut kadın sahasında 
kalmayı tercih etmişlerse analık rolü 
ile ilişki içinde yer alırlar !
Erkekse oğlan çocuğu modundan bir 
türlü çıkamaz. Karısının eline baktığı 
ve annesine küser gibi küstüğü sürece 
daha çok kulağı çekilir...
Ivır zıvır bir çok şeyin kursu olduğu 
ortamda evliliğin nasıl kursu olmaz 
trajiktir. Devlet nikah günü vermeden 
evvel evliliğe müsait sertifikası 
istemelidir. En az bir kaç yıl sürecek 
eğitime tabi tutulmalıdır her aday. 
Kendini tanıma ile başlayacak; 
cinsiyetini tanıma; kişiliğini, mizacını 
tanıma; ilişkiyi, iletişimi, karşı cinsi 
öğrenme; evlilik içindeki rolleri 
öğrenmek gibi derslerden sınava 
tabi tutulup sertifika getiremeyenin 
evliliğine müsade edilmemelidir !..
Evlilik öncesi mutlaka çift terapisi 
sorulmalı, kan uyuşmazlığı gibi cinsiyet 
uyuşmazlığı raporu da istenmeli. Zira 
biri hâlâ oğlan, diğeri de dişilikten 
bihaber olabilir...
Şimdi belki cinsiyetleri ile barışık, 
birbirine karşı fıtrî rollerini bilen, 
beklentilerini dengelemiş, aralarında 
ünsiyet tesis edebilecek bir çift 
kazanmış olabiliriz. Zira doğacak olan 
bebeğimizin maddi ve manevi sağlık 
durumu tesis edeceğimiz bu ünsiyete 
bağlı. 
Geleceğin Türkiye'si için sağlıklı ve 
mutlu nesiller...
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Muhammed Mahmud 
Tablavi

Mehmed ALACADOĞAN

K U R ' A N 
B Ü L B Ü L L E R İ

Muhammed Mahmud et-Tablavi, Kasım 1934'te Mısır’ın Giza kentindeki Mit 
Akabe semtinde dünyaya geldi. 9 yaşında Kuran-ı Kerim’i ezberleyerek hafız 
oldu.

Mahmud el-Husari, Muhammed Sıddık el-Minşevi ve Abdulbasit 
Abdussamed gibi güzel sesli hafızların beşiği Mısır’da, daha 12 yaşındayken 
kendisinden söz ettirmeyi başaran Tablavi, 15 yaşına geldiğinde artık ünlü bir 
kari olmuştu.

El-Ezher Camisi gibi Mısır’ın en önemli camilerinde Kuran’ı Kerim okuyan 
Tablavi farklı ses tonundan dolayı "yanık sesli kari" olarak biliniyordu.

Tablavi, dünya genelinde düzenlenen Kuran-ı Kerim’i güzel okuma ve hafızlık 
yarışmalarına jüri üyesi olarak çağrılıyordu.

Kahire merkezli “Kuran Hafızları ve Karileri Sendikası” tarafından yapılan 
yazılı açıklamada, uzun süredir hasta olan Tablavi’nin bugün başkent 
Kahire’deki evinde hayatını kaybettiği duyuruldu.  

Açıklamada, Tablavi'nin naaşının Kahire’nin Besatin bölgesindeki aile 
mezarlığına bu gece defnedileceği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle taziye çadırı kurulmayacağı belirtildi.
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Doğadaki bitkilerin tedavi amaçlı kullanılması insanlık tarihi kadar eski olsa da her zaman 
güvenilir değil. İçindeki etken maddelere ya da kullanılan doza dikkat edilmemesi yarardan çok 
zarar veriyor.

Doğadaki binbir türlü bitki, binbir derde deva oluyor. Antik çağlardan bu yana insanoğlu 
beslenmesinden tedavisine kadar her çözümü doğada arıyor. Bitkiler kimi zaman sofraları süslüyor kimi 
zaman ilaç yapımında kullanılıyor. Güzelleşmek, genç kalmak için kullanılması da cabası…

Ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Bitkileri bilinçli bir şekilde kullanmak gerekiyor. Çünkü 
bilinçsiz kullanım faydadan çok zarar veriyor. Bunun için özellikle kulaktan dolma tariflere karşı mesafeli 
durmak gerekiyor. Farmakolog Doç. Dr. Zülfiye Gül, bitkilerin nasıl kullanması gerektiğini TRT Haber’e 
anlattı.

Bitkisel ürünler güvenilir mi?

Bitkilerin tamamlayıcı tedavi olarak ya da sağlığı korumak için kullanılabileceğini belirten Doç. Dr. Gül, 
“Ancak bununla ilgili dikkatli olunması gereken noktalar var” diyor.

Son zamanlarda artan alışkanlıklarla beraber bitkisel ürünlere karşı yüksek bir güvenirlik olduğunu 
ifade eden Doç. Dr. Gül, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı bir araştırmaya göre insanların yüzde 80’i doğal olan bitkisel 
ürünlerin tamamen güvenilir olduğunu düşünüyor. Ama bu çok yanlış bir düşünce. Çünkü bitkiler birçok 
kimyasalın kompozisyonu. İçlerinde birçok kimyasallar var. Ve bunlar bitkinin çeşidine, türüne, yetiştiği 
bölgeye, hasat edilme zamanına göre tamamen değişiyor. Tabii bitkilerin içindeki etken madde miktarı da 
bizim için çok önemli.”

Bitkilerle tedavi yöntemi sanılanın aksine yüzde 100 güvenilir değil. Doç. Dr. Gül, şu noktaya dikkat 
çekiyor:

“Bunlardan ilki standartizasyon. Tıbbi ilaçları aldığımızda içinde ne kadar doz olduğunu, ne kadar etken 
madde miktarı olduğunu ve o maddenin insanları hangi düzeyde etkileyeceğini, yan etki profilini gayet iyi 
biliyoruz. Ama bitkisel ürünlerde bu standartizasyon çok fazla değişiyor.”

Bitkisel de olsa kullanılan doz önemli
Kullanılan doz da işin bir başka boyutu. “Eve aldık ilacı. Ama herhangi bir 

tavsiyeyle almadık. Kaç tane kullanacağız. Üç tablet mi beş tablet mi ya da üç bardak 
mı beş bardak mı içeceğiz, doz bizim için çok önemli” diyen Doç. Dr. Gül, bir de 
uyarıda bulunuyor:

“Bu bitkisel ilaçlar dozun önemli olduğunun farkına varılarak doktor kontrolünde 
ya da eczacılara danışılarak kullanılmalı. İkincisi ise tıpta çok önemli bir söz vardır: 
Hastalık yoktur hasta vardır. Sağlık durumunuz da çok önemli. Kronik hastalıkları 
nedeniyle ilaç kullanan insanlar, bitkisel ürünler konusunda çok daha dikkatli olmalı.”

trt haber

Bitkisel ürünler bilinçli 
tüketilmeli

Nedim AKIMCILAR

A K TA R I N I Z
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Kitapsız yükselenlerin seması, kitapla
yükselenlerin zeminidir.

Akif CEMİL

HİTÂM-I MİSK
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Çocukluğu ve öğrenim hayatı

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

Müzik hayatı

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hatice Urtekin

TARİHTE BU AY

TARİHTE BU AY

1 Temmuz 2021 Perşembe 
/21 Zilkâde 1442- Kandilli 
Rasathanesi’nin Kuruluşu (1911)

2 Temmuz Cuma/22 Zilkâde- 
Kuba Mescidi’nin İnşâsı (622)/ 
Mina’da El-Muaysem Tüneli’nde 
Meydana Gelen Faciada 1425 
Hacının Vefâtı (1990)

3 Temmuz Cumartesi/23 
Zilkâde- Sultan V. Mehmed 
Reşad’ın Vefatı (1918)/ Kösedağ 
Savaşı (1243)/Boğaz’da Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü’nün 
Açılması (1998)

4 Temmuz Pazar/24 Zilkâde- 
Barbaros Hayreddin Paşa’nın 
Vefatı (1546)/ ABD’nin Kuruluşu 
(1776)/ Sultan Vahîdüddîn’in 
Tahta Çıkması (1918)/ Ankara 
Üniversitesi’nin Kuruluşu (1946)

5 Temmuz Pazartesi/25 
Zilkâde- Fransa’nın Cezayir’i 
İşgali (1830)/ Cezâyir’in İstiklâli 
(1962)/ Başbağlar Katliâmı (33 
şehit, 1993) Şâir Erdem Bayazıt’ın 
Vefatı (2008)

6 Temmuz Salı/26 Zilkâde- 
Hicaz’ın Osmanlı Topraklarına 
Katılması, Mukaddes 
Emanetlerin Yavuz Sultan Selim’e 
Teslim Edilmesi (1517)

7 Temmuz Çarşamba/27 
Zilkâde- Kars’ın Rus İşgaline 
Uğraması (1828)/ Hatay’ın 
Fransız İşgalinden Kurtuluşu 
(1938)

8 Temmuz Perşembe/28 
Zilkâde- Kânûnî’nin Rodos’a Çıkışı 
(1522)

9 Temmuz Cuma/29 Zilkâde- 
Emir Timur’un Bağdat’a Girişi 
(1401)/ Rumeli Hisarı’nın Açılışı 
(1452)/ İhtilal Anayasası’nın 
Referandumla Kabul Edilişi 
(1961)/ Mahir İz’in Vefatı (1974)

10 Temmuz Cumartesi/30 
Zilkâde- Nurettin Topçu’nun 
Vefatı (1975)/ Çeçen lider Şâmil 
Basayev’in Vefâtı (2006)

11 Temmuz Pazar/1 Zilhicce- 
İngilizler’in Mısır’ı İşgali (1882)/ 
Sırpların, Srebrenitsa’da 8.000 

Kişiyi Katletmesi (1995)

12 Temmuz Pazartesi/2 
Zilhicce- Üçüncü Haçlı Seferi 
(1191)/ TDK’nın Kuruluşu (1932)/ 
Varto (Muş) Depremi (1966)

13 Temmuz Salı/3 Zilhicce- 
Berlin Anlaşmasının İmzalanması 
(1878)

14 Temmuz Çarşamba/4 
Zilhicce- Hz. Âişe Vâlidemizin 
Vefatı (678)/ Kanunî Sultan 
Süleyman’ın Tebriz’i Fethi 
(1534)/ İkinci Viyana Kuşatması 
(1683)/ Fransız İhtilâli (1789)

15 Temmuz Perşembe/5 
Zilhicce- Haçlıların Kudüs’ü 
İşgali ve Katliâmı (1099)/ 
Cezayir’in Osmanlılar Tarafından 
Fethi (1516)/ FETÖ’nün Darbe 
Teşebbüsü (2016)/ Demokrasi ve 
Millî Birlik Günü

16 Temmuz Cuma/6 
Zilhicce- Peygamber Efendimizin 
Mekke’den Medîne’ye Hicreti 
(622)/ Mûsa Topbaş Efendi’nin 
Vefatı (1999)

17 Temmuz Cumartesi/7 
Zilhicce- Abdulkâdir Geylânî 
Hazretleri’nin Vefatı (1166)/ 
Mimar Sinan’ın Vefatı (1588)

18 Temmuz Pazar/8 Zilhicce- 
Hz. Ali’nin Halife Seçilmesi 
(656)/ Mîsâk-ı Millî’nin TBMM’de 
Kabulü (1920)

19 Temmuz Pazartesi/9 
Zilhicce- Kurban Bayramı 
Arifesi-Sabah Namazında Teşrik 
Tekbirleri Başlıyor/ Tarık bin 
Ziyad’ın İspanya’ya Çıkması (711)

20 Temmuz Salı/10 
Zilhicce- Kurban Bayramının 
1. Günü/ İsmail Hakkı Bursevî 
Hazretleri’nin Vefatı (1725)/ 
Birinci Kıbrıs Harekâtı (1974)

21 Temmuz Çarşamba/11 
Zilkâde- Kurban Bayramının 2. 
Günü/ Ay’a İlk Kez Ayak Basıldı 
(1969)

22 Temmuz Perşembe/12 
Zilhicce- Kurban Bayramının 
3. Günü/ Edirne’nin Kurtuluşu 

(1913)/ Kıbrıs’ta BM’nin Ateşkes 
Kararı Alması (1974)/ Filistinli 
Karikatürist Naci el-Ali Londra’da 
Suikast Neticesinde Vefatı (1987)

23 Temmuz Cuma/13 
Zilhicce- Kurban Bayramının 
4. Günü-İkindi Namazında 
Teşrik Tekbirleri Bitiyor/ İkinci 
Meşrutiyet’in İlânı (1908)/ 
Erzurum Kongresi (1919)/ 
Hatay’ın Anavatan’a İlhâkı (1939)

24 Temmuz Cumartesi/14 
Zilhicce- İstanbul-Aksaray Yangını 
(1911)/ Lozan Antlaşması’nın 
İmzalanması (1923)/ TÜBİTAK’ın 
Kuruluşu (1963)/ Ayasofya-i 
Kebîr’in 86 Yıl Sonra Tekrar 
İbadete Açılması (2020)

25 Temmuz Pazar/15 Zilhicce- 
Tarık bin Ziyad’ın İspanya’yı Fethi 
(711)

26 Temmuz Pazartesi/16 
Zilhicce- Fâtih Sultan Mehmed’in 
Boğdan Zaferi (1476)/ Edirne ve 
Kırklareli’nin Yunan Tarafından 
İşgali (1920)

27 Temmuz Salı/17 
Zilhicce- İnsülin Hormonu’nun 
Keşfedilmesi (1921)/ Kore 
Savaşı’nın Sona Ermesi (1953)

28 Temmuz Çarşamba/18 
Zilhicce- Ankara Savaşı (1402)/ 
II. Mahmud’un Tahta Çıkması 
(1808)/ I. Dünya Harbi’nin 
Başlaması (1914)

29 Temmuz Perşembe/19 
Zilhicce- NASA’nın Kuruluşu 
(1958)

30 Temmuz Cuma/20 Zilhicce- 
Lehistan’ın (Polonya) Osmanlı 
Himayesini Kabulü (1557)/ 
Alman İmparatoru Bismarck’ın 
Ölümü (1898)/ Demiryolları’nın 
Devlet İşletmesi Oluşu (1953)

31 Temmuz Cumartesi/21 
Zilhicce- İmam Ahmed bin 
Hanbel’in Vefatı (855)/ Eyyâm-ı 
Bahûr (En Sıcak Günler: 31 
Temmuz-07 Ağustos)

Kaynak: Mahinur Aydın, 
Şebnem Dergisi, Temmuz-2021, 
Sayı: 197 99
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Maco Mattox

SANATÇILAR

Tugay ALKAN

Maco Mattox (d. 23 Nisan 1992), 
bilinen sahne adıyla OG Maco. Atlanta, 
Georgia'dan Amerikalı rapçi ve şarkıcı. 
2014 yılında çıkardığı ilk single şarkısı "U 
Guessed It" ile ABD'de Billboard Hot 100 
listesine 90. sıraya kadar yükselerek adını 
duyurdu. 2015 yılında XXL Magazine'in 

"2015 Freshman Class" adayları arasında yer aldı. 

Hayatı ve kariyeri
İlk yılları ve kariyer başlangıcı
Maco Mattox, 23 Nisan 1992'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia 

eyaletinde bulunan Atlanta şehrinde dünyaya geldi. Çocukluk arkadaşlarıyla Dr. 
Doctor isimli bir müzik grubu vardı ve grupta gitar çalıp, şarkı söylüyordu. 

Esinlendikleri
Maco, en büyük esin kaynalarının Black Sabbath, Kid Cudi, Future ve 

Curren$y olduğuna değinir. 
Trafik kazası
28 Temmuz 2016'da OG Maco ölümcül bir trafik kazası geçirdi ve bu kazadan 

kafatasında ve omurlarında birden çok kırık, kalp çarpıntısı ve neredeyse sağ 
gözünü kaybederek atlattı. 

Görme yeteneğini fazlasıyla kaybeden şarkıcı, geçirdiği bir dizi cerrahi 
operasyon sonrasında bir süre göz bandı takmak zorunda kaldı fakat gözü 
iyileşti.[8] Daha sonra gözünün aslında protez bir gözle değiştirildiği söylentileri 
çıksa da, sonrasında bunlar yalanlandı.

Et yiyen böcek hastalığı
OG Maco'ya doktorlar tarafından oldukça nadir görülen ve yüzünün şeklini 

bozan et yiyen böcek hastalığı tanısı koyuldu. OG Maco şu an antibiyotik 
tedavisi görüyor ve hızlıca iyileşmeyi umuyor.
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Polis meslek yüksekokullarına 
2 bin 500 öğrenci alınacak

GÜNCEL

Burhan PINARBAŞI

Polis meslek yüksekokullarına (PMYO) 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi 
için 500'ü kadın, 2 bini erkek olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, 
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PMYO'lara polis memuru adayı alımı 
gerçekleştirilecek.

Adaylar, 25 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde "http://www.pa.edu.tr" 
adresinden e-Devlet şifrelerini girerek başvuru yapabilecek.

Eğitim sonunda başarılı adaylar, polis memuru olarak atanacak.

Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (TYT) puan türünden en az 250.000 
ham taban puan ve üzeri puan almak, şehit ve vazife malulü olanların eş ve 
çocuklarından ise 2022 yılı TYT puan türünden en az 200.000 ham taban 
puan ve üzeri puan almış olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan 
yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 
sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2022) 18 yaşını 
tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla (1 Ocak 2022) 26 
yaşından gün almamış olmak."
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Fazıl SAYIN

RÖPORTAJ

Dergi Röportajı

Sizin eserlerinizde benim özellikle dikkatimi çeken 
bir husus var. Mydost İskelesi de son romanınız Kuşlar 
Köstebekler Tanrılar da ciddi araştırma isteyen eserler. 
Üzerlerinde büyük emek olduğu belli. Nedir sizi bu 
konulara yönlendiren?  

Bir yerden bahsetmeden; bir dönemi paylaşmadan 
evvel psikolojik olarak okuyucunun esere hazırlanması 
gerekir. Misafir nasıl bir yere davet edildiğini bilirse 
daha huzurlu olur. İkram biraz evin kızına bağlı. Ben 
de görücüye çıkan o kızcağızın endişesiyle yapıyorum 
hazırlıklarımı. 

Mydos’tla çok ciddi bir iddia koydunuz ortaya. 
Romanınız Edebiyat çevreleri ve okur tarafından epey 
takdir gördü. Şimdi yeni bir eserle okurun karşısına 
çıkıyorsunuz. İddialı mısınız? 

İnsanın ortaya koyduğu bir şeyin, bu her ne olursa 
olsun (illa bir eser olmak zorunda değil bu bir davranış 
da olabilir, sportif bir performans da olabilir) takdir 
görmesi fıtri bir tatmin vesilesidir. Şahsım adına benim 
yazmış olduğum esere işin duayenleri ve okurlarım  
tarafından böyle bir teveccüh gösterilmesinden dolayı 
ziyadesiyle mutluyum. Beğenilmek ve beğenmek; 
bu duyguların nasıl bir ihtiyaç haline geldiğini sosyal 
medyada daha iyi görebiliyoruz. “Like kültürü” aldı 
başını gidiyor. Ben bu duyguyu keşfedip bunun 
üzerine yatırım yapanları takdirle izliyorum. İyi 
bir değerlendirme platformu oluşturulduğunu 
düşünüyorum. 

Yeni romanım Kuşlar Köstebekler Tanrılar’ın 
çok daha geniş kitlelere ulaşacağını düşünüyorum. 
Osmanlı Devletinin yıkıldığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulduğunu fark edemeyen bir Anadolu kasabasının 
trajik hikayesini işledim romanımda. Niye farkında 
değillerdi biliyor musunuz? Çünkü onların sahibi 
değişmemişti. Çünkü Balya’nın da Balya Madenlerinin  
de sahibi Monşör Ralliydi. 

Sizin romanlarınızda özellikle ön plana çıkan bir 
durum söz konusu. Siz bir beldenin psikolojisini, 
çatışmalarını, kırılma noktalarını, sosyal dokusunu 
okura iyi aktarıyorsunuz. Kalemi böyle tutmanızın özel 
bir sebebi var mı? 

Ben de elbette bir birey olarak yaşadığım cemiyete 
aitim. Yaşadığım kültürün bir parçasıyım. Benim 
çocukluğum seksenli yıllara tekabül ediyor. Bizim 

zamanımızın  sınırlı portföyünde en sevdiğim çizgi 
film Uçan Kaz’dı. Nils gibi bir kaz bulup (Adının Martin 
olması şart değildi) dünyaya yukardan bakmayı çok 
istemişimdir. Cismim irileştikçe beni artık bir kuşun 
taşıyamayacağını anladım. Süpermen olmak için kıyafet 
aldım ama ne yaptıysam ayaklarımı yerden kesemedim. 
Uçan nesnelere uçan insanlara karşı olan ilgimin kanat 
çırpmaktan çok, yukardan bakma arzusuyla alakalı 
olduğunu anladım. Tabi bu yukardan bakma arzusu 
sıradan bir  şey değilmiş. Zamanla bunu yapmam için 
illa uçmamın şart olmadığını da anladım. İlahi bakış 
açısıyla bunu başarabileceğimi anladığımdan beri 
kalem elimde. Benim uçan kazım kalemim oldu..  

Günümüz romancılığı hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Sizce roman gereken ilgiyi görüyor 
mu? Ve size göre Türk romanının gidişatı nasıl? 

Dünyanın hala en gelişmiş yazısı; roman ve hala 
kalem erbabları modern insanın ihtiyacına karşılık gelen 
yegâne yazının roman olduğunu düşünüyor. Hatta bana 
göre roman mucitlerinin amel defteri bu yüzden hala 
açık. 

Çağdaş roman her şeyi anlatan teferruatlı 
cümlelerden kurtulup her şeyi çağrıştıran zekice 
tertip edilmiş cümleleri tercih etmeye başlayınca dil 
kurgunun ve konunun önüne geçti. Şiir işçiliği isteyen 
bu üst düzey dil; metaforik, felsefik, mistik pek çok 
konuyu tekrar kaleme aldı. Bu şartları hazırlayan şeyin 
okur-yazar kritiklerinden mütevellit olduğunu ya da 
başka bir deyişle arz talep dengesiyle alakalı olduğunu 
düşünüyorum. Türk romanı dünyada hakettiği yerde 
değil. Ama gelecek adına umutluyum. Bugün Orhan 
Pamuk dünyaya açılmış ve o pazarda itibar gören 
önemli bir yazarımız. Bu anlamda bunu başarabilecek 
daha bir çok yazarımızın var olduğunu bilmekten 
mutluluk duyuyoruz. Bunlar duygusal sarf edilmiş 
sözler değil. Zamanla göreceğiz. 

Türk romanı kendi coğrafyası içinde farklı 
endişelerle gelişimini tamamlamaya çalışırken bir 
yandan da ergen sıkıntılar çekmeye devam ediyor. 
Orantısız büyüyen uzuvlar, gereğinden yüksek çıkan 
sesler, sivilceler, kanamalar, akıntılar gibi dertler 
bir yana aynı zamanda ideolojik tuzaklara düşme 
korkusunu da yaşadık. Ama güzergahın doğru olduğunu 
düşünüyorum. Önemli yazarlarımız ve önemli eserlerle 
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rüştünü ispat eden bir romanımız olduğunu rahatlıkla 
söyleyebilirim. 

Yazarların okurdan yana dert yakındığına sıklıkla 
şahit oluyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz okur hakkında? 

İki kavram üzerinden değerlendirmekte fayda 
var bu sorunuzu. Biri kitapseverler… Diğeri okurlar… 
Kitapsever tanımı bana tatminkar gelmiyor. 
Hayvansever gibi birşey. Yani yanında köpeğini gezdirir 
gibi kitap gezdiren bir zümre  var. Burada trübün 
endişeler sezilebiliyor. Bir fincan çay ya da kahvenin 
yanında bir kitap nasıl olur? İyi de like alır di mi?Ama 
bununla beraber okur, samimidir. Maksadı bellidir. 
Neye talip olduğunu bilir. Kitapsever kardeşlerimiz kitap 
sevsinler, sevmesinler değil ama cildini yada kapağını 
değil. Bir Cocker başını okşar gibi değil. Açıp okuyarak. 

Yazar, yazdıklarını bir şişenin içine koyup suya 
bırakır. Ve o potkal muhakkak okuyucusunu bulur. 
Okuyucusunu bulmayan şişenin sahibini de bir daha 
gören olmaz zaten. Hadi yeri gelmişken; yazar oranımız 
okur oranımızdan yüksek galiba. Okuma oranın 
istediğimiz seviyelerde olmamasına rağmen nitelikli 
bir okuyucu bir kitlesinin olduğunu düşünüyorum. Tabi 
latife bir yana neyi aradığını bilen bir okur kitlesi var. 
Çok da karamsar değilim bu yüzden. Yeni nesil daha iyi 
olacak. Okur bu çocuklar…

İki Yakalı Şehir ve Mydos’t İskelesi’nden sonra yeni 
romanınız Kuşlar Köstebekler Tanrılar. Nasıl başladınız 
yazın hayatına? Nasıl başladı serüven? 

Ben şiirle başladım yazmaya. Egzersizlerimi, 
idmanlarımı, karalamalarımı hep şiirle yaptım sayılır. 
Şiir, dilin en çok işçilik isteyen türü olduğu için 
başlangıcın doğru bir güzergah olduğunu düşünürüm. 
Romanımda, cümlemin altına üstüne sağına soluna 
bakma zarureti hasıl olduysa şiir inşaatında çalıştığım 
içindir. Ergen heyecanlarımı, duygularımı karşı tarafa 
aktarmanın biricik yolu olarak gördüğüm şiire zamanla 
nüfuz etmeye başladıkça onun adına büyük endişeler 
peydah olmuştur bende.  

Şiire devam etmeyi bu yüzden mi düşünmediniz?
Zaman zaman hala şiir yazmaya çalışsam da 

dediğim gibi endişelerim var şiirle ilgili. Maalesef şiir 
sevgilinin birkaç uzvuna saplanıp kalmış durumda. 
Gözler, dudaklar, saçlar ve ellerle çerçevelenmiş bir 
resmi tanımlamaya çalışmak, bende bir zaman sonra 
şiirin geleceği ile ilgili tereddütleri beraberinde getirdi. 
Bu; “sen” diye tarif edilen güzele öylesine güzel şiirler 
yazılmış ki bu işe talip olanların işi oldukça zor, diye 
düşünmüşümdür. Şiir öylesine bir mabed öylesine bir 
dergah ki bu kapıdan kelimeler düsturla giriyor. Ve her 
önüne gelen kelimeyi almıyorlar içeri. Başka bir deyişle 
seçici davranıyor şiir.  

Roman somuttur ve kahramanlarına temas etme 
dokunma şansınız her daim vardır. Şiir daha soyut. 
Sanal kaprisli bir sevgiliyle uğraş dur işin yoksa. Mesela 
romanın kapağını kaldırdığınızda bütün mahallenin 
size el salladığını görürsünüz. Oysa şiirin daha birinci 

satırında sırtı dönüktür sevgilinin. Romanla şiir arasında 
çok gidip geldiğim oldu bu yüzden.  

Romanlarınızda Çömlekçi, Taktak Ali, Mapsunalı 
Mehmet, Göveçli Kamil gibi samimi ve sahici 
kahramanlarınız var. Zor mu kahraman bulmak, 
karakter yaratmak? 

Roman kahramanları langırt oyunundaki blok 
halinde hareket eden bilindik manevralar yapabilen 
stabil oyuncular yerine gerçek bir futbolcu hünerine 
sahip pas yapan, gol atan, savunan, savaşan, kazanan, 
kaybeden kendi mecrasını da kendi macerasını da kendi 
şekillendirebilen gerçek kişilerden müteşekkil olmalı 
diye düşündüğüm için her karakter, kendi yazar kendini. 
Ben müdahale etmem kimsenin hayatına. 

O müdahale suni kimlikler meydana getirebilir değil 
mi? 

Ürkektir kahramanlar. Onları tedirgin etmemek 
lazım. Davranışının çözüldüğünü, deşifre olduğunu 
düşünen insanın, kendini gizlemek için başvurduğu 
yeni yollar, sığınaklar, limanlar şimdi yeni tez konuları. 
İşte modern insanı inşa eden psikolojik keşiflerin 
arkasındaki bu karışık kombinasyonların, çözümü de 
psikologların ve romancıların vazifesi galiba… Tarif 
etmeye çalıştığım bu insan, adeta şişenin içinde 
çalkalanan gazoz gibi duvardan duvara savruluyor. 
Benim derdim de; romanın kapağı açıldığında gazozu 
dökmeden taşırmadan okuruma içirmek. Bu insanın 
çıkmazlarını mesuliyet addeden ya da bunu cevher 
olarak gören bir anlayışa sahibim. Bana göre insan, 
romanın içinde modern dünyada olduğundan daha hür. 
Kahramanlarınıza baktığımız zaman değişik milletlerden 
oluşan bir çeşitlilik dikkat çekiyor. Bunun özel bir sebebi 
var mı?

Yaşlı dünyanın artık kemale erdiği düşünülürse 
çocuklarındaki bu bilindik hırs kasırgaları ve çatışmalar 
onun yorgun gözlerindeki hayreti saklamaya yetmiyor. 
“ben”in büyümüş, serpilmiş hali olan “biz”in 
medeniyetine milliyet denir. Milliyet, her ne kadar 
dünyanın parsellenmiş farklılıkları gibi algılansa da 
onun her bir fiili insanın hanesine yazılır. Ve herşeyin 
üstünde, insana tahsisli dünyanın çocuklarının aynı 
anadan babadan dünyaya geldiğini unutmamak lazım. 
Dünya edebiyatının yegâne malzemesi de bu insandır. 
Hülasa, “kendi insanını” anlattığını yazan edebiyatların 
da ortaya koydukları bu insandan başkası değil.Öyle ki; 
çıtayı aşan her kalem; bu insanı anlatıyor.
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İbrahim Erdem KARABULUT

G Ü N D E M

DEVLET MİLLETLE BARIŞMADAN 
OLMAZ!

Ülkeyi yöneten siyasiler iktidara geldiğinde 
devletin iktidara verdiği güç ve kendilerine göre 
uyarlanan yasa ve kurallarla ilerlerken, iktidarı 
kaybeden muhalefettekiler ise, tekrar aynı 
imtiyazlara kavuşmak için neredeyse yapılan ilk 
seçimden gelecek olan seçim dönemine kadar 
yaptığı tek iş iktidara vurmayı alışkanlık haline 
getirmektir.

Bu Cumhuriyet tarihimiz boyunca hep böyle 
devam etmiştir.

İktidarda olanlar aynı imtiyazların sürmesi 
için göz boyamalık bazı icraatlara imza atsalarda, 
aslında devlet ihtiyaç duyulan konuları sistemin 
aksamaması için sürekli kendisini yenileme 
yolunda ilerler.

Bunlar sıralamayla sayılamayacak kadar 
çoktur.

Her vatandaş devletin gerekli bulduklarını 
sistem içerisinde devlet olmanın geleneğinden 
gelen deneyimleri ve gerekliliği içinde devam 
ettiğini bilir.

Türk milletinin kurmuş olduğu bu devleti 
siyaseten yönetmek adına milletten icazet 
alarak gelenler ilgili kurum ve kuruluşların 
ayarları ile oynamadan işlerini devletin ilgili 
kurumlarının verdiği Rapor, Brifing, Seminer 
ve talepleri ile hareket ederek yönetmeyi 
sürdürseler, ülkede hiçbir problem kalmayacağı 
gibi ülkenin kalkınması bir o'kadarda hızlanmış 
olur.

Siyasiler ne bu milletin talebini, ne 
devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının isteği 
doğrultusunda hareket etmeyip sürekli iyiyi 
kendilerince bulma adına sistemi Adalette, 
Ticarette, Sağlıkta, Eğitimde yaz boz tahtasına 

çevirmeyi denemektedirler.

Bu durumda devleti idare etmek ile yükümlü 
olan devletin atanmışları ile yine devletin 
yönetimi ile millet tarafından seçilmiş olanların 
işlerini yapmayıp eskiden süregelen bir deyimle 
"Salla başını al maaşını" gibi sürdürmeye devam 
ederler.

Devleti yöneten devlet adamları bildiklerini 
okurlar.

Eski devlet geleneğinin hiç birisini yapmazlar.

Siyasetin kendilerine biçtikleri rolün dışına 
çıkmazlar, çıkamazlar.

Görevlerini siyasilerin istek ve arzularına göre 
yaptıklarında görevlerini yapmış olduklarına 
inanır, bu tutumlarını neredeyse devletten 
emekli olana kadar sürdürürler.

Hiçbir devlet memuru olan valiyi ve 
kaymakamı sokaktaki vatandaş tanımaz, 
tanıyamaz.

Vatandaşın onlarla kontak kurması söz 
konusu dahi değildir.

Zamanla yüzlerce istihdam yaratan iş 
insanları dahi randevu almayı başaramazlar.

Hiçbir il emniyet müdürü ve ilçe emniyet 
müdürünün vatandaş tarafından tanınmadığı 
gibi, hiçbir seçilmiş il ve ilçe belediye başkanını 
vatandaşın tanımadığı gerçektir.

Asla senede birgün dahi vatandaşın arasında 
vatandaş gibi girip il ve ilçesinde neler oluyor 
dinlemez, araştırmazlar.

104



sirdergisi.com
Temmuz 2022 -  Zilhicce 1443

Onlar kendilerinin özel olduklarına inanırlar, sadece makam koltuklarından kalkmadan emir 
ve talimatlar yağdırırlar.

Siyasilerde seçim sürecinin dışında seçim çevresinde görülmeyip seçimlerle kendilerine 
verilen koltuklara adeta yapışırlar, atanmış ve yerel yönetimlere seçilmiş olanlarda-da değişiklik 
olmaz, herkes başına buyruk tavırlarla hareket ederler.

Bir il valisini bir ilçe kaymakamını vatandaşın arasında tebdili kıyafet görme geleneği 
neredeyse bir asırdır unutulmuştur.

Göstermelik halk günlerinde ise genelde hep onların temsilcileri bulunur.

Bu atanmışlar dışında seçilmiş olanlar içinde değişmez, hep aynıdır.

Bir il ve ilçe belediye  başkanının tebdili kıyafet halkın arasında halkı dinlerken görme 
geleneğinin bırakılması ise,  vatandaş devlet ilişkisini öğrenme yolunun artık tamamen kapatılmış 
olmasını sağladığı artık görülmelidir.

Millet olarak beklentinin devletin daima yanıbaşında olduğu gerçeği her alanda eksikliğini 
gösterirken bu bahsedilen görevlerde halkın huzuru, güveni, refahı için görev yapanlar 
bu görevleri yerine getirmeleri için görevlendirdikleri devlet memurlarını, mahiyetindeki 
memurların vatandaşla aralarındaki kopukluğun dahi farkında olmadan  "Salla başını al maaşını"  
türünden görev yapmayı sürdürüyorlar.

Adeta verilen görevler Atalarımızın söylediği gibi " İt ite, İt ise kuyruğuna buyuruyor"  şeklinde 
yürümesini sağlıyor.

Bu tutum ve davranışlar sonucunda ise en düşük devlet memuru statüsündeki devlet görevlisi 
kendisini temsil ettiği devletin millete hizmet etmesi için görevlendirdiğini çoktan unutmuş olup, 
adeta usta edebiyatçı Aziz Nesin'in kaleme aldığı roman gibi "Ben devletim sakat bırakırım" 
düşüncesiyle hareket etmektedir.

Bunu görmek isteyen siyasiler, atanmış mülkiye amirleri, seçilmiş il ve ilçe belediye başkanları 
mahiyetindeki devlet görevlilerini denetler, halkın içinde tebdili kıyafet gezer ise çok daha iyi 
görecektirler.

Siyasetin tepesinde bulunan ve siyasetin tepesine çıkmak için mücadele edenler bilmelidir ki 
bu sistemi bu düzeni kuran sizlersiniz.

Sizler önce "Milleti yaşat ki Devlet Yaşasın" geleneğini sürdürmelisiniz.

Milletine zulmeden, milletinden habersiz yaşayan devletler tarihte örnekleri olduğu gibi 
mutlak bir gün çömektedir.

Devleti yöneten siyasi akıl, önce millet ile devletin barışmasını sağlamalıdır.

Devletin var olma sebebinin millet olduğunu devleti temsil eden her bir devlet adamına 
öğretmelidir.
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Ahmet ÇAKIL

K A R İ K AT Ü R
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YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ
Ben Yanarım SultanımAhmet DÜNDAR

Can Özünden Besmeleyi Çekince

Dil Yanmazsa Ben Yanarım Sultanım

Hak Uğruna Bir Sefere Çıkınca

Yol Yanmazsa Ben Yanarım Sultanım

Dosta Mektup Yazmak Vakti Gelince

Yazar Postalarım Kısmet Olunca

Mektubumun Mahiyetin Bilince

Kul Yanmazsa Ben Yanarım Sultanım

Âşıklık İçimde Doğduğu Zaman

Taş Yanar Gözyaşım Düştüğü Zaman

Mızrabım Sazıma Değdiği Zaman

Tel Yanmazsa Ben Yanarım Sultanım

Kırıkkale 
Kaynak Kişi: Ekrem Çelebi
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Minik Takipçiler

EN TATLI TAKİPÇİMİZ

Pelin AltınelliSelin Altınelli
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SOLDAN SAĞA

1) 1901 yılında Kudüs'te doğup 23 Temmuz 
1967 tarihinde, İstanbul'da vefat eden, 
Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü, 
Satılık Ev gibi eserleri bulunan, şair, oyun yazarı 
ve araştırmacımız. (Ortadaki Resim). 2) Bir 
hükümdarın yönetimi altındaki halk. – İki defa 
tekrarlandığında, lojistik araçlarının gemiler 
aracılığı ile bir yerden başka bir yere taşınması. – 
Türkçesi Bay anlamına gelen Mister sözcüğünün 
kısaltılmışı. – Fakat, lakin. 3) Herhangi bir şeyin 
önce geleni ya da en önde bulunanı. - Genellikle 
güveler ve bazı diğer haşerelerle mücadele etmek 
için evlerde oldukça yaygın olarak kullanılan 
kimyasal bileşen. – Favori. 4) Fiili olarak uygulayan. 
– Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 
İngilizcesi Food and Agriculture Organization'un 
kısaltılmışı. - Baklagiller familyasından, genellikle 
hep yeşil yapraklı ve dikenli ağaç ya da süs bitkisi. 
5) Hollanda’nın uluslararası kodu. - Tavada sıvı yağ 
veya margarin ile beraber yumurtanın kırılması ile 
yapılan bir yumurta yemeği. 6) Su. – Bir nota. 7) 
Toprak rengi. – İşitme. 8) Bir aygıtın, bir düzeneğin 
çalışmasını düzene koyma işi. – Cilt, vücut. 9) 
Berilyum’un simgesi. – Lityum’un simgesi. – Bir 
nota. 10) Dişi kurt. – Beyaz. - Yer değiştirmeyen, 
hep aynı yerde duran, durağan. 11) Samaryum’un 
simgesi. – Demiryolu katarı, şimendifer. - Çay 
demlemekte kullanılan, bir tür çaydanlık olan, 
bakır, pirinç gibi metallerden yapılmış musluklu 
kap. 12) Sevgili; uçurum. – Ceylan. – Taşıt. 13) 
Fundagillerden, değişik renklerde çiçekleri olan, 
bahçelerde ve saksılarda yetiştirilen bir süs bitkisi. 
- Sıska, cılız, bakımsız, hastalıklı (kimse).

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Bayrak şiiriyle tanınan Türk şair, öğretmen 
ve siyasetçi. 2) Haram karşıtı. – Kamer, mah. - Bir 
oyuncu havada zıpladığında, topu doğrudan 
sepetin içine iterek sayı yaptığında gerçekleştirilen 
bir basketbol vuruşu. 3) Akdeniz bitki örtüsü. – Dar 
geçit. – Renyum’un simgesi. 4) Bir hitap ifadesi. - 
Çıkış yeri çok zor bulunabilecek biçimde karışık 
geçenekleri olan yapı. 5) Şafak vakti. – “Askerlik” 
sözcüğünün İngilizcesi. 6) Bağışlama. 7) “Şanlı 
“unvanı verilen ilimiz. – Valide; esas, temel. 8) Cem 
Karaca’nın annesinin adı. – Helyum’un simgesi. 9) 
Yaşam kaynağımız. 10) Gramer. – Selenyum’un 
simgesi. 11) Düz örme makinelerinde üretilen, 
atkılı örme sistemli kumaşlar. – Muğla’nın bir ilçesi. 
12) Top, tüfek, tabanca gibi silahların demirden 
yapılmış, uzun, boru biçiminde olan, mermi atan 
parçası. - Bir ya da birkaç tümceden oluşan ve bir 
düşünce anlatan söz. 13) Kalsiyum’un simgesi. - 
Projeksiyonda kullanılmak üzere saydam bir yüzey 
üzerine alınmış pozitif görüntü. – Karşılık, ödün. 
14) Üzeri "emay"la kaplanmış olan. - Aşama, evre, 
derece, rütbe. 15) Gözlemevi. – Eski Mısır’da bir 
Tanrı.
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Evvel Allah, Âhir Allah
Evvel Allah, âhir Allah
Andan ulu gelmemiştir

Hak Muhammed'den sevgili
Hakk'ın kulu gelmemiştir

Şah-ı merdan idi adı
Cömert sofrasın kim kodu

Ali'ye aslanım dedi
Uyruk Ali gelmemiştir

Pir olmayan aşka gelmez
Koç olmayan kurban olmaz

Ecel gelse derman olmaz
Hakk'tan rıza gelmemistir

Od düştüğü yeri yakar
Değme dalda gül mü biter
Ko dört dilin, çok kuş öter
Bülbül ünü gelmemistir

Karac'oglan Hakk'a yalvar
Verdiğine günah ol dar
Sol alemde eksiksiz yar

Kimse bulup gelmemistir

Karacaoğlan B E R C E S T E
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