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KILIÇ HAKKI
Yavuz Selim PINARBAŞI

Aziz dostlar, İstanbul’un Bizans Döneminden günümüze gelmeyi başaran en önemli anıtı şüphesiz dünyanın sekizinci harikası olarak gösterilen ve Bizans’ın en görkemli
eseri olan Ayasofya’dırAyasofya Kilisesi inşaatı Jüstinyen
tarafından 532 yılının Ocak ayında başlatılmıştır. Mimarları Tralles’li(Aydın) Anthemios ve Milet’li İsidoros’dur.
İnşaatı 5 yıl 10 ay sürmüş ve 27 Aralık 537 tarihinde
tamamlanarak kullanıma açılmıştır. Ayasofya inşaatının
temeli için zemin suyuna inilene kadar 40 arşın (yaklaşık
30 metre) kazılmıştır.
Ayasofya inşaatının son aşaması olan kubbenin örülmesi zamanı geldiğinde Ayasofya Kilisesinin mimarı ortadan kaybolmuştur. Tüm şehirler aranır ancak mimar bulunamaz. Bulup getirene ödüller vaad edilmiştir.
Bu gelişme sonrası Konstantin ülkedeki tüm mimarları
toplayıp kubbenin örülmesini ister. Ancak hiç bir mimar
buna cesaret edemez. Bina 18 yıl boyunca bu şekilde yarım kalmıştır.

labilir ama o belde savaş ile değil de karşı tarafın “aman
istemesi”, yani teslim olması ile ve kılıç çekilmeden, yani
kan dökülmeden alındı ise kılıç hakkı tatbik edilmez.
Güzel bir hatırayla yazıma son vereyim; Fatih, İstanbul’u fethetmişti. Şimdi atının üzerinde ordusuyla şehre
giriyordu.
Dervişlerden biri Fatih’in atının yularına yapışıp Padişaha şöyle dedi:
“Padişahım! İstanbul’u biz dervişlerin duaları sayesinde aldığını unutma.
ve:

Fatih, dervişin bu haline ve sözüne hafifçe gülümsedi

“Doğru söylersin” dedi. Eliyle kılıcını işaret ettikten
sonra da şöyle dedi:
“Ama sen de şu kılıcın hakkını unutma.” Sağlıcakla kalınız. (www.yavuzselimpinarbasi.com)

18 yıl sonra ortaya çıkan Ayasofya Mimarı Konstantin’in huzuruna getirilir ve neden kaçtığı sorulur. Mimar
kendisinin kaçmadığını ancak binanın oturması için bu
kadar zamanın geçmesi gerektiğini, eğer beklenmeseydi
kubbe örüldüğünde binanın yıkılacağını söylemiştir. Sonrasında Ayasofya inşaatına giderek binanın 4 arşın (yaklaşık 3 metre) oturduğunu ispatlamıştır. (Bazı kaynaklarda
mimarın 10 yıl ortadan kaybolduğu ve döndüğünde binanın 5 arşın oturduğu belirtilmektedir.)
Fetih sonrası Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un tarihini
bilenen kişileri bilgeleri toplayarak İstanbul’da bulunan binaların kim tarafından ne zaman yapıldığı ile ilgili bilgiler
toplatmıştır. Ayasofya Camisinin ilk minaresi Fetih sonrası
Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılmıştır. Kuzeydoğuda
bulunan minarenin II. Beyazıd, Güneybatı ve kuzeybatı
tarafındaki minareler II. Selim tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir.
Ayasofya Cami Cumhuriyetin ilanından 11 yıl sonra 24
Kasım 1934 yılında müze haline getirilmiştir. 2 Temmuz
2020 tarihinde Danıştay (Başkan ve üyelerine şükranlarımızı sunarız.) kararı ile Ayasofya, müze statüsünden çıkarılarak ibadete açılmış ve tekrar Cami olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Bu karar sonrası 24 Temmuz 2020 tarihinde
ilk Cuma namazı kılınacaktır. Namaz vakitlerinde iç mekanda bulunan mozaik süslemeler ve Hristiyan inancına
ait figürler özel ışıklandırma ile kapatılacaktır.
Aziz kardeşlerim, peki “KILIÇ HAKKI” sözüne gelelim:
İslâm hukukunun bir kavramıdır, gayrı müslimlerin yaşadığı ve savaşılarak ele geçirilen topraklarda fetihten sonra
hukukun izin verdiği bazı tasarruflardır ve bu tasarrufların
başında, o beldenin en büyük ibadethanesinin olarak camiye çevrilmesi gelir… İbadethanelerin adedi fazla olduğu
takdirde en büyüğünün yanısıra birkaçı daha cami yapı-
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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Avrupa'nın en büyük
projelerinden birini hayata geçiriyor
M.Tunahan PINARBAŞI

Projeye ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamada bulunduğumuz ve kararlılıkla sürdürmekte olduğumuz Ergene Havzası Eylem Planı'nın tamamlanmasıyla Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden birini hayata geçirmiş olacağız.
Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum."
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Tarihimizin İki Halil’ini Buluşturan Yazı
Mustafa ARMAĞAN

Rahmetli Halil Sahillioğlu yakın dostumdu. Kendisi Ömer Lütfi Barkan’ın en güvendiği ve
takdir ettiği bir ilim adamıydı. Menşei dolayısıyla Arapçaya tam anlamıyla hâkim bulunan Sahillioğlu’nun Osmanlı para tarihinin en büyük araştırıcısı olduğuna şüphe yoktur.
Fransız tarihçisi Fernand Braudel İstanbul’da Ömer Lütfi Barkan’ı ziyaret ettiği zaman ona,
kendisiyle çalışmak üzere bir asistanın Paris’e gönderilmesini teklif eder. Bunun üzerine Barkan asistanı Sahillioğlu’nu Braudel’in yanına gönderir. Paris’te araştırmalarını “Osmanlı Para
Tarihi” üzerinde yapan Sahillioğlu’nun doktora tezi, hâlâ aşılamayan temel bir çalışmadır.
Daha sonra birçok yazar bu tezi kaynak olarak kullanmıştır.
Sahillioğlu, Osmanlı maliyesinin en çetin sorunları üzerinde çalışarak bu konuları aydınlığa
kavuşturmuştur. Biz tarihçiler, Osmanlı para ve maliye tarihinde daima onun eserlerine başvurmaktayız.
Kendisi adeta Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ne seccadesini sermiş, gece-gündüz çalışan bir
araştırıcıydı. Bana arşivde tetkik edeceği belge ve defterlerin uzun bir listesini gösterdiğini
hatırlıyorum. Bu araştırmalar bütün çalışma hayatını doldurmuştur. Fakat araştırmalarına kıyasla yayınladığı makale ve eserler çok az sayıdadır.
Osmanlı Arşivi’nin müdavimlerinden olan Sahillioğlu’nun ilginç yanlarından biri de, arşive ve arşiv belgelerine bağımlılığı sebebiyle ikinci el literatüre değer vermemesi ve bunları
okumamasıydı. Rahmetli Halil Sahillioğlu’nun başka bir önemli eseri de Koca Sinan Paşa’nın
Telhisleri’dir. Bu döneme ait Osmanlı tarihinin ana kaynaklarından biri olan Telhisler’i tam bir
vukufla yayımlamıştır. Dr. Sahillioğlu (Arapça makalelerinde tercihan kullandığı adıyla “Sâhilî”), “Osmanlı Para Tarihinde Dünya Para ve Maden Hareketlerinin Yeri (1300-1750)” başlıklı
makalesinde önceki araştırmalarını özetledi. Kamerî ve Şemsî tarihler arasındaki zaman farkı
ve bunun Kapıkulu’na yapılan ödemelerde yaşattığı sorunlar hakkındaki araştırmayı kendisine
borçluyuz.
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DENEME

CAMİ'İ CAMİ YAPAN CEMAATTİR
Akif CEMİL

Cami binasını teşkil eden taşlar, nasıl omuz omuza vererek bu binayı meydana getirmişlerse; müminler de Camide İslam binasını teşkil ederler. Bu binanın sağlamlığı
fertler arası irtibata bağlıdır.
Cami bir mıknatıs gibi müminleri diğer insanlar arasından çeker.
Mıknatısın çektiği demir parçaları nasıl düzgün bir şekil alırsa, manevi bir cazibe ile
Müminler düzgün saflar teşkil ederek Rab'lerinin huzurunda dizilirler.
Suya atılan bir taşın suyun yüzünde halkalar halinde daireler meydana getirdiği gibi,
Cennetten yeryüzüne atılan bir taşın( Hacer ül Esved) etrafında bütün dünyaya yayılan
dalga dalga insan halkaları Allah'ın huzurunda el bağlarlar. O ne sağlam halkalaşma O
ne kutsal diziliştir.
Böylece, güneşin değişik yerlerde değişik zamanlarında doğmasıyla( ihtilafı metali)
yeryüzü her an Allah'ın büyüklüğünü kainata ilan ettiği gibi, yine her an ona kulluğun
takdim edildiği bir yüce mabet bir büyük Mescit olmaktadır. Bu mescidin mihrabına
Kâbe, minberi Medine, imam ve hatibi asırlardır Kur'an Hutbe-i Ezeliyesini kainata ilan
eden Nebi-i Zîşan'dır(leyhisselatu vesselam).
Bu şu anlama gelmektedir; dünya büyük bir cami ise Cami küçük bir dünyadır. O halde Camiin ifa edeceği namaz kılınmadan başka fonksiyonlarda vardır.
Asrı saadette Nebiler Nebisi (aleyhisselatu vesselam) idari ve içtimai meseleleri camide görüşür, halkını problemlerini dinler ve çareler araştırıldı.
Aynı zamanda bir okuldu cami. Osmanlı'nın yükselme devrinde, bu fonksiyonu daha
geliştirilmiş şekliyle devam ettirildi. Üniversite ile Camii içiçe ve yan yanaydık.
Müspet ilimler ile mücehhez zihin ve dini ilimlerle nurlanan kalp, talebeyi yüce gayelere uçuran bir çift kanat teşkil ediyordu.
İstanbul'da bir semte ismini verdiren Ebü'l-Vefâ isimli bir Veli, rasathanesi'nden Teleskobu ile Semayı inceliyor, direksiz durdurulan yıldızları seyrediyor; Allahu Ekber diyerek teleskobunun dibinde secdeye kapanıyordu.
Günümüzde Camiin gerçek anlamda fonksiyonunu ifa etmesi din görevlilerine düşmektedir.
Dupduru ve art düşüncesiz zihinler müspet ve dini ilimlerin mezcedildiği beyinlerde
teşekkül edecektir.
CAMİ MANEVİYAT OKULUDUR
Bir okula üç beş sene devam eden bir insan kültür bakımından belli bir seviyeye
yükselerek mezun olur ve diplomasını alır. Girmesiyle çıkması arasında bir fark vardır.
Şahsiyet, bilgi ve tavır açısından seviyeli bir düzeye yükselir veya böyle olması gerekir,
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kısmen de böyledir. Onun için tahsilli insanla okumayan biri arasındaki fark hemen farkedilir.
Camiye senelerce devam eden insanlar vardır; Camilerin imamı müezzini ve daimi
cemaatleri gibi. Cami de maneviyat okuludur. Senelerce camiye girip çıkan bu insanlarda bir değişiklik olmuyor, manen yükselmiyor, kötülüklerden uzaklaşmıyorlarsa suçu
kendilerinde aramaları gerekir. Çünkü ayette "Muhakkak namaz kötülüklerden ve fuhuştan alıkor" deniyor.
Fakat yine de camiye gelmeyene Yani namaz kılmayana kıyasla camiye gelen insan
ahlaki ve içtimai bakımdan bariz özelliklere sahiptir. Devamlı namaz kılanlar kılmayanlara oranla daha temiz, efendi, ahlaklı ve suç işleme ihtimalleri daha azdır. Bizim başta
bahsettiğimiz şahsi kemalattır.
Bunun yanında camiileri temiz bulmadıkları için gelmeyenler olduğu gibi kendilerini
layık görmedikleri için gelmeyenler de vardır. Sadi'nin Bostan'ında anlattığı aşağıdaki
kıssada olduğu gibi:
İyi bir memleketten akıllı bir genç, deniz yoluyla Rum iskelesine geldi. Bu genci faziletli, akıllı, irfanlı gördüler. Eşyasını aldılar iyi bir yere götürüp onu misafir ettiler.
Misafirlik müddeti bittikten sonra abitlerin başı şeyh efendi o gence;"Şu Mescit tozlanmıştır, ötesinde berisinde çerçöp toplanmıştır, onu sil süpür temizle!" dedi. Genç
Yolcu Bu sözü işitince savuştu gitti. Bir daha kimseye nişanını görmed.
Müridler misafirin görünmemesini hizmetten kaçtığını yahut elinden hizmet gelmediğine verdiler.
Günün birinde Şeyh efendinin uşaklarından birisi o genç yolcuyla yolda rastgeldi;"Arkadaş iyi düşünmedin ve iyi bir şey yapmadın. Ey kendini beğenmiş genç bilmiyor musun ki insanlar hizmet ede ede yükselir ve bir mevki sahibi olurlar" dedi. Genç yolcu
ciddi olarak yana yana ağladı;"Ey canlar besleyen gönüllere sürur veren dostum! Emri
aldığım gibi Mescidi temizlemek için gittim. Baktım ki mescidde toz toprak yok tertemiz.
O yerde bir kirli varsa o da bendim ve artık oraya uğramadım.
Çünkü Mescidi temiz tutmak lazımdı..." dedi.
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MAKALE

İNANÇ ÜZERİNE
Zafer SUAD

İnsanlar, inancı genellikle hep kutsal bir terim olarak anlar ve açıklar. Oysa;
inanç, bir düşünceye gönülden bağlı bulunma ve inanma duygusu olarak tanımlanır. Yani, ateist bir insanın hayatta bağlandığı ve tutunduğu bir inancı vardır. Ampulü bulan Thomas Edison’un ve/ya telefonu icat eden Graham Bell’in
Tanrı’ya inanıp inanmadığını kimse sorgulamaz ama herkes, onların insanlığa
yararlı olma inancında olduklarında hemfikirdir.
Ama; bir insanın Tanrı’ya inanması konusunda, insanın araştırmacı bir kimliğe
sahip olması gerekir. Burada; İbrahim Peygamberin, ayı, yıldızları ve güneşi önce
Rab olarak kabul edip batmaları üzerine, onlara da hakim olan ve batmayan bir
Tanrı olmasına karar vermesi aklıma gelmektedir. Hatta; kendisine peygamber
gönderilmeyen kavimlerde insanların, en azından Tanrı’ya inanmaları gerektiği
konusunda bu örnek verilir. Son Peygamber Hz. Muhammed’in (sav), tebliğ ettiği Kureyş toplumunda İslam’ı kabul etmeyenlere dinsiz denmiyordu, “müşrik”
yani Tanrı’ya ortak koşan, putlara tapan insanlar olarak tanımlanıyordu. Mekkeli
müşrikler; göğü ve yeri yaratanın, güneşi ve ayı kontrol edenin, gökte bir Tanrının olduğuna inanıyorlardı ve çok mühim meselelerde yeminlerini, yine gökteki
o Tanrı adına ediyorlardı.
Tanrı’ya inanmanın temelinde determinist yaklaşım söz konusudur. Yani; yeryüzünde, yeraltında, uzayda varlıkların ve özellikle insanın yaratılışında, yağmurun yağmasından yağan her biri altıgen şeklinde kar tanesinin tıpkı insan simasının ve parmak izinin farklı olması gibi farklı olmasına kadar her türlü olağanüstü
işleyen bir sistemin ve mekanizmanın, tıbbın, fiziğin, kimyanın, biyolojinin vb bilimlerin koyduğu sebep-sonuçla açıklanmasının yeterli olmayacağı açıktır. Bilim
ve teknolojinin gelişmesiyle, mikroskobik canlılardan teleskoplarla görülen aya
ayak basılması, Mars’a uydu gönderilmesiyle; dolayısıyla, hücrelerdeki faaliyetlerden, gökyüzündeki işleyişe giderek daha yakından tanık olunmasıyla, bunları düzenleyen bir Tanrı’ya inanma gereği ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan;
Tanrı’ya inanmamayı tercih eden insanlar açısından, özellikle bir dine inanma
halinde, dinin zorunlu kıldığı eylemlerden ve sorumluluklardan kaçınma gereği
olarak görüyorum. Bu nedenle; “deist” denilen, evreni ve insanı bu olağanüstü
sistem ve düzenle yaratan bir gücün varlığına inanıp kendisini herhangi bir dine
ait görmeyen insanlar türemiştir. Ancak; ben, deistlerin, Tanrı’ya inanmayan ile
inanan insanlar arasında üçüncü bir sınıf olarak görmüyorum. Hıristiyan ve Yahudi toplulukların bile İslam’ın son Peygamberi Hz. Muhammed’e (sav) ve kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim’e inkâr ve itirazlarını da bu kapsamda mütalaa edi8
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yorum. Mesela; "Dünya Tarihine Yön Veren En Etkin 100” (The 100: A Ranking
of the Most Influential Persons) kitabında (Neden Kitap, 2008 - Güney Kitap,
11/2019 Yayınevleri) Michael H. Hart, 1978 yılında, kendince en etkili bulduğu
100 kişinin listesini yapmış, onları etki derecelerine göre sıralamış ve birinci sıraya Hz. Muhammed'i (sav) koymuştur.
Bu itibarla; inanç, nasıl ki herhangi bir kutsal terim olarak sınırlandırılamazsa,
günümüzde Tanrı inancı da dinlerden bağımsız düşünülemez. Belirli bir görev
sorumluluk ve sorumluluk yükleyen dinlerden bağımsız Tanrı inancı; artık, misyonerlerin karış karış keşfettiği Afrika’nın balta girmemiş ormanlarında yaşayan
insanların bile, sadece yerin, göğün ve arasındakileri yaratan ve düzenleyen bir
Yüce Yaratıcıya inanmasıyla sınırlandırılamaz.

9
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ANNEM GİDİNCE
Mecbure İnal VELA

du. Bu senelerde dünyaya gelerek hȃlȃ
yaşayan veya vefat eden büyüklerimiz
adeta birer tarih kitabı gibiydiler. Dünyanın ve ülkemizin en zor ve en çalkantılı dönemlerine şahit olan büyüklerimiz
çok mükemmel bir eğitim almasalar bile,
bizleri eğitimli insanlardan daha güzel yetiştirdiler.
Benim annemin okuma yazması yoktu.
Kur’ȃn-ı Kerim okumayı bilirdi ve her gün
dört veya beş cüz okuyarak sahip olduğu
ilmin hakkını vermeye çalışırdı. Okuma
yazma bilmemesi onun en büyük ıstırabı
olsa da, üç kız kardeşim ve beni çok güzel yetiştirdi. Günümüzdeki anne babalar
yani bizler, hem çok iyi eğitim alıp hem
de bir çok yardımcı programlar kullanmamıza rağmen, çocuklarımıza din ve kültür
manasında istediğimiz formatı veremiyoruz. Onlar sosyal medyayı kullanmadılar
ama bizlerden yüzlerce kat daha fazla
sosyal yaşadılar. Yani akrabalarını, arkadaşlarını hep aradılar, görüştüler buluştular. Her türlü acı ve sevinçlerini paylaştılar.
Annem ve onun yaşıtları olan büyüklerimizin vefatlarını duydukça “Eyvah! Bir
kültür hazinesi daha gitti, biraz daha fakirleştik!” diyorum.
Vefat eden sadece büyüklerimiz değil
maalesef. Bir anlayış, bir kültür ve çok büyük bir manevi zenginlik elimizin altından
kayıp GİDİYOR!
*****
Büyük Oğlu: Dursun İnal
Aslında ben bu yazıyı bütün annelerimiz ve babalarımız adına kaleme almak
istiyorum.
Annem 1940, babam 1931 doğumluy10

Küçük Kızı: Ayşegül Nart
An-ne!
İki hece… Anlamı insanın hayatını dolduran kelime. Söylerken bir daha söylemek istediğin, söylemeye doyamadığın
kelime. Evin ocağı, külü, dumanı, bacası,
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evin gerçek direği…
Benim annem evet anneydi. Dünyanın
en güzel yemeklerini yapardı. Çok güzel
sarılırdı, çok güzel bakardı… Konuşması
hikȃye anlatır gibiydi. Kızması bile çok güzeldi. Evin dengesiydi…
Bizim evin görünmez, yazılı olmayan
kuralları vardı. Bu kurallardan biri ihlal
edilmişse babamın bir bakışı yeterdi, bir
daha ihlal etmemek için yeminler etmemize.
Gündüz herkes özgürdü ama akşam
yemeğinde herkes aynı sofrada olmalıydı.
Olağanüstü durumlarda dengeyi koruyan
hep annemdi.
Annem çok güçlü bir kadındı. Ben ondan öğrendim hayatta hiçbir zaman pes
etmemeyi. Her zaman dürüst olmayı, hep
dik durmayı… Her ne olursa şükretmeyi,
biraz da deli olmayı!
Dışarda yağmur yağardı, annem bana
bakardı:
“Hadi çık biraz ıslan da gel!” derdi.
Çıkardım… Yağmurda yürümeyi ve ıslanmayı bana annem sevdirdi. Kar yağınca
buzda düşmeyi…
Sonra bir gün hasta oldu annem. Zor
günlerdi! O zaman da evlat oldu; ona annelik yapmayı bize öğretmişti.
Annem hayatın dengesiydi.
Ve bir gün gitti… Gidişiyle yeryüzü titredi!..
******

su, sahur vakti kızaran hamur kokusu… Alt
kattan yükselen ilahi sesi… Hepsi ayrı ayrı
çocukluğunuza dokunuştur, gençliğinizin
ilk günlerine dokunuştur.
Kur’an sesi, sarımsak dövme sesi, balkonda oturup komşularla konuşma sesi…
Her gün ve her akşam “nasılsın yavrum,
nereye gidiyorsun?” sorusu. Her işe gidişimde önüme çıkıp “Allah hayırlı iş, hayırlı
eş versin!” diye dua eden birisi… Her kim
oturursa dizinin dibinde, bir sürü hayır
dua eden, şükürsüz bir nefesi geçmeyen
birisi.
Hem öyle merhametli anne ki, bu dünyadan ayrılırken bile teker teker evlatlarının rüyasında teselli olup, hiçbirini yormadan, üzmeden, sessiz sedasız giden…
Artık o sesler, o kokular, o hayır dualı
cümleler yok hayatımda benim! Veda ettiğinden haberim olmadan, son suyunu
elimden içirdiğim, son yemeğini elimden
yedirdiğim babaannemden bahsediyorum. En az, hayatta olduğu kadar vefat
ediş şekliyle, cenazesiyle de onur duyduğum babaannem. Asilce yaşayıp, bu dünyadan asilce ayrılmak nasıl olur, onunla
öğrendiğim babaannem!
“Babaanne” deyince, aklıma ilk gelen
kavrulmuş un helvası kokusu olur. Her
seferinde, nasıl yapıyor diye hayranlıkla
izlediğim… Bir gün gelip de evimizde başkalarının yaptığı kavrulmuş un helvası kokusuna karışacağını asla düşünemediğim,
yakıştıramadığım babaannem!
Babaannem anısına rahmetle, saygıyla…

******
						
		
						
		
İlk Torunu: Merve İnal
Ortanca Kızı: Menşure Uçak
Bazıları vardır evinizdir; bir evde onsuz
yaşamak nasıl olur henüz bilmediğiniz…
Üç karanlık içinde dünyaya gelince, üç
Öyle çok evinizdir, sizdir, parçanızdır ki!
beyazla şekillendirirsin hayatını… Üç beOnunla geçen ömrü, çok anı anlatma- yaz, kilometre taşı olur ömründe;
dan bazı kokularla, bazı seslerle bile ifade
Kundak, gelinlik, kefen…
edebilirsiniz. Kavrulmuş un helvası koku11
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Beyazla başladığın hayatın beyazla biter. Nur’un rengidir beyaz. Kundaktaki bebeğe de yakışır, cenazeye de… Hayatın ve
ölümün rengi…
Doğduğu zaman kundaklandı anneciğim. Vefat edince kefenlendi; ama gelinliği
olmadı. Konvoyu da, davul zurnası, düğünü de…
Anneciğim! Biz senin düğününü yaptık!
Gelinliğin ve kefenin bir oldu, ayrı ayrı değil! Konvoyun da vardı… Gelin giden masum bir genç kız gibiydin. Sevdiğin, yirmi
yıl önce kaybettiğimiz babacığımıza kavuştun. Ve dilinden düşürmediğin kendi babacığına, abilerine, ablalarına… Sen, senin
ailenin hayatta kalan son ferdi idin...
Biz küçükken saçımızı taradığımızda,
“Dökülen saçları sokağa atmayın, kuşların
ayağına dolaşır, onları rahatsız etmeyin!”
derdin. Defnedildiğin gün kuşlar da senin
hatırını tuttu, kabristanda öyle bir telaşları
vardı ki! Cenaze onların mıydı, bizim miydi
bilemedim. Şenlik vardı adeta aralarında,
misafir karşılıyorlardı!
Gidişin ziyade üzdü bizi, içimizde inkılaplar, depremler oldu! Öksüz kaldık işte…
Daha ne denir ki?!
İçimizde ukde kaldı, seksen gündür sarılamamak, seksen yaşında kaybederken
seni, kollarını iki yana açıp “Ne zaman?”
diye soruyordun, “ne zaman sarılacağız?”
Son görüşmemizde banyo yaptırıp giydirdim seni. Saçlarını tararken beş yaşındaki bir çocuğun masumluğu ile bekliyordun. Boş bulundum, unuttum pandemiyi
ve alnından öptüm! Sonra eyvah dedim,
hiç temas etmiyorduk çünkü… İşaret parmağını dudağına götürüp “Sus!” diye işaret ettin. “Kimse duymasın, kimseye söyleme…”
Sırrımızı saklamadım anne! Bu son
öpüşümdü seni çünkü. Şimdi kulaklarımda sesin kaldı; “Ben size nasıl dua edeyim!
Evlatlarım, hayırlı evlatlarım! Sizin de evlatlarınız hayırlı olsun…”
Ve şükredişin; “cennet hatunu olasın!”
12

deyince mahcup oluşun…
Dilerim cennet hatunu olmuşsundur
güzel insan… Rabbim’e teşekkür ediyorum beni sizin gibi bir atadan dünyaya getirdiği için.
Görüşmek üzere anne…
Görüşmek üzere!
******
Büyük Kızı: Mecbure İnal Vela
Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de, Zümer Suresi 6. Ayetinde mealen buyurur:
“… Sizi annelerinizin karnında üç karanlık içinde türlü yaratılış safhalarından geçirerek yaratmaktadır…”
Üç karanlık merhalede, dokuz ay on
gün beni zor ve zahmetle taşıyanım. Yediği her lokmayı, içtiği her damla suyu,
en aciz zamanımda benimle paylaşanım.
Kendi ihtiyacından önce, benim ihtiyacımı
karşılayanım. Doğmadan ayrı, doğduktan
sonra ayrı, büyürken ayrı, büyüdükten
sonra ayrı dertlerime, sıkıntılarıma seve
seve katlananım!
Anam!
Öksüz kalmanın yaşı yoktur derlerdi de
inanmazdım. Sen varken hangi yaşa gelmiş olursam olayım, saçlarım ağarmış bile
olsa senin çocuğundum. Senin gözünde
küçüktüm…
Bir gün içinde nasılda büyürmüş insan!
Annesiz kalınca gerçek yaşına nasıl da
erermiş apansız!
Bir derdim, üzüntüm olduğunda, aklıma ilk gelen sen olurdun. Sana dökmek
isterdim içimi. Zira yeryüzünde beni en iyi
anlayacak olan sendin, bilirdim…
Bir yerimiz ağrısa kardeşlerimin ya da
benim, hissediverirdin annelik hassasiyeti ile… Bize bir zarar dokunsa sen uykusuz
kalırdın. Ertesi gün arardın hemen:
“Bir şeyi mi var yavrularımın? Bu gece
sıkıntıdan uyuyamadım!” derdin.
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Bizi yağmurda ıslanmaktan, güneşte yanmaktan koruyan çatı gibiydin. Biz ağlarsak
ağlardın, biz gülersek dünyanın en mutlu insanı sen olurdun.
Ufacık bir hayrımız dokunsa sana, ellerini sonsuzluk kadar açıp, sanki dünyayı bağışlamışız gibi dua ederdin…
İnsanoğlu bu dünyada gelip geçici… Her gelen bir gün konup, bir gün göçücü… Gidenler ardında bıraktıkları ile anılırlar.
Senden geriye neler mi kaldı?
Hastalığından dolayı yıllardır alnını secde yerine bırakamadığın seccaden kaldı. Her
oturduğun noktada, elini attığında ulaşacağın yerlere koyduğun tespihlerin kaldı. Torunlarının “anneanne şekeri” adını verdikleri avuç avuç şekerler kaldı tabakta. Artık
iyice görmez olan gözlerine derman bulamayan yakın-uzak gözlüklerin kaldı. Eskiden
ustası olduğun, son yıllarda el yordamıyla örmeye çalıştığın örgülerin kaldı şişlere takılı.
Her gün aynı saatte bir cüz Kur’an dinlediğin radyon sessizce kaldı…
Ezanlar okunmaya başlayınca dünya kelamı etmekten çekiniyorum. Yine sen kaşlarını
çatarak susturacaksın sanıyorum.
Sofraya her oturuşumda, yediğin her lokma için besmele çektiğini hatırlayıp “besmele” ile başlıyorum.
Bir yerim ağrısa, uzun yıllardır peş peşe gelen ağır hastalıkların hepsini nasıl şükürle
karşıladığını hatırlıyorum…
Seni iyiliklerle, güzelliklerle ve hayır üzere hatırlıyorum annem!
Evlatların, en yakınların olarak bizler şahidiz. Hayatın boyunca Allah’a layık bir kul,
sevgili Peygamberimiz(s.a.v.)e layık bir ümmet olmaya çabaladın.
Merteben ȃli, makamın cennet olsun! Amin.
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TEFEKKÜR
Tefekkür etmek…
Âlemi tefekkür etmek…
Dünyayı tefekkür etmek…
Sırasıyla tüm yaratılmışları, insanları,
milletimi¬zi, ailemizi ve nihayet koskocaman âlemde cüsse¬siyle bir noktadan
daha küçük, ömrüyle “bir var¬mış, bir
yokmuş” saklambacı oynayan insanı, yani
kendimizi tefekkür etmek.
Âlemlerin, insanlara hizmet için yaratıldığını dü¬şündüğümüzde, büyüklüğümüzün manasını idrak ederek tefekkür
etmemiz gerekirken, Mevlana’nın “ol mahiler ki, derya içredirler, deryayı bilmezler.” Sözünün muhatabı olan bizler, bütün
bu kutsi ya¬radılışı bir kenara itip, eşrefi
mahlûkat kisvesinden sıyrılıp, en edna ve
süfli yaşantıların içine yuvarla¬narak, bir
açmaza girmemiz doğru mu acaba?
Tefekkür insanları birbirine yaklaştırır.
Sadece insanları mı? Tüm âlemleri birbirine sevdirir. Var oluşun gayesini ve vecibelerini hatırlatır bizlere.
İnsanoğlu, ilâhi tefekkürden uzaklaştıkça şeytanî ve nefsî duygular kendisini
ablukaya alır. Dünya¬nın kendilerine dar
geldiği ve uzaya da sıçradığı görülür savaşların. Bencillik ve doyumsuzluk git¬gide
artar. Çıkar antlaşmaları başlar insanlarda. Bu çıkar birleşmeleri bir tahterevalli
haline getirir dünyayı. Bir taraf ağır basarken, diğer tarafı çare¬sizliklerin içine iter.
Terazinin dengede kalmasını hiçbir zaman
14

Sezayi TUĞLA

istemezler. Zira nefis canavarını do-yurmak mümkün değildir asla. Canavarlaşan
me¬deniyet çılgınları “köle” addettikleri
diğer dünya insan ve nimetlerinden her
türlü faydalanmayı hak olarak algılarlar.
Zamanı “bugün”den ibaret sayan eyyamcılar, kazın ayağının hiç de öyle olmadığını
gördükleri zaman iş işten çoktan geçmiş
olacak. Onlar, bu dünyada imtihanı kaybetmiş olurlar.
Tefekkür edenler, yani yaradılış gayesinin farkı¬na varıp ona göre hazırlıklarını
yapanlar ise, tah-terevallinin ağır basan
tarafında olacaklar zamanı gelince. Noktadan daha küçük olan insanın kâinatı
kapladığı görülür. Göz açıp kapayacak kadar kısa ömre sahip olan insanın yaşantısının ebedileştiği dünyanın diğer yüzü,
hiçbir zaman unutulmamalı. Tefekkürün,
insan yaşamının önemli bir unsuru ol-duğu akıldan asla çıkarılmamalı.
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TEŞEKKÜR ET
İlk halk olan kâinattı,

Doğru söyle, doğru söz et,

Rabb’im Arz’a hayat kattı,

Her zaman haklıyı gözet,

Sonra insanı yarattı,

Bu nasihatler bir özet,

İnsanoğlu, tefekkür et,

Kısacası, tefekkür et,

Yaradan’a teşekkür et.

Yaradan’a teşekkür et.

Kemiğe, ete ve kana
Can verdi, döndü insana,
Dedi “ibadet et bana”.
Âdemoğlu, tefekkür et,
Yaradan’a teşekkür et.
Nimeti, önüne serdi,
Her türlü imkânı verdi,
Sana, doğruyu önerdi,
Düşün, taşın, tefekkür et,
Yaradan’a teşekkür et.
Bu dünyada bir sarhoşsun,
İşte meydan, herkes koşsun,
Zannetme ki başıboşsun,
Bu âlemi tefekkür et,
Yaradan’a teşekkür et.

15
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M A N E V İ D İ NA M İ K L E R İ M İ Z

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ HAZRETLERİ
Emin ERSOY

Kısaca bahsedicek olursak;
Fadlullah bin Mahmûd'un
oğlu olan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 1541 yılında
Koçhisar'da doğmuş, çocukluğu Sivrihisar'da geçmiştir.
O, bir asra yakın ömür sürmüş ve sekiz pâdişâh devrini
idrâk etmiş bir gönül sultanıdır. Asrında, gerek eserleri,
gerekse sohbet, irşâd, vaaz
ve nasîhatleri ile ümmet için
bir feyiz kaynağı olmuştur.
Osmanlı devri İstanbul
velîlerinin büyüklerindendir.
Asıl adı Mahmûd'dur. "Hüdayi" ismi ve "Aziz" sıfatı kendisine sonradan verilmiştir. Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri'nin
neslinden olup, "seyyid"dir.
Bunu ilâhîlerinin birinde:
Ceddim ü pîrim sultan Sensin
yâ Resûlallâh diyerek kendisi
de ifâde eder.
Hüdâyî Hazretleri, talebelik yıllarında ciddî bir ilim
tahsîli yanında tasavvufî bir
alâka ile gönül âlemini de azçok yoğurmuştu. Gayret ve çalışkanlığı sebebiyle de medresede kendisiyle husûsî bir
şekilde ilgilenen hocası Nâzırzâde'nin muîdi olmuştu. Sonraki yıllarda hocası Nâzırzâde
ile birlikte muhtelif kadılık vazîfelerinde bulundu. Son olarak da Bursa'ya tâyin edildiler.
Hocası başkadı, kendisi de Ferhâdiye medresesinde müderrisliğinin yanında Câmi-i Atîk
mahkemesinde kadı nâibi oldu.
Hüdâyî Hazretleri, üstâdı Üftâde'nin vefatından sonra Şeyhülislâm Hoca Sâdeddin
Efendi'nin delâletiyle İstanbul'a yerleşti.
O'nun Üsküdar'da kurduğu dergâh, kısa zamanda her tabakadan insana hitab eden
mâneviyat ve irfân mektebi hâline geldi. Cihan sultanlarının teveccüh ve alâkasını celb
etti. Onları da dergâhın dervişleri arasına kattı. Husûsiyle III. Murâd Han, I. Ahmed Han,
II. Genç Osman Han ve IV. Murâd Han, Hüdâyî Hazretleri'nin yakın irşâdına mazhar oldular. Hüdâyî Hazretleri, bunlardan IV. Murâd Han'ın kılıç kuşanma merâsiminde bizzat
bulunmuş ve âdet olduğu üzere Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri'nin türbe-i seâdetlerinde Hazret-i Ömer'in kılıcını yeni pâdişâha bizzat kuşandırmıştır.
Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 1628 yılında vefat etmiştir.
16
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İflas etmek isteyenlere tavsiyeler
Abit GÜLİSTAN

Hep firmaları nasıl marka yapmak, büyümek,
iş kurmak, girişimcilik ve işletmecilik konularında
başarılı olmak için yöneticilik ve işletmecilik konusunda neler yapılması gerektiğiniz yazdık, okuduk.
Bu günde olaya tersten bakalım. Başarılı olmanın
yöntemleri sürekli değişe de iflas etmenin yolları
genelde hep aynı onun için iflas nasıl edilir. Bunu
öğrenelim ve yapmayalım belki o zaman başarılı
olmak ve iflas etmek arasında farkı anlarız da yapmamamız gerekenleri öğreniriz. Hep yapılacaklar
listesi olmasın birde yapılmayacaklar listesi olsun.
Ancak son karar sizin isterse iflas edin. İsterseniz
çalıştığınız firmayı iflas ettirin vicdanınız el veriyorsa
Öncelikle hiçbir planınız olmasın, Nasıl olsa devenin yükü yolda düzelir. Olacağa engel olmaz onun
içinde plan olayları boş işlerdir. Önümüze her geleni
işe alalım ne kadar es, dost, akraba ve arkadaş varsa firmaya alın onlara hak etmeyeceği kadar ücret
ödeyin. İşleri takip etmek ve niteliklerine bakmaksızın birer görev verin. Kontrol güvensizlik demek
onun içinde kimseyi ve hiçbir şeyi kontrol etmeyin.
Yoksa size iyi niyetle bakmazlar ve sizi sevmezler.
Elamanlara arabalar verin. Hem de lüks olsun.
Yeni ürün ve hizmet için araştırma ve geliştirme
yapmayın onun yerine kim yapmış ise ondan kopyalayın veya satın alma yoluna gidin. Muhasebe ve
finans yönetimi önemli değildir. Onun içinde firmaya ne girdi ne çıktı, ödemeleri takip etmek ve sözleşmek yapmak gerekmiyor. Bol bol borç alın ödemek mi? Nasıl olsa ödersiniz simdi onu düşünmenin
zamanını? Danışmanlara danışmayın veya işinde
uzman danışmanlar bulmak için araştırma yapmayın nasıl olsa hepsi aynı. Bankalardan bol bol kredi
çekin, Bankacılar sizi o zaman çok sever. Bankanın
ciddiyeti ve faiz oranlarını geri ödeme planlarını
önemsemeyin nasıl olsa ödenir.
Firmaya para kaynağı sağlamak için ortak alın.
Ortağın kim olduğu işi ne kadar bildiği ve görev dağılımı nasıl olacak, imza yetkileri konusuna hiç kafayı takmayın. Sözleşme yapmayın işler iyi olsa da kötüye gitse de bir gün anlaşamadığınız nokta olur ve

ayrılırsınız sorun yok yani. En az 3 ve 4 ortak olsun
yönetime herkes karısın kimin ne iş yaptığı belli olmasın. Her önüne gelen ekibe müdahale etsin. Canı
isteyen istediği kadar firmadan para çeksin.
Müşteriler konusunda etkin bir ilişki sistemi
sağlamayın. Nasıl olsa alacaklar, onlara yolunacak
kaz gözü ile bakabilirsiniz. Patron siziniz ve kuralları
sizler belirlersiniz. Müşteri memnuniyeti ne demek
kim çıkardı bunlarda ama şımardı ha. Ödeme için
bir tarih belirlemek gerekmez nasıl olsa öderler.
Bir çok müşteriye bağlanmak yerine büyük birkaç
müşteri ile iş yapın olur da bir gün bir konuda anlaşmazlık olursa gittiği zaman firma etkilensin yada
firmanın büyük müşterilerinden olduğunu fark etiğinde sizle istediği gibi pazarlık yapsın. Onu elinizde
tutmak için zararına bile iş yapın.
Ham madde veya yarı mamul alımında ya bir
tane firma ile çalısın ürünün fiyatı, kalitesi, birim
başına maliyeti ne zaman hangi fiyatlardan alınacak
araştırma yapmayın. Onlar ne derse o rakamdan
ödeme yapın. Üretim yapar iken maliyet kontrolü,
Kalite kontrolü, iş takibi ve savurganlıklar, boşa harcanan sermayeyi hiç hesaplamayın. Nasıl olsa kazanırsınız. Elamanlar hangi işi nasıl yapıyor ne zaman
iş başı yapar ne zaman iş bırakır günde ne kadarlık
üretim yapıyorlar. Bunlara zaman harcamayın yada
bütün işi siz yapın.
Fiyat ne kadar düşük olursa o kadar kazanırsınız.
Ürüne değer katmak, farklılaştırmak, geliştirmek
işi ile uğraşmayın. Onun için en iyi ürünü en ucuza siz yapın. İyi ürünün reklama ihtiyacı yok alıcısı
gelir üstelik reklama ve pazarlama çalışmaları boş
işlerdir. Ondan dolayı wep sitesi yaptırmak, Tabela
yaptırmak için para harcamayın ya da en ucuza kim
yapar ona bakın. Kendinizi ve sistemi yenilemeyin
yada yenilerken büyük miktarlarda alım yapın. Kokmaz akmaz bir gün kullanırsınız stok da bol bol ürün
bulundurun sistemlere zamanında bakım yaptırmayın. Hiçbir şey olmaz. Sizler en iyi firmasınız buna
kendinizi inandırın sizi kimse geçemez.
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Hz. Peygamberin Yeme İçmesinde Tıbbi
Mucizeler
Dr. Ahmet ALTUN

Mısır Cumhuriyeti, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Biyokimya Araştırma Merkezi Başkanı, ‘Kuran ve Hadiste Bilimsel Mucizeler Kurulu üyesi, bir çok ilaç
patenti sahibi olan Dr. Abdulbasıt Muhammed Seyyid, el-Cezire TV de katıldığı bir programda, Allah
Resulünün beslenme rejimi ile ilgili olarak tıbbi faydalarını açıklarken O nün günlük yeme içme adet
ve adabındaki yiyecek tercihindeki sağlık mucizelerinin tıbbı yönüne dikkat çekti. Hz. Peygamberin
beslenme rejiminin, son senelerde, tıp dünyasında
gittikçe önem kazanan koruyucu hekimliğin sağlıklı beslenme ile korunma prensibini oluşturmakta
olduğunu ifade eden A. Basıt Seyyid, Hz. Peygamberin 14 asır önce, uyguladığı ve tavsiye ettiği,
beslenme rejimindeki prensipler, 21. asrin sağlıklı
beslenme için koyduğu temel prensiplerin ta kendisi olduğunu belirtti. Allah Resulünün yeme içme
adabındaki, tercih ve tavsiyelerindeki sağlıkla ilgili
tıbbi mucizeleri, insanları hastalıktan nasıl koruduğunu, bizzat kendisi ve batılı bilim adamları tarafından tespit ettiğini şöyle açıklamaktadır:
a) Sabahleyin bir bardak bal şerbeti içmesi
Hz. Peygamberin sabahleyin bir bardak, bal şerbeti
içmesini ve başkalarına tavsiye etmesini şöyle izah
etmektedir: Su kendisine ilave edilen maddenin
özelliğini taşıdığı bilimsel olarak bilinmektedir. Yanı
bal karıştırılan su balın özelliğine sahip olur ve bir
kaşık bal bir bardak bala dönüşüyor. Sabahları içilen bal şerbeti, ‘Alimentary Canal’ denilen sindirim
sistemini tam manasıyla, uyandırır, bağırsak hareketi düzenli bir şekilde, çalışmaya başlar. Aynı zamanda, mükemmel bir gıda maddesi olan baldaki
şeker, hormon, vitamin, madensel tuzlar ve henüz
keşfedilmemiş bileşimler, sindirilmeye gerek olmadan, olduğu gibi doğrudan doğruya emilerek kana
karışır, bir bileşim oluşur, o da adalelere yakıt olur.
Mide ile adaleler sağlıklı bir şekilde çalışmaya başlar.
b) Sabahları 7 tane ‘acve’ hurmasi ile bir bardak süt
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içmesi
Dr. Abdulbasıt, Resulüllah’ın kuşluk vaktinden
sonra bir bardak sütle yediği yedi tane acve cinsi
özel Medine hurmasındaki tıbbi mucizeyi de şöyle
açıklamaktadır: Tirmizi ve Ebu Davud’da yer alan
bir hadiste, Allah Resulü, ‘Kim ki sabahleyin yedi
tane ’acve’ hurması yerse o gün ona sihir ve zehir
tesir etmez ve acve cennettendir, onda zehire karşı
şifa vardır” buyurmaktadır. Allah Resulü, Hayber’de
zehirlendiği günün sabahında yedi adet acve hurmasından yemişti ve etteki o zehir zarar vermemişti. Allah’ın korumasında olan Allah Resulü bu
sebeple kurtulurken, yanındaki sahabe o zehirden
vefat etmişti.
Yapılan bilimsel araştırmalarda, bir ay süreyle günde 7 tene acve hurması yiyen kimse zehirli maddelere karşı direnç kazanır. Akü ve benzeri kimyasal
madde işleyen fabrikalarda çalışan insanlar üzerinde yapılan deneyler neticesinde, böbrekleri felç
eden, kurşun ve asit zehirlerine karşı acve hurmasında var olan anti zehir(detoksikan) maddesinin,
koruyucu görevi yaptığı tespit edilmiştir. Bu konuda
başta İngiltere’nin ‘Telepati’ cemiyeti olmak üzere,
muhtelif araştırmacılar tarafından yüz yirmi araştırma yapılmış ve sonuçları da yayınlanmıştır. Bu
araştırmalardan biri de Goldman ve Andrea Well
adında iki Yahudi araştırmacıdır. Bunlardan Andrea
Well, “Yedi hurma yeter” konulu araştırmasında
zehirlenmeye karşı 7 adet acve hurması yemenin
zehire karşı panzehir olduğunu tespit etmiştir ki,
Onun bu tespiti Müslüman olmasını sağlamıştır.
Bu acve hurmasının bir yönüdür, diğer bir yönü de
sihrin etkisine karşı koruyucu bir özelliğe sahip olmasıdır. Dr. Abdulbasit, Resulüllah’ın bu tıbbi mucizesini de şu şekilde açıklamaktadır: ‘ Araştırmalara
göre, acve hurması, sindirildiğinde, bütün vücuda
mavi renkte bir manyetik dalga yayar, görünmez,
ancak cihazlarla tespit edilebilen bu mavi renk dalgası ve halkası 12 saat vücutta kalır. Sihrin etkile-
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yemediği tek renk mavidir. Yanı sihir ve haset etkisi
mavi rengi delip geçmez. Bütün renkleri yutan sihir
gücü, mavi rengi yutamıyor ve böylece sihir bozulur. Acve hurmasının vücuda yaydığı bu mavi hat,
aynı zamanda, nazar ve haset eden gözlerin vereceği zararları da defederek kişiyi Allah’ın izniyle, Allah’ın koyduğu kanunlarla korur.
Ayrıca sütle birlikte alınan 7 acve hurmasının oluşturduğu besin, ihtiva ettiği, karbonhidratlar, proteinler, vitaminler, madensel tuzlar ve yağlarla, 800
kalori enerji verir ki, bu da söz konusu besinin tesadüfen tercih edilen bir besin olmadığını gösterir.
Bu da İlahi ilhama dayalı bir bilgi olduğunu göstermektedir. Yoksa, bütün bu gerçekler, hiçbir teknolojik tıbbi cihazların bulunmadığı, tahlil ve deneylerin
yapılmadığı 14 asır önce, okuma yazması bile olmayan bir zat tarafından nasıl bilinebilir?
c) Öğlede Bir kaşık zeytin yağı ile iki damla sirke
içmesi
Dr. Abdulbasıt Seyyid, Hz. Peygamberin yeme içmesindeki tıbbi mucizelerinden zeytin yağıyla sirkeyi
de şöyle açıklamaktadır: ‘Bilindiği gibi zeytin yağı ve
sirke ile ilgili birden fazla hadis var. Zeytin, Kur’an
ve hadiste mübarek bir ağaçtan olduğu ifade edilir.
Andria Weell adındaki Yahudi asıllı Amerikalı bilim
adamı ‘Sekiz haftada İdeal bir Sağlık ’ adını taşıyan
bir kitap neşretti. Weel, söz konusu kitabının adı ve
içeriğini Hz. Muhammed’den. Çünkü kitabının adını
Hz. Aişe’den rivayet edilen bir hadisten alır. Hz Ayşe
der ki, ’üç hilal geçerdi evimizde ateş yanmazdı(ocak yakmazdık) . ‘Nasıl geçiniyordunuz? sorusuna,
‘ Hurma ve su ile’ diye cevap vermiştir. Tıbbi tespitlere göre hurma ile su, vücudun ihtiyaç duyduğu,
tuz, şeker, karbonhidrat, protein, yağ ve vitamin
bakımından bütün gıdaları ihtiva eder. Yanı hurma
ve su vücudun ihtiyacına göre hazırlanmış ve programlanmıştır.
Üç hilal, iki ay yanı 8 hafta eder. Weel, ‘8 haftada
ideal sağlık’ kitabında, 8 haftada alınan zeytin yağı
ile sirkenin sağlığa olan etkisini ve kanseri nasıl tedavi ettiğini ele alır. Aynı zamanda bir gıda mühendisi olan Dr. Weel, bizzat yakalandığı kemik kanseri
hastalığını, 8 hafta süreyle, sirke ile zeytin yağını
kullanarak, Resulüllah’ın gıda rejimini uygulamış,
8 hafta sonunda kemik kanseri hastalığını tedavi

ettiğini, ve bunun tıbbi olarak nasıl gerçekleştiğini
bunun sonucu olarak kanserden kurtulduğunu kaydeder.
Son 25-30 senede önem kazanan ve araştırmalara
konu olan zeytin yağının, bir başka özelliği de vücuttaki yağları yakıp, karşı koyması onunla savaşmasıdır. Birçok hastalıklara yol açan vücuttaki yağları yok
eden tek yağ zeytin yağıdır. Sürekli ve düzenli olarak
zeytin yağı kullanan kişilerde, şişmanlık problemi ve
bu problemin sebep olduğu hastalıklar görülmez.
Dr. Abdulbasıt’ın tespitine göre, ‘ Başta Amerika
olmak üzere, hakkında binlerce araştırma yapılan
zeytin yağından günde bir kaşık miktarı, salata veya
başka her hangi bir yolla alınması durumunda, kolestrol yok olur ve karaciğerde birken yağlar erir.
Yağ nasıl olurda yağı yakar ve eritir? Çünkü Zeytin
yağında bol miktarda omega 3 var, omega3 ise yağları yok eder. Onun için bir şifa kaynağı olan zeytin
yağı ile beslenen toplumlarda, sağlık problemleri
en alt seviyede olduğu ifade edilmektedir.
Zeytinyağının kalp krizini ve obeziteyi önlediğini, kolesterolü düşürdüğünü, iyi kolesterolü yükselttiğini,
kemik erimesi, mide ve göğüs kanserine karşı bir
zırh olduğunu tespit ettiğini söyleyen Suudi Arabistan El Melik Feth Askeri Hastanesi Kalp Hastalıkları
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hassan Şemsi Paşa, 1987
yılına kadar bütün tıp kitaplarının kalp hastaları için
zeytinyağı tüketmeyi yasakladığını söylemektedir.
Sirkedeki Şifa
Resulüllah, ‘ Sirke ne güzel katıktır! Benden önceki nebilerin katığıydı, Allah sirkeyi mübarek kılsın,
sirke olan evde fakirlik olmaz’ dediği sirke için de,
Abdulbasıt Seyyid, şunları söyler: İştah açıcı özelliğinden başka, sirkenin, damar sertliğini önlediği ve
yumuşak tuttuğu gerçeği tıbben bilinmektedir. Bir
önemli görevi de bir kısım fazla yağları da gıdaya
dönüştürerek yağ olmaktan çıkarır. Batıda, bazı büyük ve lüks lokantalarda küçük miktarda, aperatif
yiyecekler olmak üzere, masalara az miktarda sirke
katılmış zeytin yağı konulmaktadır.’
Daha sonra gelişen İslâm tıbbına dev eserler veren
başta İbn-i Sînâ olmak üzere, birçok ilim adamı sirkenin özelliklerinden bahsederler.
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Ancak, modern tıbbın ve ilaç firmalarının baskısı sebebiyle uzun süre elma sirkesi ile yapılan tedavi unutulmaya yüz tutmuş. Şifa kaynağı olarak tekrar keşfedilmesini öncelikle Amerikalı tabib Dr. De Forest Clinton
Jorvis' (1945) sağlamıştır. Tıp otoritelerine göre, günümüzde elma sirkesi, şifa kaynağı olarak gerçek bir
rönesans devri geçirmektedir. İster dahilî, isterse haricî kullanımda, vücudumuzun her bir parçası, sirkenin
içindeki değerli maddelerden, hayatımız için önem arz eden çok sayıda mineral ve vitaminlerden yararlanmaktadır.
Akut ve kronik sağlık problemlerin elma sirkesiyle tedavisinde püf noktası sayılmaktadır. Cilt rahatsızlıkları,
yaralanma ve güneş yanığında olduğu kadar baş ağrısı, mide rahatsızlığı ve kadın hastalıklarında kişiye hem
güç-kuvvet verir, hem de kişiyi dinlendirebilir. Mucizevî tesirini soğuk algınlığı ve ateşli durumlarda da gösterir. Günümüzde yürütülen araştırmalar sonunda elma sirkesinde; vitaminler, mineraller ve tabiî asitler
başta olmak üzere birtakım değerli maddelerin bulunduğu keşfedilmiştir.
Allah Resulü’nün, bir çorba kaşığı miktarındaki zeytin yağına, iki damla sirke koyup arpa ekmeğiyle yemesi,
bu yiyecek ve içeceklerin tercihi ve bu yiyeceklerle içeceklerdeki ölçü ve miktarı elbette tesadüfi değil. Zira,
vahiy ve ilham alan Allah Resulü’nün yiyecek ve içecekleri, ilaç gibi olduğu tıp otoriteleri tarafından tastik
edilmektedir.
Burada akla bir soru takılabilir, acaba Resulüllah, yaşadığı çevrenin şartları ve geleneği gereği olarak bu
yiyecek ve içecekleri alıyor ve tavsiye ediyor, yoksa özellikle seçiyor mu?
Abdulbasıt Seyyid bu soruyu şöyle cevaplıyor: “Resulüllahın yiyip içtiği yiyecekler ve içeceklere baktığımızda, görüyoruz ki bunların bir kısmı, Arap yarımadasında bulunmamaktadır. Mesela, elma. Sünnette geçen
sirke elma sirkesi olduğu rivayet edilmektedir. Mercimek, hardal, balık ciğeri ve Hindistan’da yetişen bazı
bitkisel gıdalar sayılabilir. Demek ki Resulüllah, sağlık için adeta bir ilaç hükmünde olan bu gıda ve besinleri,
özellikle seçer, bu da ancak gizli vahiy ile olabilir.
e) Akşam yemeği Olarak Yoğurt Yemesi
Bir hadisinde Resulüllah, “Bir avuç kuru hurma ile de olsa akşam yemeğini terk etmeyiniz. Çünkü akşam
yemeğini kaldırmak ihtiyarlık ve güçsüzlüğe sebep olur” buyurmaktadır. Bu da gösteriyor ki, akşam yemeği önemli ve yemeğin temel vakitlerinden biridir. Resulüllah’ın da ana yemeklerinden biriydi. Resulüllah,
Akşam yemeği olarak, bir bardak miktarı yoğurt ile bir parça arpa ekmeği yerdi. Akşamları yoğurt yemenin
sağlık açısından tespit edilen faydaları vardır: Akşam yenen yoğurt sindirim sisteminde bir mayalanma
gerçekleştirir, bunun sonucunda, vücuda lazım olan her çeşit vitamin sağlanmış olur.
Yoğurt üzerinde yapılan araştırmalarda, yoğurdun hem gıda hem de ilaç olduğu belirtilir. Yoğurdun, ciğer
ve böbrek iltihabını giderdiği, mide, ince ve kalın bağırsaklarda birçok habis hastalıklara yol açan mikropları öldürdüğü, böbrek ve mesanedeki kumları erittiği, sinirleri sakinleştirdiği, kemikleri sağlamlaştırdığı
ve yaşlılığı geciktirdiği tespit edilmiştir. Bilindiği gibi, Güneydoğu Asya ülkelerinden Taşkent, Semerkant ve
Buhara gibi ülke insanları, Resulüllah’ın sünnetinde olduğu gibi, sabahları, bal akşamları da yoğurt yerler,
90 yaşında oldukları halde genç ve zinde görünürler, hem de ömürleri uzun olur.
Ayda en az bir defa da et ve et suyu yemeği yerdi. Et yemeği için, ‘yemeklerin efendisi’ diyen Allah Resulü,
en az kırk günde bir defa et yemeyi emretmiştir.
Allah Resulü, akşam yemeğinden sonra yaklaşık bir saat yürüyüş yapardı. Buhari’de yer alan bir hadiste,
‘Sabahleyin, kuşluk vaktinde ve akşamleyin yürüyüş ile başarıya ulaşın’ tavsiyesinde bulunmuştur.
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"NE ÇARE"
Adil ÇOPUR

"NE ÇARE" Dokurlar zikir ile kulluğun ilmeğini Aşk hangi desendedir diyemezsin ne çare
Uzaktan seyredersin vuslatın gömleğini Cümle sırlar sendedir giyemezsin ne çare Sızlar ruhun
gam ile kalbi yerinden söker Medet umma geceden gönlüne katran döker Çağırdığın dostların gül yerine tuz eker Aşka devâ kimdedir diyemezsin ne çare Sabır ile çekersin tesbihinde
murâdın Seyru sulûkta saklı işte senin sırâtın Her nefese bin dua yetiremez takâtın Kırık kolum
yendedir diyemezsin ne çare Sayma ömür kaç arşın sen kaçını yaşadın Kûn emri vâki buldu
âhireti boşadın Sırtında bunca günah söyle nasıl taşıdın Nefsî zalim "ben"dedir diyemezsin ne
çare Sorarlar bülbül gibi âhı figanın niçin Hasret yüklü kervana vurup intizâr göçün Eşiklerde
beklersin teselli bulmak için Af kaçıncı gündedir diyemezsin ne çare Korku ümid arası köprü
eyle bağını Vur tevbe kapısına nedâmet tokmağını Lafzı Celâl zikriy
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Eğitim Politikalarını Yeniden
Yapılandırmanın Nöropsikolojik
Gerekçeleri

Tarih tekerrür etmez olaylar tekerrür eder.
Bildiğimiz gibi Büyük Sultan Abdülhamid II

büyük yenilikler yaptı, refah seviyesini yükseltti,
önemli imar faaliyetler gerçekleştirdi, demiryolları
yaptı, batı eksenli eğitim veren okullar açtı ancak
yetiştirdiği gençler ona karşı çıktı ve ‘JönTürk’
olarak bilinen genç Türklerce tahtan indirildi. Siyaseten çok güçlü olduğu yıllarda Sultan Abdülhamit
iki şeyi atladı.
Birincisi Medrese eğitimi ve Din eğitimi ayrıldı,
sadece Din eğitimi alanlar Fen bilimlerine karşı
yetişti, sadece Fen bilimi eğitimi alanlarda Din
bilimlerine karşı yetişti. İki ayrı tip insan ortaya
çıktı. Zamanın ruhunu fen bilimleri eğitimi alanlar
yakaladığı için şartlar onların lehine oluştu. İkincisi
Fransız ihtilalinin estirdiği dünyadaki değişim
rüzgarları gençlerde “Hürriyet, Müsavat, Adalet,
Uhuvvet” sloganları ile monarşiler değişime zorlanıyorlardı. Büyük Sultan bu sosyolojik rüzgarları
maalesef göz önüne almadı, kararları tek kişinin
vermesi, özgür tartışmanın olmaması, hukuk
sisteminin gizli yargılama ile işlemesi, istişare meclislerinin olmaması veya çalışmaması nedeniyle
gençlerde öfke birikimi oldu. Biriken öfke ters
kimlik oluşturarak kültürel kimliğimiz beğenmeyen
bir kuşak yetişti, İttihat-Terakki’yi ve Cumhuriyet
kurucu kadrolarını oluşturdular.
Bugün zamanın ruhu ne diyor?
Batı eğitim sistemi ‘innovasyon’ süreci sonucu
eğitim sisteminde Bağışlayıcılık, Merhamet, Empati, Minnettarlık eğitimi, Uzlaşmacılık, Yardımlaşma,
Alçakgönüllülük gibi kapitalizmin önemsemediği

22

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Tinsel (spiritüel, manevi) değerleri de katmaya
başladılar. Sadece zeka ve başarı odaklı bir eğitim
sistemi yerine İnsani değerleri, iyi insan olma bilimi olarak da tanımlanan Mutluluk bilimini resmi
adı ile “Pozitif Psikoloji” yi göz önüne alan bir sistemi uygulamaya geçirdi. ABD’de Harvard Üniversitesi 2015, Yale Üniversitesi 2018, İngiltere Bristol
Üniversitesi 2019, Türkiye’de Üsküdar Üniversitesi
ise 2013 yılında eğitim sistemine kattı. İlk sonuçlar
bu dersleri alan öğrencilerin Duygusal zekalarının
%20 oranında yükseldiğini göstermektedir. Bilimsel
sağlamlıkla eğitim sistemini yeniden yapılandırmak
için bu sistemi nörobilim temelli araştırmalarda
desteklemektedir.
Tarih boyunca ortaya çıkan çeşitli teknolojiler organlarımızın uzantısı olarak insanoğluna
yardımcı olmuştu. Yüzyılımızda insanlık tarihinde
ilk olarak elektronik teknoloji ile beynin uzantısı oluşturulabildi. Tarım toplumunda kas gücü,
sanayi toplumunda motor gücü itici güç iken bilgi
toplumunda beyin gücü itici güç oldu. Yüksek
teknoloji ağır teknolojinin önüne geçti. Düşünceye
teknolojik müdahaleler gündeme geldi. Böyle bir
ortamda öğrenme ve öğretme ile ilgili paradigmalar değişmeye başladı. Yüksek teknolojinin hız
getirmesi ve bağlanabilirlik özelliği bilgiye ulaşmayı
kolaylaştırdı.
Eski sorulara yeni cevaplar verme zamanındayız.
Günümüzde bilginin yarı ömrü çok kısaldı, her
şey kolayca kullanılmaz oldu. Böyle sosyal, ekonomik hareketliliğin arttığı günümüzde eski sorulara
eski cevaplar verilemezdi. Bu nedenle eski sorulara
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yeni cevaplar verip eğitim politikalarını yeniden

Öğretmenin rehber özelliği ön plana çıkar. Değer-

yazmalıyız. Aksi takdirde genç kuşakları kayıp vaka

lendirme geçti-kaldı yerine öğrenme ve gelişme

olurlar bizim çocuğumuz değil zamanın çocuğu

çabasına göre yapılır. Temel kaynak ders kitabı dışı

olurlar.

alanlara kayar. Eğitim okulla birlikte bitmez hayat

Bilgi bombardımanı içerisinde öğretilmeye
değer olanı belirlemek ve bunu en iyi yöntemlerle

boyu sürer.
Bunun anahtar bilgileri okulda verilir. Öğretmen

uygulamak nasıl mümkün olacak? Okul, tek bilgi

bilgi aktaran kişi değil kişisel gelişime önem veren

kaynağı olmaktan çıktı. İnsanlar ve ülkelerarası

kişidir. Disiplin yöntemi olarak etkili iletişim, pozitif

sınırlar kalkıyor.

disiplin, öğretmenden korkmak yerine ona saygı ve

Okul, değişimin başlangıcı olması gerekirken
değişimi izleyemez olmuştur. Bu hızlı değişime tek-

takım ruhu oluşturma kaygısı ön plana çıkar.
Değişimin izleyici değil öncüsü olarak amaç,

nolojik gelişimin gerisinde kalarak geleneksel öğ-

yapı, program ve işleyişi, bilgi teknolojisine uy-

renme modellerini inatla sürdürmek akılcı değildir.

duramazsak milli son büyür. Okul yerine cezaevi

Bugün eğitim hem milli hem küresel bir sorundur.

yapmak zorunda kalırız.

Mili çözümleri üretemezsek küresel çözümler bizi
istediği yöne çeker.
İnsan beyninin zihinsel becerilerle ilgili olanı
yanında sosyal ve duygusal becerilerle ilgili ajanları
da bulundu. Bu alanların eğitilmesi şansa bırakılmayacak kadar önemlidir. Akademik başarısı
yüksek bir öğrenci okul bittikten sonra iş ve evlilik
istikrarı gösteremiyorsa beyninin sosyal ve duygusal becerilerle ilgili alanını eğitememiş demektir.
ÖĞRENME MODELLERİNE FARKLI YAKLAŞIM
Öğrenci edilgen olmamalıdır.
Geleneksel eğitimde öğretmen öğrenciyi doğal
rakibi olarak görür ve öğrenci edilgendir, sadece
bilgi alıcıdır. Çağdaş eğitimde öğretmen ve öğrenci
her ikisi de ateşli öğrenci gibidir. Bilgi, yeni bilgi
edinmek için öğrenilir. Ezberlenmez hazinenin
anahtarı bilgiler öğrenilir. 21. Yüzyıl Becerileri olarak ta kabul edilen Aktif Öğrenme veya Deneyim
odaklı öğrenmenin kalıcı olduğu bir çok nörobilim
çalışmasında doğrulanmıştır.
Geleneksel eğitimle öğrenci ve öğretmen ayrı
ve mesafeli bireylerdir. Çağdaş eğitimde takım
arkadaşıdırlar. Tek bilgi kaynağı okul değildir.
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RESİM

İstanbul Sokakları
Tunahan PINARBAŞI
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AĞLARIM
Muzaffer DENİZ

Unut deme öyle unutulmuyor
Her gün ismin anar anar ağlarım
Gelecek geçmişten arıtılmıyor
Günü düne banar banar ağlarım
Ne zaman bir koku alsam serinden
Titreyerek kalbim çıkar yerinden
Sönmeyi bilmeyen yaram derinden
Volkan gibi yanar yanar ağlarım
Kaç kere unutmak istedim ama
Yürek kırıldımı tutmuyor yama
Saplı durur hala vurduğun kama
Oluk oluk kanar kanar ağlarım
Bülbüller eylerken güle serenat
Başıma yıkılır cümle kainat
Sensiz yaşadığım her güne inat
Gecelere tüner tüner ağlarım
Ben felekten acı aldım dersimi
Şaşırdım bilemem düzüm tersimi
Haykırsamda kimse duymaz sesimi
Bir köşeye siner siner ağlarım
Anlatsam da kâfi gelmez heceler
Bana deli diye bakar niceler
Hasret dolu sensiz geçen geceler
Uyku tutmaz döner döner ağlarım
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DİN FELSEFESİ VE FELSEFE
Nefise BAYGÜT

ÖZET
Din Felsefesi- Felsefe başlıklı bu metinde tartışılan iki temel konu sırasıyla şunlardır:
1.
Felsefeden ne anlaşıldığı ele alınmaktadır. Felsefenin, felsefe dışı alanlarla ilişkileri üzerinde durulmaktadır. 2. Din felsefesinin ne anlama geldiği ve
Tanrı ile dinin felsefede hangi bağlamlarda araştırma konuları yapıldıkları konu edinilmektedir. Son
iki yüz yıldır devam eden din felsefesi konularının
neler oldukları dile getirilmektedir. 3. Din felsefesi
konusu olarak dinin yapısını belirleyen unsurların
neler olduğu tartışılmaktadır. Bu bağlamda dinin
dayandığı ilkeler kısaca yorum-lanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Felsefe, Din Felsefesi,
Tanrı, Din.
GİRİŞ
Felsefenin yaygın bir tanımı şöyledir: Felsefe
varlık, bilgi ve değere ilişkin bir takım nihai soruları
sadece aklın sınırları çerçevesinde, yani sadece akla
dayanarak yanıtlama çabasıdır. Felsefe en temelde
vazgeçilmez bir takım rasyonel esaslara dayanan
düşünme biçimidir. Bir düşünce biçimini ya da sistemini en temelde « felsefi » yapan şey onun, doğruluk iddialarını eleştirel bir değerlendirmeye açık
tutması ve bunu « hikmet sevgisi » nin vazgeçilmez
bir niteliği olarak görmesidir. Felsefeyi belli bir filozofun veya akımın düşüncesiyle özdeşleştirmek
doğru değildir. Nitekim bu yazıda din ile ilgili ilişkisi
ele alınacaktır.
Felsefe ile din arasında bazı farklılıkların olduğu
açıktır. Ancak bu farklılıklar, felsefe ile dinin birbirini dışladığı anlamına gelmez. Felsefe ve dinin ilgilendiği konular ve sorular tamamen aynı olmasa
da önemli ölçüde örtüşmektedir. Böyle bir örtüşme
de, felsefe ve din arasında önemli bir etkileşime
zemin hazırlamaktadır. Felsefenin amacı; insanların
inançlarını tahkik etmek olduğundan, din felsefesinin de işi; dini inançları felsefi açıdan tahkik etmek
ve böylece onların « anlamlı, doğru, muhtemel
veya makul » olup olmadıklarını ortaya koymaktır.
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Din felsefesi, dinin kendiliğinden varoluşsal
hareketi için bir tür rasyonel bir meşrulaştırma sağlayan felsefe dalıdır. Kutsallık, Tanrı, kurtuluş, ibâdet, kurban, dua, vahiy, ayin ve sembol gibi din-ler
tarihinin temel konularını analiz eden din felsefesi;
dinin, dini tecrübenin ve onun ifadesinin doğasını
belirlemektedir. Din felsefesi dini konu edinen, dinin insanın var oluşunun kaynağı, insanın doğasının
ve kaderinin kaynağı ve değerleri ile ilgili sorunları
ele alarak sorgulayan felsefe disiplinidir. Din felsefesi yapmak, dinin temel iddiaları hakkında rasyonel (akılcı), objektif (nesnel), kapsamlı ve tutarlı bir
biçimde düşünmek ve konuşmaktır. Dini ele alan

tek disiplin din felsefesi değildir. Teoloji (tanrıbilim,
ilâhiyat) de aynen din felsefesi gibi dini ve Tanrı'yı
konu alır. Ama bunu yaparken belirli bir dinin kutsal
kitabına, peygamberlerine ve din âlimlerinin görüşlerine sadık kalarak bunları esas alır. Ama din felsefesinde böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Din
felsefesi, dini inançların kendi içinde bir bütünlük
ve tutarlılık oluşturup oluşturmadıklarını, bu inançların doğurduğu sonuçlar ile ne gibi bir açıklama
gücüne sahip olduklarını eleştirel bir açıdan irdelemeye ve değerlendirmeye çalışır.
Din felsefesi, en genel anlamda din üzerine felsefe yapmak, din üzerine felsefi açıdan düşünmek
demektir.Din felsefesi; tüm dinlere eşit mesafededir. Amacı dini ve dini yaptırımları sorgulamak ve
akla mantığa dayalı açıklamalar yapmaktır. Temeli
merak duygusu, akıl ve mantığa dayalıdır. Tanrı’ nın
var olup olmadığını ve Tanrı ile insan arasındaki iletişimi sorgulamaktadır.
DİN FELSEFESİNİN SORULARI
a) Tanrı'nın varlığı sorusu
Tanrı var mıdır, yok mudur? Onun varlığını ya da
yokluğunu gösteren bir takım kanıtlar gösterilebilir
mi?
b) Tanrı' nın temel niteliklerinin tanımlanması
sorusu
Tanrının evren' e aşkın ya da içkin olduğuna ilişkin yaklaşımlar görülür. Tanrı' nın ebedi ve ezeli oluşu, her şeye gücünün yetmesi, yaratılmamış olması,
her şeyi bilmesi gibi nitelikleri üzerinde durulur.
c) Evren' in yaratılıp yaratılmadığı sorusu
Evren yaratılmış bir varlık mıdır? Yoksa yaratılmamış (ezelî ve ebedî) bir varlık mıdır?
d) Hatim imkânı sorusu
Tanrı vahiyle insana bir takım bilgiler verebilir
mi?
e) Ruhun ölümsüzlüğü sorusu
Ölüm bir son mudur? Yoksa ölümden sonra bir
hayat var mıdır? Sorularına cevap aranır.
DİN FELSEFESİNDE TANRI’ NIN VARLIĞINA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR
1)Tanrı’ nın varlığını kabul edenler
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a)Teizm: Bütün varlıkların yaratıcısı olan bir Tanrı'nın var olduğuna inanmaktır. Bu yaklaşıma göre
Tanrı, evren ve canlılar ile sürekli ilişki içerisindedir. Teizm'e göre Tanrı vardır ve Tanrı'nın insanları
doğru yola sokmak için insanlığa göndermiş olduğu
peygamberler ve dinler vardır. Teizm dar anlamda
tek bir Tanrı'ya inanmak anlamına gelen monoteizme eşitlenir. Monoteizm tek bir Tanrı' ya inanmak,
Politeizm ise birden fazla Tanrı' ya inanma anlayışıdır. Tanrı'nın varlığını kabul eden diğer inanışlar
Deizm, Panteizm ve Panenteizm' dir. Teizm' i bu
inançlardan ayıran nokta, tanrının insan-lara din
gönderdiğine inanılmasıdır. Bu sebeple Teizm' de
Tanrı dışında, peygamber, kutsal kitap, vahiy, melek, cin, şeytan, ibâdet, sevap, günâh, kıyamet, ahiret, cennet, cehennem ve kader gibi kav-ramların
hepsi yer almaktadır.
b) Deizm:
Deizm iki temel ilkeye dayanır. Tanrı vardır, ama
evren'e hiçbir müdahalesi olmayan bir varlıktır. İnsan akla ve bilime güvenmelidir. İnsan evren'i akıl
ve bilimin ilkelerine göre açıklayabilir. Bu sebeple
Deizm' de; Tanrı dışında Teizm' de yer alan dinsel
kavramların hiçbiri yer almaz. Aristotales, J. Locke,
J.J. Rousseau ve Voltaire Deizm’ in önemli temsilcileridir.
c) Panteizm:
Tanrı- Evren ikiliğini reddeder, Tanrı' nın her şeyi
içerdiğini dolayısıyla doğanın ve insanın bağımsız
varlıklar olmadığını öne süren bir yaklaşımdır. Panteizm' e göre Tanrı ve evren bir bütündür. Spinoza
ve G. Bruno temsilcilerindendir.
d) Panenteizm:
Panteizm' de olduğu gibi evren' in kendisinin
Tanrı olduğunu, panteizmden farklı olarak ilk devindirici olan tanrının evren ve tüm varlıkları özünden
yarattığı ve evren' e aşkın, evren' in bilincinde mutlak ve değişmez bir varlık olarak egemen olduğu
inancıdır. Panteizmde her şey Tanrı' dır. Panenteizm
de ise, her şey Tanrı' dan sudur etmiştir ( oluşmuştur ). Ruhun tek amacı, oluştuğu Tanrı' ya dönmektir. Bu-nun da yolu tek evrensel yasa olan evrim/
tekamül' den geçmektir.
2) Tanrı' nın varlığını kabul etmeyenler
Ateizm (Tanrıtanımazlık): Tanrı' nın varlığını
reddedenlerin görüşleri ateizm kavramı ile açıklan-maktadır. Ateistler tanrının varlığını reddederken şu kanıtları kullanırlar:
Kötülük Kanıtı: Tanrı olsaydı kötülük olmazdı.
Evren' de bir kötülük mevcutsa tanrının varlığından
söz edilemez.

3) Tanrı' nın varlığının veya yokluğunun bilinemeyeceğini öne sürenler
Agnostisizm (Bilinemezcilik): Bizim Tanrı’ ya ilişkin bir bilgiye sahip olamayacağımızı, dolayısıyla
varolduğunun da varolmadığının da kanıtlanamayacağını savunan öğretinin adıdır.
SONUÇ
Felsefenin ortaya çıkışı bilgilerin güvenilirliklerinin tartışmaya başlanmasıyla gerçekleştiğinden
her bilgi alanı gibi dini açıklamalar da sürekli felsefenin gündemindedir. Din, bilgelik temelli evren
tasavvurunun etkin kurucusu ve temsilcisi olarak
öne çıktığından bilgelikten felsefeye geçiş süreçlerinin hepsinde dinle felsefe arasındaki tartışmalar
süreklidir. Dinin temel değeri Tanrı’ nın felsefenin
baş konularından biri olduğu felsefe tarihinde kolaylıkla görülmektedir. Bütün değer sistemlerini,
kurumları, gelenekleri, düşünce tarzlarını değiştirip
dönüştüren modernleşme sürecinden din de payını
almıştır. Öncelikle, Katolik– Protestan tartışmaları
ve çatışmaları, Rönesans, Aydınlanma süreçlerinde
yaşanan dini sorgulamalar, kabile inançları hakkındaki bilgilerin artması, iktisadi ve hukuki hakların
iyileşmesi, özgürlüklerin genişletilmesine ilişkin
çalışmalar, Birleşik Devletler’ deki kilise çatışmaları, pozitif bilimlerin güçlü bir yapıya ulaşmaları,
kültür bilimlerinin ortaya çıkışı, laiklik anlayışının
gelişmesi, tarih araştırmaları, evrim anlayışının gelişmesi, farklı din araştırmalarının çoğalması gibi
konular, dini, felsefenin araştırma disiplinlerinden
birisi haline getirmiştir. Bu bağlamda dinin yapısının ve sorunlarının felsefi olarak araştırılması din
felsefesini meydana getirmiştir. Din felsefesi ifadesi çeşitli bağlamlarda açıklanmıştır: Din felsefesi,
dini inançlar üzerine eleştirel düşüncedir; bu ifade
genişletilerek, dinin felsefe açısından ele alınması
veya din hakkında düşünme ve tartışma, şeklinde
de tanımlanabilmektedir. Copan ve Meister’ e göre,
din felsefesi, dini fikirler üzerine felsefi düşünceler üretmektir. Felsefi Düşünce, sav ve hipotezlere
dair terimlerin, durumların, nedenlerin ve kanıtların dikkatli bir analizini içermekte, gerçek olanın
doğası ( metafizik ) hakkındaki temel unsurları ve
olguların anlamlandırılmaları üzerinde durmaktır.
Dini fikirler, dini gelenekler çerçevesinde konuşulan
ve tartışılan temel konulardır. Ayrıca, ilahi olanla
yaşanmış olan karşılaşmalar, bilim ve din arasındaki ilişki, farklı dini gelenekler arasında hakikate
dair çelişkili iddialar, Tanrı’ nın veya yüce gerçeğin
doğası, varoluş ve insanın varoluşunun anlamı gibi
konuları içermektedir. Adı geçen düşünürlere göre
dini fikirlerin felsefi bir tarzda incelenmesi din felsefini ortaya çıkarmaktadır. Din felsefesi, din denilen
değer sisteminin, kökenini, görevlerini, ilkelerini ve
sorunlarını felsefi tarzda araştıran ve araştırdığı konuları birbirleriyle ilişkilerini kurarak yeninden yapılandıran felsefe disiplinidir. Başka bir deyişle din
felsefesi, din alanında felsefe yapmaktır.

Madde Kanıtı: Madde olduğuna göre maddi olmayan bir tanrının varlığından söz edilemez.
Toplum Kanıtı: Hayata düzen veren tanrı değil
toplumun kendisidir şeklindeki düşünceyi kabul
ederek tanrıyı reddeden anlayıştır.
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Uzunlar Aptal olur
(yersen)
Uzunlar aptal olur mu?

Yavuz Selim TAŞTEKNE

Evet çünkü, ben aptalım.
Neden? diye soracaksınız, cevap: “Türkçe yazıldığı gibi okunur” diye bize yutturup “Uzunlar aptal olur”
sözüne inanmamızı bekliyorlar. Ve buna inanırsak hepimiz aptalız.
Peki biz buna inanıyor muyuz. Elbette HAYIR !
Bu uzunlar aptal olur sözü; Elma: epıl olur veya evet: yes olur’dan farklı bir sey değil.
Şöyle ki “Up tall” şeklinde yazılan İngiliz orjinli söz ‘uzun boylu’ demektir. Dolayısıyla boyu 1.60’ın üzerinde bulunan hepimiz Up tall’ız.
Elbette bu ‘Hepimiz Ermeniyiz’ veya ‘velev ki LGBT’yiz pankartı taşıyanlardan olmaktan iyidir.
600 sene boyunca “Milleti Sadıka” tesmiye edilip, bizzat padişah korumasında yaşayıp, canları, malları,
ırzları, fikir ve eğitim hakları korunan Ermeniler, Osmanlı’nın zayıflaması ve Urus (rus) ordusunun tazyiki ile
Kars, Erzurum, Sivas köylerine kadar saldırıp, can, mal ve ırzları telef etme rezilliğini serd ettiler. Buna rağmen, Osmanlı idaresi ‘halk galeyana gelip, bunlara hak ettiği cezayı verir, katliama uğrayabilirler’ endişesi
ile Ermeni halkını tehcire tabi tuttu. (Tehcir=hicret, göç)
Bulundukları bölgelerde bir saldırıya maruz kalmasınlar diye başka bölgelere nakletti.
Bu nakil sırasında 25.000 kadar Ermeni dönemin zorlu şartlarında öldüğünü biliyoruz.
Barak Obama ve saz arkadaşlarının “Osmanlı idaresinin tasarrufu ile oluşan “Meds Yeghern” (büyük
felaket)’te bir buçuk milyon Ermeni öldü sözleri olayın tamamen çarpıtılmasıdır.
Bir buçuk milyon ermeni öldürüldü yalanına inanırsanız siz de up tall’sınız. Veya yazıldığı gibi okunan
Türkçe ile Osmanlı Ermenileri katletti diyen aptaldır.
İmdi sorulması gereken; “Ermeni ve Urus çeteleri binlerce köye dalarak kaç kişiyi katletti?”
Osmanlı arşivlerine göre, 1 milyondan fazla insanımızı hunharca katledip, mallarını ve ırzlarını heder
ettiler. Ve Türkiye hak ettiği güce, ihtişama kavuşursa -ki Allahın izni ile kavuşmaya başladığının işaretleri
ortaya çıkmıştır. Çünkü güneşin doğuşu önlenemez- o zaman kendine yapılan tüm saldırıların hesabını
soracak Allah’ın izniyle.
İşte asıl mesele bu; Türkiye ayağa kalkmasın, Türkiye hesap sormasın, Türkiye kendi içine kapalı kalsın ve
Türkçe gene yazıldığı gibi okunsun. Taksim’de hepimiz Ermeni’yiz diye yürünsün. Ama Milletini, toprağını,
namusunu, bayrağını korurken şehit olanlar için sadece birkaç söz söylensin… Ama biz aptal mıyız Hayır!
öyle ise bu oyunu bozacağız.
Önce CHP, sonra AKP ve sonra da MHP üzerinde oynanan oyunların gerçek nedenini daha iyi anlıyorsunuz değil mi?
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Ne eskiden Rusların şimdi Fransız ve Amerikalıların kışkırttığı Ermenilere sessiz kalınacak, ne de Ortadoğu’da tozu dumana katmak isteyen Amerika’ya izin verilecek. Amerika, Almanya ve İran avucunu yalayacak.
Tıpkı Karabağ’da Azeri kardeşlerimizin Ermeni’lere gereken cevabı vermeye başladığı gibi. Mehmetçik’in
Cerablusta, İdlip’te, Fırat Kalkanı’nda bir gece ansızın geldiği gibi Allah’ın izniyle. Tozu dumana biz katacağız, onlar yutacaklar.
Oyunu yazan da biz olacağız, oyunları bozan da. Türkiye’yi kapatmak isteyenler göklerden bir karar
ile gelen İHA ve SİHALARIMIZIN tadına bakacak. Onlar kapatır, biz gerekirse Ayasofyayı açarız. Kendi asıl
dilimiz, medeniyet dilimiz ve dünyanın en zengin dili olan Türkçe’yi gene biz yazacağız ve biz nasıl istersek
dünya öyle okuyacak.
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DİN

KÂİNATIN ANAYASASI
İbrahim TÖRE

( Kur’an-ı Kerim’in nüzûlünün 1400 ncü yılı münasebetiyle )
Onbeş milyonu aşkın insanlarla birlikte İstanbul şehrinde yaşıyorum. Neler görmüş
neler bu büyük şehir. Takvimlere bakıyorum, hepsi de “ 21 Temmuz 2010 ” tarihini
gösteriyor.
Bilmem kaç milyon senedir, bize uçsuz bucaksız gibi gelen uzayda yol almakta olan,
benim gibi yaşlandığı da söylenen “Dünya” denen uzay aracında milyarlarca yolcularla birlikte seyahat etmekte olduğumu hissettim. Dünya uçağında yaşayan insanlardan
başka diğer canlılar; zamanı ve mekanı idrak edemeden, sebep-sonuç ilişkisi kuramadan yani varlığın farkında olamadan yaşarlarmış.
Aniden bir korku hissettim; trilyonlarca yıldızlarla beraber, semâda, saatte bilmem
kaç bin kilometre hızla gitmekte olan bir ismi de “ arz” olan uçağımızdan düşmemek
için çocukken köyümüzde bindiğimiz traktör römorkunda çömelip de bir yerlerden tutunmaya çalıştığım gibi tutunacak yer aradım.Tarifsiz bir ürperti yaşadım içimde. Peygamberî bir duayı söyledim içimden ve sakinleştim.
‘ Allah’ın adıyla. Allah’a hamd olsun. Bizim gücümüzde olmaksızın bunu bizim emrimize veren Allah’ı her türlü noksan sıfattan tenzih ederiz. Hiç şüphesiz hepimiz Rabbimize döneceğiz.’
H.Şerif
( Tirmizi )
Sonra; vakit gündüz ortasıydı, kendi ihtiyarımla gözlerimi kapadım, karanlıklarda kaldım. Halbuki gözleri açık olanlar güneş vasıtasıyla her şeyi olduğu gibi görüyorlardı. Aklı
ve gözü sakat olanlar hariç. Gözlerimi basit bir hareketle tekrar açtım. Karanlıklarda
kalan dünyam tekrar bana verilen had ve hesaba gelmez nice nimetler sayesinde, başta güneş olmak üzere tekrar aydınlandı. Gözümün feri kadar, görebildiğim tüm eşyayı
gene olduğu gibi gördüm, idrak etmeye, anlamaya çalıştım.
Ancak akıl gözümün nasıl kapatıp nasıl açtığımı test edemedim.
Daha sonra; yüzlerce TV kanallarında, internet sayfalarında, gazete ve kitap yapraklarında, radyolarda hem aklım hem gözlerimle dolaştım durdum. Maalesef dergi ve
bültenlere bakmağa fırsat bulamadım.
“En güzel surette yaratılan ve eşref-i mahluk olan insanlar” içinde yer almaya çalıştım. Hakiki gündemi yakalamak için epey uğraştım. Köşe yazarlarını okudum. Spor
sayfalarında top gibi kaleden kaleye tekmelendim. “Hak’kın gör dediklerine de bak,”
diyenlere de, “ şeytanın gör dediklerine bak” diyenlere de baktım.
Dünyada ortalama hergün 700 bin kişi ölüyormuş, bu piyangodan haberi yokmuş
gibi yani ölüm kendileri için yokmuş gibi yaşayan insanlara da hayretle baktım. Halbuki
korkunç bir süratle kabre doğru, toprakta eriyip kaybolmak üzere ahiret yurduna doğru
yol alıyorlar. Merhum Vehip Sinanın bir karikatürü gözümün önüne geldi. O karikatürde, büyük bir gemi rotasını ayarlayıp hedefine göre giderken, bazı şaşkın yolcular geminin rotasına bakmayarak tam tersi yere gittiğini sanma vehmi çizilmişti. Muhteşem bir
tespittir bana göre.
Dünya gemisinde de ne kadar çok nereye gittiğinin farkında olmayan zavallılar var.
Hem 2010 yılında… Hem de en çağdaş yer ve makamlarda…İslâmiyet rahmet ve şfrkât
dinidir. Onlara acıyor ve kendilerine hidayet temenni ediyoruz.
Güneş nasıl ki şu alemimizi aydınlatır, ısıtır, bizi döndürür, uzayda gezdirir..Dünya30
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mızı rengarenk çiçeklerle güzelleştirir. Manevi alemimizi aydınlatan Allah kelamı olan
Kur’an-ı Kerim de böyledir. Biri Rabbimizin kudret ve irade sıfatından gelir, diğeri kelam
sıfatından gelir.
Bu yılın Kur’an-ı Kerimin nüzûlünün 1400 ncü yılı olduğunu hatırdan çıkarmayalım.
Malum Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yılı “Kur’an yılı” ilan etti. Çok da güzel etti.Rabbim emeği geçenlerden razı olsun. Amin
Kur’anın da sayfalarını açtım kalbimi ruhumu da açıp, ona hazır ettim. Bir oraya baktım bir ötekilerine. Bütün güzellik ve dupduru gerçeğin bu tarafta olduğunu bütün benliğimle hissettim.Bütün kötülüklerinde muhalif tarafta olduğunu bildim..
Keşke en güzel surette yaratılan ve gerçeğe aşık ve tali olan insanlık bunun farkına en
kısa zamanda varabilse. Keşke…!
Hiç dikkat ettiniz mi ? Kainat; atomlardan, elementlerden, bitkilerden, hayvanlardan,
insanlardan, yıldızlara, galaksilere kadar yani mikro alemlerden makro alemlere kadar…
yaratılışın ilk anlarından bu günlere kadar… ne kadar da mükemmel idare ediliyor,yaratılıyor, yaşatılıyor ve iman ediyoruz ki böylece de idare edilecek. Bizi böyle bir kâinatta
hadsiz rahmet ve lütfuyla yaratan ve yaşatan Mevla’mıza razı olacağı kadar hamd ve
senalar olsun.
Bütün dünyada, medeni bütün ülkelerde – devletlerde, anayasalar vardır ve bu
anayasadaki kurallara göre devletler yönetilmeye çalışılır. En büyük ülke ve alem olan
Kâinat da anayasasız olamaz. Kâinat anayasası da kâinat gibi mükemmel olan Kur’an-ı
Hâkim’dir. Bu anayasanın sahibi kâinatında sahibi, yaratanı, yaşatanı olan Yüce Allah’tır.
Bu günkü yaşamakta olduğumuz karanlıklara ve güçlüklere, ışık ve nur olması hasebiyle Kur’an semâsındaki yıldız ayetlerinden sizin de istifadeniz için bir deste ayet
yıldızlarının meallerini derleyerek sizlere sunmaya çalıştım.
İnsanlık olarak Allah hidayetimizi ve Kur’an’dan istifademizi artırsın. Cümlemizi ve
gelecek nesillerimizi de hakiki birer Kur’an hâdimi ve tâlibi eylesin. Amin…
‘Ey İnsan, “Üstün Kerem Sahibi” olan Rabbine karşı seni aldatıp – yanıltan nedir ? Ki
O, seni yarattı, sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir itidal üzere kıldı.’
İnfitar sûresi, 6-7nci ayetler
‘İnsan, bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmüyor mu? Şimdi o, apaçık
bir düşman kesilmiştir.’
Yasin sûresi 77nci ayet
‘Kötü işleri kendilerine iyi göründü.’
Tövbe sûresi 37 nci ayetten
‘ Ey inananlar size ne olduki “Allah yolunda savaşa çıkın” dendiği zaman yere çöküp
kaldınız Ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldunuz ? Oysa dünya hayatının geçimi
ahirete göre pek az bir şeydir.’
Tövbe suresi
38
‘ Mü’min erkekler mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Onlar iyiliği teşvik eder,
kötülükten sakındırır, namazlarını dosdoğru kılar, zekatlarını verir, Allah’a ve Resulüne
itaat ederler. İşte onları Allah rahmetine eriştirecektir. Muhakkak ki Allah’ın kudreti herşeye galiptir ve Onun her işi hikmet iledir.
Tövbe sûresi 71nci ayet
‘ Mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara Allah, ebedî olarak kalmak üzere, altından
ırmaklar akan Cennetler ve Adn Cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah’ın
rızâsı ise en büyük mükafattır. En büyük kurtuluş da işte budur.’
Tövbe sûresi 72 nci ayet
‘ Kafirler de birbirlerinin dostudur. Eğer size emredileni yerine getirip mü’mini dost,
kâfiri düşman bilmezseniz, yeryüzünde fitne çıkar ve pek büyük bir fesat meydan alır.’
Enfal sûresi 73 ncü ayet
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P Sİ KOLOJ İ

Niçin kilo alıyoruz
Sefa SAYGILI

*Gıda alımındaki artış. Porsiyonların büyümesi.
*İşlenmiş ve fastfood yiyeceklerin çokça tüketilmesi.
*Geleneksel beslenmeden ve mutfak yemeklerinden uzaklaşıp Batı türü beslenmeye
başlanması.
*Çocukların (tabi daha az oranda yetişkinlerin de) egzersiz ve hareket etmek yerine
her gün 6-8 saatlerini bilgisayar, akıllı cep telefonu ve televizyon karşısında geçirmeleri.
Bu sırada rasgele abur cubur yemeleri.
*Şekerin aşırı kullanımı. Şekerli gıdalara düşkünlük.
Kilo yönetimini nasıl yapmalı?
Kişi obez hale geldiyse tedavi planı için elbette uzmandan yardım almak gerekir. Ancak çok fazla kilolu değilsek hem normal kiloya gelmek hem de kilo almamak için dikkat
edilecek hususlar var. Yazımızda bunlardan bahsetmek istiyorum. Araştırmalardan derlediğim bu ipuçlarına uyarak çok daha sağlıklı olabiliriz:
*Kilo verme sürecine sadece kendimizi kararlı, azimli ve hazır hissediyorsak başlamalıyız. Gerçekleştirmek istediğimiz kilo kaybı bir yaşam şekline bağlıdır ve hayat boyu
sürdürülmesi için motivasyon gerekir.
*Egzersiz yapalım. Hareketsiz insanlar kilo alırlar. Günde en az 7.500 adım, hatta
daha iyisi 10 bin adım yürümeyi alışkanlık haline getirelim.
*Yeterince ve düzenli uyuyalım. Egzersiz özellikle geceleri 7-8 saat uykuyla desteklendiğinde yağ hücrelerini yakar, kasları geliştirir, metabolizmayı hızlandırır, kilo ayar
noktasını düşürmeye yardım eder. Stresi ve stresin sebep olduğu karbonhidrat bakımından zengin gıdaları arzu etmeyi azaltır.
*Baştan çıkaran yiyeceklerden uzak duralım. Gıda marketlerine tok gidelim. Kilo aldıran cezbedici gıdaları evimize sokmayalım ve ulaşacağımız yerde tutmayalım.
*Özellikle şekerden ve şekerli gıdalardan (tatlılar, pasta ve kekler, gazoz ve kolalar
gibi) uzak duralım.
*Yine unlu yiyeceklerden sınırlı tüketelim. Beyaz ekmek, börekler gibi.
*Gıda çeşitliliğini sınırlandıralım ve sağlıklı gıdalar tüketelim. Gıdalar ne kadar çeşitli
olursa, insanlar onları o kadar çok tüketirler. Bu yüzden tam tahıllı gıdaları, meyveleri ve
sebzeleri yemeliyiz. Sebze çorbalarında, balık ve zeytinyağlı yemeklerde sağlıklı yağlar
vardır. Taze elma; elmalı keklerden ve elma suyundan daha iyidir.
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*Porsiyonları düşürelim. Yiyecekleri daha küçük kâse, tabak ve kaplarda servis edelim.
*Bütün gün aç kalıp gece koca bir tabak yemeyelim. Aşırı kilolu insanlarda yaygın
olan bu yeme şekli metabolizmayı yavaşlatır. Yenilenler yağa çevrilir hem de uyku esnasında sindirimle meşgul olunduğu için uykunun derinliği ve doyuruculuğu azalır.
*Ayrıca dengeli bir kahvaltı yapanlar daha uyanık ve daha az yorgun olurlar.
*Yemeği yavaş ve iyice çiğneyerek yiyelim. Böylelikle hem yediğimizin tadını ve lezzetini daha iyi anlar hem de daha az yemiş oluruz.
*Dostlarla yerken veya lokantalarda yediğimize dikkat edelim, aşırılıktan kaçınalım.
*Arada sırada gereğinden fazla yiyerek hata yaparsak moral olarak çöküş haline girmeyelim ve sonrasında az yiyerek telafi etmeye gayret edelim.
*Ekran başında iken yememeye dikkat edelim.
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DIŞ TİCARET

Hoşgörü
Şadi EREN

Gelin tanış olalım.
İşi kolay kılalım.
Sevelim sevilelim.
Dünya kimseye kalmaz.

(Yunus Emre )
Marmaduke Pickthall, “İnsan kültürünün yüksek derecesiyle ilişkili bir nitelik vardır;
işte bu nitelik, hoşgörüdür” der.
Hoşgörü Arapçada “Müsamaha, tesamuh” gibi kelimelerle ifade edilirken, Fransızcada
“tolerance” (tolerans) kelimesiyle karşılanır. Hoşgörü; yobazlığın, tahammülsüzlüğün,
fanatikliğin ve radikalizmin mukabilidir.
Hoşgörünün tarifinde, “başkalarının görüş ve düşüncelerini, dinî-siyasî her türlü
inançlarını saygı ile karşılamaktır” denilir. Şüphesiz bu “kim ne yaparsa karışmayalım,
hoş görelim” anlamına gelmez. Bir Müslüman faraza içki içilmesine rıza göstermez, kalben onaylamaz, ama beşeri bir realite olan bu gibi durumlardan dolayı da içki içenle
münasebetini kesmez, elinden gelirse onu bu durumdan kurtarmaya çalışır. Yani o, içki
içenlerin değil, onlardaki kötü sıfatların düşmanıdır.
“Dinde zorlama yoktur” ayeti, hoşgörünün engin sınırlarını çi-zer. Ayetin sebeb-i nüzulü, ayeti daha da iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Şöyle ki:
Medineli Müslümanlardan birinin hicret öncesi Hristiyan olmuş iki oğlu vardı. Bunlar
Medine’ye geldiklerinde “ikiniz de Müslüman olmadıkça sizi bırakmam” dedi. Onlar da
reddettiler. Sonunda Hz. Peygambere müracaat ettiler. Bu zat dedi: “Ya Rasulallah, bu
iki oğlum gözümün önünde ateşe mi girecekler?” Bu münasebetle üstteki ayet nazil
oldu.
“Rabbinizden size hak gelmiştir. Artık dileyen iman etsin, dileyen kâfir olsun” ayeti de
konumuz açısından manidardır. “Akla kapı açmak, ihtiyarı elden almamak” dinin önemli
esaslarından biridir.
Hz. Peygamberin hayatında nice hoşgörü örnekleri vardır. Şöyle ki:
-Hz. Peygamber zamanında Abdullah Bin Nuayman isminde birisi vardı. Bu adam çok
içki içer, hemen hemen daima sarhoş dolaşırdı. Ancak hoş sohbet biri olduğundan Peygamberimiz onu çok sever, hatta zaman zaman onu aratır, kendisiyle sohbet ederdi.
İçtiği zamanlar, yakalanıp huzura getirildiğinde de cezasını uygulatırdı.
Yine bir gün Abdullah, sarhoş bir halde Allah Rasulünün huzuruna çıkarılmış ve cezalandırılmıştı. Orada bulunanlardan Hz. Ömer Abdul-lah'a lanet okuyup; "Bu adam ne
kadar da içiyor; şunun boynunu vura-lım daha iyi!" dedi. Hz. Peygamber, Hz. Ömer’e
kızarak şöyle buyurdu: "Ona lanet etme ey Ömer! Allah'a yemin ederim ki; onun hakkında kesin olarak bildiğim bir şey varsa, o da şudur: O, Allah ve Rasulü'nü çok seviyor."
-Medine’ye misafir olarak gelen bir bedevi, Peygamber Mescidinin bir köşesine küçük
abdestini yapar. Durumu farkeden sahabeler adamın üzerine yürümek isterler. Hz. Peygamber buna engel olur, bir kova su getirtip orayı temizlemelerini söyler. Adam rencide
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olmadan döner. Hz. Peygamber şöyle der: "Eğer sizin düşündüğünüz gibi yapsaydık bu
insanı ebediyen kaybedecektik."
-Devs kabilesinden Tufeyl Bin Amr, kabilesini İslâm'a davet eder, ancak onlar kabul
etmezlerdi. Bunun üzerine Mekke'ye, Resûlullah'ın yanına varıp şöyle dedi: “Ya Rasulallah! Devs kabilesi bana galip geldi, İslâm'dan uzak durup âsi oldular. Onlara beddua et!”
Rasulullah ise: "Allahım! Devs'e hidayet et!" diyerek dua etti ve Tufeyl'e:
"Kavminin yanına dön! Onları İslâm'a davete devam et ve kendile-rine yumuşak davran!" buyurdu.
Tufeyl, kavminin yanına döndü. Resûlullah Medine'ye hicret edinceye kadar, onları
İslâm'a davet etti.
-Benzeri bir durum Sakif kabilesi için söz konusudur. Yapılan savaşta Sakif okçuları
Müslümanlara hayli zarar vermiştir. Sahabeden bir kısmı, "Ya Rasulallah Sakif kabilesinin okları bizi yaktı, onlara beddua et!" deyince, Resulullah şu duayı yapar: "Allahım,
Sakife hidayet ver!"
Bernard Lewis, en büyük İslam devletlerinden biri olan Osmanlı’da hoşgörü meselesini şöyle değerlendirir: Hoşgörüyü, ayrımcılığın ol-maması değil de, zulmün olmaması
diye tanımlarsak, bu konuda Os-manlı'nın XIX. yüzyılın sonlarına dek mükemmel bir
sicile sahip olduğu söylenebilir.
Lewis, bu konuda Müslümanlarla gayr-i Müslimlerin farkını şöyle nazara verir: Balkanlar'daki Osmanlı yönetimi son bulduğunda, Balkan halkları dinleri, dilleri ve ulusal
kültürleri bozulmamış olarak ulusal varlıklarını sürdürdüler. Hâlbuki Hıristiyanların fethinden sonra İspanya ya da Sicilya'da ne Müslüman kalmıştır, ne de Arapça konuşan.
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Theremin
İbrahim BİÇER

Teremin ilk elektronik ve çalarken temas gerekmeyen müzik aletidir. İsmini
mucidi olan Rus Profesör Leon Theremin'den alır, 1928'de mucidi tarafından
patenti de alınmıştır. Gerçek adı Termenvox veya Aetherphone'dur. Daha sonra İngilizceleşerek zamanla "Theremin" adını almıştır. Kontrolü iki metal anten
arasında sağlanır, bu antenler aleti çalan kişinin ellerinin pozisyonunu algılarlar. Bir el ile titreşim dalgaları gönderilir, diğer el ile de sesin şiddeti ayarlanır.
Theremin ürkütücü sesler ile birleşik bir alettir. Elektrik sinyalleri Theremin
üzerinde büyütülür ve bağlı olan hoparlörlere gönderilir.
Theremin sanat müziklerinde ve rock gibi popüler müziklerde de kullanılır.
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ÇABA HARCAMADAN SONUÇ ALINMAZ
Nur Deniz Süzen

Günlerden bir gün, küçük Emir yine aklında
sorularla mahallesinde dolaşıyordu. Mahalle
sakinlerinden biri olan Hüseyin Bey’in yanına
doğru ilerledi. “Emek Bakkal”ın önünde durduğunda, saçı sakalı beyaza karışmış, çayını
yudumlayarak oturan adama bakıp konuştu:
“Günaydın Hüseyin amca! Günün bereketli
olsun!”
Yaşlı adam gözünü, yolda top oynayan
çocuklardan çekip ona çevirdi. Yüzüne samimi
bir gülümseme kondu.
“Günaydın Emir yavrum, sağol! Hayırdır,
seni hangi rüzgȃr attı buraya?”
Emir, ellerini önünde kavuşturup, utana
sıkıla konuştu:
“Sorma Hüseyin amca! Aklıma yine bir şey
takıldı, çıkmıyor.”
Yaşlı adam, ihtiyarlıktan kırışmış ama
hȃlȃ gamzeleri gözüken yanakları ile güldü.
Buruşuk elini, çocuğun narin ve yepyeni, genç
elinin üstüne koyarak konuştu:

gerek güzel yavrum. Sen bir işe başladın. Şimdi onu bitirmeden geri dönme!’ dediler.
Ama ben hȃlȃ anlamıyorum! Ne olur ki
bisikleti bana alsalar?”
Yaşlı adam, elini çocuğun omzuna desteklercesine birkaç kez vurup güldü.
Emir’in kalem kaşları kalkmış, karşısındaki
yaşlı adama şaşkınca bakıyordu. Yani onun
anlattıklarına gülüyor muydu?
Yaşlı adam şöyle konuştu:
“Bak Emircim! Annem ve baban haklı.. Şimdi iki öğrenci düşün; bu iki öğrencinin sınavları olduğunu ve yüksek puan almaları gerektiğini hayal et. Birinci öğrenci derslerine her
gün düzenli şekildi çalışsa… İkinci öğrenci hep
telefona, televizyona baksa ve hiç çalışmasa…
Sence sınavdan hangisi yüksek puan alır?”
Emir hiç düşünmeden cevap verdi:
“Tabi ki birinci öğrenci…”

“Önce çek bir tabure! Sonra söyle bakalım
neymiş aklını karıştıran şey?” dedi yaşlı adam.

Yaşlı adam onu onaylarcasına başını salladı.
Yine bilge bir ses tonuyla konuştu:

Emir hemen, onun gibi tahta bir tabure
çekip oturdu karşısına. Dertli bir biçimde
konuştu:

“Aynen öyle! Çünkü birinci öğrenci, o notu
alabilmek için çalışıp çabaladı ve kazandı. İşte
bu yüzden, senin de sabırla kumbarandaki
paraları biriktirip, istediğin bisikleti alabilmek
için çaba harcaman gerekir. Hiçbir çaba harcamadan sonuca ulaşamazsın.”

“Şimdi Hüseyin amca, biliyorsun. Benim çok
istediğim bir bisiklet var! Fakat alacak param
yok. Ben de bu konuyu annem ve babamla
konuştum. İkisi de, bisikleti kendi biriktirdiğim parayla almamı istediler. Ben de tamam
dedim. Bir hafta boyunca, elime geçen bütün
paraları kumbarama attım. Bir haftanın
sonunda kumbaramı açtım ama içinden çıkan
para, bisiklet parasının çeyreği bile olmadı.
Annemle babama dedim ki:
‘Anne, baba! Ben para biriktiremiyorum.
Sadece bir seferliğine bu bisikleti siz alsanız?’
Onlar da kabul etmediler ve:
‘Bir ödül almak için çalışmak, çabalamak

Emir, yaşlı adamın söylediklerini küçük
aklında ölçüp tarttı. Hüseyin amca haklıydı,
hem de çok… Daha bir hafta sabredebilmişti. Hedefine ulaşmak için, para biriktirmeye
devam etmeliydi. Küçük tombul yanakları sevinçle kızardı. Hüseyin Bey’e teşekkür ederek
oradan ayrıldı.
Eve dönünce, ailesine yeni kararını açıkladı.
Bir aylık sürecin sonunda hedefine ulaştı..
En önemlisi şunu anladı:
Çaba harcayıp sabretmeden, hiçbir sonuç
alınamazdı.
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ENNIO MORRICONE
Efe AKIMCILAR
Film müziklerinin efsane ismi dünyaca
ünlü İtalyan besteci Ennio Morricone 91 yaşında hayatını kaybetti.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, Oscarlı müzisyen Morricone'nin Roma'da tedavi gördüğü klinikte gece saatlerinde hayatını
kaybettiği açıklandı.
ROMA'DAKİ EVİNDE DÜŞTÜ
Morricone’nin birkaç gün önce Roma’daki
evinde düşerek uyluk kemiğini kırdığı ve bir
süredir tedavi gördüğü belirtilen haberlerde,
cenaze töreninin aile arasında özel şekilde
yapılacağı ifade edildi.
İTALYA BAŞBAKANI'NDAN MESAJ
Başbakan Giuseppe Conte, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şef Ennio Morricone’nin sanatsal dehasını ve onu her zaman
minnetle hatırlayacağız. Hayal etmemizi,
duygulanmamızı, düşünmemizi sağlayan notaları, müzik ve sinema tarihinde silinmez şekilde kalacak" ifadesini kullandı.
ENNIO MORRICONE KİMDİR?
1928 doğumlu İtalyan müzisyen Ennio
Morricone, 20. yüzyılın en tanınmış ve takdir
görmüş film müzisyenlerinden biri olarak kabul edilir. 500'den fazla film ve diziye müzikleriyle hayat vermiştir, ancak en fazla Sergio
Leone filmlerine yaptığı müziklerle hatırlanmaktadır.
Bestecinin çalışmaları elektronika'dan rock'a, konçerto'dan avant-garde caz'a kadar
çok geniş bir yelpazenin içinde yer alır. Bunların nispeten az bir kısmı Western tarzın-

da olmasına rağmen, en çok bu işleriyle ün
kazanmıştır. Morricone'nin minimal, rafine
müzik tarzı bilhassa İyi, Kötü, Çirkin (Sergio
Leone, 1966) ve Once Upon a Time in the
West (Sergio Leone, 1968) gibi klasik spagetti
westernlerinde kendini gösterir. Yine Sergio
Leone'nin 1984 yapımı unutulmaz filmi Once
Upon a Time in America filminin de müzikleri
onun elinden çıkmıştır. Daha yakın zamanlarda, Misyon (The Mission, Roland Joffé, 1986),
Dokunulmazlar (The Untouchables, Brian
DePalma, 1987), ve Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988) gibi filmlere yaptığı
müziklerle konuşulmuş ve olumlu eleştiriler
almıştır.
Günümüz yönetmenleri, başta Quentin
Tarantino olmak üzere Morricone'nin geçmiş
çalışmalarına filmlerinde yer vermeyi sürdürmektedir. Morricone, 2007 yılında Onursal
Oscar Ödülü'ne layık görülmüştür. 2016 yılında 88. Oscar Ödülleri'nde The Hateful Eight
filmine yaptığı müziklerle En İyi Film Müziği
dalında Oscar kazanmıştır.

V İ D E O - OY U N

BATUHAN
PINARBAŞI

İlk piyasaya sürülme tarihi:
22 Mayıs 1980
Besteciler: Shigeichi Ishimura; Toshio Kai
Tasarımcı: Tōru Iwatani
Arcade sistemi: Namco Pac-Man
Dolap: Upright, cabaret, masa oyunu
Geliştiriciler: Namco, Namco Networks,
Interactive Brains, Atari
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ÇÜRÜK ELMA
Ülkü KARA

Geçmiş bir çürük elma. Tadı damağımızda kalan yanlarını yedik bitirdik.
Günümüz insanının dostluk anlayışında hayli farklılıklar olduğunu gözlemliyoruz son
günlerde.
Dert edinenlerle dert dinleyenler arasında gelişen sözde dostluk, derleşmek yerine
dert eşmekten öteye gidemiyor maalesef.
Hiçbirimiz geçmiş zamanın dereleri ile geleceğin dağlarına bakamıyoruz. Dere akar
gider, dağ aşılması güçtür, ardı görünmez. Gücümüzün yettiği kaderin çizdiğinden ibaret.
Dünü dünde bırakmayı beceremiyoruz her ne hikmetse! Oysa bu konuda büyülerimizin bugünün kıymetini bilme hususunda ne güzel tavsiyeleri vardır.
"Günde bir taşı bina-yı ömrümün düştü yere,
Can yatar gafil, binası oldu vîran bîhaber"
Mâzi olan geçmiş zamana bakarken, teselli yerine vahşet gören Bediüzzaman; geleceğe baktığında da karanlık bir kabrin dehşetini gördüğünü ifade eder. Bu durumda
eğer üzülecek veya üzeceksek ancak gelecek kaygısı ile olmalı geçmiş derdi ile değil der.
"Görüyorum ki hayat ağacının tek meyvesi var o da benim cenazem, o meyve üstümde duruyor, bana bakıyor."
"Beden ağacının aşağısı toprak, ayaklar altında çiğneniyor, kimbilir günde kaç defa
kedi köpek eşeliyor." Ezelî geçmişimiz de topraktan değil mi?
Bu söylemleri ile kuşkusuz; ahiret yurdunun kaygısı olmalı tek derdimiz, demek istiyordur Asr' ın müceddidi.
Yoksa;
"......
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem" diyen İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in
dizelerindeki övünç dolu mazî değildir kastettiği.
"Ne geçmiş zamana hükmedebilir, ne de geleceğe nüfuz edebiliriz." Geçmişe ve geleceğe ait emellerimizin ve elemlerimizin bugün bize hiçbir faydası yok.
Bu hususta bir çok düşünürden derlenen veciz sözlerle sizleri başbaşa bırakarak
çoktan yiyip bitirdiğimiz,öşelege dönen bir çürük elma hükmündeki geçmişten sadece
ders almamız, olmuş bitmiş için haddinden fazla dertlenmememiz tavsiyesiyle sizler
için bu hususta derlediğim veciz sözlerin kalbimize, zihnimize, dimağımıza ve ruhumuza şifa olması dileğiyle...
"Ömür üç gündür;dün geçti, yarın meçhul , sen bugünün kıymetini bil."
"Dün çöplüktür, çöpü de ancak kedi köpek eşeler."
"Dün, dündür, bugün bugündür, sen yarından haber ver."
"Ne oldum deme, ne olacağım de."
"Geçmişe tutunan, geleceği yakalayamaz."
"Asla geçmiste yaşama, ondan ders al."
"Dün dünde kaldı cancağazım bugün yeni şeyler söylemek lazım."
40
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"Acı veriyorsa geçmiş geçmemiş demektir."
"Geçmiş, geçmişte kalmıştır,biz işimize bakalım."
"Şu içinde bulunduğun tek anlık ömrünü fırsat bil ve onunla meşgul ol, ne geçmişe üzül,
ne gelecekten kork."
"Bütün hayatını geriye bakarak geçiremezsin."
"Geçmişi bir kitap gibi kullanın, eviniz gibi değil."
"Geride bıraktıklarına odaklanırsan, önünde seni bekleyenleri göremezsin."
"Geçmişimizi bugüne taşıdığımız sürece, bugün yeni bir gün oImuyor. Geçmişin yükünden kurtuIamadığımızda, her sabah yeni bir güne değiI, düne uyanıyoruz."
" Bugünün değerini anIamadan yarını bekIeyen bu insanIar, dünün geçtiğini ve yarının
beIki de hiç geImeyeceğini düşünemiyorIar. "
"Geçmiş, geIeceğin maIzemesidir. Çürük malzeme ile gelecek inşa edilemez"
"Dünü unutmaIı, bugünü yaşamaIısınız. Çünkü dün iIe bugün arasında bir kavga çıkarsa;
yarını kaybedersiniz! "
Dipnot:
(Geçmişin geçmişliğine kelâmı olanlar)
Bediüzzaman Said Nursi
Niyazi Mısrî
Necip Fazıl Kısakürek
Mevlana
CemiI Meriç
BaIzac
Get Carter
R.Wilkins
Ratatoille
Amin Maalouf
Cicero
DougIas Burton
Murathan Mungan
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Sokullu Mehmet Paşa Camii
Cengiz AVCILAR

Kitabe şöyledir : Hem nam-ı
Fahr-i âlem yani Vezir-i Azam
Kim baht-ı lâyezali ikbâl-i sermedidir.
Küffar-ı hâk-isarın yıkıp kenisesini
Bir mâbed eyledi kim şehrin seramdidir.
Beyt-ül-ibade oldu o dar-ı küfrü zulmet
Hakka bu mucizat-ı kübrayı Ahmedîdir,
Tarih fikr ederken bu fethe tarih-i gayb
Didi bu cami din-i Feth-i Muhammedîdir.
Fi tîs'a ve seb'jneve tis'a mie. (979)
Kadırgada, Küçükayasofya Mahallesi, Şehit Mehmetpaşa Yokuşu 15 numarada yer almaktadır. Camii, II. Selim'in kızı ve Sadra¬zam
Şehit Mehmet Paşa'nın zevcesi olan Esmahan
Sultan H.979/M.1571 yılında, kocası adına
yaptırmıştır. Cami, Sultanahmet meydanından Kadırga'ya inen yo¬lun üzerinde, oldukça eğimli bir mevkide ve Bizans Devrinin Aya
Anastasia Kilisesi¬nin bulunduğu yerde inşa
olunmuştur. Sokullu Camii, Mimar Sinan'ın
en güzel eser¬lerinden biridir. Dış Avlusu olmayan ca¬miin iç avlusuna Kuzey Kapısından
merdi¬venlerle girilir. Bu avlunun üç tarafı revaklar ve bunların gerisinde yer alan üzer¬leri
Kubbeli 16 medrese odası ile kuşatıl¬mıştır.
Revakları Kubbeye bağlayan ke¬merler, önemli bir mimari tarzı simgele¬mektedir. Merdivenle çıkılan girişin üze¬rindeki dershane ile
yan girişlerdeki müez¬zin ve kayyım odaları bu
avluya değişik bir hava vermektedir. Ayrıca avlunun ortasın¬da, sütun ve mermer şebekeleri
sanatkârane işlenmiş,kubbeli ve o nisbette de
mü¬tenasip bir şadırvan bulunmaktadır.
Cami dikdörtgene yakın bir plân arzetmektedir. Burada Mimar Sinan, altı payeli klâsik
devir plân şemasını tekrar uygula mıştır. Son
cemaat yeri, istalaktitli gayet güzel mermer
sütunlar, sivri kemerlerle birbirine bağlanmış,
üzerleri kubbeli çok güzel yedi bölümden ibarettir. Yuvarlak kemerli portalin üzerinde ise
sülüs hatlı kapı kitabesi yer almaktadır.
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Camiin ana mekânının üzeri 13 m. ça¬pında merkezî bir kubbe ile örtülüdür. Bu kubbe, Mihrap ve portal tarafında ikişer,yan kenarlarının ortasında birer tane ol¬mak üzere
toplam altı ayağa dayanmakta¬dır. Bu ayaklar
birbirlerine yuvarlak ke¬merlerle bağlanmışlardır. Buradan bir al¬tıgene ve oradan da çini
pandatiflerle kub¬be yuvarlağına geçilmektedir. Kubbenin yanlara açılmasını önlemek
amacıyla ca¬miin dışına, her ayağın üzerine bir
ağırlık kulesi oturtulmuş ve köşelere birer yarım kubbe eklenmiştir. Mihrap ve minber taş
işçiliğine güzel bir örnektir. Ayrıca minbe¬rin
külahı çinilerle kaplanmıştır.
Camiin kesme taştan minaresi sağ tarafta
inşa edilmiş olup, gövdesi üzerinde Mimar Sinan'ın birçok eserinde rastlanan dikey hatlar
bulunmaktadır. Ayrıca şere¬fe, süslemeli ve
korkulukları gayet nefis¬tir. Camiin kemerlere
kadar İznik çinileri ile kaplı mihrap duvarı Türk
çini sanatı¬nın en olgun safhasını göstermektedir.
Caminin süslü pencereleri üzerinde mavi
zeminli beyaz süslü hatla tamamen çini dekorlu kitabeler, Türk hat ve çini sa¬natının şah
eserlerindendir. Camiin kalem işleri de oldukça zengindir. Özellikle avlu giriş kapısının tavanını kaplayan malakâri örnekler, mahfil tavanları mükemmel eserlerdir.
Camiin haziresinde, tarih ve sanat ta¬rihi
bakımından kıymetli mezar taşları bu-lunmaktadır. Burada, Sokullu Mehmet Paşa'nın iki torunu medfundur
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ABDÜLHAMİT HAN
Nazmiye Gül KÖSE

Sultan Abdülhamit Han hakkında yıllardır yazılan müsbet ve menfi yazılardan beri olarak,
şahsiyetinden de bahsetmek gerektiği kanısındayım. Üstün zekasıyla, imparatorluğu nasıl
yükselttiği pekçok kişi tarafından bilinir. Oysa
karakteri, yetenekleri, ilgisini çeken konular
hakkında pek fazla malumat sahibi değiliz.
Osmanlı imparatorluğunun müstesna
şahsiyetlerinden Abdülhamit Han, şehzadelik
yıllarından itibaren çok iyi yetiştirilmiş bir kişidir. Gençliğinde Dolmabahçe Sarayının yanı
sıra, Tarabyadaki çiftlikte, Maçka Konağında
ve kardeşi Cemile Sultan'ın sarayında yaşadı.
Diğer şehzadelerden farklı olarak devlet meseleleriyle yakından ilgilenirdi. Yerli ve yabancı
kişilerle fikir alışverişinde bulunur, birlikte gezintilere çıkar ve memleketin durumu hakkında
isrişareler ederdi.
Kardeşlerinden Murat Efendiye büyük
muhabbet beslerdi. Murat Efendi, ilim irfan sahibi, açık fikirli bir insandı. Sık sık onunla fikri
konuşmalar yapardı. Ağabeyinin dışında, devrin
ileri gelenleriyle, her vaziyetin iç yüzünü öğrenmek merakındaydı. Yalnız umumi meselelerle
değil, hususi meselelerle de ilgilenirdi. Hafızası
çok kuvvetli olduğundan, tüm mevzuları hatırlar ve değerlendirirdi.
İktisada çok önem vermekle beraber,
ailevi ve hususi alanda gerekli harcamalardan
kaçınmaz, ama israf da etmezdi. Etrafına iktisatın faydalarını anlatır ve teşfik ederdi. Bazıları
Sultan Hamit'in müsrif olduğundan bahseder.
Böyle düşünmelerine sebep olan, fazlaca bahşiş dağıtmasıdır. Oysa, devlete doğru istihbarat
gelmesini sağlamak amacıyla bunu yapmaya
mecburdu.
Son derece titiz bir insandı. Sağlığına
büyük ihtimam gösterir, yemeklerini özel olarak
hazırlatırdı. Hafif yemekleri tercih eder ve az
yerdi. Kahvelerini kahvecibaşı hazırlar, iki ayrı
fincanda servis ederdi. Kıyafet seçimi hususuna
da ayrı önem verirdi. Şehzadeliğinden itibaren,
çok şık, uyumlu ve tertemiz giyinirdi.
Kitaplara ilgisi pekçok kişi tarafından
bilinir. Özellikle polisiye ve cinayet romanlarını
tercih ederdi. Osmanlı Tarihini farklı kaynaklardan okuduğundan geniş bilgiye sahipti. Yıldız

Sarayındaki mütercim dairesinde, Avrupa'da
yeni yayımlanan kitapların tercümesi yapılırdı.
Mabeyindeki tercüme romanlar bir kütüphaneyi dolduracak kadar çoktu. Romanların dikkate değer olanları, daha evvel tercüme edilir ve
sultana gönderilirdi. Her gece uyumadan önce,
kitap okuturdu.
Sultanın marangozlukdaki hüneri herkesce malumdur. Boş zamanlarını çoğunlukla marangozhanede çalışarak geçirirdi. Avrupa'dan
modern alet edevat getirtmiş, usta ve çırakların
da bu aletlerle çalışmasını sağlamıştı. Çiniye de
meraklıydı ve saray dahilinde bir çini fabrikası
kurdurmuştu. Burada üretilen çinileri Avrupalı devlet adamlarına hediye ederdi. Tarihten o
güne kadar kullanılan askeri kıyafetleri toplatıp
bir müze kurdurmuştu. Ayrıca atları çok severdi
ve fırsat bulduğunda safkan atlara binerek, gezintilere çıkardı. Şehzadeliği zamanında da çok
ata binmişti ve bu konuda oldukça başarılıydı.
O dönemlerde Avrupa'dan ülkemize
meşhur artistler gelir, tiyatro temsilleri verirlerdi. Hünkar bazen elçilerle görüşme bahanesi
olarak, gösterilere katılırdı. Bazen de yoğun
çalışma saatlerinden sonra dinlenmek ve devlet meselelerinden biraz olsun uzaklaşmak için
tiyatro izlerdi. Avrupalı sanatçıların dışında Mızıka-yı Hümayun adı verilen alaturka temsiller
yapan bir grup da vardı.
Abdülhamit Han Yıldız Sarayı'nın dışına
pek çıkmazdı. Münzevi bir hayatı tercih etmişti. Bunun en önemli sebeplerinden biri kuruntu
sahibi olması. Saraya gelen jurnaller dolayısıyla, dışarıda kendine yönelik hainliklerden şüphelenmesiydi. Ancak etrafındaki paşaların da
bu kuruntuyu beslediklerini söyleyebiliriz.
Cennet mekan Abdülhamit Han Hazretleri, mühim devlet meseleri için gece yarısı
da olsa uyandırlmayı emretmişti. Böyle saatlerde odasının kapısı çaldığı zaman, başucundaki tuğlayla teyemmüm alır, kapıyı öyle açardı.
Abdestsiz yere basmaya haya ederdi. Bilhassa
devlet meselelerinde abdestsiz karar almaz ve
imza atmazdı. Otuz üç yıl, dışarıdaki düşmanlarla ve içerideki hainlerle mücadele etmiş, bir
karış toprak vermeden,devleti idare etmiştir
Rahmet ve minnetle...
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PEYGAMBERLERE İMAN
Mehmet DİKMEN

• Peygamberlere iman nedir?
Allah’ın, emirlerini ve yasaklarını kullarına bildirmek üzere elçi seçtiği
büyük insanlara Peygamber denir.
Peygamberlere iman; Allah’ın insanları doğru yola iletmek, emir ve yasaklarını
onlara duyurmak için Peygamber denilen elçiler gönderdiğine
inanmak, Kur’an’da Peygamber olarak gönderildiği belirtilen şahısların
Peygamber olduklarını onaylamak demektir.
• Peygamberlerin görevleri nelerdir?
– Allah’ı insanlara tanıtmak,
– Allah’tan aldıkları inanç hükümlerini ve ibadet şekillerini insanlara
öğretmek,
– İnsanlara erdemli olmayı ve güzel huyları aşılamak,
– Bireyler ve toplum arasındaki ilişkileri en medenî ve adaletli ölçüler
içinde düzenlemek, aradaki sosyal bağları kuvvetlendirmektir.
Kısacası, maddî ve mânevî her sahada insanlara tam bir rehber olmaktır. • Peygamberlerin sayısı ne kadardır?
İlk Peygamber Hz. Âdem’den son Peygamber Hz. Muham-med’e gelinceye
kadar tarih boyunca birçok peygamber gelip geçmiştir. Kuvvetli bir
araştırmaya göre bu peygamberlerin sayısı 124 bin, diğer bir araştırmaya
göre de 224 bin kadardır. Bunlardan sadece 25 tanesinin ismi Kur’an’da
geçmektedir.
• Kur’an’da bahsi geçen Peygamberler kimlerdir?
Âdem, İdris, Nûh, Hûd, Sâlih, Lût, İbrâhim, İsmail, İshâk, Yakub,
Yûsuf, Şuayb, Musâ, Hârun, Dâvud, Süleymân, Eyyûb, Zülkifl, Yûnus,
İlyas, Elyesa, Zekeriyya, Yahya, İsa ve Hz. Muhammed. (Hepsinin üzerine
Allah’ın selamı olsun...)
Bunlardan ayrı Kur’an’da ismi geçen Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn
adlı zatların peygamber olup olmadıkları tartışmalıdır.
• Peygamberlerde bulunan ortak özellikler nelerdir?
44
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tüm haberlerinde doğru sözlüdürler. Onlar hakkında kizb (yalancılık) hali
düşünülemez.
2. Emanet (Güvenilir olmak): Peygamberler Allah’ın kendilerine
verdiği vazifeleri yerine getirme hususunda en güvenilir kimselerdir.
Peygamberlerde asla göreve ihanet ve kötüye kullanma hali görülmez.
3. Tebliğcilik: Peygamberler Allah’tan kendilerine vahyolunan şeyleri
ümmetlerine noksansız ve ilâvesiz olarak aynen bildirir, tebliğ ederler.
O haberleri gizlemek, bozup değiştirmek söz konusu değildir.
4. Fetanet: Peygamberler üstün bir akıl ve zekâya, kuvvetli bir hafızaya
ve yüksek bir mantık ve ikna kabiliyetine sahiptirler.
Peygamberlerin delilik, gafillik, cahillik gibi kötü sıfatlarla uzaktan-yakından
hiçbir ilgileri yoktur.
5. İsmet (masumiyet, günahsızlık): Peygamberler gizli-açık her
türlü günahlardan, kusurlardan, kötü huylardan, peygamberlik şerefiyle
bağdaşmayacak eylemlerden uzaktırlar. Günah işlemek peygamberler
hakkında düşünülemez.
Peygamberlere kötü huy ve günah isnad eden her fikir, İslâm inancına
göre sapık ve inkarcı bir düşünce ürünüdür. Mu’cize Nedir?
İnsanların yapmaktan aciz kaldıkları, ancak Allah tarafından peygamberlere
verilen olağan üstü olaylardır. Musa Peygamberin Kızıl Denizi yarıp
İsrail oğullarını denizden geçirmesi olayı gibi. Mu’cize, Allah’ın fiilidir.
Peygamberin Peygamberlik iddiasını ispatlamak için Ona verilir. Bütün
Peygamberler mu’cize göstermiştir.
• Vahiy Nedir?
Vahiy, Allah tarafından geldiğine dair kesin bir bilgi ile beraber, vasıtalı
veya vasıtasız olarak peygamberin ruhunda (kalbinde) bulduğu bir
bilgidir. Vahiy, Allah’ın, Peygamberi ile bir tür konuşmasıdır.
Peygamberler, Allah’tan, dinî hüküm ve bilgileri vahiy yoluyla alırlar.
Vahiy, bazan melek aracılığıyla Peygambere ulaştırılır, bazan aracısız kalbe
ilham edilir.
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M72 LAW
İsmail Hakkı UZUN

ABD'de Talley Defense Systems tarafından tasarlanmış tek atımlık, taşınabilir, 66
mm'lik hafif tanksavar silahıdır. 1983 yılında Amerikan firmaları tarafından üretimine
son verilmiştir, Norveç'te Nammo Raufoss AS ve Arizona'da aynı şirketin fabrikalarında üretimi devam etmektedir. LAW, Kore Savaşı'nda ABD piyadelerinin ana tanksavar
silahı olan bazukanın yerini aldı. TSK tarafından da kullanılmaktadır. Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumu tarafından Eşek Arısı adı verilmiş olan bir sürümü de üretilmektedir.
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Starlink
M. Batuhan PINARBAŞI

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak
üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca
bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara
satmayı da planlamaktadır.
Starlink uydu takımyıldızının ilk aşaması ve kabuk yörüngede (550 km.): yaklaşık
1.600 uydu
2020 yılı Haziran ayı itibarıyla SpaceX 482 uyduyu konuşlandırdı. Ayrıca yine bu aydan itibaren her iki haftada bir gerçekleştirilecek fırlatmalarda, fırlatma başına 60'tan
fazla uydunun yerleştirilmesi planlanmaktadır. Toplamda ise 2020'lerin ortalarında
12.000 uydu konuşlandırılarak, ardından toplam uydu sayısının 42.000'e çıkarılması
planlanmaktadır. İlk 12.000 uydunun üç yörünge üzerinde bulunması planmaktadır: üç
yörüngenin ilki yerden 550 km. yükseklikte ve toplam 1.600 uydunun bulunduğu bir
yörünge, ardından 1.550 km. irtifada yaklaşık 2.800 Ku- ve Ka-band spektrum uydularının bulunduğu başka ikinci bir yörünge ile 340 km. yükseklikte yaklaşık 7.500 V-band
uydularının yerleştirilmesi şeklindedir. Uyduların ticari olarak kullanılmasına ise 2020
yılında başlanabileceği öngörülmektedir.
Gerçekleştirilecek bu girişimle beraber olarak, binlerce uydunun 340 ila 1.550 km.
arasındaki yörüngeye yerleştirilecek olmasının gökbilim üzerinde olası etkilerinin olabileceği ve uzun vadede uzay çöplüğü oluşacağı endişelerine yol açmıştır.
Uydu takımyıldızın tasarlanması, inşa edilmesi ve konuşlandırılması için on yıllık sürenin gerektiği, projenin toplam maliyetinin ise Mayıs 2018’de SpaceX’e 10 milyar ABD
dolarına mâl olacağı tahmin ediliyordu. Ürünün geliştirilmesine 2015 yılında başlandı
ve 2018 yılı Şubat ayında ilk iki prototip uydu test uçuşu ile denendi. İkinci test uyduları
seti ve ilk büyük çaplı konuşlandırma ise 60 adet küçük uydu barındırıyordu ve bu uçuş
24 Mayıs 2019 (UTC) tarihinde gerçekleştirildi. Starlink araştırma, geliştirme, üretim ve
yörünge kontrol operasyonlarının tamamı Redmond, Washington'da bulunan SpaceX
uydu geliştirme tesislerinde yapılmaktadır.
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K A PA K

Her (Hak) Dinde ALLAH Tektir
Yavuz Selim PINARBAŞI

Kıymetli dostlar, aşağıda verdiğim örnekle başlığı pekiştirmek istedim. Zira bütün dinlerin kaynağı ve amacı aynı olmakla beraber; sonradan beşerin uydurmaları sonucunda
mecrasından çıkmıştır. Aslında bu gibi ifsatlar Yaratıcı’ya iftira ze haksızlıktır. Bakın uzun
yıllar önce din adamları nelerle uğraşmış:
Doğu Roma İmparatoru Licinius ile Batı Roma İmparatoru I. Konstantinos, 313 yılında
yayımladıkları Milan fermanıyla hıristiyanlara yapılan zulme son vermiş, Hıristiyanlığa
serbestlik tanımışlardı. Ancak daha sonra Doğu Roma İmparatoru Licinius, topraklarındaki hıristiyanlara baskı uygulayıp zulmetmiş, sürüp giden teolojik tartışmalara da ilgisiz
kalmış, 323’te iki imparator arasında gerçekleşen savaşta I. Konstantinos galip gelerek
bütün Roma İmparatorluğu’nun hâkimiyetini ele geçirmiştir. Öte yandan imparatorluğun doğusunda Ariusçu piskoposlarla diğerleri arasındaki tartışmalar onu dinî olduğu
kadar siyasî birlik açısından da endişeye sevkediyordu. Bu sebeple güvenini kazanmış
olan Kurtuba (Córdoba) piskoposu Hosius’u (Ossius) bu ihtilâfı bertaraf etmek üzere
görevlendirdi ve böylece din adamları arasındaki ihtilâflar siyasî bir boyut kazanmış
oldu. Konstantinos’un mektuplarıyla İskenderiye’ye giden Hosius, tarafları uzlaştırmak
amacıyla 324’te Antakya’da bir sinod tertip etmiş, başarılı olamayınca Arius ve arkadaşlarının görüşlerini o da mahkûm etmiştir. Bunun üzerine Konstantinos, söz konusu
ihtilâfın giderilmesi ve başka konuların da ele alınması için batının ve doğunun bütün
piskoposlarını davet ettiği ilk ekümenik konsili İznik’te toplamaya karar vermiştir.
İznik Konsili, bugünkü İznik’te (Nicea) -bugün İznik Gölü altında kalmış olan- bir sarayda gerçeklemiştir. 381 Episkopos’un katılımıyla toplantı başlamıştır. MS. 325
Konstantin, toplantının açılış konuşmasında şunları söylemiştir:
“Arkadaşlarım, sizlerle böyle bir birliktelik ve paydaşlık içinde olmak benim en büyük
duamdı. Hepinizi bir arada gördüğüm için, görüş birliği içerisinde bulunduğumuz için
ve dualarımı kabul ettiği için Kralların Kralı Allah’ımıza şükretmeyi borç bilirim. Şimdi,
zorbaların ve tiranların Allah’a karşı olan savaşı, kurtarıcımız olan Allah’ın gücüyle ortadan kaldırıldığına göre, kıskanç ve kötülükle dolu düşmanlarımızın, kendi sapkınlıklarıyla esenliğimizi ve bereketimizi yok etmesine izin vermeyelim! Bana göre Allah’ın
Kilisesi’nin bölünmesi, herhangi acımasız bir savaştan veya dünyasal eziyetten çok daha
kötüdür!”
Konstantin, (MS.)300 yıldır süren eziyetin sonunda böyle bir toplantıyı düzenleyebildiği için duyduğu memnuniyetten söz ediyor.
İznik Konsili’nin temel konusu, İsa Mesih’in kimliği konusudur. Bilinmesi gereken en
önemli konu, aslında Mesih’in tanrısallığının ya da Üçlü Birlik (Teslis) inancının tartışılmadığı, bazı önemli teknik detayların konuşulduğudur.
III. yüzyılda Antakya ekolüne mensup Lucian’ın, İsa’ya hulûl etmiş olan kelâmın son48
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radan yaratıldığı ve Allah’ın ezelî kelâmından farklı olduğu, dolayısıyla İsa’nın Tanrı’dan
farklı ve aşağı bir konumda bulunduğu şeklindeki görüşü (VIII, 1057-1058), IV. yüzyılda
talebelerinden Arius tarafından Teslis anlayışına karşı olan ve zamanla Ariusçuluk diye
adlandırılan bir ekolün geliştirilmesine zemin hazırlamıştır.
İznik Konsili’nin en çarpıcı tartışması, Mısır’dan gelen bir rahip olan Arianus’un Mesih’in tabiatı ile ilgili iddia etmiş olduğu ayrıntılardı.
Arianus’a göre İsa (as) Allah’a en yakın olan, ama Tanrı olmayan bir varlıktı. İsa (as)
ilk yaratılan varlıktı ve evrenden önce yaratılmıştı. Evren İsa (as) aracılığıyla Allah tarafından yaratılmıştı. Arianus’la fikir birliğinde bulunan çok küçük bir azınlık vardı ve ikisi
dışındakiler fikirlerini değiştirmişlerdi.
-"Şüphesiz Allah'ın yanında Hz. İsa'nın durumu Hz.Adem'in durumu -yaratılışı- gibidir. Onu -Adem'i- topraktan yarattı sonra ona 'ol' dedi, o da hemen oluverdi." (Ali İmran, 59)
İznik Konsili’nde bu görüş sapkın olarak kabul edilmiş ve İsa Mesih’in kimliği ile ilgili
tartışmalar son bulmuştur.
İznik Konsili’nin 325 yılında toplanması bir tercihten ya da baskıdan değil; 300 yıl
süren Büyük Zulmün sona ermesinden kaynaklanmıştı. MS.64 yılından 313 yılına kadar
süren bu karanlık dönemde sürekli canlarını kurtarmaya çalışan Hristiyanların, böylesine bir toplantıyı düzenlemeleri imkânsızdı.
Bu 300 yıllın sonunda zulmün ortadan kalkmasıyla, ilk fırsatta İsa (as) dua ettiği gibi
Kilise’nin birliği kaygısıyla dünyanın değişik yerlerinden ki Hristiyan önderler buluşup bu
önemli konuları tartışmışlardır.
Konstantin’in açılış konuşmasında gördüğümüz üzere, bu buluşmanın amacı karanlık
dönemin sonunda inananların bölünmesi tehlikesinin ortadan kaldırılması ve bir olma
amacının gözetilmesidir.
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Ayasofya fethedildi!..
Dursun GÜRLEK

Müjdeler olsun, Ayasofya fethedildi.
Böylece Fetih Hadisi’nin sırrı bir kere daha
tezahür etti. Zaten kısa bir süre önce, içinde okunan Fetih Suresi, esaret süresinin
bittiğini, ulu mabedin yine cami olacağını
müjdeliyordu. 29 Mayıs 1453’de Hazreti
Fatih sayesinde Müslüman olan Ayasofya
1934 yılına kadar asli hüviyetini İslam’ın
nuruyla muhafaza etti. O tarihten günümüze kadar tam 86 yıl asıl görevini yerine
getiremeyişinin, ibadetten mahrum kalışının acısını ve hüznünü yaşadı. Cenab-ı
Hakk’a sonsuz şükürler olsun ki, 86 yıllık
fetret devri 10 Temmuz 2020’de, minarelerinden ikindi ezanları okunurken sona
erdi, Ayasofya Kilisesi, Ayasofya Müzesi’nden sonra bir kere daha Ayasofya Camisi
oldu.
Biliyor musunuz, daha düne kadar bu
ulu mabede cami demek bile bir bakıma
suç sayılıyordu. Ayasofya Camii sözünü
kullananlar, ya ikaz ediliyor veya azarlanıyordu. Şahsen ben de bu ikazlardan birine
maruz kalmıştım. Yıllar önce bir televizyon
kanalında kültür programı yapıyordum.
Sıra Ayasofya’ya gelince, orada da çekimlere başladık. Tarihi mabedi anlatırken
birkaç defa kullandığım “Ayasofya Camisi” sözü denetime takıldı. O zamanki görevlilerden biri ısrarla “Ayasofya Müzesi”
dememi istedi. Ben de, “Öyleyse çekimden vazgeçiyorum” deyince bir orta yol
bulundu. Hayır, yanlış anlamayın, ben yine
“Ayasofya Camisi” demeye devam ettim.
Şükürler olsun, artık ağzımızı doldurarak
“Ayasofya Camisi” diyeceğiz.
50

Seksen altı yıllık fetret döneminde Ayasofya’yı, minarelerini yıkma teşebbüsü de
dahil, İslami kimliğinden soyutlamak için
bazen sinsi, bazen açıkça ne gibi faaliyetlerin yapıldığını anlatmaya kalkışırsak koca
bir kitap yazmak gerekir. Ben sadece iki
örnek vermek istiyorum.
Hem Bizans tarihini, hem Osmanlı tarihini en iyi bilen merhum Prof. Semavi
Eyice, Ocak 2016 tarihli “Derin Tarih” Dergisi’nde “Ayasofya’nın Üzerindeki Gizli El”
başlığıyla yayımladığı yazıda şöyle diyor:
“Ayasofya’ya ait bayrakları, deposunda çürümüş halde buldum. Onlar, belki
de şimdi tamamen yok edilmiştir. Orada
gizli bir el var. Ayasofya’daki Türk izlerini
silmeye çalışıyor.” Gizli elin marifetlerini
anlatmayı sürdüren Semavi Hoca, bir hatırasından yola çıkarak, Sultan Abdülmecid’e ait tuğranın başına gelenleri anlatıyor. Bu padişah Ayasofya’yı tamir ettirdiği
sırada, İtalyan mimar Fossati’ye Bizans kalıntılarından kendi tuğrasını da yaptırıyor.
Ama ne hikmetse, bu tuğra bir türlü yerine asılmıyor. Aradan yıllar geçince Hoca
bir gün Topkapı Sarayı’na gidiyor. O sırada
Sabahattin Batur isimli arkadaşı, Topkapı
Sarayı’nın müdürüdür. Müdür, depodaki
eşyaları gösteriyor. Bunlar, tam bir felaket
manzarası sergilemektedir. Eski müdürlerden kimse ilgilenmemiş. Yığın yığın malzeme çürümeye terk edilmiş.
Semavi Hoca burada inceleme yaparken bir taş buluyor. Bu kıymetli taş, Ab-
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dülmecid Han’ın tuğrasıdır. Hemen Ayasofya’ya gönderin diyor ama bir türlü
gönderilmiyor. Daha sonraki müdürlerden
biri tuğrayı Ayasofya’ya getirtiyor ve Hoca’nın yönlendirmesiyle mabedin giriş kapısının üstüne asılıyor. Ancak, bir müddet
sonra Ayasofya’yı ziyaret edince tuğranın
yerinde olmadığını görüyor. Tabii ki fena
halde kızıyor. O sırada müdür olan Jale
Dedeoğlu, telaşlanıp tuğrayı depoda bulduruyor. Lakin duvara astırmak yerine camekân yaptırıp içine yerleştiriyor. “Fakat,
bir süre sonra baktım, tuğra yerinde yok”
diyen Semavi Eyice, iyice öfkelenip “Gel
de, gizli bir elin buraya müdahale ettiğini
düşünme!” diyor. Yazısının sonunda Ayasofya’nın nasıl müzeye çevrildiğine dair
ifşaatta bulunan Hoca, aynı gizli elin orada
mevcut sancakları ve levhaları da kaldırdığını belirtiyor.
İkinci örnek de Ayasofya Camisi’ne ayrı
bir güzellik katan levhalarla ilgili olduğu için onu da anlatayım. Bilindiği üzere,
Fatih Sultan Mehmed’in Müslüman Türk
milletine hediye ettiği bu muhteşem mabedin camilikten çıkarılması yetmiyormuş
gibi, bir de kubbesindeki şaheser tablolar bulundukları yerlerden söküldü. Çok
büyük olmaları dolayısıyla kapıdan dışarıya da çıkarılmadığı için mahzene atıldı
ve yıllarca burada toz toprak içinde tutuldu. Meşhur hattatlarımızdan Mustafa
İzzet Efendi’nin eseri olan bu levhalarda
Allah’ın, Peygamber’in, dört büyük Halife’nin ve Hasaneyn’in mübarek isimleri
yazılıydı. Bunların hazin hikâyesini meşhur
bilginimiz İbnülemin Mahmud Kemal Bey,
“Son Hattatlar” isimli kıymetli eserinde
şöyle anlatıyor:

vah-ı Celile bir takım kıymet bilmez eşhas
tarafından indirilip bir kenara konulmuş
ve bazılarının bazı yerleri zedelenmişti. Bu
hal, bizimle beraber erbab-ı imanı dağıdar
ettiğinden tekrar asılması için uğraştıksa
da muvaffak olamamıştık. Nihayet Ayasofya Müzesi Müdürü Muzaffer Ramazan
Bey’i teşvik ve teşci ettiğimde: Para yok,
olsa asarım, demişti. Öteden beri zihni
bu işle meşgul olan yüksek mühendis Ekrem Hakkı ve tüccardan Nazif Beyler, icab
eden parayı hasbetenlillah vererek, Ekrem
Bey’in nezareti altında levhalar tamir edildi. Yine o zat-ı ekremin himmetiyle levhalar, bikeremihilkerim 28 Ocak 1949’da Elvah-ı Şerife (mübarek levhalar) yerlerine
asıldı. Ekrem, beni alıp götürdü. Levhaları
mahall-i kadiminde (eski yerlerinde) görünce ağlamaya başladım. Cenab-ı Ekremü’l – Ekremin’e hamdü sena ve Nazif ile
Muzaffer’e teşekkür ve dua ettim.”
Evet, 10 Temmuz 2020 yeni bir başlangıç olacak. Artık Ayasofya Müzesi, Ayasofya Camisi olmanın mutluluğunu yaşayacak. Gizli eller, hoyrat eller bundan gayri
– inşallah- ona müdahale edemeyecek. Bu
vesileyle son derece doğru bir karar veren
hukukçularımızı ve Cumhurbaşkanımız’ı
tebrik ediyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açılış konuşması mükemmeldi. Bence bu konuşma bir metin haline
getirilip mabedin münasip bir köşesinde
muhafaza edilmelidir.

“İsm-i Celal’i, ism-i Nebevi’yi, esami-i
Çaryar ve Haseneyn’i ihtiva eden bu El51
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B İ YO G R A F İ

Prof.Dr. Ayhan Songar
İrem Nur ÖZBİLEK

(1926 - 2 Temmuz 1997), Türk psikiyatri doktoru.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı'nın kurucusu olup, otuz dört yıl kürsünün
başkanlığını yapmıştır. Çağdaş psikiyatrinin de kurucuları arasında yer alan Ayhan Songar, aynı
zamanda Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin Genel başkanlığını da yapmıştır. Görevleri arasında New
York Bilimler Akademisi üyeliği de bulunan Songar, Aydınlar Ocağı, Türkiye Millî Kültür Vakfı ve
Türk Edebiyatı Vakfı'nın kurucuları arasında da yer almış; Aydınlar Ocağı ile Türkiye Millî Kültür
Vakfı Genel Başkanlıklarında da bulunmuştur. Şiir ve musiki konularında da birçok makalesi bulunan Ayhan Songar'ın yirmi altı neşredilmiş eseri vardır. Ayhan Songar'ın "Die Menschen und
die Psychologie" adlı uzun bir bildirisi Almanya'daki psikiyatr dergilerinde birçok kez ana kaynak
olarak gösterilmiştir. Ayrıca uzun yıllar T.C. Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, Müşadehane Şubesi Müdürlüğü yapmıştır.
1997 yılında vefat etmiştir. Cerrahpaşa Tıp fakültesi, Psikiyatri bölümünde ismi verilmiş bir
amfi bulunmaktadır.
Kişisel yaşamında, Espritüel kimliği, şakaları, sanata ve özellikle Türk sanat müziğine olan ilgisiyle tanınan Songar'ın, çok geniş bir fotoğraf makinesi koleksiyonu da bulunmaktaydı.
Kendisi de kadın doğum uzmanı olan eşinden (Reyhan Songar) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ecvet Tezcan ile evli olan bir kızı (Neslihan Tezcan) ve iki torunu (Esma, Tarık Tezcan) vardır.
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Çanakkale ruhu mobil müze ile
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Türkiye'ye yolculuğuna başladı
18 Mart törenleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından yolcu edilerek, Türkiye'yi
dolaşmaya başlaması planlanan mobil müze, pandemi süreci sebebiyle törenlerin iptal olması üzerine
yola çıkamadı.

Normalleşme süreciyle birlikte mobil müzenin Türkiye turuna başlaması kararlaştırıldı. Çanakka-le'de
İskele Meydanı'na getirilen mobil müze, yolculuğu
başlamadan önce ilk olarak Çanakkale Valisi İlhami
Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir
tarafından gezildi. Kaşdemir, Çanakkale Savaşları'na ait objelerden oluşan TIR'daki müzeyi gezdirdiği protokol üyelerine bilgiler verdi.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin
Türkiye yolculuğunun bugün başladığını söyledi. Alan Başkanı Kaşdemir, "Mobil Müze ile Türkiye'deki
bütün illeri ve bazı ilçelerini dolaşarak, Çanakkale ruhunu her yere taşımayı ve hissettirmeyi planlıyoruz.
Cumhurbaşkanlığının 100 günlük eylem planı içerisinde de yer bulmuş olan bu mobil müze, zaten ortak
değerimiz olan Çanakkale ruhunu bütün Türkiye'de vatandaşlarımıza hissettirecek. Çanakkale'yi, buraya
gelemeyen vatandaşlarımızın ayağına götürmüş olacağız. Hatta Çanakkale'ye gelemeyenler de, buraya gelme isteğini uyandırma gibi bir amacımız da var" dedi.
AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ise, mobil
müze projesine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çok
destek verdiklerini belirterek, "Biz biliyoruz ki Çanakkale demek
Türkiye demek. Çanakkale, Cumhuriyet'in ön sözünün yazıldığı
topraklar. Biz istiyoruz ki, Türkiye'nin her noktasındaki çocuklarımız, Çanakkale ruhunu, Çanakkale'deki bu toprakları şehitlerimizin, gazilerimizin bize hediye etmek için verdiği mücadeleyi
her noktada anlasınlar ve hissetsinler. Bu, sadece Çanakkale'nin
tanıtımına değil, bizler için aslında millet olmanın önemini anlatacak bir TIR. Kalbi bayrak için atan herkesi
de Çanakkale'ye bekliyoruz" diye konuştu.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Türkiye genelinde zaten var olan Çanakkale ruhunun pekişme-sinde ve
farkındalık oluşmasında önemli bir katkısı olacağını belirttiği mobil müzenin, tüm Türkiye'yi gidiyor olmasının çok anlamlı olduğunu ifade etti. Vali Aktaş, "İki yıl sürecek projede Çanakkale'yi şu ana kadar görmemiş
insanlarımıza bir tanıtım imkânı ve burayı yaşamalarına vesile olacak. Hem de ilerleyen günlerde Çanakkale'mize daha fazla vatandaşımızın gelmesini sağlayacak bir proje" ifadelerini kullandı.
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, iki yıl boyunca Türkiye'nin 81 ilini ve bazı ilçelerini dolaşarak, toplam
108 noktaya ulaşacak. Engellilerin de müzeyi rahat dolaşabilmesi için engelli rampa-sı bulunan TIR içindeki
müzeyi gezecek olan vatandaşlar, içeriye 10'ar kişilik gruplar halinde alınacak ve girişte maske dağıtılacak.
Kaynak: DHA
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DERGİ

Sanat Dünyamız
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Geleceğe eskizler
Sanat Dünyamız dergisi, 177. sayısında kapağına sanatçı Victoria Baskin Coffey’nin Yeni
Ze-landa’dan karantina sonrası ilk piknik fotoğrafını taşıyor. Fotoğraf Elif Kamışlı’nın dergi için
hazırladığı pandemi sürecine dair denemesi ve
bu denemeye eşlik eden Victoria Baskin Coffey,
Jennifer Deger, Fernando García Dory, Bose
Krishnamachari, Hale Tenger ve Adrián Villar
Rojas’ın görüşlerinin bulunduğu yazı vesilesiyle
dergide yer alıyor. Dergide sanatın yaşadığımız
süreç içindeki konumu ve bu konumun etkilerini tartışan yazılara, sanat tarihi üzerine güncel
araştırmalar, sergi değerlendirmeleri, eleştiriler, denemeler eşlik ediyor. Derginin ‘Ajandada
Ne Var?’ bölümünde bu sayı, sanatçı Nejat Satı’nın ajandası yer alıyor.
Umut ve Dört Mevsim
Elif Kamışlı’dan tüm dünyada devam eden pandemi sürecinin hayatlarımıza
ve kültür sanat ku-rumlarına, sanatçılara etkisine ve yaşanan değişimlere dair
bir deneme. Yazının sonunda bu de-nemeye Victoria Baskin Coffey, Jennifer Deger, Fernando García Dory, Bose Krishnamachari, Hale Tenger ve Adrián Villar
Rojas’in sanat dünyamiz için yazdıkları görüşleri eşlik ediyor.
Çevresel Sanatın Son Epik Kahramanı: Christo ve Jeanne-Claude
31 Mayıs 2020’de vefat eden çevresel sanat eserleriyle taninan sanatçi Christo için Çelenk Bafra bir veda yazısı kaleme aldı.
1.Sanatın Gereksizliği Üzerine
Semih Fırıncıoğlu’ndan sanatların işleyiş biçimlerine dair sorgulayıcı bir dizinin ilk yazısı.
Yeşilin Kusursuzluğunda
Bitki resminin tarihine bakış sunan bu yazıda Ece Balcıoğlu, kaynakları ve Osmanlı topraklarındaki gelişiminden bugünkü yansımalarına, bu sanatın izlerini
sürüyor.
İkinci Ev Bulma Öyküsü
Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nden araştırma görevlisi Ekaterina Aygün, 20. Yüzyılın başlarında İstanbul’a göç eden fotoğrafçı ve ressam Jules Kanzler üzerine araştırmasının bir bö-lümünü dergide paylaştı.
54

TEKNOLOJİ

sirdergisi.com

Temmuz 2020 - Zilkade 1441

Orman Yangını
Mustafa
ÇETİNTAŞ
Mustafa
ÇE

Orman Yangını, doğal yada insani sebeplerden ortaya çıkan ormanların kısmen veya tamamen yanmasıdır.Yıldırım düşmesi,yanardağ patlaması ve yüksek sıcaklık gibi doğal sebeplerle
çıkan yangınlar ve sigara,tarımsal ürünler nedeyli çıkan insan kaynaklı orman yangınları vardır.
Ormanların yanması ekolojik olarak bir çok zarara sebep olur.İklim değişikliği ve kuraklık başlıca
sonuçlardır.
Ormanları yangınlara karşı korumak için öncelikle şunlara dikkat edilmesi gerekir:
•
Ormanlara cam ve cam kırıkları atılmamalı. Cam, güneş ışığını bir büyüteç gibi çimenlere çeker. Çimenler, tutuşarak çimenlerin alevlenmesine yangının oluşmasına neden olacaktır.
•
Mangal küllerini soğutmadan dökmemeliyiz. Çünkü çimenler tutuşabilir.
•
Sigara izmariti yanık olarak atılmamalı,çünkü sigara izmariti çimenleri yakar ve yangın
oluşur.
•
Bir yangın gördüğümüz zaman 110 yangın ihbar hattına bildirmeliyiz.
•
Halk görevli kişiler ve çevre örgütleri tarafından bilinçlendirilmeli, bu konuda seminerler ve konferanslar düzenlenmelidir.
Orman Yangınlarının Sebepleri Şunlardır
•
İhmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıkan orman yangınları:
1.
Ormanda güvenlik tedbiri almadan ateş yakmak.
2.
Yakılan ateşi söndürmeden bırakmak. Özellikle mangal için yakılan ateşin söndürülmeden bırakılması.
3.
Sönmemiş sigara izmariti ve kibriti yere atmak.
4.
Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen otları veya tarla anızını yakmak.
5.
Gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşmak.
6.
Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmak, güneş ışığının camdan yansıyarak otları yakması.
7.
Çocukların orman içinde ateşle oynamaları
8.
Eğlence veya gösteri için ormanda ateşle bir şeyler yapılması ateş yakılması
Kasıtlıçıkarılanormanyangınları
1.
2.
3.
4.

Orman içinde veya bitişiğindeki tarla veya otlakları genişletmek.
Orman içinde yapılan kanunsuz işleri gizlemek için çıkarılan yangınlar.
Yabani hayvanları uzaklaştırmak.
İş ve çıkar elde etmek.
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OTOMOTİV

Volkswagen Arteon
2.0 TDI SCR (Dizel)
• Motor hacmi:1968 cc
• Güç: 240 beygir, 500 tork
• Şanzıman: 7 ileri çift kavrama DSG, 4x4
• Şehir içi yakıt tüketimi: 6,9 lt/100km
• Şehir dışı yakıt tüketimi: 5,3 lt/100km
Gördüğünüz üzere Volkswagen Arteon her iki seçeneğinde de kullandığı motorlarda yüksek performans iddia ediyor. Sürücü deneyimlerine bakıldığı
zaman özellikle 2.0 motorlu aracın ivmesinin gerçekten yüksek olduğu ve arabanın isteklere çok hızlı
bir şekilde cevap verildiği görülüyor
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2020 Yılı Nisan Ayı Dış Ticaret
Ticaret, Esnaf ve Kooperatif Verileri
Mehmet BÜYÜKEKŞİ

Ticaret, Ticaret, Esnaf ve Kooperatif Verileri
GTS’ye göre Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 41,38 oranında azalan ihracat 8 milyar
993 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerimizde görülen eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri
Nisan ayı ihracatımızda görülen düşüşün de ana nedeni olmuştur.
04 Mayıs 2020
GTS’ye göre Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 41,38 oranında azalan ihracat 8 milyar 993
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz
etkileyen Covid-19 salgınının ekonomik yansımalarının Nisan ayında çok daha sert ve keskin görülmeye
başlanması, ihracatımızı negatif yönde etkilemeye devam etmiştir.
Nitekim salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerimizde görülen eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri Nisan ayı ihracatımızda görülen
düşüşün de ana nedeni olmuştur. AB ülkelerinin GSYİH’sı ilk çeyrekte % 3,5 oranında daralmış olup, bu rakam çeyreklik bazda verinin açıklandığı 1995 yılından bu yana görülen en yüksek oranlı küçülmeye tekabül
etmektedir. Benzer şekilde ABD ekonomisinin de aynı dönemde beklentilerin de ötesinde % 4,8 oranında
daraldığı açıklanmıştır.
Mart ve Nisan aylarında görülen bu düşüş, yılın ilk 2 ayında % 4,0 oranında artış gösteren ihracatımızın
da 4 aylık dönem itibariyle negatif büyüme göstermesine neden olmuştur.
Nisan ayında ithalatımız da bir önceki yılın aynı ayına göre % 28,31 azalarak 12 milyar 957 milyon dolar
olmuştur.
DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ NİSAN AYINDA 3,9 MİLYAR DOLAR OLDU
Nisan ayında dış ticaret açığımız 3 milyar 965 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmimiz ise
bir önceki yılın aynı ayına göre % 34,31 azalarak 21 milyar 950 milyon dolar olmuştur.
2020 yılı Nisan ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı ise %69,4; Ocak-Nisan döneminde ise
% 75,4 olarak gerçekleşmiştir
NİSAN AYINDA EN FAZLA İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FASIL “KAZANLAR VE MAKİNELER” OLDU
“Kazanlar ve Makineler” faslında ihracatımız Nisan ayında %39,28 azalışla 918 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla “Demir ve Çelik” (654 milyon
dolar) ve “Elektrikli makina ve cihazlar” (531 milyon dolar) olmuştur.
T.C TİCARET BAKNALIĞI
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RUHBANLIK SINIFI VE DİN
ADAMLIĞI FARKI
Sabit OSMANOĞLU

Hristiyanlığın tarihi; kendi içinde, özellikle, iki ayrı sınıfın mücadelesi ile
geçmiştir. Bunlardan Katolikler, Hıristiyanlığın katı kurallarını uygularken;
Protestanlar, daha esnek uygulanması taraftarlarıdır. Protestanlar; kelime
kökeni olarak protesto edenler veya karşı çıkanlar anlamında, Katoliklerin
katı uygulamalarını protesto etmek üzere ortaya çıkmıştır. Esasen; Vatikan
şehri, İtalya'da (Roma) yer almakta ve Hıristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi ve aynı zamanda, yaklaşık 1.000 kişilik nüfusa
sahip, dünyanın en küçük devleti olarak bilinmektedir. Bu nedenle; Protestanlar, kendilerini ayrı bir mezhep olarak görmez, Vatikan’ı ve Papa’yı
tanır, yani Katolik ve Ortodokslar gibi ruhanî başkanları yoktur. Nitekim,
Ortodokslar da Hristiyanlığın ayrı bir mezhebidir. Ortodoks kelimesi ‘doğru' anlamına gelip, doğru inanca veya görüşe sahip olan demektir. Protestanlar gibi çok önemli, ciddi ve keskin fikir ayrılıklarının aksine; Papa'nın
yanılmazlığı ve evrensel yetkisinin kabul edilmemesi gibi inanca dair fikir
ayrılıkları dışında, Ortodoksları Katoliklerden ayıran çok küçük yaklaşım
farkları bulunmaktadır: Katolik kilisesinin, rahiplerinin evlenmelerini yasaklarken, Ortodoks kilisesinin, rahiplerinin evlenmelerine müsaade etmesi, Katoliklerin Kutsal Ruh'un (Holy Spirit) hem Baba'dan (Tanrı), hem
de Oğul'dan (İsa Peygamber) çıktığını ileri sürerken, Ortodokslar Kutsal
Ruh'un yalnızca Baba'dan, İsa Peygamber aracılığıyla çıktığını ileri sürmesi
gibi. Bu arada; Ortodoks Kilisesi, genellikle Doğu Ortodoks Kilisesi olarak
anılır ve Kilisenin başı (teknik olarak: eşitlerin birincisi) İstanbul'daki Fener
Rum Patriği'dir.
Yukarıda bahsettiğim Protestanların Katoliklerle mücadelesinin temelinde, tarihteki feodal yapıda, Kilisenin ve Hıristiyan din adamlarının soylular gibi halkı ezen, eza ve eziyet eden ve sömüren Ruhban sınıfının varlığı yatmaktadır. Feodalite; Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından, güçlü
ulusal monarşilerin ortaya çıkmasına kadar olan sürede, Avrupa'da hâkim
olan örgütleniş biçimidir. Feodal düzenin siyasi yapısı, bir piramit gibidir.
En üstte kral (veya imparator), altında ise kendisine bağlı soylular bulunur.
Bu soyluların altında daha başka soylular ve kilise sınıfı (ruhbanlık) olur.
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Bu hiyerarşik düzenin en alt ve en geniş tabakasını serfler (köle anlamında köylüler, çiftçiler, işçiler veya soylular için çalışanlar vb.) oluşturur.
İşte; kilisenin bu baskıcı ve sömüren özelliği karşısında, kilisenin bu
yetkilerini sınırlandıran Protestanlık sınıfı çıkmıştır. Yazımızın konusunun
amacı; İslamiyet’teki din adamlığının, ruhbanlık olarak anlaşılmamasıdır.
Zaman zaman; Türkiye’de, din adamlarını çatısı altında toplayan ve özlük
hakları ve yurt çapında istihdamını organize eden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, genellikle bağımsız olmamasından şikâyet, tenkit ve itiraz edilir
ama hiçbir zaman, bulundukları yer ve beldelerde imam, müftü vb. din
adamlarının, ruhbanlık sınıfı gibi kendilerini üstün, imtiyazlı ve baskıcı olarak halka davrandıklarından şikâyet edilmemekte, hiçbir yerde ve beldede
böylesi bir duruma rastlanılmaktadır.
Yukarıda bir nebze de değinilen tartışmaya dönersek; tartışmanın bir
tarafının, İslam’da din adamlığı gibi, devlette kurumsal bir statü bulunmadığı iddiasıdır. Öyle ki; Abbâsîler’le birlikte, imamların zaman zaman maaş
aldıklarına dair bilgiler bulunmaktadır. Osmanlıda imamlar, hizmet verdikleri mescit ve camilerinde oluşturulan vakıflarından maaş (vazife) almaktaydılar. Tayinleri, genelde o vakıf mütevellisinin teklifiyle gerçekleşirdi.
Zamanla; bu vakıfların işlerliğini yitirmesi ile devlet hazinesinden maaş
ve vazife almaya başlamışlardır. Görevlerini yaparken; kadılar tarafından
teftiş edilir, ahalinin hakkında yapılan şikâyetleri, azillerine (görevden alınmalarına) yol açabilir ve/ya cezalandırılmalarına sebep olabilirdi.
Bununla birlikte; kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, peygamberimiz Hz.
Muhammed’in (sav), “vahiy alan bir beşer” olduğunu, muhtelif vesilelerle
dile getirmektedir. Kehf suresinin 110. ayeti şöyledir: “De ki: Ben de sizin
gibi bir insanım. Benim sizden farkım, Tanrınızın tek bir Tanrı olduğu gerçeğinin bana vahyedilmiş olmasıdır. Artık kim; Rabbine kavuşmayı ümit
ediyorsa, Rabbine yaptığı ibadette kimseyi O’na ortak koşmasın, iyi ve yararlı işler yapsın.” Bu itibarla; her insan, din adamıdır, İslam Peygamberi
Hz. Muhammed’in (sav) muhatap olduğu emir ve yasaklara aynı derecede
muhatap ve yerine getirmede eşit ve muadildir. Bu anlayış ve yaklaşımla;
din adamlığının, bir sınıfa, bir zümreye, bir gruba vb. devredilerek, sorumluluktan kaçınmaya da vesile olmasının önüne geçilmektedir.
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Bazen yalnızlıkta güzeldir.
Düşündüm de; gül ile biter sözler madem, gül
ile devam etsin o zaman Temmuz yazımızda.
Baharın güzelliği ve yaz ile kucaklaşan Temmuz; bize her nereye baksak gül sunarken biz de
gülüverelim. Yarınlara umutla gülmek ücretsiz
biliyorsunuz. Sizi kıranlara inat gülümseyelim mi
bu hayata? Gül, dalında güzel kokusunu kâinata
sunarken, Peygamberimizin kokusudur o bana
göre. Şimdi sizler bana aynı konunun devamı
diyeceksiniz. Konumuz gül olsa da ben insanlara
değineceğim. Etrafımızdakilere, ikili oynayan ikiyüzlülere, sahtelikle dolu olan o yüzlere… Onlar
etrafı hep üzerler ve kendilerini gizlerler. Gören
yok sanırlar. Ama bir gören var diye yıllar önce
söyledi Yunus. Hala anlamayanlara duyurulur.
Gül radardır, kâinata rehberdir.
İnsanlar iki çeşit bence. Gülün dalında dikeni gören, ne güzel bir dünya dikenli dallarda gül
var diyen bir toplum olduk. Barışıklık yok, hüsran
dolu yaralı gönüller. Hoşgörü yok. Paylaşımsız
sevgiler; fedakârlık hiç yok. Sadece bencillik ile
dolu bir dünya içinde sır olup gidiyoruz meçhule. Niyeti kötü olan düşünsün. Dilin kemiği yok.
Kelimeler bir geri teper ise vay halimize. Bu
dünyadan herkes göçecek. Yaptıkları iyi şeyler
ile anılmak varken bu kötülükler niye? Sevginin,
sevincin, mutluluğun ve huzurun olduğu yerleri
dolduralım. Güzel olur gönül bahçemiz. O zaman
açar güllerimiz, kokularını saçarlar. Bu beden
öyle kıymetli ki ne giyerse giysin yakışır. En güzel
elbisesi merhameti yüreğine yakışandır. Merhamet yok ise eğreti durur. Haset insanlar huzur
bozar; uzak duralım. Her gülüşleri sahte, tuzaktır.
Yanlış üslup ile inanın kanarız, kandırılırız, inanırız dünü anlatıp oyalarlar, bu günü yaşatmazlar.
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Yarının hayali ile beynimizi yorarlar. Uzakta kalsın
böyle dostlar; adı dost görünenler. Biz güzel bakalım güzel görelim. Hayata gülüverelim mi?
Her şeyin telafisi var ise hadi zamanın telafisini söyle. Kıymetini bilmek gerek. Sevgi elden
gidince ne ala; yanındayken gül ona. İyi niyetler,
sevgi dolu yürekler yaşamımızda olsun her daim.
Beni böyle sevenlere canım feda, üzenlere elveda diyesim var, aramızda kalsın. Temmuz ayında
uğruna yorulduğunuz kişilere hak ettiği kadar
değer verin, temmuz sıcaklığına aldanıp bütün
sıcacık sevginizi bitirmeyin. Yük olanla değil, yükünü alanla arkadaş olmalı. Bu beden taşıyamaz
her yükü. Bu anlaşılmalı. Çok yıpratanlar, yoranlar hiç mi yanmadınız bir bakış ile bir söz ile gönül
almadınız?
Ne güzel bir şarkı: Pişman olur da bir gün dönersen bana geri, gönül kapım açıktır çalmadan
gir içeri… Burada şunu anlatıyor bence. Af etmek
ne güzeldir, ne güzel üzeni de kıranı da seven
bu gönül af etsin bence. Ne kadar önemli gece
gündüz gibi, insanlar ala ala bunu almış! İkiyüzlü
aynaya bir baksalar aslında kendinden. Kendisi
ahhh bir bilebilsek.
Kısa ve net söylüyorum! Kendimize ait olan
hayatı başkasını memnun etmek için harcamayalım. Tekrarı yok bu hayatın. Gülümse, gül sen,
yine güven kendine, sen seni bil. İnsanlar inanın
bilseler yapmazlar. Bu güzel sözü söyleyen Peygamberimiz var. Onun sancağı altında olmak
nasip olsun. Yalan dolu bu gelip geçici hayatta
arkamızdan Fatiha okuyacak dostlar olsun. Fazla yormasın, bizi üzenler uzak dursun. Sen’den
başka sığınacak kapımız yok Rabbim! Sana layık
kul olmayı, son nefeste Kelime-i Şahadet geti-
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rebilmeyi, Sana layıkıyla kul olmayı nasip eyle.
Sana kavuşmamız öyle güzel olsun ki en son günümüzde son amelimiz sana en makbul olanı olsun. Sana yürüyüşümüzle gökte melekler, yerde
insanlar gıpta etsin. Âmin.
Gönül bahçesi hep gülsün, gül sunsun. Herkese bu dualarım…
Sır ailesine sevgilerimle.

Seyrimde Bir Şehre
Seyrimde bir şehre vardım
Gördüm sarayı güldür gül…
Sultanının tacı tahtı
Bağ-ı duvarı güldür gül...
Gül alırlar gül satarlar
Gülden terazi tutarlar
Gülü gül ile tartarlar
Çarşı pazarı güldür gül...
Toprağı güldür taşı gül
Kurusu güldür yaşı gül
Has bahçesinin içinde
Servi çınarı güldür gül...
Gülden değirmen döndürür
Ânın ile gül öğüdür
Akar suyu, döner çarkı
Bendi pınarı güldür gül...
Ak gül ile kırmızı gül
Çift yetişmiş bir bahçede
Bakışırlar hâr’a karşı
Hâr-ı ezhârı güldür gül...
Gülden kurulmuş bir çadır
İçinde nimeti hazır
Kapıcısı İlyas Hızır
Nan-ı şarabı güldür gül...
Ümmî Sinan gel vasfeyle
Gül ile bülbül devrini
Meğer bu garip bülbülün
Ah-ü figanı güldür gül…
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İSL AM

DİN TAMİR DAVASINDA DİN TAHRİPÇİLERİ
Osman NUR

Prof. Dr. “O. A” ’ın “Yaratılış: İlk canlıdan insanlara” konferansı. Anadolu İlahiyat Akademisi’nde verdiği
konferansta söylediklerine bir bakalım:
“”Hz Âdem hakkında görüşleri: “Hz âdem bir peygamber değildi. O önceleri beşerdi sonra insan oldu.
Hz Âdem’inde babası vardı. Allah’ın “Ben bir halife yaratacağımdan ayetinden kastı: Âdem’in beşeriyetten
insanlığa geçişidir. Önceleri insan yoktu, ona Allah ruh üfleyince insan oldular, işte buna halife deniliyor
yani halifelikten kasıt beşeriyetten insanlığa geçiştir. İlk insanlar vahşi idi, sonradan tekâmül ederek medenileştiler.””
Şimdi bu aklı evvele sormak gerekir: Hz Âdem peygamber değildi” diyor. Peygamber Allah’tan haber
getiren değil midir? Kur’an’da Allah: “Allah Âdeme bütün isimleri öğretti” diyor. Yani Âdem Allah’tan vahiy
almış ve eşyaların isimlerini söylemiş. Allah’tan vahiy alana da peygamber denmez mi? Bu adam peygamber demiyor.
Peygamberlerin peygamberlik delillerinden biri vahiy almak diğeri de mucize göstermektir. Âdem babamız hem vahiy alıyor hem de meleklerin bilmediği varlıkların isimlerini sayarak mucize gösteriyor.
“”Âdem halife değildi, o öce beşerdi sonra ruh üflenince insan oldu”” diyor.
Allah “Meleklere ben bir halife yaratacağım” (Bakara.30.a.) Yaratma yoktan var etme anlamındadır.
Sonra Allah Kur’an’da açıklıyor ki Âdeme cennete yerleşin, her meyveden yiyebilirsiniz ama şu ağacın meyvesinden yemeyiniz yoksa zalimlerden olursunuz” buyuruyor. Yani Allah Âdem’e vahiy ediyor. Vahiy alanlar
peygamber olmaz mı?
“”Âdem’in çocukları birbiriyle evlenmediler. Âdem gibi başka âdemler de vardı onların çocukları birbiriyle evlendiler. Yoksa kardeşlerin birbiriyle evlenmeleri haramdır”” diyor.
Bu şahıs bu konferansında “hepimiz Âdem çocuklarıyız, hepimiz Havva’dan türemeyiz” sözlerini de
söylüyor. Kendisi ile çelişkiye düşüyor. Aynı konferansında: “Havva annemizin DNA’sı hepimizin Afrika’dan
yayıldığımızı gösteriyor” diyor. “İslam değişmemiştir ama hükümler değişmiştir, bir tekâmül vardır” dediği
halde Âdem’in çocuklarının yani kardeşin kardeşle evlenmesi haramdır diyor. Hâlbuki şeriatlerin değiştiğini
kabul ediyordu. Şeriat değişmiştir diyen bu hoca buradaki değişikliği görmemezlikten geliyor kendiyle
çelişkiye düşüyor.
“”Birçok Âdem ve Havva vardı, o zamanın insan sayısı en fazla 145 kişi idi. Âdeme üflenen ruh o zaman
yaşayan bütün insanlara üflenmiştir. Maymunların soyundan değiliz fakat maymunlar bizim akrabamızdır.
O zamanda ki Âdemler çok ilkeldiler”” diyor.
Yahu bu adama nasıl cevap verilir. Madem birçok Âdem ve Havva vardı, Kur’an’da Allah Âdem’in önünde
secde edin emrini nasıl izah edeceğiz?
“”İlk insanlar vahşidir”” diyor. Dolayısı ile Hz Âdem’in vahşi olduğunu ileri sürüyor. Allah vahşi insanla
nasıl muhatap oluyor ona vahiy gönderiyor? Âdem’in çocuklarına bir kurban sunmalarını istiyor?
“”Evrim kanunu sünnetullahtır. Her şey evrimleşmeye devam ediyor. Âdem de evrimleşmiştir. Biz insanlar maymundan gelmedik ama maymunlar bizim akrabamızdır””. Bundan ne anlatmak istiyor? Bana öyle
geliyor ki, maymundan geldik derse tepki alacak, onun için konuyu yumuşatıyor.
Yine bu malum zat diyor ki “Allah bir şeyin olmasını istediği zaman ona ol der o da oluverir” ayetinden
şunu anlamalıyız: “Ol dediği zaman hemen olmaz, oluş yoluna girer, artık kaç senede kaç asırda olur onu
bilmeyiz” diyor. Ayetteki kesin emri tevil ediyor.
“”Peygamberlik ve İslam dinine davet, Nuh peygamberle başlar. Namaz da İbrahim’le başlar””. Böylece
Hz Âdem, Hz. İdris’in peygamberliğini kabul etmiyor. Yüce Allah, Âdem ile konuşuyor, O’nun konuşması
vahiy iledir. Vahiy peygamberlere iner. Yüce Allah bütün meleklere Âdem’e secde etmelerini emrediyor.
Sıradan bir insana, üstelik bu adama göre o insan vahşi birisidir. Allah vahşi bir insana melekleri niye secde
ettirilsin? İlk Peygamber Hz Nuh diyen bu adam, Hz Nuh’a kadar gelen peygamberlerin peygamberliğini
kabul etmiyor. Bunlardan birisi İdris peygamberdir. Yüce Allah buyuruyor ki: Kitapta İdris’i de an. Çünkü o
çok doğru bir peygamberdi. Meryem.56.a. Şid peygamberin adı Kur’an’da geçmiyor ama Âdem’den sonra
peygamber olan Hz. Şid’tir. Kendine yüz sahifenin 50si verilmiştir. Daha çok peygamberler gönderilmiştir.
Yüce Allah kitabında buyuruyor ki: Her topluma peygamberler gönderdik, ama birçoğunun adını sana söy-
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lemedik”. Kur’an, ilk peygamber Hz. Âdem’den (a.s.) son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.s.) kadar pek
çok peygamberin gelip geçtiğini ve her kavme Allah’ın peygamber gönderdiğini bize haber vermektedir.
Hicr Sûresinin 10. ayetinde “Ey Muhammed! Andolsun, senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik.” Nahl Suresi’nin 36. ayetinde “Andolsun biz, her ümmete, “Allah’a kulluk edin, tağuttan kaçının” diye
peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de (kendi iradeleri sebebiyle) sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu
görün.” buyrulmaktadır. Bu ayetler tarihî süreç içerisinde Yüce Allah’ın insan topluluklarını peygambersiz
bırakmadığını gösterir. Mü’minun Sûresi 78. ayetinde de “Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler
de var.” buyurulmaktadır.
Namaz İbrahim peygamberden önce yoktu diyor. Peki, İbrahim peygambere kadar müslümanlar Allah’a nasıl ibadet ediyorlardı? Bu tarif etmiyor. Secde namazın bir bölümüdür. Âdem’e secde edin emrini
veren Allah’tır. Demek ki ilk insandan beri namaz vardır. Bunlar hadislere inanmadıkları için işin gerçeğini
öğrenemiyorlar. Peygamberimize danışsalar gerçeği görecekler ama inat edip hadis ve sünnetlerden alıntı yapmıyorlar. İşlerine geldiği zaman alıntı yapıyorlar. Ayetleri de yanlış yorumlayarak İslam dinini tahrif
etmektedirler. Hâlbuki Allah kitabında peygambere uyun, ona itaat edin, o size neyi verdiyse alın neden
sakındırırsa da ondan uzak durun buyuruyor.
Bunların her aykırı görüşünün altından bir çapanoğlu çıkmaktadır. Müslümanlar bunlara asla itibar etmemelidirler.
Âdemin babası vardı beşerdi. Homonun 31 türünden insanlar ve maymunlar kaldı diğerleri yok oldu. İnsanlar ve akrabamız dediğimiz maymunlar soyunu devam ettirmiştir. Âdem’in babası vardı diyen bu adam,
Kur’an’ı hiç okumamış mı? Bakın Yüce Allah ne buyuruyor? “Ey İnsanlar! Sizi bir tek nefisten (Âdem’den) yaratan ve ondan da eşini (Havva’yı) yaratıp, ikisinden de birçok erkek ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun.
Nisa.1.a. Bu ayete rağmen, daha hâlâ “Âdem’in babası vardı, Âdem’in çocukları birbiriyle evlenmedi, birçok
Âdem ve Havva’lar vardı” nasıl söylenir? Bunlar ayetten çok mutezile gibi kendi akıllarına itibar ediyorlar.
Âdem’in babası vardı diyor, bakın Yüce Allah ne buyuruyor: Şüphesiz ki Allah katında İsa’nın babasız
yaratılması, Âdem’in misali gibidir. Allah Âdem’i de babasız olarak topraktan yaratmıştır. Al-i İmran. 59.a.
Yüce Allah bu ayetinde Âdem’in de İsa gibi babasız olduğunu açıklıyor.
Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten (Âdem’den) yaratan, ondan da eşini (Havva’yı) yaratarak yeryüzüne
birçok erkeler ve kadınları yayan Rabbinizden sakının. Nisa.1.a.
Ey insanlar! Sizi bir tek candan (Âdem’den) ve eşi Havva’yı da ondan yaratan Allah’tır. A’raf.189.a.
Ey malum zat! Sana mı yoksa Allah’a mı inanalım?
Sonra diyor ki bu aklı evvel: “”İlk öce beşer vardı, Yüce Allah ruh üfleyince, insan oldu””. Yani Âdem
beşerdi sonra insan oldu diyor”. Rum suresinde de Yüce Allah: “Onun ayetlerinden biri sizi topraktan yaratmasıdır. Sonra siz yeryüzüne dağılan beşerler oldunuz. Rum.20.a.”. Yüce Allah, “beşer olarak yeryüzüne
dağıldınız” diyor. Bu adama göre “İnsan olarak dağıldınız” demesi gerekirdi. Sonra Yüce Allah, Havva’yı
Âdem’den yarattığını söylüyor. Zümer.6.a. Dedik ya bunlar İslam dinini tahrip etmek isteyenlerin oyuncağı
olmuşlar.
Bakın bu aklı evvel ne diyor:
* “Ölüm melekleri vardır, ben, benim ölüm meleklerimle zamanla görüşüyorum, onlara çok habersiz
gelmeyin diyorum”.
*Kâbe’nin yanındaki hatim denilen yarım daire olan yer Kâbe’dir. Hâlbuki binanın bulunduğu yer veya
binanın adı Kâbe’dir. O yarım daire de Kâbe’den sayılır oraya hatim denir.
*“Allah, Hz Âdem ve Havva’ya cennetteki bir meyveyi haram kılmamış, hatırım için yemeyin” demiş. Bu
ifadeyi kullanan bu şahıs, böyle Allah ile Hz Âdem’i samimi arkadaş gibi konuşturuyor, sonra da yasağına
haram demiyor, hatırım için yemeyin diyor. Yani bu olayı basite alıyor, fakat bu yasak meyveden yiyince
onları cennetten çıkarıyor yani ceza veriyor bunlar hep çelişkidir. Sonra Âdem ve Havva’nın cennete konmasını basite alarak, o cennet bildiğimiz cennet değildir, Afrika’da bir bahçedir diyor.
*“Bir Sahabi peygamberimize sormuş: “Ben nasıl cennete girerim”. Peygamberimiz “iyi ol” demiş. “İyilik
ise çevrendeki insanlar sana iyi derlerse iyisin cennetliksin demiş”. İmanı şart koşmuyor. İyilik yaparsan
cennete girersin. İman olmadan nasıl cennete girilir açıklamıyor. Yukardaki bahsettiği hadisin kaynağını
vermemiş. Bunlar iman ile beraber geçerlidir. İmanı olmayanın güzel amellerinin bir değeri olmadığını Allah
kitabında açıklamış, bundan bahsetmeyerek, müslüman olmayanların da iyilik yapınca cennete gireceğini
anlatmaya çalışıyor. Dedik ya bunlar dini tahrip etmeye çalışıyorlar. Bakın burada bir hadis naklediyor. Hadise inanıyorsa Peygamberimizin ilk insanın Hz. Âdem olduğuna dair hadisinden niye bahsetmiyor? Bunlar
işine gelen hadisleri kendi yanlış fikirlerine yanlış yorumlayarak fikirlerine destek olsun diye naklediyorlar.
Kendi fikirlerini desteklemeyen hadislerden asla bahsetmezler.
*Âdemin ilk yaşadığı yer hakiki cennet değil Afrika’da bir bahçedir diyerek, Cennet ve cehennemin şu
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an yaratılmış olduğuna da inanmıyor.
*Allah âdeme şu ağaçtan yemeyin demiş, diyor. Fakat âdeme peygamber demiyor. Allah Âdem’e vahyetmiş ama peygamber değilmiş! Âdem ile Havva yasaklanmış meyveden yiyince Yüce Allah buyuruyor
ki: “Hep birlikte (Âdem, Havva ve Şeytan) oradan(cennetten) inin. Bakara 38.a. Oradan çıkın dememiş.
Yani yüksek ve kıymetli bir makamdan inin diyor. Afrika’da bulunan bir bahçeden çıkan başka bir bahçeye
rahatlıkla girebilir. Bunlar saçmalıyorlar.
*”“Domuz eti haram değil. Allah, Domuz yemeyin demiş, haram dememiş. Domuz sağlıklı bir ettir.
Allah, Domuz etini haram demiyor sadece “yeme” diyor. Aynen Âdeme bir yasak koyduğu gibi bizlere de
domuz etini yemeyin demiş, sebebi irademizi güçlendirmek içindir. Haramlar irade güçleştiricidir. On beş
milyon hayvan vardır hepsi helaldir. Domuz yiyebilirsen ye. Hayvanların hepsi yenir, domuz hariç””. Bu
ifadeler dini tahrif etmek değil de ya nedir? Yine bu ifadeler birbiriyle çelişki değil midir?
* “”Bu malum kişi İnsanın “eşrefi mahlûk” olmadığını söylüyor””. Yüce Allah ne buyuruyor: Gerçekten
Biz Âdem evlatlarını şerefli kıldık, karada ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar nasip ettik, onlara helâl
ve hoş rızıklar verdik ve onları yarattığımız varlıkların çoğuna üstün kıldık.” İsra. 70.a.
Bu ayetteki üstünlük güç ve hâkimiyet ile şeref ve kerâmet tarzında yorumlanmış (Beyzâvî, 3/458; Kurtubî, 10/372), hatta bu ayetle beşerin melekten üstün olduğuna delil getirilmiştir. (bk. İbn Kesîr: 3/52.)
Bunların nazarında kendilerinden başka âlim yok, varsa yoksa kendi görüşleridir. Bütün İslam âlimleri
insanı “eşrefi mahlûk” diye tarif etmişlerdir.
İnsan Allah’ın halifesi değildir. İnsan Allah’ın vekili değildir.
Ey Rasulüm! Hani Rabb’in meleklere: “Ben, dünyada Benim hükümlerimi uygulayacak bir halife(insan)
yaratacağım” demişti. Bakara.30.a.
Sonra sizi o insanların ardından, ne yapacağınızı görelim diye dünyaya (Allah'ı temsil edecek) halifeler
olarak gönderdik. Yunus.14.a. Allah bu ayetlerinde insanların halife (Allah’ın emirlerini yeryüzünde uygulamakla görevli) olarak yarattığı bildiriyor.
Bu ve buna benzer kişiler, peygamberimizi bile İslam dininden soyutlamışlar sünnet ve hadis kabul etmezler. Mucizeye inanmazlar, şefaate inanmazlar. Kabir azabına inanmazlar. Kadere inanmazlar. Namazın
nasıl kılınacağını da anlatamamaktadırlar. Anlatsalar mutlaka hadislerden bahsetmeleri gerekiyor, ama
“Kur’an bize yeter” dediklerinden namazı da tarif edemiyorlar.
Bir ilahiyat Prof.ünden dinlediğim bu ifadeler karşısında şok oldum. Bu kişiyi dinleyen bir sürü ilahiyat
öğrencileri de var ve büyük bir iştiyak ile dinliyorlar. Türkiye’de müslümanların önüne çok çukurlar kazılmaktadır. Bunların tuzağına düşmemek için dinimizi çok iyi öğrenmemizden başka çıkar yol gözükmemektedir. Allah’a emanet olun.

64

sirdergisi.com

K Ü LT Ü R - S A NAT

Temmuz 2020 - Zilkade 1441

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi
Hastalığı
Harika PINARBAŞI
KKKA Hastalığı İnsandan İnsana Bulaşır Mı?
Hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvıları ve çıkartıları ile hastalık bulaşabilir. Bu nedenle
hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske v.b.) almalıdır. Kan ve
vücut sıvıları ile korunmasız temastan kaçınılmalıdır. Bu şekilde bir temasın olması durumunda, temaslının en az 14 gün süreyle ateş ve diğer belirtiler
yönünden takip edilmesi gerekmektedir.
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), keneler tarafından
taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs grubuna ait
bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş
ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi
bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik
(hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon
hastalığıdır.
KKKA Hastalığı Hangi Yollarla Bulaşır?
•
Virüsü taşıyan özellikle Hyalomma türüne ait
kenelerin insan vücuduna tutunması,
•

Virüsü taşıyan kenelerin çıplak el ile ezilmesi,

•
KKKA virüsünü taşıyan hayvanların kan, doku
ve diğer vücut sıvıları ile temas edilmesi,
•
KKKA hastalarının kan ve diğer vücut sıvıları ile
temas edilmesi ile bulaşır.
KKKA Hastalığı Hayvanlarda Görülür Mü?
Hastalık hayvanlarda belirti göstermez. Hayvanlarda
belirti göstermeden seyrettiğinden, hastalığın sık olarak
görüldüğü bölgelerde bulunan hayvanlar sağlıklı görünse bile hastalığı bulaştırabilirler. Bu sebeple hayvanların
kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile
temas edilmemelidir. Hayvan sahipleri hayvanlarını kenelere karşı uygun ilaçlarla, doğru yöntemle belirli aralıklarla
ilaçlamalı, hayvan barınakları kenelerin yaşamasına imkan
vermeyecek şekilde yapılmalı, barınaklardaki çatlaklar ve
yarıklar tamir edilerek badana yapılmalıdır. Hayvanların
kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile
temas eden kişiler, kendilerini 14 gün süreyle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya
ishal gibi belirtiler yönünden izlemeli ve bu belirtilerden
bir veya bir kaçının ortaya çıkması halinde derhal en yakın
sağlık kuruluşuna müracaat etmelidirler.

KKKA Hastalığının Belirtileri Nelerdir?
Hastalık virüsün alınma şekline bağlı olarak 1-14 gün
sürebilen kuluçka döneminden sonra ateş, halsizlik, üşüme, titreme, yaygın kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı-kusma,
ishal, yüzde ve gözlerde kızarıklık, deri döküntüsü gibi
şikâyetlerle kendini gösterir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde cilt kanaması, diş eti kanaması, burun kanaması,
mide-barsak kanaması, akciğer ve beyin kanamaları görülebilir.
Kimler Risk Altındadır?
•
Hastalığın görüldüğü bölgelerde yaşayan tarım
ve hayvancılık ile uğraşan çiftçi ve çobanlar,
•

Kasaplar ve mezbaha çalışanları,

•

Veteriner hekimler,

•

Askerler,

•

Korunmasız olarak kamp ve piknik yapanlar,

•

KKKA hastaları ile temas eden sağlık personeli,

•

Laboratuvar çalışanları

•

Hasta yakınları risk altındadır.
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KUL İSMET (ÎSMET AMCAM)
Haktan Emre Kul

Kul ismet imtihan diyarında
İsmet kul dünya denilen otelde
Ömür sermayesini doldurmakta
Rızktan yana olmamış endişesi
Rızkına kefil olan RABBİNE
Sonsuz kere sonsuz teslimiyeti
Teslimiyetin sonundaki şükür
Dünyalığa doyuran Rabbinin
Tükenmez nimetleri
Dağıtsada hamdolsun
Bitmeyen bereketi
Artık Fikri kanaati, ruhdaki arayışı
Öte durun hele dünyalık bir rüyaymış,
Bana MEVLA gerek,
Neyleyim boş dünyayı,
Bunun elbet bir sonu varmış
Sonun ardındaki başlangıç , ve imtihanın
Hastalıklar dediğimiz vesile,
HAKKIN günahlara kefaret kıldığı
Sırrına vakıf olamadığımız hediye
İsteyen istediği zaman imtihanı bitiremiyo,
Kimi 70'nde kimi 100'nde
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Adının manası dürüstlük temizlik,
Duamızdır inşaallah
Yaptığın hayır hasenat ile ömründe
Ahirete perdelik ,

Her gülüşünde dedem gelir aklıma,
Gülüşünle hasret gideririz

Bu fani alemde yaşattın garib gurebayı,
bu yiyenin şahitlik eder buna
bilmem gayrısını,
Niyet hayır akıbet hayır,
Ey RABBİM ismet kulu'nu
Hesabın çetin olduğu o günde ,
Sırat köprüsünde muzaffer kıl
Not : Bu hikaye "CEBİMDE HİKAYELER" youtube kanalında seslendirilmiştir
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Sağlık Bakanından Açıklamalar
MASKE VE TEMİZLİK UYARISI
Maske ve mesafeye de değinen Koca, “Sizden bu ölümlerin, önlenebilir sebeplere bağlı
olduğunu hatırlamanızı rica ediyorum. Covid-19’dan kaçınmak mümkündür ve maske
tüm dünyada kabul gören önemli bir tedbirdir.
Yakın mesafede maske yetersizdir, mesafe kuralı da tartışılmaz bir tedbirdir. El temizliği ise
olmazsa olmaz bir kuraldır” ifadelerini kullandı.
CORONANIN YAYILDIĞI YERLER…
Düğün ve asker uğurlamalar nedeniyle
vakalarda atışın gözlemlendiğini vurgulayan
Koca, şu ifadeleri kullandı;
*Nişan törenleri, düğünler, taziyeler, pazar
yerleri, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, asker uğurlamaları, plajlar, açık ve kapalı
mekanlar coronanın yayıldığı yerler.
*Büyük kentlerin kalabalığından uzaklaşanlar, başka kalabalıkları tercih etmezse buna
müteşekkir kalırız. Düğünlerde bir çiftin sevincine gölge düşürmemek için tedbirli olunma-
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lıdır.

Ezgi Akımcılar

*Filyasyon çalışmalarında vaka artışlarının
düğünlerden kaynaklandığını gördük. Asker
uğurlamasına da dikkat edilmeli. Ne uğurlayan ne de uğurlanan risk almamalıdır. Sağlık
da vatani göreve saygı da bunu icap ettirir.
Gençlerimiz, testi pozitif çıkan Mehmetçikten
mesuldür.
8 İLDE YASAKLANDI
*8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklanmıştır. Din görevlilerimiz, cenaze merasimi, taziye,
mevlid ve toplu ibadetten kaynaklanan riskleri
önlemek için çalışmalar başlatmıştır.
*Düğün nişan gibi törenlerde toplum sağlığı
açısından gözlemci bulundurmak için hazırlık
vardır. Başta bakanlıklar olmak üzere birçok
bakanlığımızla işbirliği içindeyiz. Amaç tedbirlerin daha yaygın uygulanması ve tedbirlere
uyanların riske atılmasının önlenmesidir.
VAKA SAYILARI AÇIKLANDI
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Ata Dini’ne Karşı
İslam Devrimi

Ölümün Eşiği
Uğur Ukut
Sisyphos Yayınları
Bilim Kurgu Romanı
320 Sayfa
Askeri bir görev: Askerleri ve hükümet tarafından görevlendirilen sivili neler bekliyor?
Bu görev ülkeye ne kazandırıp, ne kaybettirecek?
Diğer ülkelerle ilişkileri nasıl etkileyecek?
Bu görevin siyasi ve uluslararası ilişkiler boyutu nasıl olacak?
Yazarımız ile kısa bir röportaj yaptım. Uğur Ukut'a ve Esra Akdoğan'a teşekkür ederim.
Soru: Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hangi okullarda okudunuz ve nerelerde çalıştınız?
Uğur Ukut: 1968 İscehisar / Afyon doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimden sonra Ortaköy
De-nizcilik Meslek Lisesi, Gemi Elektroniği ve Haberleşme bölümüne devam ettim. 1986 yılında mezun olup Akdeniz üniversitesi iki yıllık elektronun programına devam ettim. Okulu bitirme-den 1990 yılında evlendikten sonra askere gittim. Askerden döndükten sonra 1993 yılında
kü-çük bir mermer atölyesi alarak ticarete başladım. Hâlâ aynı yerde aynı işime devam etmekteyim. 4 çocuk babasıyım.
Soru: Yazma hikâyenizi anlatır mısınız? Ne zaman yazmaya başladınız?
Uğur Ukut: Yazma merakım lise yıllarında başladı. Yatılı okul arkadaşlarımın teşvik ve desteği
ile ayrıldıktan sonra da devam etti. Öncelikle sadece şiir yazarken 2010 yılından sonra hikâye,
2014 te bir arkadaşımın "Sen niye kitap yazmıyorsun?" Sözü üzerine roman yazmaya başladım.
Tabii ki şiirden hiçbir zaman vazgeçmedim.
Soru: Bugüne kadar hangi kitapları yayınladınız ve konusu neydi?
Uğur Ukut: İlk kitabım olan Ölümün Eşiği 2020 yılı Ocak ayında okuyucu ile buluştu. Henüz
çıkmış başka kitabım yok. 3 adet basıma hazır romanım var. Araya koymayı düşündüğüm şiir
ve hikâye kitaplarını da sayarsak kısa zamanda çoğalacak inşallah. Hikâyelerim günlük hayattan
parçalar, romanlar ise ağırlık bilim kurgu türünde. İlk kitabın konusu Türkiye'nin Uzay Macerası
diyebiliriz.
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El-Hakk
İlker KARATAŞ

El-Hakk Esmaül Hüsnası'nın anlamını öğrenmek
mümkündür. El-Hakk Esmaül Hüsnası'nın anlamı
varlığı hiçbir zaman değişmeden duran ve var olan
anlamına gelmektedir. Allah'ın 99 isminden biri olan
El-Hakk Esmaül Hüsnası'nın faziletleri de bulunmaktadır.
El-Hakk Anlamı Nedir?
El-Hakk Esmaül Hüsnası'nın anlamı birkaç şekilde
açıklanmaktadır. Bu anlamlar aşağıda belirtilmiştir.
- El-Hakk varlığı değişmeden duran.
- El-Hakk ahirette hakkı batıldan ayıran ve hakkı
olan sahiplere haklarını zalimlerden alan.
- El-Hakk varlığı hakiki olan isimdir. Yani, varlığı her zaman sabittir.
El-Hakk Faziletleri Nedir?
-El-Hakk isminin batıldan korunmak ve hayırlı işler içerisinde başarılı olabilmek için ''Ya Hakk
Celle Celalühü'' şeklinde 208 kere okunmalıdır.
- Fakirlikten kurtulup, işlerin kolaylaşması için ''Lailahe İllallahül hakkul mübiyn'' zikri 100
kere okunmalıdır.
- Kişinin kederi ve üzüntüsünün giderilmesi ve ferahlaması için El-Hakk Esmaül ism-i şerifi
dört köşeli kağıda dört köşesine yazılıp kağıt avucunun içine konmalıdır. Seher vakti gelince eller
ilahiye kaldırılmalıdır.
- Her işte başarılı olabilmek ve hastalıkta şifa bulabilmek için 5 vakit namazdan sonra 108
kere ''Ya Hakk Celle Celalühü'' zikrine devam edilmelidir.
- Doğruyu ve hakkı bulmak için günde 108 kere zikir olarak okunmalıdır.
- Bu ismi vird eden kişiler görevlerini devamlı yapma azmi içerisinde olurlar. Bu zikre devam
edenler sapıklıklardan uzaklaşır, şeytani yollardan uzak dururlar.
- Bir şey yitirildiğinde aynı şekilde duada bulunulur ise yitirilen şey bulunur ona kavuşulur.
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Yulaf unlu kek
Arzu KOÇAK

2 s. Bardağı yulaf unu
1 çay bardağı zeytinyağı
4 yumurta
1 adet muz
3 y. Kaşığı hindistan cevizi şekeri
1 çay bardağı süt veya yoğurt
1 kabartma tozu
1 vanilin
2 y. Kaşığı silme kakao
Yapılışı
Yumurta ve hindistan cevizi şekeri iyice çırpalım
Muzu ezelim ve z. Yağınıda katıp iyice çırpalım kalan diğer malzemeleride
koyalım çırpalım en son unu ilave edip karıştıralım . Önceden ısıtılmış 180
derecede pişirelim . ( hafif ıslak kek oluyor .)
Afiyet olsun .
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EFENDİMİZİ GÜNÜMÜZE TAŞIMAK!
Sadettin TURHAN

Dünya tarihinde çok kötü zamanlar geldi geçti. Nice milletler, nice yöneticiler, nice
kavimler geldi geçti. Ama hiçbiri Efendimiz
(sallallahu aleyhi ve sellem) kadar sevilmedi.
Hiçbiri toplum hayatını bu kadar değiştiremedi. Hiçbiri karanlık bir çağı, bir devri kapatıp
üzerine yeni bir ışık açmadı.
Biz 1400 – 1500 yıl sonra hala bu aşkı ve
sevdayı yüreklerinde yeşerten, barındıran,
ismi anıldığında kalbinin üzerine elini götürüp
O’na salât ve selam getiren bir ümmetiz. Her
devrin, her çağın, her insanın bu dinin Peygamberine, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’e ihtiyacı var. Ve bu ihtiyaç her geçen gün
daha şiddetli bir şekilde artmakta.
Bir kişiyi tanımak onu sevmenin giriş kapısıdır. Tanımadığınızı sevemezsiniz. O yüzden bu
aşkın, bu sevdanın, belki de adı konulamayan
bu hasretin adı “Efendim’e”. Ne düşünerek bu
eseri kaleme aldık? Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bedenen aramızdan ayrılsa bile
ruhaniyeti ve şahsiyeti aramızdadır. Bugün evimize, gönlümüze misafir olsa O’na kendimizi
nasıl arz eder, ashabın onunla yaptığı gibi nasıl
sohbet ederdik? Kendimizi nasıl ifade eder ve
O’na muhabbetimizi nasıl ortaya koyardık?
İşte bu duygu ve düşüncelerle ele alınmış
bir çalışma diyebiliriz. Kısa kısa mektupların
olduğu, Peygamberle diz dize, göz göze oturuyormuş gibi, tıpkı ashab gibi, Ebu Bekir (r.a.)
gibive değerli kardeşleri gibi görüp değerlendirebilmek için kaleme aldığımız bir çalışma.
Bugün Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ile İslam’ı ayırmaya çalışan, İslam’la,
Kur’an’la mü’minlerin arasına bir set çekmeye çalışan, adı sanı ne olursa olsun bir güruh
var. Bir noktada buna da cevap olması açısından Efendim’e eserini ortaya koyduk ki
biz Kur’an’ın canlı, kanlı, yürüyen örneği olan
Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’e layık
bir ümmet olabilmek için gayret edelim, gay-
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ret edelim, gayret edelim.
Bu eserde sadece mektuplar değil, Peygamberi tanımak, ahlaki özellikleri, hayatı, ashabın
dilinden Peygamberler, Peygamberler’den
nasihatler, salâvat örnekleri ve en önemlisi
de Veda Hutbesi gibi konuları da bu kitabın
içerisine alarak Peygamberi tüm bedenimizde
hissetmek için yapmış olduğumuz bir çalışma.
Kitabı her eline alan kardeşimiz öncelikle
salât-ü selam getirerek Efendimiz (sallallahu
aleyhi ve sellem)’e ait cümleleri okumaya başlıyor. Fuarlarda bir araya geldiğimizde, kitaptan birkaç bölüme göz gezdirdiklerinde “İşte,
tam Peygamberle muhabbet anı!” deyip,
bazen gözyaşları içerisinde, bazen merak içerisinde, bazen de hasret içerisinde dönüşler
alıyoruz.
Bunlar bizim için çok önemli geri dönüşler.
Açıkçası bu bizi aşırı derecede memnun ve
mutlu ediyor. Çünkü Peygamberi hayatımızın
bir saniyesine dahi koyabilmek, O’na hayatımızda bir saniye dahi yer ettirebilmek önemliydi. Bu kitabın hazırlanmasındaki en temel
husus Efendimiz’i gönlümüze misafir edebilmekti. Hamd olsun gönlümüze, gözümüze ve
dilimize misafir ediyoruz.
Olumlu dönüşler aldığımız gibi olumsuz
dönüşler de alıyorum. Hatta bu konudaki en
büyük eleştiri kitabımıza “Efendim’e” ismini
vermemiz oldu. Bir önceki soruda bahsettiğim
Peygambere sevdayı şirk gören kişiler, O’na
olan muhabbetimizi de şirk olarak değerlendiriyorlar ki bu çok yanlış bir yaklaşımdır.
Biz Rabb’in kullarıyız ama Peygamberin
ümmetiyiz. Biz Efendimizle birlikte Allah’a
yol alırız. Efendimiz bizi Rabb’e götürecek en
önemli yoldaşımız, rehberimiz, önderimizdir.
Bu mana itibariyle bu kişilerden de ismiyle alakalı, Peygambere bu kadar sevgi beslemenin
doğru olmayacağı noktasında çok nadiren de
olsa olumsuz dönüşler alıyoruz.
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Ancak bu da bize gösteriyor ki elhamdülillah doğru yoldayız. Çünkü biz Peygamberi seviyoruz. O’nun âşıklarıyız.
Efendimiz’i çağa nasıl taşımalıyız?
Öncelikli olarak şunu ifade edelim ki bir şeyi
taşımanın ilk yöntemi onu tanımaktır, onu anlamaktır, yaşamaktır.
Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) karanlık bir çağda, eğitim seviyesi düşük bir toplumda, her türlü ahlaksızlığın ayyuka çıktığı
bir toplumda tek başına yeşeren bir gül idi. Ve
O gül, Mekke’de Erkam’ın evinde, Medine’de
Suffa’da bir çağı, bir devri, bir kirliliği, bir cahilliği yok ederek yeni bir dönem başlattı. Dünyanın her bölgesine 23 sene gibi kısa bir sürede
bir devlet kurdu. Medine devletini, bir yürek
devletini kurdu.
Evet, bunu da çağımıza taşırken, aynı o gün
yapıldığı gibi; nasıl Mekke’de Erkam vardıysa,
Erkam’ın evinde yetiştirdiği ashab vardıysa,
biz de evlerimizde, muhabbetlerimizde öncelikli olarak Peygamberden bahsetmeli, O’nun
özelliklerini konuşmalı, her fırsatta konuşmalarımızın içinde, O’nunla ilgili bir yer olmalı,
bunlarla ilgili örnekleri artırmalı, birbirimize
örnekler verirken Peygamber hayatından örnekler vermeli, örnek olmaya çalışırken Peygamberi örnek almalı.
Peygamberi çağımıza taşımalıyız ki bu çağın
hastalıklarından kurtulabilelim, muhafaza edilebilelim.
Bugün insanlar karamsar bir hayat yaşıyor.
Ümit bilincini nasıl kuşanabiliriz?
Evet, içimizdeki sıkıntılar, dertler, imtihanlar. Bir düşünelim bakalım! Yaşadığımız bu sorunlar Peygamber döneminden çok daha kötü
durumda mı? Peygamber bir cahiliye toplumu
içerisinde tek başına mücadele eden bir fertti. Allah’ın yardımı, inayeti ve desteğiyle o karanlık çağa bir ışık oldu. Gül kokusu yaydı. Bu
bize şunu öğretti, şunu anlattı ve dinletti ki:
Asla ama asla karamsar olmamalıyız. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in Uhud’da,
Bedir’de, Hayber’de ve öncesinde Mekke’de
kurulan panayırlarda tek tek çadırlara girmesi,
her çadırdan kovulması, kovulmanın arkasından hakaretlere uğraması. Ve bunun karşılığında Taif’te taşlanması, kovulması, çocukla-

rın üzerlerine salınması. Taif’te ümitsizlikten
bahsedebilir miyiz? Allah Addas’ı bahşetmişti.
Mekke’de her panayırda kovulmasını nasıl
anlarız? Medine’de bir bilet vermişti. Uhud’da
Halid bin Velid’in taarruzuna karşı savunmasız
gibi gözüken yerde Allah Resul’ünün gösterdiği
tavrı nasıl algılamadan geçebiliriz? En ümitsiz
olduğumuz zamanlarda, en çıkmaz sokaklarda
kaldığımızda bunları hatırlamalıyız. Biz Peygamberin bize yaktığı ışığı, bize yaktığı güzellikleri görmek zorundayız.
23 senede cahiliye toplumunu bir müreffeh seviyeye çıkartması, gökleri yıldızlar kıvamına getirmesinin arkasındaki en önemli
hadise ümidini ve Allah’a olan inancını asla
kaybetmemesiydi. Biz Peygamberin bu örneğini almazsak o zaman bizim yaptıklarımızın
ne manası kalır.
Ve son olarak:
Peygamberi bugüne taşımak zorundayız.
Biz peygamberle birlikte yol almak zorundayız.
Sahte kahramanlar, sahte yol göstericiler, sahte ilahlar, sahte yön verenler bizim hayatımızda örnek olamazlar. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’e dil uzatıp, bize sadece Kur’an
yeter diyenlere bir bakıyorum.
Neden bu kadar kitap yazdınız? Neden çıkıp kürsülerde bağırıyorsunuz? Madem Kur’an
bize yeter, neden hala konuşuyorsunuz? Evet,
Kur’an Peygamberin ahlakıydı, ahkâmıydı ve
Peygamber yürüyen bir Kur’an’dı. Biz buna ihtiyaç duyarız. Kur’an bize yeter ama Peygamberle birlikte olunca yeter. Rehberle birlikte
olunca yeter. Anlatıcı ile olunca yeter.
Onun dışında Kur’an Peygamberin anayasasıydı. Anayasayı anlamanın yolu da Peygamberi anlamak ve tanımaktan geçiyor. Aslında
anlatılacak o kadar çok mesele var ki ancak bu
kadarı yeterli olsun diyelim. Bu konudaki düşüncelerimizi değerlendirmek isteyenler Efendim’e kitabımızdan faydalanabilirler.
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ALLAH HAİNLERİN TUZAKLARINI
BAŞARIYA ULAŞTIRMAZ
Sencer OLGUN

2016 yılının 15 Temmuz akşamı Türk milleti, tarihinin en acı ihanetine tanık oluyordu. Yıllar
önce lise ve üniversite öğrencilerini istedikleri gibi yönlendirmek amacıyla kurdukları “Işık Öğrenci Evleri”yle hayat bulan Fetullahçı Yapı, ordudan topladığı birkaç satılmış rütbeliyle öz yurduna, kendi milletine, TBMM ve MİT gibi devletin en mahrem yerlerine F-16 savaş uçaklarıyla
bomba yağdırıyordu.
Dinler arası diyalog, ılımlı İslam ve hoş görü mesajlarıyla insanlara şirin gözükerek kırk yıl
her iktidar döneminde varlık gösterip devletin tüm kurumlarına nüfuz eden ve milleti kahpece
arkasından vuran bu hain yapılanmanın lideri kimdi ve kısa sürede dünyayı avucunun içine alan
bu yapıya nasıl kavuşabildi?
Resmî kayıtlara göre 1941 doğumlu Gülen, 1960’lı yıllardan itibaren bir taraftan dini konularda sözüm ona vaaz ederken diğer taraftan “Işık Evleri”nde masum öğrencilerin beyinlerini yıkayarak onları ailelerinden koparan, gençliklerini çalan ve kendi saltanatını kuran tam bir insan
avcısıydı. Dershanelerle başladığı gençlik hırsızlığına, genç nesil hırsızlığıyla birlikte insanların
dini duygularını da kullanarak etkili vaazlarıyla zamanla her yaş grubundan yüz binlerce insanı
kendisine itaatkâr hâle getirmiş, hem Türkiye’de hem de dünyada söz sahibi olmayı başaran
dünyanın en büyük fitnesi haline gelmişti.
Usta bir tiyatrocuyu aratmayan mimikleriyle aynı anda ağlayıp gülebilen Fethullah Gülen,
Türkiye’nin farklı bölgelerinde imamlık ve vaizlik görevlerinde bulunmuştu. Göreve başladığı ilk
günlerden itibaren kendi örgüt ağını kurup kısa zamanda çok sayıda taraftar toplayabilmek için
milletin bam teline dokundu, onları dini söylemleriyle kandırdı. Kişiliği ve dünya görüşü İzmir’de
görev yaptığı ilk yıllarda belirginleşmişti. Yüzünde ustaca sergilediği ciddiyet ve hüzün maskesinin altında dünyanın en büyük sahtekârlığının yattığını hiç kimse bilmiyordu. Şantaj ve kaos
onun en temel yöntemlerindendi bu sayede herkesi bir köle gibi kullanıyordu. İçinde sakladığı
canavardan hiç kimsenin haberi yoktu, taraftarlarının “Kâinat İmamı” olarak tanıttıkları bu adamın bir gün kendi öz milletine, askerine, polisine kurşun sıkıp vatanını ve milletini başkalarına
peşkeş çekecek kadar hainleşeceğini doğrusu hiç kimse tahmin etmiyordu.
Fetullahçı Yapı’nın kurucularından Nurettin Veren, doksanlı yılların sonunda yollarını ayırdığı Gülen’le ilgili basına yaptığı bir açıklamada şöyle diyordu: “Birlikte çalışmaya başladığımız
daha ilk günlerde beni odasına çağırarak elime çok sayıda kâğıttan oluşan bir doküman verdi.
Sonra da ‘Aferin, yanlış bir konuşma yapmamışsın!’ diyerek beni tebrik etti. Elimdeki dokümanlar görüşme yaptığım telefon numaralarına aitti. Kurucusu olduğum bir yapı tarafından gizlice
dinlendiğim yüzüme karşı açıkça söylenmişti ve bunun böyle olması gerektiğine sonunda ben
de ikna edilmiştim. Sadece beni değil diğer kurucumuz İlhan İşbilen dahil olmak üzere birçok
kişiyi dinletmişti, dinlemeler Gülen’in en önemli yöntemiydi, devlet istihbaratından daha geniş
bir istihbarat ağı vardı. SSCB’nin dağılmasından bir yıl önce kendi istihbaratından aldığı bilgiler
sayesinde camilerde ‘Bir yıl içinde SSCB dağılıp gidecek.’ diyerek vaaz edip dikkat çekiyordu.
Bu konuşmalarının ardından bir yıl geçmeden 21 Aralık 1991’de SSCB dağıldığında herkes onu
geleceği bilen âlim olarak görmeye başladı. Bu yöntem Gülen’in en önemli taktiğiydi bu sayede
herkese güven verip kendisini olağanüstü meziyetlere sahip biri olarak göstermeye çalışıyordu.”
FETÖ’nün kurucularından Nurettin Veren’in belirttiği gibi her fırsatta olağanüstü meziyetlere sahip olduğunu göstermeye çalışan din istismarcısı Gülen’in insanları kandırma yöntemlerinden biri de her gece rüyasında Hz. Peygamber’i gördüğünü ve her faaliyetini onun rızasına
uygun olarak yapmaya çalıştığını söylemesiydi. Buna benzer söylemleriyle hızla taraftar toplayıp birkaç evle başladığı örgüt faaliyetlerine kısa zamanda yurtları, dershaneleri, özel okulları
ve üniversiteleri de ekleyerek Türkiye’deki özel eğitim kurumlarının önemli bir bölümünü ele
geçirdi. “FETÖ” isminden önce “Paralel Yapı” olarak anılan örgüt, medya sektörüne el atmayı
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da ihmal etmedi; dergiler, gazeteler ve televizyon kanalları derken birçok medya kuruluşunun
sahibi oldu. Bu kadarıyla yetinmesi mümkün değildi, eşsiz bir yapı olabilmek ve dünyayı kendi
menfaatleri doğrultusunda yönetebilmek için yüz elliden fazla ülkede özel okullar açıp dünya
devletlerinin bürokrasilerinde kullanmayı amaçladığı kişiler yetiştirmeye başladı. Bu tür faaliyetlerine ek olarak finansman sağlayacak bankalar, hastaneler ve ticaret merkezleri kurdu.
Hedefi belliydi; tüm dünya ülkelerini ABD ve yandaşlarının planlarına uygun olarak yönetmekti
ve bu uğurda yapamayacağı, satamayacağı hiçbir değer yoktu…
Öyle de oldu… Fetullah Gülen 2000’li yıllardan sonra ABD’ye yerleşip Türkiye ve diğer dünya devletleri üzerinde oyunlar oynamaya başladı ve böylece Türkiye ve birçok dünya devletinde
FETÖ’nün tezgâhladığı oyunlar serisi gündemden hiç düşmedi. Örgüt üyelerince “Kainat İmamı”
olarak lanse edilen ve yeryüzünün en sinsi karakterine sahip olan Gülen, “Dinler Arası Diyalog”
söylemleriyle Hristiyan âlemine daha şirin gözükmek için ar perdesini tamamen yırtarak yüz
binlerce masum insanı katleden Haçlıları, Ortadoğu’ya barış ve huzur götüren gönüllüler olarak
göstermeye çalışacak kadar haddini aşmıştı…
Fetullahçılar çok sistemli çalışıyordu: Önce çocukları ailelerinden koparıyor sonra da onları birer köle gibi kullanıyorlardı. Onların izni olmadan hiç kimse başına buyruk hareket edemezdi. Öğrenciler, ‘abi’ ya da ‘abla’ diye hitap edilen kişiler tarafından yönetilirken sivil yetişkinler
de ‘şehir imamı’ olarak adlandırılan örgüt üyelerince idare ediliyordu. Tüm üyeler öğrencilik
yıllarından itibaren sıkı bir şekilde takibe alınıyor; dershane, okul, meslek seçimi ve benzeri
kararlarda hep onlar belirleyici oluyordu. Hatta üyelerin kimlerle evleneceğine, doğan bebeklere hangi isimlerin verileceğine yine onlar karar veriyordu. Zeki öğrencileri genellikle Hukuk
Fakültesi, Askerî Okul ve Polis Akademilerine yönlendirirken aileleri bu konuda hiçbir şekilde
belirleyici olamıyordu. Kısacası o gruba mensup kişilerin hiçbir alanda seçim hakları yoktu. Bu
yapılanmanın en tepesinde ve her alanda söz sahibi olan Fethullah Gülen ne derse o oluyor,
hiçbir sözüne ya da görüşüne itiraz edilmiyor, onun her dediğinde bir hikmet olduğu kabul ediliyordu. Sözde; o her şeyi hissediyor ve her gece Peygamber’i rüyasında görüyor, aldığı her karar
ve yaptığı her iş Peygamber’in yönlendirmesiyle gerçekleşiyordu...”
Bu yapı, dindar görünümlü bir örgüt olarak dershane öğrencilerinden Peygamber adına
kurban kesme gibi vaatlerle, esnaf toplantılarında ise “Falanca kişi hizmet adına dükkânını bağışladı. Bu bağışlarınızla sizler birer Ömer birer Ali gibi olacaksınız!” gibi yalanlarla himmet adı
altında yüksek miktarda paralar toplamakta, böylece dinimize ve milletimize en büyük ihaneti
yapmaktaydı.
Dershanelerde en zeki çocukların toplandığı özel sınıftaki öğrencilere her fırsatta “Fethullah Gülen”le ilgili propaganda yapılıyor ve onun kitaplarının öğrenciler tarafından okunması
şart koşuluyordu. İşin ilginç yanı kitaplarda İslam diniyle ilgili “örtünme emri” gibi bazı temel
ilkelerden vazgeçilip “Dinler Arası Diyalog” projesiyle tüm dünya dinlerinin ortak doğrularında
birleşilmesi gerektiği fikri savunuluyordu. Örgüt mensupları tarafından bu fikir, çağın en büyük
manevi projesi olarak anlatılırken fikrin sahibi Fethullah Gülen de çevresindekilere Allah tarafından gönderilmiş bir “Kâinat İmamı” olarak kabul ettirilmeye çalışılıyordu.
Sayıları az da olsa bazıları onun ileride Müslümanlar için büyük fitneye yol açacağını
tahmin edebiliyordu. Çünkü onun çok sinsi bir kişiliği, doymak bilmeyen bir egosu vardı, çocukluğundan itibaren egosunun esiri olup çıkmıştı. İlkokulu bitirdikten sonra aldığı medrese eğitimiyle ergen yaşlarda vaizlik yapmaya ve daha o yaşlarda kendisini bir kurtarıcı olarak görmeye
başlamıştı. Gidişatı çok kötüydü, bitmek tükenmek bilmeyen bir hırsa sahipti, kendisine kucak
açan herkesi gerektiğinde menfaatleri uğruna harcamak onun en önemli kişilik özelliklerindendi.
Her iktidarla varlık gösterip kırk yıl içerisinde başta yargı ve emniyet olmak üzere devletin
çok sayıda kurumuna sızan FETÖ, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni tümüyle ele geçirebilmek için
kumpas ve şantaja benzer her türlü hile ve yöntemi acımasızca kullanıp önünde engel gördüğü
kurum ve kişileri tek tek etkisiz hâle getirme teşebbüslerinde bulundu. Bu doğrultuda ele geçiremediği kurumları hukuki görünümlü kumpas operasyonlarıyla dizayn etmeye çalıştı. Özellikle
daha geniş kitleleri kontrol edip yönlendirmek için “futbolda şike” soruşturmasını başlattı. Fenerbahçe’nin şampiyon olduğu 2010-2011 sezonuna ilişkin bazı müsabakalarda şike yapıldığı
ve teşvik primi verildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 3 Temmuz 2011 günü Aziz
Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu bazı spor kulüplerinin yöneticileri ile futbolcuları gözaltı-
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na alındı. Bilhassa Aziz Yıldırım üzerine yoğunlaşan operasyonla Fenerbahçe’nin ele geçirilmesi
hedeflendi. Nitekim Fethullah Gülen’in avukatı, diğer tutuklu sanıklara “Aziz Yıldırım’ı verin,
akşama evdesiniz!” denildiğini itiraf etti.
FETÖ’cü savcılar tarafından başlatılan şike operasyonuyla Fenerbahçe’nin kontrol altına
alınması ve Türk futbolunun dizayn edilmesinin ötesinde ayrıca taraftarların kışkırtılması da
hedeflenmişti. Böylece örgüt tarafından “Gezi” benzeri toplumsal kaos olaylarının fitillenmesi
planlanıyordu. Bu amaçla FETÖ’nün provoke ettiği Fenerbahçeli taraftarlar kitlesel eylemlere
girişti. Örgüt üyesi polis müdürleri stadyumda biber gazı sıkılmasına varan talimatlarıyla taraftarları alabildiğine kışkırttı.
Fenerbahçe camiası, FETÖ’ye taviz vermeyen Aziz Yıldırım’ın arkasında kenetlenerek operasyonu püskürtmeyi başardı. Şike kumpası, örgütün kirli suç dosyalarından biri olarak tarihteki
yerini aldı.
Gerçek yüzünü iyiden iyiye göstermeye başlayan FETÖ, hadsiz hukuksuz isteklerine boyun
eğmeyen hükümeti ne yapıp edip indirmek istiyordu. Türkiye’de yol ayrımı olarak bilinen ve
resmî kayıtlara geçen “17-25 Aralık Süreci” ve MİT Tırları operasyonlarını devreye soktu. Bunlarda da istediği hedeflere ulaşamayan FETÖ’nün yeni planında, ABD’nin kalleşçe tutumlarından
bıkıp usanan ve bu nedenle Asya merkezli müttefik arayışındaki Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşması hedef alınmıştı, üst akıl bunu istiyordu.
24 Kasım 2015 tarihinde Türk F-16’ları tarafından Suriye sınırında SU-24 tipi bir Rus savaş
uçağı düşürüldü. Avrasya’nın iki güçlü ülkesi arasında savaş başlatabilecek derecede bir krize
sebep olan bu olay sonucunda önce karşılıklı restleşmeler ve birbirlerine karşı yaptırımlarla
iki ülke arasındaki ilişkiler bir süre askıya alındı. İlerleyen dönemlerde yapılan incelemeler sonucunda uçakları düşüren pilotların FETÖ’cü oldukları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “FETÖ’nün
ülkelerimiz arasındaki ilişkilere kastettiği net şekilde anlaşılıyor.” sözleriyle daha da netlik kazanıyordu.
Bunca kalleşçe senaryoya imza atan FETÖ’yü tüm yönleriyle deşifre etmek isteyen hükümet ilk iş olarak yasal düzenlemeler çerçevesinde örgüt üyelerinin devlet kurumlarıyla bağlarını kesmeye çalıştı. Kapana sıkışan ve bir an önce hedefine ulaşmak isteyen FETÖ, gerek yurt
içindeki gerekse yurt dışındaki destekçilerini de arkasına alarak son kozunu oynamak istedi. Bu
amaçla 15 Temmuz 2016’da Türk Silahlı Kuvvetleri’nden belli bir grup subayla askerî darbeye
kalkıştı.
Akşam saat 22.00 sularında televizyon ekranlarına yansıyan olaylardan durumun ciddiyetini fark eden vatandaşların bir kısmı, 23.05’te Başbakan Binali Yıldırım’ın ulusal bir kanala
bağlanarak “Bu bir kalkışmadır, buna izin vermeyeceğiz!” açıklaması üzerine yavaş yavaş meydanlara inmeye başladı. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o gece saat 00.26'da, “Milletimizi meydanlara davet ediyorum! Ben de Cumhurbaşkanı olarak meydana geliyorum. Kesinlikle
bu darbecilerin başarılı olacağına inanmıyorum!” sözleriyle yaptığı basın açıklaması milleti sokaklara dökmeye yetti. Askerî darbelere alışan Türk milleti; kendi halkına, meclisine, istihbarat
birimine ve güvenlik güçlerine hiç acımadan ateş edip bombalayan hainlere karşı etten duvar
oldu. Türkiye’de ilk kez bir Cumhurbaşkanı’nın darbeye karşı durması ve halkı meydanlara davet
etmesi büyük cesaret gerektiriyordu zira meydanlar halkla dolmasaydı darbe girişimi amacına
ulaşır ve ilk kez halk oylamasıyla Cumhurbaşkanı seçilen bir lider tıpkı Mısır’da Mursi’ye yapıldığı gibi darbeciler tarafından hapse atılıp ölüme mahkûm edilebilirdi. Her on yılda bir yapılan
askerî darbelerden bıkan Türk milleti bu çağrıya sessiz kalmayıp üzerine düşen görevi fazlasıyla
yaptı. Kimi tekerlekli sandalyesiyle kimi kundaktaki bebeğiyle meydanlara koştu, hepsinin tek
derdi; vatan ve milletti. Çünkü Türkiye’de oynanmak istenen oyunu aylar önce Tunus, Mısır,
Libya, Yemen ve Suriye’de görmüştü. Büyük basiret sahibi Türk halkı bu zor oyunu liderine ve
demokrasiye sahip çıkarak bozdu, canhıraş bir şekilde göz göre göre ölüme koştu. Sabaha karşı
darbe büyük ölçüde bastırıldı, birkaç gün içinde de tüm yurtta asayiş yeniden sağlandı. Kardeşin kardeşe kırdırılmak istendiği bu saldırılarda iki yüz elli bir kişinin şehit düştüğü, iki bin yüz
doksan altı kişinin de gazi olduğu ortaya çıktı. Türk milleti bu kalkışmadan sonra yekvücut olup
yeniden dirilirken FETÖ tarihteki en kara sayfalarda yerini aldı.
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Sıcak Çarpması
Tülay Akımcılar

Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?
Yüksek derece ısı ve nem sonucu vücut
ısısının ayarlanamaması sonucu ortaya
bazı bozukluklar çıkar. Sıcak çarpmasının
belirtileri şunlardır:
•

Adale krampları,

•

Güçsüzlük, yorgunluk,

•

Baş dönmesi,

•

Davranış bozukluğu, sinirlilik,

•

Solgun ve sıcak deri,

•

Bol terleme (daha sonra azalır),

•

Mide krampları, kusma, bulantı,

•

Bilinç kaybı, hayal görme,

•

Hızlı nabız.

Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
•
alınır,
•

Hasta serin ve havadar bir yere
Giysiler çıkarılır,

•
Sırt üstü yatırılarak, kol ve bacaklar yükseltilir,
•
Bulantısı yoksa ve bilinci açıksa su
ve tuz kaybını gidermek için 1 litre su -1
çay kaşığı karbonat -1 çay kaşığı tuz karışımı sıvı ya da soda içirilir.
Sıcak çarpmasında risk grupları var mıdır?
Sıcak çarpması için özel bir risk grubu
bulunmamakla beraber, diğer hastalık ya
da yaralanmalar için hassas olan kişiler,
sıcaktan da diğer kişilere göre daha çok
etkilenirler. Bu kişiler;
•

Kalp hastaları,

•

Tansiyon hastaları,

•

Diyabet hastaları,

•

Kanser hastaları,

•
Normal kilosunun çok altında ve
çok üzerinde olanlar,
•
Psikolojik ya da psikiyatrik rahatsızlığı olanlar,
•

Böbrek hastaları,

•

65 yaş üzeri kişiler,

•

5 yaş altı çocuklar,

•

Hamileler,

•
Sürekli ve bilinçsiz diyet uygulayanlar,
•

Yeterli miktarda su içmeyenler.

Sıcak yaz günlerinde sıcak çarpmasından korunmak için alınması gereken önlemler nelerdir?
•
Özellikle şapka, güneş gözlüğü ve
şemsiye gibi güneş ışığından koruyacak
aksesuarlar kullanılmalıdır,
•
Mevsim şartlarına uygun, terletmeyen, açık renkli ve hafif giysiler giyilmelidir,
•

Bol miktarda sıvı tüketilmelidir,

•

Vücut temiz tutulmalıdır,

•
Her öğünde yeteri miktarda gıda
alınmalıdır,
•
Gereksiz ve bilinçsiz ilaç kullanılmamalıdır,
•
dır,

Direk güneş ışığında kalınmamalı-

•
Kapalı mekanların düzenli aralıklarla havalandırılmasına özen gösterilmelidir.
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SPOR

Süper lig Cemil Usta Sezonu
Durmuş KOÇ

Süper lig Cemil Usta Sezonu 29. Hafta maçları Beşiktaş sahasında Konyaspor’u
3-0 yenerken Konyaspor 17. Sıraya inerek dibe iyice yanaştı. Lider Başakşehir sahasında Galatasaray ile karşılaşmasında 1-1 berabere kalarak lig ikincisi ile puan
farkını ikiden dörte çıkaramadı. Trabzonspor kendi sahasında karşılaştığı lig sonuncusu Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak hayal kırıklığına uğrattı. 1983-1984
sezonunda en son şampiyon olduğu sezondan sonra şampiyon adayı 2 takımdan birisi olan Trabzonspor sanki ben şampiyon olmak istemiyorum der gibiydi.
Sezonun tamamlanmasına 7 hafta kala bir an önce toparlanmalı şampiyonluk
en büyük adayı olduğunun farkına varmalıdır. Önümüzdeki hafta Galatasaray
deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor yarasını bu maçta telafi etmelidir. Fenerbahçe ölüp ölüp dirildiği Malatyaspor karşılaşmasında 90+6 dakikada attığı
göl ile rakibini 3-2 yenmesini bildi. Liğin iyi takımlarından olan Sivassporu düşme
hattından kurtulmak isteyen Kayserispor deplasmanda 2-0 yenerek altın niteliğinde 3 puan aldı. Kümede kalma iddiasını sürdürmeye devam etti.
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Keder kuyu, sevinçse vinçtir.
Akif CEMİL
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KONYA DAĞ KÖYLERİ
Oğuz ZEKi

kaldı. Obruk Hanı da garipti, mahzundu ama
kurtuldu. Obruk Hanını gördünüz mü hiç? Yapı
taşlarının yarısı bir önceki medeniyetin eseri,
Obruk mezarlığının mezar taşları eski saray,
mabet sütunlarından oluşuyor.
Cumhuriyet’le birlikte varlıklarını hatırladığımız, ancak son otuz-kırk yıldan bu yana yol,
su, elektrik gören köylerimiz, geçmişle bağlarını en az koparan yerler oldu. Eski güzel göreneklerin, geleneklerin, inceliklerin daha uzun
zaman süreceğini sanmıyorum. En ücra köylere bile televizyonun, akıllı telefonların girmesi
umutsuz olmamıza yetiyor.
Tarihin içinde, uzun bir yolculuğun son durağıdır, Konya.
Bazı duygular, anlar var ki yazmakta zorlanır
insan, o duyguları, anları yaşamak gerek.
Bir harman ayında Yatağan köyündeyiz.
Mürsel Dede ve altı arkadaşının konakladıkları
Erenkilit Dağına çıkacağız. İlk durağımız Mürsel
Dedenin türbesi. Köyün kenarındaki mezarlığın içinde türbe, Bir yayla tolu kadar basit bir
yapı ama soylu bir tarihin havasını daha kapıdan girerken hissettiriyor. Köylüler mezarların
üzerlerini kırmızı toprakla güzelce sıvamışlar,
duvarlarda o zamanların savaş aletlerinden
bazıları asılı. Mürsel Dede ve yol arkadaşları
Anadolu’ya gelince Erenkilit Dağını mekan eyliyorlar. Yıllar sonra yedi arkadaş dağılıyor, yedi
ayrı köy kuruyorlar. Mürsel Dede Yatağan köyünü kuruyor. Erenkilit’e doğru yürüyoruz, aksakallı ihtiyarlar orakla, tırpanla ekin işliyorlar.
Temiz giysili, gül yüzlü kızlar işlenen ekinleri
harman yerine götürüyorlar ve bana öyle geliyor ki hepsi binlerce yıldır hep suradaydılar.
Zirveye doğru çıktıkça kara çadırları, karakeçileriyle yörükler karşılıyor bizi. Binlerce yılın
yolcuları onlar da.
Derken bir gün ovaya düşüyor yolumuz.
Ekinler işlenmiş, çöl havası çökmüş ovaya. Çölün ortasında Zazadın Hanı çıkıyor karşımıza
yıkık, garip, mahzun.
“Bu gariplikte benim de payım var, demekten kendini alamıyor insan. Aynı mahzunluğu
yaşayan, bir zamanlar insanların konup göçtükleri bir sıra han geliyor akla ki bir zamanlar
Antalya’dan Kayseri’ye kadar binlerce gezgini,
yolcuyu konuk etmişler. Zazadın Hanı, Kızılören yakınlarındaki hanlar restore edildi, ayağa kaldırıldı ama Altınapa hanı sular altında
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Geçmiş deyince, köy deyince irkiliyor, ürküyor kimileri. Hele bazı aydınlarımız var ki iğrenme noktasına getiriyorlar bu irkilmeyi. Onlara
göre köy kültürü kaba, köylü görgüsüz.
Öyle incelikler, güzellikler var ki o kaba dedikleri kültürün ardında. Hem “ Geçmişi olmayanın geleceği olmaz” sözünü unutmamak
gerekiyor, bizim geçmişimiz o. Tümden inkar
yerine binlerce yıldan bu yana süzülüp gelen
güzelliklerini neden korumayalım.
Bir nisan ayında Karaman Taşkale’ye gitmiştik. Ertesi gün ulusal bayramdı. Kasabanın
gençleri binlerce yıldır sergiledikleri köy seyirlik oyunlarının hazırlığını yapıyorlardı. Bu
oyunlardan biri deve oyunuydu. Koç katımının
yüzüncü günü bütün köylerde düzenlenen bu
oyuna yalnızca oyuncular değil bütün köylüler
katılırdı. Hani şehir yerinde ağzımıza sakız ettiğimiz “birlik-beraberlik” sözü tam anlamıyla
yaşanırdı. Sözün kısası toplumsal birliktelik ve
paylaşmaydı, yeri gelince anlatılacaktır.
Toroslar üzerinde yoksul bir dağ köyüne
düşmüştü yolumuz. Hiç sakınmadan çaldığımız bir kapıyı güler yüzlü, genç bir kız açmış
içeri buyur etmişti. Kalabalıktık dışarda duvar
diplerine, gölgeliklere oturdu arkadaşlar. Köyün muhtarını sormuştuk, meğer muhtarın
kızıymış, evde ondan başka kimse yoktu, o
gün öyle güzel ağırlamıştı ki o kalabalık misafir
gurubunu. Kapıyı çalan konuğu geri çevirmezdi
bizim insanımız, gül yüzlü kız bize çay demlemiş, tepsiler dolusu badem çağlası ikram etmişti.
Her evde ya da mahallede bir konuk odası
geleneği yaşandığını gördüm ama zaman içinde kimilerinin yok olup gittiğini de gördüm.
Bataryalı kocaman bir radyomuz vardı. Köyün yaşlıları yatsı namazından sonra bizim ahır
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sekisine doluşur, cep saatlerini memleket saat
ayarına göre ayarlar, ajans haberlerini dinlerlerdi. “Yurttan Sesler” programını dinlemek
istemezlerse koyu bir muhabbete dalarlardı.
Dün ile yaşanılan an harman olurdu o muhabbetin içinde.
Yurt kavramını ve sevgisini, Cumhuriyetin
yarattığı güzellikleri, o yaşlıların muhabbetlerini çocuk duyarlılığıyla dinlerken öğrendim.
Öğretmenimizin bize kitaplardan öğretmeye
çalıştığı savaşları, savaşları yaşayanlardan dinliyordum. Yemen’i, Galiçya’yı. Çanakkale’yi,
Kurtuluş Savaşı’nın o zorlu günlerini anlatıyorlardı. Sonra sıra Sarı Paşa’ya, Cumhuriyete
geliyordu.
Barana gezerlerdi bizden büyükler. Kimi
zaman imrenir, gecenin bir yarısı kovuluncaya
kadar mesirelikte bir yer bulup oturur, abilerin
eğlencelerini izler, anlattıklarını dinlerdim.
Bazı komşu köylerin yolu bizim köyden geçerdi. Otobüs, kamyon ne arasın. Akşam bizim
köyde konaklar, ertesi sabah gün doğmadan
yola düşerlerdi şehre gitmek için. Geri dönüşte aynı olurdu. Meğer kendi dağlarından
kestikleri güzelim meşeleri, ardıçları şehre satmaya götürürlermiş. Kendi köyümün ormanlarının da böyle yok edildiğini öğrenecek, eski
bir Konya fotoğrafında odun yüklü eşeklerin
arasında kendi köylülerimi tanımaya çalışacak,
neden aklı başında bir yetkilinin çıkıp da bu kıyıma “dur” demediğini düşünecektim.
Köyümüzün yolu yoktu, ilk greyder geldiğinde ilkokul son sınıftaydım, o koca makinanın
çalışmasını, yol açmasını sevinçle seyretmiştik.
Birkaç yıl sonra steyr kamyonlarla tanıştık.
Yıllarca, frenleri olmayan, farları yanmayan kırık dökük bir steyrin üzerinde gidip geldik şehre. Kamyona ilkin yükler atılır, yüklerin üzerine
de insanlar binerdi. Şehre ilk gittiğimde yaylılar vardı sokaklarda ve ilk dinlediğim gramofonu hiç unutmam.
“Yaylı geldi gapılara dayandı”
Ne güzel türküydü.
Ömrü gurbetlerde geçmiş bir köylümüz dinletmişti gramofonu. Okulun biraz yukarısında,
küçük bir düzlükte, öğretmenimizin çevresine toplanıp merakla, şaşkınlıkla dinlemiştik.
Taş plağın dönüşü ağırlaşınca köylümüz aletin
zembereğini kuruyor, plak yine çalmaya devam ediyordu.

yor. Bu takvimlerde ayı, günü öğrenebilirsiniz
sadece. Orta yaşın üzerindekilerin ceplerine
bir bakın, ayrımsız hepsinde bir “Saatli Maarif Takvimi” bulacaksınız. Küçük bir ansiklopedi gibidir o takvimler. Günümüz insanları için
o takvimdeki bilgiler gerekli olmayabilir ama
yaşamını toprakla kavga ederek tüketenler
için çok önemlidir o bilgiler. Gerçi o insanların
ceplerinde “Saatli Maarif Takvimi” olmasa bile
günleri, ayları, mevsimleri bilirlerdi. Hani “rüzgardan nem kapmak” diye, bir deyim vardır ya
onlar da küçük bir esintiden havanın o gün nasıl olacağını, çan-kerek seslerinden o sürünün
kime ait olduğunu, bir tarladan ne kadar ekin
kaldıracaklarını bilirlerdi.
Toroslarda yoksul ama bilge bir köylüyle tanışmıştım. Cep takvimine kendi günlük yaşantısını, köydeki olayları kaydediyordu.
Kocamış bir köylü, çoktan toprak olmuş bir
sevdiği aklına gelse ve ağlasa kimse yadırgamazdı. Kocamış biri ölse bunu doğal karşıladıkları gibi geride kalan kocamışlar iddiaya bile
girerlerdi, sıranın kimde olduğuna dair.
Köy insanı, kış gelince köyüne kapanır. Düğünler, baranalar en çok bu aylarda olur. İnsanlar en çok bu aylarda görürler birbirlerini.
“Zemheride yılan deliğinden çıkmaz” derler,
ama çıkmak zorunda kalırlar. Kış ağılında kalan sürüye yem, saman, çobana azık götürmek
gerekir. Toklulara, kuzulara, sağmala ayrı ayrı
bakılacaktır. Bütün bunlar yapıldıktan sonra
dışardaki tipiye, ayaza inat bulgur pilavı pişecektir. Köyde sobalar yanacak, keçenin üzerinde mızmızlanan bebelere mesel anlatılacak,
metel satılacaktır.
Ne zaman fırsat bulsam dağ köylerinde alırım soluğu. Nere varsam “hısımımız gelmiş”
diye, karşılar, konuk edip ağırlarlar. Bu yüzden
anlattıklarım o yörelere dairdir. Yani Seyit Abinin dediği gibi halka dağların hikayesidir bu.
Sizler de bir gün Gevele’nin eteklerinden
başlayarak Yatağan, Çakallar, Asarlık, Taşkale
deyip, demir asa demir çarık düşün yollara. O
güzel insanların soğan/ekmeklerini bölüşün,
görün ne kadar mutlu olduklarını.
Bahar diriliş, yaz çalışma, güz toparlama
mevsimleridir. Kış hem eğlence hem zorlu
günlerin habercisidir. Mevsimler öylesine iç
içe geçmiştir ki hangisinden başlayacağını şaşırır insan. “Bahar diriliş ayıdır” dedik, haydi
çiğdemlerin, navruzların açtığı bir bahar günü
“demir asa demir çarık” düşelim yollara.

Siz hiç kış ağılında kalan sürüye saman, sürünün çobanına azık götürmek için karda çığır
açtınız mı? Çok zordur ama zor olduğu kadar
da keyifli bir uğraştır. Eşeklerin yüklerini yıkarsınız, çobanın azığını çobansalığa yerleştirirsiniz, sonra çoban size kuru yalanıların ateşiyle
bir bulgur pilavı pişirir, tadı damağınızda kalır.
Şimdi duvarları allı güllü takvimler süslü-
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2019'un En Fazla Gişe
Şimdi!..
Yapan Filmleri!
Muammer ERKUL

Su gibi özlerken meçhulü ve açlığa benzer bir şeyler kemirirken içimizi… Çaresiz ve tükenmiş hissederken kendimizi; çınar ağacından düşmüş kuru bir yaprak
misali, rüzgârın önünde… Kolumuzu bile kaldıramayacakmış gibi hissederken
fakat öte yandan da pek çok şeyleri yapmamız şartmış gibi gelirken içimizden…
Belki de tam bu esnada, uzaktan bir ezan sesi ve içimizin deriiin yerlerinden
bir şeyler yankılanırken;
..hatırlamaya başlarız…
1. Avengers: Endgame - 2 milyar 485 milyon dolar.

Peki, kimdi onlar?..

2. Captain Marvel - 1 milyar 123 milyon dolar.
3. The Wandering Earth - 699 milyon dolar!

Hani elinden tutup evine götürerek seni diğer çocukların kolay bulamayacağı
yiyeceklerle besleyen; kendi
bebeği
olmamış
teyze…
sünnet
za4. How
to Train
Your Dragon:
TheHani
Hidden
Worldolduğun
- 517 milyon
man, hiç ummadığın vedolar.
hâlâ aklınızdan çıkmayan o pilli arabayı hediye getiren
hısımlar… Hani hiçbir mecburiyeti olmadığı halde, anlamadığın derslerinde dü5. Alita:
- 404 milyon dolar.
zenli olarak sana yardım eden
abiBattle
veya Angel
ablalar…
6. Shazam! - 358 milyon dolar.
Kimdi?.. Hiç ziyaretçin gelmediği
dönemlerde, seni sadece on beş dakika asker
elbiseleriyle göreceğini bilerek
bir
gelen
ve yarın sabah işine yetişmek
7. Dumbo -gün
343 yol
milyon
dolar.
için bir gece yol giden… Evlenirken, iş kurarken, ev alırken, başın derde girdiği,
borçlandığın, darlandığın 8.
zamanlarda
senidolar.
yalnız bırakmamış olanlar… SaçımıUs - 253 milyon
zı okşamış, inleyişimizi dinlemiş, teselli etmiş ve yaralarımızı sarmaya çalışmış;
Glass - 247 milyon dolar.
gönlümüzü almış akrabalar9.kimdi?..
10. The LEGO Movie 2: The Second Part - 190 milyon dolar.
11. Pokemon Detective Pikachu - 170 milyon dolar.

Bunca zaman geçmiş… Acaba onları arasanız izlerini bulabilecek misiniz? İzlerini bulsanız, onları canlı bulabilecek
misiniz?
12. Escape Room
- 155 milyon dolar.
13. The
Upsideomzuna
- 122 milyon
dolar.
Hiç şunu düşündünüz mü:
Onların
acaba
en son kimin eli dokundu
ve acaba nasıl bir yalnızlık duygusu veya değişik ihtiyaçlar içindedirler?.. Acaba
14.buldu
Extreme
milyon
dolar.için zaman harcadı?..
onları en son kim aradı, kim
veJob
kim- 119
mutlu
etmek
15. Wonder Park - 115 milyon dolar.

Bu soruların cevabı neden “siz” olmayasınız; neden “ben” olmayayım?
16. The Curse of La Llorona - 113 milyon dolar.

Ve bunun zamanı; şimdi değil de, ne zaman?

17. Dragon Ball Super: Broly - 110 milyon dolar.
18. Pet Sematary - 109 milyon dolar.
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19. Five Feet Apart - 76 milyon dolar.
20. A Dog's Way Home - 76 milyon dolar.
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ŞİİR

ŞEHİRLİ
Büşra VELA

Pembe renkli, nazik tasarımlı, gösterişli bir arabaydı. Mühendisleri şehir
şartlarına uyumlu olması nedeniyle adını “şehirli” koymuşlardı.
Arabalara meraklı bir çiftçi, zevkine uygun ve kullanışlı bir araba arıyordu. İnternetten beğendiği arabayı galeriden almaya gitti. Bu araba şehir kullanımına
uygun üretilmiş olmasına rağmen arabayı istiyordu.
Arabasını aldı ve köye doğru yola çıktı. Hem araba hem de sahibi heyecanlıydı.
Kızı bu arabayı renginden dolayı çok sevmişti. Arabanın gelişine en çok o
sevinmişti. Onunla sanki bir insanmış gibi oyunlar oynuyordu.
Fakat şehirli bulunduğu ortamdan hiç memnun değildi. Ne zaman yanına bir
hayvan yaklaşsa alarmını öttürmeye başlıyor, etraftakileri rahatsız ediyordu.
Hayvanlar da bu durumdan hiç hoşnut değillerdi. Etrafta rahatça dolaşamıyorlardı. Ayrıca arabanın alarmı insanlar kadar, hayvanları da rahatsız ediyordu.
İlk sabah horoz ötmeye başlayınca şehirlide ciyak ciyak bağırmaya başladı.
Bütün insanları ve hayvanları uyandırdı. Sahibi gelip onu susturana kadar bağırmaya devam etti.
Evin kedisi Mırnav uyumak için rahat bir yer arıyordu. Şehirlinin yanındaki
bir taşa uzandı. Daha gözlerini kapatmadan Şehirli alarmını öttürmeye başladı.
Mırnav bir anda sıçradı ve kaçmaya başladı. Evin içine girip gözden kayboldu.
Çiftçi yine geldi ve şehirliyi susturdu. Niye öttüğünü anlayamıyordu. Belki de
kullanması gerekiyordu. Arabasına bindi ve köy yollarında sürmeye başladı.
Şehirli köy yollarını da sevmemişti. Her çukurda ve çamurda ötmeye başlıyor
insanları ve hayvanları korkutuyordu. Çiftçi eve dönmeye karar verdi. Bu arabada bir arıza olabileceğini düşündü. Yarın onu aldığı yere geri götürecekti.
Sabah oldu ve çiftçi vakit kaybetmeden Şehirliyi aldığı galeriye götürdü.
Arabayı kontrol ettiler fakat bir problem yoktu. Çiftçi bir kez daha şansını
denemek istedi ve onu köye geri götürdü. Neden alarmını öttürdüğünü anlamak için uzun bir süre yanında bekledi. Tam içeri girecekken Şehirli ötmeye
başladı. Arkasını döndü ve çoban köpeğinin Şehirliye doğru gelen küçük kuzuyu
çevirmeye çalıştığını gördü. Sahibi Şehirlinin neden öttüğünü şimdi anlamıştı. O
şehirde kullanılmaya uygun bir arabaydı.
Her ne kadar istemese de arabasını sattı. Onun yerine köy şartlarına uygun
yeni bir araba aldı. Şartlara uyumlu olmanın, güzellikten önce geldiğini anlamış
oldu.
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Amir Ateş

K U R’A N B Ü L B Ü L L E R İ

Mehmed ALACADOĞAN

Kur'an hafızı, mevlidhan, Türk Sanat
Müziği ve Tasavvuf Müziği bestecisi ve
yorumcusu. 1 Ocak 1942’de Balıkesir'in
Kandıra ilçesinde doğdu. Çocukluğundan itibaren dinî eğitim gördü. Küçük
yaşlarında İstanbul’a gelerek Hâfız Hasan Akkuş, Kemal Batanay, Sabahattin
Volkan, Halil Can ve Sâdeddin Kaynak
gibi önde gelen üstadların öğrencisi
oldu.Manevi babası olarak tanımladığı
ve vefatına dek Üsküdar Musiki Cemiyeti başkanlığını sürdüren Emin Ongan
hocanın da desteğiyle başladığı müzik
çalışmalarına şu an 1000'i aşmış sayıdaki Türk Sanat Müziği ve Türk Tasavvuf Müziği alanındaki eserleriyle sürdürmektedir.Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne devama başladığı 1959 yılında başladığı beste çalışmalarında,
dinî, lâdinî, halk müziği ve saz eserleri gibi dallarda 800 civarında esere imza attı. Müzik hayatı boyunca
uzun yıllar birlikte çalıştığı Emin Ongan’dan büyük destek ve teşvik gördü. Son dönemin önde gelen bestekârı Yesârî Âsım Arsoy ile yıllar süren baba-oğul yakınlığındaki beraberlikten büyük istifadeler sağladı.
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça, Avni Anıl, Selâhattin İçli, Erol Sayan ve Yıldırım Gürses, musiki hayatında yakın dostluk içinde bulunduğu diğer beraberlikleri oluşturdu.Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde beste ve etüd
dersleri hocalığında bulunan ve radyolarla TV’lerde kendi adını taşıyan ilâhi topluluğu ile beraber yaptığı
programlarına devam eden Ateş’in eserlerinden, çeşitli müzik kurumları ve kuruluşları tarafından konserler
düzenlenmektedir.Bestekârlığının yanı sıra, günümüzün önde gelen mevlidhanları arasında yer alan Ateş,
Mevlid konusunda da pek çok öğrenci yetiştirdi. Üsküdar Musıki Cemiyetindeki hocalığının dışında, Anadolu Yakası Telefon Başmüdürlüğü Korosu, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Korosu, İstanbul Ehl-i Kur’an ve
Mevlidhanlar Derneği Tasavvuf Musikisi Korosu gibi birçok toplulukta ve Diyanet İşleri Başkanlığı seminer
ve kurslarında da hocalıkta bulundu. Dinî nitelikli eserlerinin yayınına, 5 kaset ve CD’den oluşan bir külliyat
halinde başlanan Ateş, evli ve Furkan ile Şevval adlarını taşıyan iki evlât sahibidir.80'li ve 90'lı yıllarda pek
çok televizyon kanalı için kendi adını taşıyan korosuyla beraber televizyon programları düzenlemiş olmasının yanı sıra, her yıl ülkenin pek çok farklı bölgesindeki Musiki Cemiyetleri (İstanbul, Kocaeli, Trabzon,
Manisa, Bursa, vs.) tarafından adına saygı konserleri düzenlenmektedir.Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim,
Seni Ben Unutmak İstemedim Ki, Masal Yağmuru, Eylül Akşamları, Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın, Maziyi
Kadehlerden İçip gibi besteleri en çok tanınan eserlerinden bazılarıdır.Yayınladığı son albümler arasında 5
albümden oluşan kendi adını taşıyan ilahi korosuyla beraber hazırladığı seri, Eylül Akşamları isimli Sanat
Müziği albümü (Melihat Gülses, Doğan Dikmen, Sezen Cin ve Fürkan Biçer'in yorumlarıyla) ve 2008 yılı
ramazan ayında Avrupa'da da yayınlanan Welcome Ramadan isimli albüm sayılabilir."Doğum Tarihi"Seni
ben unutmak için sevmedim" eseriyle ünlenen besteci Amir Ateş, Türk Sanat ve tasavvuf Musikinde önemli
eserler vermiştir. Hocaları; Emin Ongan ve Yesâri Asım ARSOY tarafından dersler a larak, musiki alanında
kendini yetiştirmiştir. Türk Musikisinin değerli bestekarları; Yıldırım Gürses, Prof. Dr. Alâaddin YAVAŞÇA,
Avni ANIL, Selahattin İÇLİ ve Erol SAYAN ile yakın ilişkisi olan Amir Ateş, kendi adını taşıyan bir ilahi grubunu
da yönetmektedir. Halen Üsküdar Musiki Cemiyeti'ndeki hocalıgının yanı sıra; "Anadolu Yakası Telefon
Baş Müdürlüğü", "Türkiye Denizcilik İşletmeleri", "İstanbul Ehli Kur'ân ve Mevlidhânlar-Derneği" Tasavvuf
koroları gibi bir çok topluluktan başka Diyanet İşleri Başkanlığı seminer ye kurslarında da hocalık yapmıştır.
Müziğini yaptığı veya katkı sağladığı filmler.Rahmet ve Gazap (Sinema Filmi, 1980Zeynepler Ölmesin (Müzik Yönetmeni, Video, 1987)Üvey Ana (Beste, Sinema Filmi, 1971)Yarın Ağlayacağım (Beste, Sinema Filmi,
1971)Solan Bir Yaprak Gibi (Beste, Sinema Filmi, 1971)Hayatım Senindir (Beste, Sinema Filmi, 1971)
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Servet ARMAĞAN

TEMEL HAKLARI İHLAL EDİLEN
VE
ADALET ARAYAN SAİD NURSİ

Adalet kavramı çok geniştir. Genişliği sebebiyle
de adalet üzerindeki tartışmalar bugüne kadar
sona ermemiştir ve ermez. Adalet kavramı
üzerinde tarih boyunca çok durulmuştur.
Yalnız hukukçular değil ilâhiyatçılar, politikacılar, filozoflar vb. “adalet” üzerine görüşlerini
açıklamışlardır. Adaletsizliğe uğrayanlar ise,
devlet idarecilerinden “adalet” istemişler, buna
rağmen adalete kavuşamayanlar ise, ellerini
açıp rablerine hacetlerini arz etmişler, onun
“ilahi adaleti” ne sığınmışlardır. Said Nursi de
bulardan biridir. Nursi “adalet” kavramının
hemen her çeşidine temas etmiş ve üzerinde
durmuştur:
1. Mesela Allah’ın isimlerinden biri olan el ADL
üzerinde durmuştur.[1]
2. Ayrıca “adalet-i mahza” ve “adalet-i izafiye”
kavramları üzerinde de durmuş, hukuki izahlar
getirmiş ve İslam tarihinden unutulmaz misaller
vermiştir. “Adalet-i mahza” “bir masumun hakkı, bütün halk için dahi iptal edilmez. Bir
ferd dahi, umumun selâmeti için feda edilmez…”. Adalet-i izafiye” ise “küllün selameti
için, cüz’ü feda eder. Cemaat için ferd nazara alınmaz..”[2]. Ayrıca bk. Mecelle md.
26-29.
3. Yine israf kavramı üzerinde dururken, israflı hareketin “adaletsiz” bir davranış olduğunu ve Kâinatın yaratılışında, insanın, hayvanın ve bitkinin ve hatta câmid şeylerin
yaratılışında, sonsuz bir hikmet olduğunu, israfın bulunmadığını ve onları yaratan
Allah’ın hikmetsiz ve adaletsiz hareket etmediğini beyan etmiştir.[3]
4. Yine ayrıca “adalet-i ilâhiye” ve “beşeri adalet” tabirleri üzerinde durmuştur[4].
Bizim de burada ele alacağımız kısım, esas itibariyle “beşeri adalet” ile ilgilidir.
Adalet kavramının hukuki boyutu dışında felsefi, teolojik ve sosyolojik boyutları da
bulunmaktadır.
Hiç şüphesiz “adalet” kavramı en sık ve yaygın olarak, kişilerin devlet makamları ile
münasebetlerinde ve özellikle haklarında açılan davalar vesilesiyle söz konusu olmaktadır.
Bu araştırmamda bir hukukçu olarak Said Nursi’nin hayatında idari makamlara verdiği
dilekçeler ve hakkında açılan davalar vesilesiyle, kullandığı ve istediği adalet kavramı
üzerinde duracağım.
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Ağlayacaksın
Serdal Göçmen

Başkalaştı yine gözlerindeki karanlık
Sitem mi desem ihtiras mı?
Hepsi sende güzel
Hepsi sende kanıtsal
Yorgun gecelerin katarı gibi
Hepsi sana vurgun
Hepsi sana istikbal
Hücremdesin
Bencil gözlerimdesin mercan mercan
Siyah sarı sabahlardasın
Sulardasın berrak berrak
Akacaksın avuçlarıma
Döküleceksin parmaklarım arasından
O en kuru topraklarıma
Dayanacaksın duvar dibinde biten kuru çamlara;
Çatlayacaksın ellerimde nasır nasır
Beyazlar açacaksın saçaklarımdan
Belireceksin gülerken mimiklerimden
Ve göz kapaklarımdan boncuk boncuk
Ağlayacaksın... Ağlayacaksın... Ağlayacaksın...
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TARİHTE BU AY
Ünzile YILDIRIM

1 Temmuz III. Ahmet'in ölümü (1736).
1 Temmuz Sultan II. Mahmut'un ölümü;
Sultan Abdülmecit'in tahta çıkarılması (1839).
1 Temmuz Kabotaj Kanunu kabul edildi
(1926).
1 Temmuz Komünist Parti'nin Gorbaçov'un
perestroika politikasını onaylaması (1988).
1 Temmuz Türk Ordularının Viyana'ya taarruzu (1683).
1 Temmuz Napolyon'un Mısır'ı işgali (1798).
1 Temmuz FKÖ Lideri Yaser Arafat'ın 27 yıllık sürgünü sona erdi. Arafat, Filistin topraklarına ilk kez ayak basarak Gazze'ye gitti (1994).
2 Temmuz Mustafa Kemal'in Yunanlılara
karşı savaşa davet bildirisinin mecliste okunması (1920).
2 Temmuz Yunanistan Türkiye'ye harp ilan
etti (1917).
2 Temmuz Türk Tarih Kurumu birinci kongresi (1932).
4 Temmuz Sultan Reşat'ın ölümü (1917).
4 Temmuz Barboros Hayrettin Paşa'nın ölümü (1549).
4 Temmuz Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği
Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, sabah evinden işine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti (1994).
5 Temmuz Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu (1939).
5 Temmuz Türkiye'nin 50. ve ilk kadın başbakanının oluşturduğu SHP-DYP Koalisyon Hükümeti TBMM'den güvenoyu aldı (1993).
5 Temmuz Pakistan'da askeri darbe; General Ziya Ül Hak'ın, Zülfikar Ali Butto'yu devirmesi (1977).
6 Temmuz Mukaddes Emanetler'in, Yavuz
Sultan Selim'e teslimi (1517).
6 Temmuz Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kanunu (6.7.1965-No:644) kabul edildi (1965).
7 Temmuz Kuzey ve Güney Yemen arasında
iki aydır süren savaş, Kuzeylilerin, Güney'i yenmesiyle sonuçlandı (1994).
8 Temmuz Anayasa'nın 133. maddesinin
değişikliği, TBMM Genel Kurulu'nda kabul
edildi. Böylelikle özel radyo ile televizyon işletilmesi ve kurulması serbest bırakıldı (1993).
9 Temmuz Kurucu Meclis'ce hazırlanan
1961 Anayasası için halk oylaması yapıldı
(1961).
9 Temmuz Şükrü Saracoğlu'nun başbakan
oluşu (1942).
11 Temmuz İngilizler'in Mısır'ı işgali (1882).
12 Temmuz Türk Dil Kurumu'nun kurulması
(1932).
13 Temmuz Siyasi Partiler Kanunu kabul
edildi (1965).
13 Temmuz Kültür Bakanlığı kuruldu (1971).
13 Temmuz Osmanlı Devleti ile Ruslar ara-

sında "Berlin Muahedesi"nin imzalanması
(1878).
15 Temmuz Miili iradeye karşı hain kalkışma
planı. Reisin talimatıyla halkın direnişi. (2016)
15 Temmuz Haçlıların Kudüs'ü zaptı (1099).
15 Temmuz Türkiye, İngiltere, Prusya, Avusturya ve Rusya Arasında, (Osmanlıların Mısır'ı
veraset, Suriye'yi kaydı hayat şartıyla Mehmet
Ali Paşa'ya vermesi) Londra Mukavelesi imzalandı (1840).
18 Temmuz Büyük Millet Meclisi'nin, Misaki Milli Üzerine yemin etmesi (1920).
18 Temmuz Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı (1930).
20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlaması (1974).
20 Temmuz Millet Partisi kuruldu (1948).
20 Temmuz Kuruluş Yasası 4 Temmuz
1972'de çıkarılan, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı kuruldu (1972).
20 Temmuz Timur ile Yıldırım Bayezit arasında "Ankara Meydan Muharebesi" (1402).
20 Temmuz Montreux Boğazlar Antlaşması'nın imzalanması (1936).
21 Temmuz Osmanlı Devleti İle Rusya arasında Pasarofça Antlaşması'nın imzalanması
(1717).
21 Temmuz İnsanoğlu Ay'a ayak bastı
(1969).
22 Temmuz Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Prut Barış Antlaşması'nın imzalanması
(1711).
23 Temmuz Erzurum Kongresi (1919).
23 Temmuz Hatay'ın Anavatan'a katılışı
(1939).
23 Temmuz İkinci Meşrutiyet'in ilanı (1908).
24 Temmuz Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması (1923).
24 Temmuz Babaeski'nin düşman istilasına
uğraması (1920).
24 Temmuz Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun kuruluşu (1963).
28 Temmuz Kore'de savaşın sona ermesi
(1953).
28 Temmuz Birinci Cihan Harbi'nin başlaması (1914).
28 Temmuz II. Mahmut'un tahta çıkarılması
(1808).
29 Temmuz Sultan IV. Mustafa'nın, III. Selim'i öldürtmesi (1808).
29 Temmuz İbrahim Paşa komutasındaki
Mısır Ordusu'nun Osmanlı Ordusu'nu kesin bir
yenilgiye uğratması (1832).
31 Temmuz Piyale Paşa'nın Cerbe'yi ele geçirmesi (1560).
31 Temmuz İstiklal Mahkemeleri Kanunu'nun TBMM'de kabul edilmesi (1922).
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Zülfü Livaneli
İlk yılları

Tugay ALKAN

Ömer Zülfü Livanelioğlu, 20 Haziran 1946'da Konya'nın
Ilgın ilçesinde dünyaya geldi. Livanelioğlu ailesinin büyük
dedeleri Ömer Efendi 93 Harbi’nde Artvin’in Ermeni ve Rus
işgaline uğraması üzerine Erzurum’a gelerek Ahmet Muhtar
Paşa’nın ordusuna katılmıştır.
Ömer Efendi Harput Redif Taburu’na mülazım rütbesiyle
atanır. Daha sonra burada çıkan çatışmada şehit düşer. Ömer
Efendi’nin tek oğlu olan Zülfü Efendi, Türkiye’nin muhtelif
yerlerinde sorgu hakimi olarak görev yapar. Soyadı Kanunu
çıktığında, babasının geldiği Artvin/Yusufeli/Livane Sancağı'na izafeten Livanelioğlu soyadını alır. Zülfü Efendi’nin
oğullarından üçü de hakim olmuştur. En büyükleri ve Zülfü
Livaneli'nin babası olan Mustafa Sabri Livanelioğlu, Yargıtay
Başkanvekilliği’ne kadar yükselmiştir.
Kariyeri
ABD Fairfax Konservatuvarı'nı bitirmiştir. Zülfü Livanelioğlu bağlama çalmayı teyzesi Nazmiye (Türeli) Yücel'in eşi olan
eniştesi Turhan Yücel'den, Ilgın'da yaşadığı yıllarda ve yaz
tatillerinde öğrendiğinde, eniştesi Turhan bey'in kendisine
hayatını değiştirecek bir sermayeyi hediye ettiğinden haberi
yoktu.Zülfü Livaneli, müziği ile birçok ulusal ve uluslararası
ödül aldı ve eserleri Joan Baez, Maria Farantouri, Maria del Mar Bonet, Leman Sam, Sezen Aksu gibi yerli ve
yabancı sanatçı tarafından yorumlandı. Kültür, sanat ve politika alanında Türkiye’nin önemli isimlerinden
birisi olan sanatçı, sanat yaşamı boyunca 300'e yakın besteye ve 30 film müziğine imzasını attı. Türkiye'den
ansızın ayrılarak İsveç'e sürgün yıllarında muhtelif işlerde çalışan Livaneli'nin en büyük arzusu bir gün Türkan Şoray ile tanışabilmek ve o zaman Türkiye'de suçlanan kişilerin uğrak yeri haline gelen İsveç'te bulunan
ünlü yazar, gazeteci veya şairlerle karşılaşabilmekti. Bugüne kadar dört uzun metrajlı film yönetti: "Yer Demir Gök Bakır", "Sis", "Şahmaran" ve "Veda". Valencia Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ve 1989'da Montpelier Film Festivali'nde "Altın Antigone" ödülüne layık görüldü. "Sis", "En iyi Avrupa Film Ödülü"ne aday
gösterildi. Sanatçının filmleri Türkiye, ABD, Fransa, Almanya, İsviçre ve Japonya'da gösterime girdi ve BBC,
WDR, İspanya, Kanada ve Japon televizyonları gibi birçok televizyon şirketine satıldı. Ekim 1986'da Cengiz
Aytmatov'un daveti üzerine Federico Major, Yaşar Kemal, Arthur Miller ve diğer ünlü sanatçı ve düşünürlerin katıldığı Kırgızistan ve daha sonra Wengen, Granada ve Mexico City'de toplanan Issyk-Kul Forumu'nda
yer aldı. Livaneli; Elia Kazan, Jack Lang, Vanessa Redgrave, Arthur Miller, Mikis Theodorakis gibi ünlü kişilerle birlikte dünya kültürünün ilerlemesi ve dünya sanatlarının gelişmesine katkıda bulunmak üzere çalışmalarda bulundu. 1996 yılında Paris’te merkezi bulunan UNESCO (Birleşmiş Milletlerin Eğitim Kültür Bilim
Kurulu) tarafından büyükelçilik verilen sanatçı Livaneli, 1978 yılında yaptığı "Nazım Türküsü" adlı albümde
Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları bir araya getirdi. "Arafatta bir çocuk", "Geçmişten Geleceğe Türküler", "Sis", "Orta Zekalılar Cenneti", "Diktatör ile Palyaço", "Sosyalizm öldü mü", "Engereğin Gözündeki Kamaşma" ve "Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm" ve "Mutluluk" ve Leyla'nın Evi, Sevdalim Hayat, Son
Ada ve Sanat Uzun, Hayat Kisa, Serenad, Kardeşimin Hikayesi kitaplarının yazarı olan Livaneli, uluslararası
kültür çevrelerinde tanınmakta ve saygı görmektedir. Ömer Zülfü Livaneli, Ülker Hanım'la evlidir ve bir kızı
vardır. Kızı Aylin Livaneli eğitimi ve yaptığı pek çok işten sonra müzik ile ilgilenmiş ve beş albüm çıkarmıştır.
Müziğe ara veren Aylin Livaneli şu an yurt dışında ekonomi üzerine eğitim almaktadır. Yayınlanmış 3 kitabı bulunmaktadır. Livaneli vejetaryendir. 19 Mayıs 1997 tarihinde, Ankara Hipodrom meydanında verdiği
konsere 500.000 kişinin katılmasıyla Türkiye'nin en büyük konserini gerçekleştirme unvanını kazanmıştır.

88

GÜNDEM

Burhan PINARBAŞI

sirdergisi.com

Temmuz 2020 - Zilkade 1441

Ayasofya Camii
ibadete açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay kararı ile Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Ayasofya Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete
açılmasına karar verilmiştir." dedi.
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım
1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştayın bu kararı ile Ayasofya'da
ibadetin yolu açılmış oldu.
Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla
paylaştı.
Ayasofya Camisi'nin, yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Tasavvuf

90

Oğuzhan KEMALİ

Tasavvuf ; ruhi ve vicdani bir duyuştur.
Tasavvuf ; tahkik-i iman ile “içe dönük” okuyuştur.
Tasavvuf ; kur’an ve sünnet çizgisinde halk ile Hakk’a yöneliştir.
Tasavvuf ; mana aleminde barınmadır ,kalbi ve ruhi hastalıklardan arınmadır.
Tasavvuf ; düşünmektir ,söz dinlemektir, hikmetli yaşamaktır ,kalb-i selim sahibi
olmak için çalışmaktır
***
Tasavvuf ; nefsi terbiye etme ve ahlakı güzelleştirme meşguliyetidir.
Tasavvuf ; “az ye ,az konuş ve az uyu” prensibini hayata geçirmektir.
Tasavvuf ; gaflet ve dalalet ,şehvet ve şeddat tuzaklarına düşmemek için gayret
etmektir.
Tasavvuf ; bilinmemeyi ihtiyar etmektir, hayırsızı ve faydasızı terk etmektir, ruhu
bahtiyar etmektir.
Tasavvuf ; “ele, dile, bele, gönüle, ahvale” sahip çıkmaktır .Emeli değil ameli ihmal
etmemektir.
Tasavvuf ; kadere sabırdır ,haktan gelene rızadır, imtihanı kazanma ve isyan etmeme çabasıdır.
Tasavvuf ; ebedi saadete ermek için Cenab-ı Hakkın tecellilerini temaşadır, aşkı
yaşamadır.
***
Tasavvuf ; iyiyi ,güzeli ,doğruyu, sevgiyi paylaşmaktır ,kardeşliği, dostluğu yaymaktır.
Tasavvuf ; “la” demesini bilmektir, “illa” ile sevilmektir. “Hu, illa hu” yolunda yürümektir.
Tasavvuf ; tövbe, tevekkül ve kanaatkarlıkla “Sahib-i Hakiki” ye boyun bükmektir.
Tasavvuf ; zikir, fikir, şükür iştiyakıyla zühd ve takvaya meyletmektir.
Tasavvuf ; nefsi muhasebe ve murakabeye tabi tutmaktır. Nefsin istek ve heveslerini
unutmaktır.
Tasavvuf ; ilim irfan zirvelerine tırmanmaktır, iman ve inanç merdiveniyle yükselmektir.
Tasavvuf ; aczi ve fakrı fark etmektir, gönü l evinden nefsi tard etmektir.
Tasavvuf ; çileye talip olmaktır, zahmetin rahmet iksiri ile dolmaktır, “hiç” olmaktır.
Tasavvuf ; “kainat kitabı” nın dersleriyle var olmaktır, cana canana yar olmaktır.
***
Tasavvuf ; “ilme’l-yakin”, “ayne’l-yakin” ve “hakka’l-yakin” “seyr-ü süluk” una girmektir.
Tasavvuf ; hakikatin talibi, “seyr-ü süluk”un saliki olmaktır. Safvetle ahde vefayı
göstermektir.
Tasavvuf ; hakkı tutup kaldırmaktır, batıldan kurtulmaktır. Hakkın bahçesinde aradığını bulmaktır.
Tasavvuf ; ŞERİATI yaşamak, TARİKATI anlamak, HAKİKATLE donanmak, MARİFETE
varmaktır.
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Tasavvuf ; tefekkür ufkuyla, tezekkür iştiyakıyla ve taakkul iklimiyle aydınlanmaktır.
Tasavvuf ; “evvel Allah, ,ahir Allah, zahir Allah, batın Allah” diyerek huzur bulmaktır.
Tasavvuf ; kalbi “selim” yapan her şeyi almaktır, ruhu “zelil” yapan her şeyi atmaktır.
Tasavvuf ; kula yakışır ibadet, itaat , inkıyat ve teslimiyetin hakkını vermektir.
***
Tasavvuf ; sonsuzluk kervanına katılmaktır. Şekilden ,gösterişten , desinlerden kaçınmaktır.
Tasavvuf ; “ben bana ait değilim, bana ait olduğunu sandıklarımda bana ait değil” i
anlamaktır.
Tasavvuf ; “insan mü’min olma” yolunda mücadele vermektir ve mücahede etmektir.
Tasavvuf ; “kendini hiçlik ile Rabbini varlık ile bilme” yolculuğuna aşkla şevkle çıkmaktır.
Tasavvuf ; insanı insan etme sanatıdır. Derinliğine arınma ve terbiye olma disiplinidir.
Tasavvuf ; “kal” den ziyade “hal” işidir. Güzel insan olma gayretidir.
Tasavvuf ; “ MUHABBETULLAH” ile dirilmektir. “MAHAFETULLAH” ile olgunlaşmaktır.
Tasavvuf ; İslamın özünü kulun iç aleminde yaşanır hale getiren manevi faaliyet
alanıdır.
Tasavvuf ; kulun kendini kabuktan öze, bedenden kalbe, maddeden manaya döndürme çabasıdır.
Tasavvuf ; “ SÜNNET-İ SENİYYE” ye ittiba etmektir. Bid’at ve hurafelerden kaçınmaktır.
Tasavvuf ; “EDEP, İLLA EDEP” aşkıyla, vecdiyle ve muhabbetiyle yanmaktır, uyanmaktır.
***
Tasavvuf ; aşığın maşukunu araması ve maşukundan başkası ile mutlu olamayacağını anlamasıdır.
Tasavvuf ; kulun “kendini ve Rabbini bilmesi” için bir ney gibi inlemesidir.
Tasavvuf ; ruhları eğitime tabi tutma mektebidir, gönülleri terbiye etme ocağıdır.
Tasavvuf ; talihliliktir, aşka meftun olmaktır, sevmektir, aklı kullanmaktır.
Tasavvuf ; vefa insanı olmaktır. Vasıfları kemale ulaştırmaktır.
Tasavvuf ; “ İNSAN OLMAK” tır.
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K A R İ K AT Ü R

Ahmet ÇAKIL

92

sirdergisi.com

TÜRKÜ
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YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ
Ahmet DÜNDAR

Ağlarım (Tabip Kimdir)
Tabip kimdir talib olan haline
Benliğimden geçemezsem ağlarım
Canım kurban sadıkların yoluna
Dost bağında açamazsam ağlarım
Arzuhalim yarla kalmak başhaşa
Diyor Hakk'ım hakkı hakla hür yaşa
Nefis ile girmek gerek savaşa
Ak karayı seçemezsem ağlarım
Gel bir ferdin hakkın sen de eyleme
İyilik yap sakın kemlik eyleme
Gafil olma bir an yalan söyleme
Kötülükten kaçamazsam ağlarım
Araştır bak ak gülleri seçerler
Azaların birgün senden geçerler
Her bir mahluk ecel suyun içerler
Selavatla içemezsem ağlarım
Bu pazarda varlığını alırsın
Ne yaparsan mutlak onu bulursun
Teneşirde dikkat üryan kalırsın
Kefenimi biçemezsem ağlarım
İmtihandır bu hayatın mühleti
Kazan beyim mine'l-iman devleti
Der Rahmani ver kuluna imdadı
Rızasında göçemezsem ağlarım
Aşık Ali Rahmani
ERZURUM
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ABONE ÖZEL

EN TATLI TAKİPÇİLERİMİZ

Yusuf Emin
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BULMACA

SOLDAN SAĞA
1) Türkiye'de 3 Mart 1924'te Şer'iye ve Evkaf Vekâleti'nin yerine kurulan, İslâm dininin
inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri
yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli
Başkanlık. (Ortadaki resim). 2) Eşyanın ücret
karşılığı geçici bir süre bırakıldığı yer, vedia,
inam. – Evren. 3) Demiryolu. – Kaçma, kurtulma. 4) Kendisine itaat etmeyen ve eşcinsel
olarak yaşamayı adet edinmiş olan Sodom ve
Gomore halkına gelmiş peygamber. – Zikir’in
çoğulu. 5) Cet, soy. - Çok hızlı, tepkili uçak. 6)
Boru sesi. – Bir nota. 7) Fransa'da 30,59 gr,
İngiltere'de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık
ölçüsü birimi. - Kemiklerin toparlak ucu. 8)
Telefonda açılış sözü. 9) Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile
yapılan ince dantel. 10) Kolloit sıvıların ya da
sollerin pıhtılaşması ile oluşan pelte koyuluğunda madde. – Tanıdık, bildik. – Akis, yankı.
11) Vilayet, şehir. – Bulmaya çalışma. – İmge,
görüntü. 12) Şehir, kasaba. - Japon samurayları tarafından kendi bağırsaklarını çıkarma yolu
ile onurlu bir şekilde intihar etme.

Temmuz 2020 - Zilkade 1441

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Tıbbın deri hastalıkları ile ilgili dalı cildiye ile ilgili. 2) Dolaylı anlatma. – Ruh. – At,
aslan vb. hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar. 3) Dağlık, yüksek
bölgelerde, kışın hayat şartları güç olduğu için
boş bırakılan, yazın havası iyi ve serin olan,
hayvan otlatma veya dinlenme yeri, plato.
– Soru. 4) En kısa zaman parçası, lahza. – Bir
binek hayvanı. 5) Çoğunlukla boyacılıkta kullanılan, petrol türevlerinden bir çeşit mineral
yağ. – Utanma duygusu; sanat. 6) Anadolu’da
eski bir uygarlık, Hitit. - Satranç oyununda her
yönde tek hane gidebilen en önemli taş. 7) Bir
nota. - İşaret etmek. 8) Uyarı, ihtar. – Taneli bir
meyve. 9) Doğu. 10) Lityum’un simgesi. – “İnsan Kaynakları”nın kısaltılmışı. 11) Maddede
var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç,
erke. – Kansızlık hastalığı. 12) Kur'an'da gök
gürültüsü anlamında bir sure. - Bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan
yöntem veya akım, okul. – Kışın yağar. 13) Halk
dilinde köpek. – Bir kelimenin kökenini araştıran bilim dalı.
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BERCESTE

Murabbalar
Alim Olanlarla

Alim olanlarla bile haşr eyle
Değil mi dünyanın kötüsü câhil
Fenaya meyletti vaktimiz böyle
Az kaldı cihanda ilmi’yle âmil
Dediler “Tanzime Hayri”dir şimdi
Ne sebep gün günden gayrıdır şimdi
Temâşâ ehlinin seyridir şimdi
Maslahat ehlinde “lâ” oldu akıl.
Bu cevapta hata var mı yârenler
Asla himmet etmez oldu erenler
Cihan benim deyip gögüs gerenler
Cümle geldi gitdi olmayın ğâfil.
Zamanda kesb böyle hem de kâr böyle
Nazar-kıl âleme serteser böyle
Tahammül kıl deli gönül var böyle
Mevlâ imdat ede kalmadı âdil.
Mevla rızasını buluyum dersen
Mâsivadan el-çek kuluyum dersen
Hasan der vaktini biliyom dersen
Düşürdü bir tarih üstâd-ı kâmil.
Vezin:
Fâilâtün/Fâilâtün/Fâilâtün/Fâilün

Aşık HASAN ( Zeyni )
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