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Aile mefhumu insanlığın anne ve babası olan Hz. Âdem ve Hz. Havva 
ile başlamıştır. İki can bir olmuş insanlığın temeli atılmış ve yeryüzü 
Yaradan’ın iradesi doğrultusunda imar edilmiştir. Aile kurumunda; 
eşlerin birbirini tamamlayarak kol kanat germesi, yuvaların kıymetli 

misafiri çocukların korunup kollanması, sahip olunan değerlerin yeni nesillere 
aktarılarak geleceğin inşa ve ihya edilmesi bu kurumun kıymetini her dem canlı 
ve taze tutar.  Yüce Allah (c.c.) da Kur’an-ı Kerim’de “Ey insanlar! Sizi tek bir candan 
yaratan Rabb’inizden sakının ki o tek candan eşini de yarattı, ikisinden ise nice 
erkekler ve kadınlar türetti.” (Nisâ, 4/1.) buyurarak bu hakikatin altını çizmektedir. 

Güçlü toplumların mutlu ailelerden neşet ettiğinin ve aile olmanın ince bir 
muvazeneyi gerektirdiğinin bilinciyle Diyanet Aile Dergisinin bu ilk sayısında 
“Günümüz Dünyasında Aile olmak”  konusunu ele aldık. Dr. Fatma Bayraktar 
Karahan, “Günümüz Dünyasında Bir Sığınak: Aile” yazısında, günümüz 
dünyasının imkân ve sınırları bağlamında toplumun en küçük yapı taşı olarak 
aileyi ele aldı. 

Aile Dergimiz yeni yılla birlikte sizleri yepyeni bir heyecanla karşılıyor, 
okurlarından aldığı güçle yayın hayatına müstakil bir dergi olarak devam eden 
Diyanet Aile Dergisi, bünyesine katılan yeni köşelerle artık çok daha güçlü. Her 
ay aile merkezinde birtakım güncel meseleleri, ayet ve hadislerin ışığında ele 
alarak okurların istifadesine sunacak olan “Bir Ayet Bir Yorum” ve “Hadislerle 
Aile” köşeleri bu yılın en önemli yenilikleri arasında. Dr. Sema Çelem Rum 
suresi 21. ayet bağlamında “Aile Olmak”ı yazdı. Prof. Dr. Huriye Martı, “Sizin en 
hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı 
olanınızım.” (Tirmizî, Menâkıb, 63.) hadisini merkeze alarak “Aile Bağları: En Hayırlı 
Müslüman Olma Fırsatı”nı kaleme aldı.  

Bu yıl aramıza katılan bir diğer köşe “Günce”de ise yeni yazarlara ve yeni kalemlere 
yer verildi. “Portre” köşesinde tarihimizden önemli şahsiyetler, hayatlarından 
kesitler ve sergiledikleri örnek davranışlar temel alınarak tanıtıldı.  

Aile Dergisi olarak bu ayki söyleşimizi organ bağışı konusunda Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin ile gerçekleştirdik.  

2019 yılında da zengin yazar kadromuz, yeni köşelerimiz ve dopdolu içeriğimizle 
siz değerli okurlarımızın da teveccühünü kazanarak büyük bir aile olma yolunda 
azim ve sebatla ilerlemeye devam ediyoruz. 

Günümüz Dünyasında Aile Olmak

Dr. Elif Arslan

TAKDİM
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Dr. Fatma Bayraktar Karahan
Diyanet İşleri Uzmanı

Günümüz Dünyasında
Bir Sığınak:

Her şey hiç durmamacasına bir değişim içinde. Öyle ki değişmeyen tek 
şey değişim… Akan, hızla ilerleyen zaman ve takipten aciz kaldığımız 
yenilikler… Yeni teknolojiler, yeni trendler, yeni terimler; yeni dertler, 
yeni hastalıklar ve daha nicesi: Zekânın yapayı, telefonun akıllısı, arka-
daşın sanalı… Tüm bu karmaşa içerisinde kendisini, onu eşrefi mahlûkat 
yapan niteliklerini korumaya çalışan insanoğlu ve insanoğlunun biricik 
sığınağı ailesi…
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Aile hâlâ en korunaklı sığınak

Pek çok yenilik ile karşı karşıya-
yız bugünün dünyasında. Sana-
yi devriminden sonra ve belki 
de ondan çok daha büyük etki-
leri olacak bir küresel değişim 
habercisi dijital devrim bugün 
yaşadığımız. Zaman ve mekân, 
mesafe ve iletişim algımızı bü-
tünüyle etkileyen, ahlak anlayı-
şımızı bile farklılaştıran bir deği-
şim bu. Bizi dönüştürdüğü gibi 
kültürel ve dinî değerlerimizi 
de etkisi altına alan bu değişim 
ve daha nicesini ne görmezden 
gelmek ne de reddetmek müm-
kün. Tüm bu yenilikleri değerle-
rimiz zaviyesinden ve kul olma 
şuuruyla değerlendirmemiz, 
onların üzerimizde oluşturacağı 
etkinin yıkıcı değil yapıcı olması 
için uğraşmamız gerek. İşte tam 
da bu sebeple değerleri koru-
yan ve nesiller boyunca taşıyan 
aile, bir sığınak görevi görüyor 

her zamankinden daha fazla. 
Belki de yine bu yüzden en çok 
hedefte olan da yine aile oluyor, 
değişimi kendi isteklerine göre 
planlayanlar bakımından. 

“Aile, toplumun en küçük yapıta-
şı” olarak tanımlansa da pek çok 
sözlükte, bugün için hayli basit 
kalıyor bu tanımlama. Topluma, 
sahip olduğu özü kazandıran ve 
bu özü geleceğe taşıyabilmesini 
sağlayan bir “kök hücre” olarak 
tanımlanmalı belki de artık aile. 
Hastalıklar için şifa olabilecek 
bir öz ve tüm vücudun en küçük 
prototipi olması bakımından…

Bu sebeple toplumların kül-
türleri, gelenek ve görenekleri 
değişse de aile hâlen günümüz 
insanı ve toplumları için bir ih-
tiyaç olmaya devam etmektedir. 
Çünkü insanın doğumundan 
itibaren varlığı ancak bir aile ile 
mümkündür. İnsanın varlığı-

nı salt dünyaya gelmek olarak 
anlamadığımızda, onun anne 
karnından itibaren sevilme-
ye, itina gösterilmeye ve hatta 
eğitilmeye ihtiyaç duyduğunu 
bildiğimizde, meselenin sadece 
“dünyaya bir çocuk getirmek” 
olmadığını daha da iyi anlarız. 
Oysa aile anlayışına zarar veren 
bu yaklaşımda şimdilerde ko-
nuşulmaya ve normalleştirilme-
ye çalışılan tek ebeveynin çocuk 
sahibi olabildiği yapılar, daha 
doğmadan bir çocuğu anne ya-
hut baba sevgisinden rahatlıkla 
koparabilmektedir. Babayı bir 
bankadan kolaylıkla edinile-
bilecek, seçilip satın alınabile-
cek salt bir hücreye indirgeyen; 
anneyi hamilelik sürecinde ki-
ralanacak, doğum sonrasında 
hiçbir duygu hissetmeyen bir 
taşıyıcı kabul edecek kadar ba-
sitleştiren bu anlayışın insan 
tasavvurunda da sorun olacağı 

Günümüzün Batı toplumlarında oldukça fazla sayıda insan, 
“bireyci insan” anlayışı sebebiyle yalnız yaşamayı tercih etmek-
tedir. Evlilik ve çocuk sahibi olma oranları da bununla bağlan-
tılı olarak azalmaktadır. Boşanma ve evlenmeden birlikte ya-
şama oranlarında ise artışlar görülmektedir. 1900’lü yıllarda 
65 yaşındaki nüfusun % 60’ı çocuklarının yanında yaşamakta 
iken bu oran 1980’lerde % 15’e inmiştir. Bu değişimler özellikle 
yüzyılın ikinci yarısında hızlanmıştır. (Yalnız Yaşayan Yaşlılara İlişkin Aile 
Politikaları, Arzu İçağasıoğlu Çoban, Aile ve Toplum Yıl: 7 Cilt: 2 Sayı: 9 Ocak-Mart 2005)

PENCERE
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aşikârdır. Varlığını öğrendiği ilk 
andan itibaren her anını bütün 
benliği ve hücreleri ile hisse-
den; doğumundan sonra bebe-
ğinden ayrılamayan, saatlerini, 
gece ve gündüzlerini onun ba-
kımına, büyümesine gönüllü 
olarak feda eden, gerektiğinde 
ömrünü de vermeye hazır olan 
annenin, bir taşıyıcı; doğumun-
dan itibaren terbiyesinden ko-
runmasına kadar her anında, 
alın teriyle evladının dağ gibi 
hep arkasında olan bir babanın, 
bir hücre olarak görülmesi aile-
ye verilecek en büyük zarardır. 
Bu sebeple bu anlayışlara karşı 
anne baba olmayı doğru anla-
mak ve bu güzel makamların 
daha da bir dikkatle hakkını 
vermek icap eder. Dünya süsü 
evladın Allah’ın emaneti oldu-
ğu bilinci ile hareket etmek de... 
Zira kıyamet gününde evlatla-
rına borçlu anne babalardan 

olmamak için çocuğun hakları 
korunmalı, ona karşı görevler 
ihmâl edilmemelidir. 

Değişen aileler değişen roller

Değişen yaşam koşullarında 
ailenin sıcaklığının korunabil-
mesi, sığınak vasfının devam 
ettirilebilmesi elbette kolay de-
ğildir. Zira yaşam koşullarımızı 
belirlemek sadece bizim eli-
mizde değildir. Uzun çalışma 
saatleri, kadının çalışma haya-
tındaki etkin rolü, şehirleşme, 
tüketim algımız vb. pek çok et-
ken, toplumu ve dolayısıyla aile-
yi etkilemektedir. Ailede görev 
dağılımı değişmekte, kadın ve 
erkekten beklentiler de bundan 
nasibini almaktadır. Aile; güzel 
geçinme amacıyla ortak bir yol 
bulabiliyor, değişimin gerek-
tirdiği ancak kendi içinde de-
ğerleri ile uyumlu sabitelerine 
de sahip çıkabiliyorsa zamanın 

ruhu karşısında güçlü bir biçim-
de ayakta kalabilmektedir. Yeni 
yaşam şartlarına rağmen önceki 
kuşaklara ait beklenti ve istek-
lerin devam etmesi ve ortak bir 
aile çözümünün üretilememesi 
aileye zarar vermekte, çocuk ve 
gençlerin bu belirsizlik karşısın-
da aile ve evliliğe ilişkin istek ve 
inançlarını kaybetmelerine de 
sebep olabilmektedir. 

Ailenin gücünü koruması, top-
lumsal yapıdaki değişimleri 
görmezden gelerek yahut bu 
değişime direnerek değil; kendi 
özüne, kültürüne ve değerlerine 
uygun çözüm yolları üretmesi 
ile söz konusu olabilir. Bunu ya-
parken aynı büyütülen bir çocuk 
gibi dikkatle ve özenle hareket 
edilmelidir. Bu özenle birlikte 
belli kurallar ve ilkeler sayesin-
de menfi birtakım toplumsal 
değişimlere karşı çözümler ge-
liştirilebilecektir. 

PENCERE
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Ailede güzel geçim için İslam di-
ninin üzerinde durduğu, ihmal 
edilmemesi gereken değerlerden 
bazıları: Muhabbet, merhamet, 
mahremiyet, adalet, sorumluluk 
ve nezakettir.

Aileyi ayakta tutan bu değerler 
yanında “aile olmak” için güçlü ve 
sağlıklı bir iletişim de önemlidir. 
İletişimin esasında; fikrimizi, duy-
gu ve düşüncemizi karşımızda-
kine aktarabilmek vardır. Bu her 
zaman söz ile olmaz. Bazen bir 
bakış, bir mimik karşımızdakine 
pek çok şey söyleyebilir. 

İletişimde davranışların, hâl ve 
mimiklerin etkisi çoğu zaman söy-

lenen sözden daha önemli olmak-
tadır. Öyle ki en güzel ve olumlu 
cümleleri söylerken karşımızdaki 
kişinin yüzüne bakmamak, ilgisiz 
bir tavır içinde olmak, yüzümüzü 
buruşturmak sözümüzün tesirini 
ortadan kaldıracaktır. Bu sebeple 
beden diline de dikkat edilmeli-
dir. İletişimde bulunurken eşimize 
doğru yönelmek, gözüne bakarak 
dinlemek ya da konuşmak, gaze-
te, televizyon, bilgisayar gibi baş-
ka bir şeyle ilgilenmemek, karşı-
mızdakinin söylediklerine uygun 
onay mimiklerinde bulunmak uy-
gulanabilecek birkaç temel yakla-
şım biçimidir. 

Aile, belli kuralları olan bir 
düzen ve ilkelerle güç bulur!

İletişimde bulunur-
ken eşimize doğru 
yönelmek, gözüne 
bakarak dinlemek 
ya da konuşmak,  
başka bir şeyle 
ilgilenmemek, 
karşımızdakinin söy-
lediklerine uygun 
onay mimiklerinde 
bulunmak uygu-
lanabilecek birkaç 
temel yaklaşım 
biçimidir.

PENCERE
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Göz ardı edilmemesi gereken üç esas: 

Güzel söz, haktan ve doğrudan yana olan 
sözdür. (Ahzâb, 33/70.) Güzel söz, olumlu an-
lamlar içeren sözdür. Güzel söz, etkili olan 
sözdür. (Nisâ, 4/63.) Söz, etkisini üslupla bera-
ber kazanır. Öyle ki, doğru pek çok söz üs-
lubundan kaybeder. (Nisâ, 4/8.) Eşinin kendi-
sini dinleyemeyeceği, duygusal olarak zor 
bir anda söylenecek söz tam tersi bir etki 
oluşturabilir. Güzel söz, yumuşak olmalı-
dır; sert, kaba ve incitici söz aile huzuruna 
zarar verir. Yüce Allah, peygamberi Hz. Mu-
sa’nın firavuna gitmesini ve ona yumuşak 
söz söylemesini emreder. “Ona yumuşak 

söz söyleyin. Belki öğüt alır yahut korkar.” 
(Tâhâ, 20/44.) Firavun gibi kötülük ve zulüm-
le bilinen birine bile yumuşak bir üslupla 
konuşulması emredilirken aile içi iletişim-
de bu hususun önemi göz ardı edilemez. 
Çünkü bizden farklı düşündükleri ve üzücü 
bir harekette bulundukları zaman bile aile 
fertlerine kızmadan, yumuşak davranmak 
(Âl-i İmrân, 3/159.) aile bağlarını kuvvetlendi-
recektir.Unutulmamalıdır ki Allah’a ancak 
güzel sözler yükselir. (Fâtır, 35/10.) Yüce Yara-
dan’ın katına yükselen söz de ancak insan 
kalbine tesir eder.

İyi dinlemek, doğru anlamanın ilk kuralıdır. Aile içi 
diyaloglarda çoğu zaman muhatabın ne söylediğini 
anlamaya çalışmak yerine verilecek cevap düşünül-
mektedir. Doğru dinlemede önemli bir nokta da iyi 
zan kuralına uymaktır. 

İyi zan kuralı, aile içi ilişkilerde suizan ile hareket et-
memektir. Aile ilişkilerinde çoğu zaman hüsnüzan 
kaybedilmekte; yapılan davranış yahut söylenen söz, 
en olumsuz anlamı ile yorumlanmakta ve anlaşılmak-
tadır. Oysa sözün ve davranışın olumluya yorulması 
ferdin her durumda kazançlı olmasını sağlayacaktır. 
Esas olan eşlerden birinin kazanması ya da haklı ol-
ması değil aile huzur ve mutluluğunun devamlılığıdır.

İlkeli davran3 Eşler, merhamet, muhabbet, mahremiyet, adalet, sorumluluk, nezaket ve tüm değer-
lerin ölçüsünü koyanın yüce Allah olduğunu bildiğinde ve buna uygun davrandığında 
pek çok sorun kendiliğinden çözülecektir. Öyle ki ailede karar alırken ve tüm davranış-
larda yüce Allah’ın ne diyeceği sorusu esas olmalıdır. Böylelikle eşin, yakınların, nefsin 
veya toplumun hoşnutluğu için Allah’ın emirleri ihmal ve ihlal edilmeyecektir. (Tahrîm 
66/1.) Davranışların Allah’ın emir ve yasaklarına uygun hâle gelmesi ise ailede güzel ge-
çimi sağlayacaktır. 

Güzel konuş!1
2İyi dinle, doğru anla!  

PENCERE
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Günümüzde aile kurumunu etkileyen faktörler nelerdir? 

Günümüz ailesini etkileyen faktörlere bakmak için 20. yüzyılın olumsuz getirilerinden başlamak 
gerekir. Savaşların ve siyasi/ekonomik krizlerin makro ölçekte milletler, mikro ölçekte de aile kurumu 
üzerindeki etkileri yadsınamaz.

Sadece kriz dönemlerinin değil, teknolojik ilerleme, ekonomik ve sosyal değişimlerin de önemli bir 
düzeyde aile kurumunu etkilediğine şahit olduk. Örneğin sanayi inkılabı; çocuk işçiliğini artırmış, insani 
olmayan iş ve yaşam koşullarını beraberinde getirmiş, ekonomik olarak hızla büyüyen ama insani 
manada hızla küçülen bir topluma da zemin hazırlamıştır.

Bahsettiğiniz olumsuz etkiler karşısında aile kurumunun bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu 
söyleyebilir miyiz?

Aslında aile kurumu her dönemde çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalmış, dönemlerin kendine has 
zorlukları ve krizleri, kurumu da doğrudan etkilemiştir. Daha mikro alanda baktığımızda teknolojik 
gelişim ve değişimin de aile üzerinde önemli etkileri olduğunu gözlemleyebiliriz. Örneğin televizyonun 
hayatımıza girdiği dönemden itibaren, aile dinamiğine olan etkileri herkesin malumu... Televizyon 
karşısında aynı ekrana bakarken iletişimin, sohbetin azalmasından yakınmak bir dönemin en popüler 
şikâyetleri arasındaydı. Televizyon aile içi iletişim için bir tehdit unsuru olarak görülüyordu âdeta. Artan 
refah, teknolojinin ucuzlayıp yaygınlaşması ile her eve birden fazla televizyon girmeye başladığında 

Uzmanına Sorduk
Günümüz dünyasında aile kurumunu etkileyen faktörler, kurumu
zedeleyebilecek olası tehlikeler ve özelde sosyal medyanın aile içi 

iletişime verdiği zararlar üzerine
Uzman Psikolog Feyzullah Gürdaş ile sizler için görüştük.   

PENCERE
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aynı ekrana bakan aile bireyleri, farklı odalarda farklı kanallar izlemeye koyuldular. Artık aynı ortamı 
bile paylaşmaz oldular. 

Günümüzde bir de sosyal medya ekleniyor bu alana, sosyal medya ve internet kullanımının aile 
üzerindeki etkileri hakkında neler söylersiniz?

İnternet ve sosyal medya, bir yandan bize birçok kişi ile tanışma, sosyalleşme olanağı sağlarken bir 
yandan da aile bütünlüğü için bir tehdit hâline geldi. Örneğin internet ve sosyal medya üzerinden 
aldatma ve sadakatsizlik vakalarında ciddi bir artış gözükmekte. Bunun yanında sosyal medyanın yanlış 
ve aşırı kullanımı da aile içi iletişimi etkileyen faktörler arasında. Aile büyükleri olarak çocuklarımızın 
internette çok vakit geçirdiklerinden hatta bağımlı olduklarından şikâyet ediyoruz ama biz yetişkinlerin 
de onlara iyi örnek olduğunu söyleyemeyiz. Araştırmalar, her üç dakikada bir telefonlarımızı kontrol 
ettiğimizi söylüyor. Yani bildirim gelse de gelmese de telefonlarımızdan gözlerimizi alamıyoruz. 

Sosyal medyanın yeni yaşam alanları açtığını ve bireyi ailesinin dışında farklı bir çevre ile muhatap 
kıldığını da söyleyebilir miyiz?

Dediğiniz gibi internet ve sosyal medyanın aileye etkisinin bir başka boyutu da paralel yaşamlara 
neden olabilmesi. Kişiler, zamanla sosyal mecrada oluşturdukları hayatlarına gömülüp çevrelerinden 
uzaklaşabiliyorlar. Bunun en uç örnekleri ise çocukların oyunlar aracılığı ile sanal zorbalıklara maruz 
kalmaları. Hatta sonu ölüme kadar giden vakalara sıkça rastlanır oldu. Çocuklarının dünyasından, 
hâllerinden haberdar olmamak, onları tanımamak aileyi bekleyen en ciddi tehlikelerden biri aslında. 
Bazen çok geç kalmış olabiliyoruz çünkü…

Tablo bu kadar kötü mü gerçekten?

Tamamen pesimist ve genelleyici bir bakış açısı da doğru olmayacaktır. Zira internet ve sosyal medyanın 
birçok faydası da mevcut. Örneğin bir annenin internet aracılığıyla annelik becerilerini geliştirecek 
bilgileri edinmesi mümkün. Ya da bir öğrencinin derste anlayamadığı bir konuyu internetten videolu 
anlatım yoluyla kavraması ve yeni şeyler öğrenmesi artık çok kolay. Önemli olan dengeyi sağlamak. 
Her konuda olduğu gibi… Bu noktada uzmanların aileler için hazırlayacağı sosyal medya ve internet 
kullanımı ile ilgili kılavuz metinler ve okullarda verilecek medya okuryazarlığı eğitimleri zararın 
minimuma inmesini sağlayabilir.

PENCERE
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Allah insanı tek bir ne-
fisten yaratmış, sonra 
ondan eşini var etmiş-
tir.  Bu iki cinsten insan 

nesli üremeye başlamıştır. “Ey 
insanlar! Sizi bir tek nefisten 
yaratan ve ondan da eşini ya-
ratan, ikisinden birçok erkek ve 
kadın üretip yayan Rabb’inize 
itaatsizlikten sakının…” (Nisâ, 4/1.) 
Cenab-ı Hak, yaratılışın bir er-
kek ve bir kadın üzerinden deva-
mına ve bu konunun önemine, 
onu kendi varlığının delillerin-
den sayarak dikkat çekmektedir. 
Rûm sûresinde "ve min âyâtihi" 
formundaki ayetlerde insanla-
rı Allah’ın varlığından haber-
dar edecek ve O’nun birliğini/
büyüklüğünü anlamaları için 
alamet/işaret sayılacak (Mukatil, 
et-Tefsiru’l-Kebir, c. 3, s. 410) deliller 

peş peşe sıralanmıştır. İnsanın 
topraktan yaratılışı, beşer olarak 
yeryüzüne yayılması, dillerin ve 
renklerin çeşitliliği gibi birtakım 
özellikler hep Allah’ın varlığının 
delilleridir. (Rûm, 30/ 20-25) İnsanın 
kendisi ile huzura kavuşacağı bir 
eşe olan ihtiyacı da Allah’ın dile-
mesiyle mümkündür: “Kendileri 
ile huzur bulasınız diye sizin için 
türünüzden eşler yaratması ve 
aranızda bir sevgi ve merhamet 
var etmesi de onun (varlığının 
ve kudretinin) delillerindendir. 
Şüphesiz bunda düşünen bir 
toplum için elbette ibretler var-
dır.” (Rûm, 30/21.)

Eşi kendi cinsinden yaratılan in-
san, bu hâliyle Rabb’inin varlığı-
na delil olan bir ayettir. Kadın ve 
erkek, yaratılışın temel unsuru 

olan insanın birbirini tamamla-
yan iki parçasıdır; biri olmadan 
diğeri hep eksiktir. Onlara birbir-
lerini teskin etmek/huzura ka-
vuşturmak gibi bir görev Allah 
tarafından yüklenmiş, bunun 
için de sevgi ve merhamet duy-
gularıyla süslenmişlerdir. Ayette 
kadın ve erkek için var edildiği 
söylenen sevgi (meveddet) in-
sanın maddi, merhamet (rah-
met) manevi yönünü besleyen 
duygulardır. “Meveddet ve rah-
met kelimeleriyle ilgili olarak 
tefsirlerde değişik yorumlar ya-
pılmıştır; bunların ortak nokta-
sı şudur: “Eş olma” hissinin, kan 
hısımlığına dayalı olmaksızın iki 
ayrı cinsi çok güçlü psikolojik ve 
biyolojik bağlarla birbirine bağ-
laması, bunun üzerine insana 
yaraşır bir üreme ve yaşama bi-

Aile Olmak
Dr. Sema Çelem

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
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çimi oluşturmasıdır. Öyle ki te-
melinde iffet anlayışı bulunan, 
karşılıklı güven, sevgi ve esirge-
me duygularıyla geliştirilen aile 
kurumunun bina edilebilmesi, 
yüce Allah’ın insanlığa en büyük 
lütuflarındandır. Ayette ifade 
buyurulduğu üzere iyi düşünen 
kimseler için bundan çıkarılacak 
önemli dersler vardır.” (Kur’an Yolu 
Türkçe Meal ve Tefsir, c. IV,s.303.)

Kadın ve erkek birbirlerinin ör-
tüsüdür. Allah, “Onlar size örtü-
dürler, siz de onlara örtüsünüz.” 
(Bakara, 2/ 187.) buyurarak kadın ve 
erkeğin birbirleri ile bağının ne 
kadar sıkı olduğunu göstermiş-
tir. Nikâh bağıyla bağlanan eşler 
de birbirleri için günaha karşı 
kalkan olur, ayıp ve kusurlarını 
örterler. Birbirlerini korurlar. Bu 
anlamda birbirlerinin elbisesi-
dirler. Bedensel ve zihinsel ihti-
yaçlarını karşılıklı olarak gide-
rirler. Olumsuz gibi görünse de 
aralarındaki çekişme ve tartış-
malar bile şarj eder çiftleri. 

Aile birliğinin temeli evliliktir. 
Bir kadın ve bir erkeğin kurduğu 
yuva zamanla büyür, önce ço-
cuklar sonra torunlarla şenlenir. 
Muhkem bir kaledir yuva; korur, 
kollar, ısıtır, büyütür. Önce kadın 
ve erkek birbirine örtü olmuştur, 
sonra kanatlarının altında bü-
yüttüklerine. Aile genişledikçe 
hareket alanları çoğalır; sevgi, 
saygı, merhamet, yardımlaşma, 
güven gibi insani ihtiyaçlar aile 
içinde giderilir. Hz. Peygamber 
evlenmiş, evliliği teşvik etmiş 
“Kişi evlendiğinde dinin yarısı-
nı tamamlamıştır. Diğer yarısı 
için de Allah’tan korksun!” (Bey-
hakî, Şuabü’l-îmân, IV,382.) buyurarak 
evliliğin, günahtan korumak 
suretiyle, insanın dinî hayatına 
olumlu etkisini dile getirmiştir. 

Yine dünyalık nimetlerden uzak 
kalarak kendini yalnızca ibadete 
vermek isteyen, bununla birlik-
te evlilik bağından da uzakla-
şanları uyarmıştır: “Evlenmek 
benim sünnetimdir. Kim benim 
sünnetime uygun davranmazsa 
benden değildir. Evlenin, çünkü 
ben (kıyamet günü diğer) üm-
metlere karşı sizin çokluğunuz-
la iftihar edeceğim.” (İbn Mâce, 
Nikâh,1.)

Ailenin toplum ve fert için ger-
çekleştirdiği fonksiyonlar, onun 
yeri doldurulamaz ve alternatifi 
olmayan bir kurum olarak kabul 
edilmesini sağlamıştır (Sefa Saygı-
lı, Evlilik ve Aile Terapisi, Tartışmalı İlmi 
Toplantı, 24/25 Nisan 2010). İnsanla-
rın maddi ve manevi yönden ge-
lişmesine katkı sağlayan evlilik 
nimetinin sürekliliği, onun sağ-
lam temeller üzerine kurulma-
sıyla mümkündür. Kadın ve er-
keğin evleneceği kişide aradığı 
özellikler, sahip oldukları nite-
likler üzerinden şekillenir. Zen-
ginlik, güzellik, statü, kariyer vb. 
beklentiler evlilikte huzur için 
yeterli değildir. “Dindarlık, güzel 
ahlâk, uyum, anlayış, fedakârlık 
ve kişilik sahibi olma, sağlam 
bir aile kurumu için önde gelen 
vasıflardır.” (Nihat Yatkın “İslâm’da Ev-
lilik Ve Eş Seçiminde Dindarlığın Tercih 
Edilmesi” Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Dergisi, Sayı:33, Erzurum 2010, s. 

48). Hz. Peygamber eş seçiminde 
dindarlığı öncelemenin gereği-
ni vurgulamıştır: “Kadınla dört 
şeyi için evlenilir: Malı, soyu, gü-
zelliği ve dini. Sen dindar olanı-
nı seç ki iki elin bereket görsün.” 
(Buhârî, Nikâh, 16.)

Kadın ve erkek arasında top-
lumsal bir takım deformasyon-
larla ortaya çıkarılan rekabet 
duygusu, hem fertlere hem de 
topluma zarar verecek boyu-
ta ulaştığında, önce aile sonra 
toplum yok olmakla karşı karşı-
ya kalmaktadır. Kadın ve erkek 
arasındaki meveddet ve rahmet 
Allah’tan, onların birbirine karşı 
buğzu ise şeytandandır. (Zemah-
şeri, Keşşâf, c. 4, s. 571.) İnsan cinsiyet 
üzerinden birbiri ile yarıştırıla-
mayacak kadar değerlidir. Top-
lum için kadın ya da erkek değil 
birey önceliklidir. Geçmişin güç 
üzerinden yaptığı cinsiyet vur-
gusu yani bir tarafı diğerinden 
daha fazla yüceltme, günümüz-
de haklar üzerinden ve yine tek 
taraflı yürütülerek aslında aynı 
hataya düşülmektedir. Ailenin 
teşekkülü ve varlığını sürdü-
rebilmesi için erkek ve kadın 
arasındaki sevgi ve saygıyı bes-
lemek, onları birbirinin rakibi 
değil tamamlayıcısı olarak gör-
mek ilahî iradeye uygun bir tu-
tumdur ve teşvik edilmelidir.

Aile birliğinin temeli evliliktir. Bir kadın ve bir 
erkeğin kurduğu yuva zamanla büyür, önce 
çocuklar sonra torunlarla şenlenir. Muhkem 
bir kaledir yuva; korur, kollar, ısıtır, büyütür. 

BİR AYET BİR YORUM
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EN HAYIRLI MÜSLÜMAN OLMA FIRSATI

 َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم ألَْهلِِه، َوأَنَا َخْيُرُكْم ألَْهلِى.

AİLE BAĞLARI: 

Prof. Dr. Huriye Martı
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Dünya hayatı bir imtihan yol-
culuğudur. İnsan ise bu hayata 
“inanmak” ve “iyi işler yapmak” 
için gelen bir yolcu… Yol uzayıp 
giderken kolumuza giren en 
yakınlarımız, sıkıntıyı birlikte 
göğüsleyip huzuru birlikte ya-
kaladığımız yol arkadaşlarımız 
deyince, ilk önce aklımıza aile-
miz gelir.

Anne-baba-çocuk arasındaki 
bağın ve eşlerin birbirine olan 
bağlılığının, maddi ihtiyaçların 
çok ötesinde manevi bir anlamı 
vardır. Bizler ailemizle birlikte 
büyürken öğrenir, yaşarken ol-
gunlaşır, sever, paylaşır, affeder, 
sabrederiz. Ailenin kişiliğimize 
sunduğu katkıyı, anne-babamı-
zın üzerimizdeki hakkını, evlat-
larımızın bize yaşattığı mutlu-
luğu, eşimizle kavuştuğumuz 
huzuru hangi hazineyle değişe-
biliriz?

Ailenin Cenab-ı Hak tarafından 
bir insana lütfedilen en büyük 
nimetlerden biri olduğunda 
kuşku yoktur. O zaman her ni-
met gibi aile sahibi olmanın da 
bir külfeti, sınırları ve sorumlu-
lukları vardır. Birbirine bu kadar 
yakın mesafede yaşayan, aynı 
sofraya oturup aynı gündemi 
paylaşan insanların elbette an-
laşamadıkları zamanlar da ola-
caktır. Bazen öncelikler çatışa-
cak, ihtiyaçlar yarışacak, bazen 
de fikirler uyuşmayıp planlar 
ters köşelere savrulacaktır. İşte 
böyle zamanlarda bütün olum-
suzluklara rağmen aile içinde 
saygıyı, insafı ve merhameti 
elden bırakmamak “en hayırlı 
Müslüman” olmak demektir.

Bir düşünelim: Canımızı sıkan 
durumlar karşısında çoğumuz 
iş yerinde, çarşıda, okulda daha 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır.
Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım.” (Tirmizî, Menâkıb, 63.)

HADİSLERLE AİLE
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Ailesine karşı daima 
müşfik ve nazik, mu-
habbet ve merhamet 

dolu, sabırlı ve hoşgö-
rülü olan Peygambe-

rimiz (s.a.s.), yuvasına 
şiddet ve nefretin 

bulaşmasına asla izin 
vermemiş, aile fertleri 
arasında her konuda 
adaleti gözetmiş, on-
lara sevgisini açıkça 

ifade etmekten çekin-
memiştir.

sabırlı, daha nazik, daha hoşgö-
rülü olabiliyorken aile arasında 
aynı sabrı ve nezaketi gösterme 
ihtiyacı hissetmeyiz. Olay aynı 
bile olsa, tepkilerimiz aynı ol-
maz. Ev içinde maskemizi çıka-
rır, öfkemize dur demeden, ne 
dediğimizi düşünmeden âdeta 
zehir saçarız. Hâlbuki şu kısacık 
hayatta ailemizden daha fazla 
bizi düşünen, bizim için emek 
veren de yoktur… Bizim iyi dav-
ranışımızı, vicdanlı ve sağduyu-
lu tepkilerimizi en çok onlar hak 
etmekte değil midir?

Bu yüzden Sevgili Peygamberi-
miz, en hayırlı Müslüman olma 
vasfını, ailemize karşı gösterdi-
ğimiz güzel davranışlara bağla-
mış ve “Sizin en hayırlınız, aile-
sine karşı en hayırlı olanınızdır.” 

buyurmuştur. Tabir yerindeyse, 
marifet, aile kadar yakın bir 
alanda ve sıkı ilişkiler ağında iyi 
davranıştan ödün vermemektir. 
Her hâl ve şartta ailesine karşı 
güzel davranan, anlaşmazlıkları 
sevgi ve şefkatle çözen, adaleti 
elden bırakmayan kişi, sosyal 
hayatta karşılaştığı insanlara 
karşı haydi haydi iyi davrana-
caktır. “El iyisi, ev delisi!” diye an-
latılan insanların ise “hayırlı 
Müslüman” olma şansı yoktur.

Hadis-i şerifte “hayırlı Müslü-
man” yani Allah’ın rızasını ka-
zanmış salih bir kul olmanın 
yolu olarak “güzel ahlaka” işaret 
edilmesi, ayrıca düşünülmesi 
gereken bir husustur. Çoğumuz 
hayat yolculuğunda kemal ba-
samaklarını tırmanmanın, Hak 
Teâlâ katında makbul bir ma-
kama ermenin ancak ibadet 
sayımızdaki artışla mümkün 
olduğunu zannederiz. Hâlbuki 
imanın vazgeçilmez bir gereği 
de güzel ahlâktır ve Peygam-
berimizin ifadesiyle “Kıyamet 
günü müminin mizanında gü-
zel ahlâktan daha ağır gelen bir 
şey yoktur. Muhakkak ki Allah 
söz ve fiilleri çirkin olan kimse-
lere son derece öfkelenir.” (Tirmizî, 

Birr ve Sıla, 62.)

O halde, en yakınlarımızla kur-
duğumuz ilişkinin niteliği, Allah 
(c.c.) ile aramızdaki ilişkinin ka-
litesini de etkilemekte, bir diğer 
ifadeyle ailesine iyi davranan 
kişinin Allah katındaki değeri 
de artmaktadır. Müslüman’a 
yakışan, ibadet kadar ahlaka da 
yatırım yapmak; yaşına, cinsiye-

tine, mesleğine, mal varlığına 
ya da soy ağacına bakmaksızın 
bütün insanlara güzel ahlaklı 
davranmaktır. Bu konuda Sev-
gili Peygamberimiz eşsiz bir ör-
nektir. Hem bir baba, dede ve eş 
olarak ailesi içinde, hem de bir 
devlet başkanı, hâkim, kuman-
dan, imam olarak toplum için-
de iyilikten asla ayrılmayan Al-
lah Resulü (s.a.s) hepimizin rol 
modelidir. Bu yüzden “Ben de 
aileme karşı en hayırlı olanını-
zım.” buyurarak kendisine işaret 
etmektedir. Onu izleyen, her hâ-
lini dikkatle takip eden ve dav-
ranışlarını model alan ashâb-ı 
kirâm gibi, bizler de onu iyi tanı-
maya, onun gibi davranmaya ve 
onun ahlakıyla ahlaklanmaya 
gayret göstermeliyiz.

Ailesine karşı daima müşfik ve 
nazik, muhabbet ve merhamet 
dolu, sabırlı ve hoşgörülü olan 
Peygamberimiz (s.a.s.), yuvası-
na şiddet ve nefretin bulaşması-
na asla izin vermemiş, aile fert-
leri arasında her konuda adaleti 
gözetmiş, onlara sevgisini açık-
ça ifade etmekten çekinmemiş-
tir. Dualarına ailesini de katmış, 
“Allah’ım! Ey Rabbimiz ve her şe-
yin Rabbi! Beni ve ailemi dünya 
ve âhirette her ân sana ihlâsla 
bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sa-
hibi!” (Ebu Dâvûd, Tefsîru ebvâbi’l-vitr, 25.) 
diyerek Cenâb-ı Hakka yalvar-
mıştır. O gün olduğu gibi bugün 
de iyi bir Müslüman olmanın 
anahtarı, anne-babamızın, eşi-
mizin ve yavrularımızın yüre-
ğinde saklıdır.

HADİSLERLE AİLE
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Büyükada, Kınalıada, Yassıada, Heybeliada, Sivriada, Burgazada, Sedef Adası, Kaşık Adası ve Tavşan Ada-
sı…  Peki, bunların dışında İstanbul’un bir adası daha olduğunu biliyor muydunuz? Vordonisi Adası, İstan-
bul’un pek bilinmeyen onuncu adası. Günümüzde bilinmiyor olmasının nedeni ise 1010 yılında yaşanan 
büyük İstanbul depremi. Depremde sular altında kalmadan önce Bizans döneminde sürgünlere ve din 
adamlarına ev sahipliği yapan ada;  Manastır Kayalıkları, Çöken Ada ve Höreke isimleriyle de biliniyor. 

İstanbul’un gizemli adası Vordonisi’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması için çalışmalar başlatıl-
dı. Adanın her yönüyle keşfedilerek UNESCO’ya sunulması ve turizme açılması hedefleniyor.

Dersaadet’in Temizlik Neferleri: Arayıcı Esnafı
Fetihten sonra, Fatih Sultan Mehmet, İs-
tanbul’un imarına ağırlık vermiş; vakıflar, 
loncalar gibi sosyal kurumların oluşturul-
masını teşvik etmiştir. Bu kurumlardan 
biri de İstanbul’un temizliğinden sorum-
lu olan “arayıcı esnafı”dır. Bu kişiler belirli 
bir ücret karşılığında sokak sokak dolaşıp 
topladıkları çöpleri küfelere yükleyerek 
iskelelerde ayıklar; molozları, yangın en-
kazlarını, dere ve deniz kenarlarındaki la-
ğımları eşeler; buldukları eşyaları satarak 
geçimlerini sağlardı. Ara sıra değerli bir 
eşya veya mücevher bulmak ümidiyle de-
nize girer, kumu kalburdan geçirirlerdi. 

Devlet her zaman sokakların ve çarşıların 
temiz olmasını ister; temizlik kontrolünü 
de yeniçeri ağası, sadrazam veya kadı ya-
pardı. Yapılan kontrollerde sokakların pis 
olması durumunda hem sokak sakinleri 
hem de görevliler cezalandırılırdı. 

Batık Ada 
Vordonisi 

NELER OLUYOR HAYATTA?

TA
VA

N
 A

RA
SI
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Siberkondria
Siberkondria, insanların hastalık belirtile-
rini internetten araştırma ve internetteki 
yanlış teşhislere kendilerini inandırma 
hastalığıdır. Bu kişiler, vakitlerinin büyük 
kısmını internette hastalık araştırarak 
geçiriyor; basit ağrı, sivilce, küçük şişlik, 
kızarıklık gibi belirtilerle ilgili edindikle-
ri bilgilerle kendilerine teşhis koyuyorlar. 
Baş ağrısını beyin tümörü; çarpıntıyı kalp 
hastalığı, ateş yükselmesini ağır bulaşıcı 
hastalık belirtisi zannederek panikliyorlar. 
Doktorun güvence vermesine, tetkiklerin, 
tahlil sonuçlarının normal olmasına rağ-
men internetten elde ettikleri bilgilere 
daha çok itibar ediyorlar. Bazen bu durum 
öyle bir hâl alıyor ki kişi kendinde bu has-
talığın olduğuna kesin olarak inanıyor, 
başkalarını inandıramadığı için de ağır 
depresyona girebiliyor. Kimsenin kendi-
sini anlamadığını düşünüp fikrinde daha 
çok radikalleşebiliyor. Radikalleştikçe de 
hasta olduğuna daha çok inanıyor. Bu kısır 
döngü büyük sıkıntılara neden olabiliyor.

Sonuç olarak, kendinizde ya da çevreniz-
dekilerde bu belirtileri görüyorsanız he-
men uzman birinden yardım almalısınız. 
Zira ne kadar erken müdahale edilirse yı-
kıcı sonuçlar o kadar iyi engellenebilir.

Mısır
Nasıl

Patlar ?
Tarihi 7000 yıl önceye dayanan patlamış mısır, hiç şüp-
hesiz dünya genelinde en çok tüketilen atıştırmalıklar-
dan biri. Peki, bu beyaz mucizenin ardındaki sır ne?

Cin mısır olarak da bilinen patlamış mısırın kabuğunun 
altında su ve nişasta tabakası bulunur Mısıra ısı verildi-
ğinde içindeki su buharlaşır, iç kısmındaki basınç gide-
rek artar ve kabuk basınç karşında infilak eder. Su buha-
rıyla birlikte mısır tanelerinin içerisinde bulunan jelatin 
yapıdaki nişasta molekülleri beyazlaşarak dışarı çıkar.

Bir mısır tanesinin ideal bir şekilde patlayabilmesi için, 
içinde en az yüzde 14 oranında su olması gerekir. Bunun 
altındaki oranlarda mısır yine patlar ama ya kısmen açı-
lır ya da istenen sonuç alınamaz. Bir mısırı iğneyle deler, 
fırında/güneş altında bekletir veya 150 derecenin altın-
da ısıtırsanız içindeki su buharı, basınç oluşturmadan 
delikten çıkar ve mısır patlamaz.

MERAK EDİYORUM

Uçuk Nedir?

Uçuk, genellikle ağız dışında, dudak veya burun 
üzerinde/çevresinde meydana gelen su toplamış 

kabarcıklardır. Oluşumuna neden olan Herpes 
simpleks virüsü vücuda girdikten sonra sinir 

düğümüne yerleşerek sinsice bağışıklık sisteminin 
zayıf düşmesini bekler. Uygun ortam oluşunca 

çoğalarak bulunduğu yerden deri yüzeyine doğru 
hareket eder. Bulaşıcıdır. 

Aft Nedir?

Aft, ağzın içinde genellikle yanak ve dudak 
mukozasında, dil üzerinde, yumuşak damakta 

ve diş eti üzerinde görülen hayli ağrılı yaralardır. 
Toplumda en az beş kişiden biri bu problemi 

yaşar. Aft yaralarının oluşumuna bakteri ya da 
virüs neden olmaz. Bulaşıcı değildir. 

KISA KISA

TAKVİM YAPRAĞITelevizyon icat edildi. (26 Ocak 1926) Soyadı kanunu yürürlüğe girdi. (2 Ocak 1936) 
Arif Nihat Asya vefat etti. (5 Ocak 1975) Körfez Savaşı başladı. (17 Ocak 1991) Türk Lirası’ndan altı sıfır atıldı. (1 Ocak 2005)

KAHVE MOLASI

BİR ACAYİP KELİME



DİNDARLIĞIN
MODERN KENT

YAŞAMIYLA İMTİHANI
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Modern zamanların kent-
leşme deneyimi, insan-
lık tarihi için de yeni bir 

dönemin başlangıcı sayılır. Dün-
ya nüfusunun son yüz yılda beş 
kat artması, milyonlarca insanın 
kentlerde birlikte yaşama zorun-
luluğunu doğurmakla kalmadı, 
değişen ve tazyik kazanan yeni 

davranışlar üzerinden bireysel 
hayatlarda pek çok duygu ve dü-
şünceyi revize etti. İnsanlar, gelir 
düzeylerine göre sitelerde, apart-
manlarda, gecekondularda iç içe 
yaşamak, geleneksel yaşam pra-
tiklerinin çok uzağında refleksler 
geliştirmek durumunda kaldılar.

BİZ BİZE
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Kent yaşamı, nüfus artışına 
paralel olarak kültürleri, alış-
kanlıkları ve açıkçası tarihin 
akışını değiştirdi. Bu açıdan 
bakıldığında Türkiye’nin son 
elli yılı, köyden şehre göç eden 
milyonlarca insanın, tarım top-
lumu alışkanlıklarıyla kent ya-
şamına intibak ederken ortaya 

çıkardığı toplumsal sancıların 
gölgesi altında şekillendi, deni-
lebilir. Bu göçten sanat, siyaset, 
toplumsal yaşam kadar dinî tu-
tum ve yaklaşımlar da nasibini 
aldı. Rakamlara bakılacak olur-
sa, ekonomik, sosyal ve kültürel 
sebeplerle sarmaş dolaş gelişen 
iç göç sürecinin, oldukça yüksek 
bir debiyle gerçekleştiği görülür. 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
verilerine göre 1927’de yüzde 
24.2 olan kent nüfus oranı, 2016 
yılına gelindiğinde yüzde 92.3 
seviyesine çıkmış; kır nüfusu 
da aynı tarih aralığında yüzde 
75.8’den yüzde 7.7’ye gerilemiş-
tir. Köyden kente göçün özellikle 
1950 sonrası hızlandığı, 1985’e 
gelindiğinde oranın kır nüfusu 
aleyhine bozulduğu anlaşılır. 
Yarım asrı aşan bu büyük göç 
dalgası, Türkiye’ye dair bütün 
tahlil ve tespitlerin öncelikle 
dikkate alması gereken bir sos-
yolojik referans olma özelliği 
taşır aynı zamanda.

Köyden kente göç eden “aile”nin 
güvenlik çemberi olarak yeni bir 
anlam kazanan dindarlık, daha 
önce kırsalda görülmeyen pek 
çok bilgi, görgü ve alışkanlıkla 
harmanlanacak, yeni çevreye 
adaptasyon için kendini hızla 
güncelleyecektir. 1980 sonrası 
Türkiye’de dinî grupların yaygın-
laşması, dinî yayıncılık faaliyet-
lerinin ivme kazanması bir yan-
dan siyasal ortamın bir yandan 
da köyden kente gelip tutunacak 
bir çevre arayan insanların ortak 
enerjisiyle gerçekleşmiştir. Tür-
kiye’nin kendi nazik sosyolojisi, 
onu diğer İslam ülkelerinden 
hem tarihî birikim hem de en-
telektüel donanım açısından 
istisnai bir yere oturtur. Mesela 
bir şehir dindarlığı olarak teza-

hür eden İslamcılık düşüncesi 
Said Halim Paşa’dan Mehmet 
Akif’e, Musa Kazım Efendi’den 
Necip Fazıl’a, hasılıkelam Tan-
zimat’tan itibaren bütün vadi-
lerde, en büyük karşılığı kırsal 
reflekslere sahip kitlelerde bul-
muştur. Burada kırsal refleksin 
ne olduğunu açıklamamız ge-
rekiyor. O, korumacı ve muhafa-
zakâr karakteriyle, dâhil olduğu 
sosyal, siyasi ve dinî grupları 
kendince dönüştüren, etkilendi-
ği kadar etkileyen; netice olarak 
da bugün Türkiye’de yaşanan 
dindarlığın dününü, bugününü 
ve yarınını belirleyen bir tavrın 
adıdır.

Aslında taşranın doğal dindar 
karakterinden bahsediyoruz. 
Bu karakterin en belirgin yanı, 
hayatı dinî olan ve olmayan diye 
tasnif etmeyen, zihnini kelami 
meselelerle yormayan, inancın-
da geleneksel yaklaşımları esas 
alan vasat tutumudur. O, henüz 
modern hayatın parçalayıcı, 
tasnif edici yüzüyle doğrudan 
tanışmamış, dinle ilişkisini en-
telektüel yaklaşımların ve ras-
yonel denklemlerin dışında kül-
türel hayatla iç içe geliştirmiştir. 
Taşrada akıp giden hayatın mer-
kezinde din vardır. Camiler, in-
sanların kıraathanelerden son-
ra birbirleriyle sıcak etkileşim 
içine girdikleri ikinci en önemli 
sosyalleşme mekânlarıdır. Mev-
lit ve sünnetler tıpkı düğünler 
gibi hayatın doğal bir parçasıdır 
orada. İlçelerde, kasabalarda 
yaşam; esnafıyla, pazaryeriyle, 
kıraathanesiyle cami etrafında 
serpilmiştir. Bugün hâlâ Ana-
dolu’da günlük yaşamın bütün 
canlılığıyla büyük camilerin çev-
resinde halelendiği görülür.

BİZ BİZE
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İnsan mekânı, mekân insanı 
inşa eder. Müslüman belde-
lerin en önemli nişanesi olan 
cami merkezli hayat felsefesi, 
zihinlerin de dizayn edilmesine, 
iyinin, güzelin ve doğrunun ora-
da toplumsal zemin bulmasına 
vesile olmuştur. Bugünün mo-
dern kent yaşamında kendine 
alan açmaya çalışan dindarlığın 
arka planında taşradan gelen 
insanların hassasiyetleri önem-
li bir yekûn tutar. Hâlihazırda 
kentlerde yaşayan insanlar, ya-
zının başında verdiğimiz göç 
rakamlarının da gösterdiği gibi 
bir veya iki kuşaktır kentlerde 
yaşamakta ve kırsalla fiziki, his-
sî alışverişini bir şekilde sürdür-
mektedirler.

Türkiye’nin hızlı şehirleşme de-
neyiminin yüz ifadesi hayrettir. 
Birkaç nesil, bu hayretten payını 
kaçınılmaz olarak almış; şeh-
rin kendi öncelikleri, kuralları 
karşısında saf inançlarıyla ko-
runaksız kalmışlardır. Burada 
ayıbın anlamı değişmiş, say-
gının ölçüleri başkalaşmıştır. 
Devasa burgacıyla bireyi kendi 
içine çeken kent, ona yabancısı 
olduğu bir hayat tarzını dayat-
mıştır. Bu yeni hayatın dinamo-
su hız ve kazançtır. Her şeyden 
önce zamanın taksimi değiş-
miştir. Köyden kente göç eden-
ler için modernleşmenin geç 
kalmış sancıları yaşanmaktadır. 
Ahmet Haşim, “Müslüman Sa-
ati” başlıklı yazısında, “Şimdi 
Müslüman evindeki saat, başka 
bir âlemin vakitlerini gösterir 
gibi, bizim için gece olan saat-
leri gündüz ve gündüz olan sa-
atleri gece renginde gösteriyor.” 
demişti. Kentte günü yirmi dört 
eşit parçaya bölen saat, kentin 

nabzını temsil eder. Nesiller 
boyu yaşamını, işine ibadetine 
ve doğaya uyarlayarak düzen-
leyen insan için bu yeni durum 
huzursuzluk vericidir. Yahya Ke-
mal’in, “Frenk hayatının gecesin-
de sabah namazına kalkılır mı?” 
ünlemi de Batı düşünce tarzıyla 
inşa edilen bütün modern kent 
yaşamlarını içine alıyordu.

Kırsalda sükûnet içinde akan 
günler burada âdeta birbirini 
kovalamakta, insanla mekân 
arasındaki ilişkinin seyri, yeni 
ve modern hurafelerle belirlen-
mektedir. Kriz, ilk önce zaman, 
sonra mekân planında yaşan-
mış; taşrada cami çevresinde 
serpilen hayatın kentte alışveriş 
merkezileri ve zengin muhitler 
çevresinde değer kazanmasıyla 
devam etmiştir. Komşuluk ilişki-

leri ise gecekondulardan apart-
manlara, sitelere doğru gidildik-
çe seyrelmiş, neredeyse kendine 
yer bulamamıştır. Çocukların 
eğitimi, güvenlik ve rekabet ek-
seninde halledilmeye çalışılmış; 
ulaşım, sağlık ve beslenme gibi 
temel insani ihtiyaçlar, kırsal ha-
yatta veya küçük şehirlerin çok 
uzağında gereksinimlerle orta-
ya çıkmıştır.

Şehirler esasında tarih boyun-
ca medeniyetlerin kuluçkaları, 
ilmin ve insani erdemlerin bil-
lurlaştığı toplu yaşam alanları 
olarak ortaya çıkmıştır. Eflatun, 
insanın en büyük erdemi olarak 
şehir kurma erdemini gösterir. 
İslam düşünürü Farabi, Medine-
tü’l-Fazıla adlı eserinde, toplum 
olarak mükemmelliğe ve mut-
luluğa ulaşabilmenin yolunun 
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İnsan mekânı, mekân 
insanı inşa eder. Müs-
lüman beldelerin en 
önemli nişanesi olan 
cami merkezli hayat 
felsefesi, zihinlerin 
de dizayn edilmesine, 
iyinin, güzelin ve doğ-
runun orada toplum-
sal zemin bulmasına 
vesile olmuştur.

erdemliler şehrinden geçtiğini 
vurgular. İslam medeniyeti bi-
zatihi şehirde doğmuş, komşu 
şehirlere yayılmış, ilk yüzyıldan 
itibaren ihtişamlı eserlerini bu-
ralarda üretmiştir. Daha doğ-
rusu İslam medeniyeti her an-
lamıyla bir şehir medeniyetidir. 
Geleneksel şehirler, sadece bi-
nalardan ve insanlardan oluş-
maz. Orada inancın, kültürün, 
örfün ve insani hassasiyetlerin 
bir bütün olarak harmanlana-
rak tekdüzelikten uzak, değiş-
ken, aktüel bir karakter kazan-
dığı gözlenir. Fakat sanayileşme 
sonrası, tarihte eşi benzeri gö-
rülmemiş kalabalıklara ev sa-
hipliği yapan şehirler, estetikten 
uzak, kapitalizmin standardi-
zasyonuna maruz kalmıştır. Bu-
gün kent dediğimizde birbirinin 
kötü birer kopyası olan ve insanı 
nesneleştiren yoğunluklu ya-
şam alanlarından bahsetmiş 
oluyoruz.

Peki, değişen zamana ve mekâ-
na, İslam ahlakının değişme-
yen değerleriyle mukabelede 
bulunmak, intibak sağlamak 
ne ölçüde mümkündür? Ön-
celikle unutmamak gerekir ki 
kentler, kırsaldaki gibi insan-
ların birbirini denetim altında 
tutamadıkları, kırsalın koruma-
cı ve aynı zamanda gözetleyici 
davranışlarının yer bulamadığı 
yaşam alanlarıdır. Bu açıdan 
bütün ahlaki seciyeler, kentte 
yalnız başına test edilme im-
kânı bulacak, dindarlık ile şah-
siyet sarmaş dolaş gelişecektir. 
Kentle ilk karşılaşma esnasın-
da yaşanan kriz zamanla yerini 
sükûnete bırakacak, dindar bi-
rey burada da sosyal çevresini 
adım adım ve dikkatlice inşa 
edecektir. Kentler, çevre seçimi 

hususunda taşraya göre olduk-
ça zengindirler. Bütün olumsuz 
yanlarına karşın kent yaşamı, 
Müslüman için hem kendini 
hem ailesini yetiştirmesi, yaşa-
dığı çağın gereklilikleriyle teçhiz 
etmesi bakımından geniş im-
kânlar barındırmaktadır. İslam 
tarihi, medeniyet değerlerinin 
şehirlerde doğup büyüdükleri-
ne dair sayısız misalle doludur. 
Bu açıdan Müslüman bireye ve 
aileye düşen, kentin bütün ha-
yatı belirleyen alışkanlıklarına 
karşı temkini ve dikkati elden 
bırakmaması, yaşamını değer-
lerinin özüne sadık kalarak ve 
inançlarıyla güçlendirerek ihata 
etmesidir. Bu açıdan İslam dini, 
yeryüzünde hiçbir inanç ve dü-
şünce sisteminde rastlanmaya-
cak iç donanıma sahiptir. Doğ-
duğu andan itibaren koruduğu 
ahlaki yasalarla bir bedeviyle 
medeniyi, ümmiyle münevveri 
aynı safta birleştirmeye mukte-
dir olmuş; biçimsel bütün şart-
ları kendi nefesiyle yoğurmayı, 
evirip çevirmeyi bilmiş; Arap 
çöllerinden Asya steplerine, En-
dülüs’ten Mezopotamya’ya yüz-
yıllar boyunca dipdiri nefesiyle 
hayat vermiştir. Bu nefes, mo-
dern kentin ilk bakışta karam-
sarlık aşılayan keşmekeşi kar-
şısında da işlevselliğini ortaya 
koyacak, bugün sosyal bilimci-
lerin yeni bir tutum olarak tespit 
ettikleri kent dindarlığı kendi 
geleneğini üretecektir. İslam di-
ninin evrensel ahlak ilkeleri bir 
özsu olarak kentlerin insan ta-
biatında uzak, yabani çehresini 
ehlileştirecek, onu fıtrat aşısıyla 
insanileştirecektir. Bunun için 
sadece zamana, dikkate ve ken-
dini geliştirebilen bir dinî ihti-
mama ihtiyaç vardır. 

BİZ BİZE
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Anlamı yoğun, derinliği bizi sarsacak hakikatleri, uzun cüm-
lelerle ifade etmeye çalışırken ortalığı birden pazar alanına 
çevirebiliyoruz. Hani pazarda tanesi 1 liraya kıyafetler olur, 
yüzlerce… Bazı parçalar gerçekten güzel olsa da tezgâhta 

öyle bir karmaşa ve hengâme vardır ki baktıklarımız bizi yormaktan 
başka bir işe yaramaz. Yorgunluğumuz, elimize aldığımız parçadan 
daha büyükken alışverişin kârlı olduğunu söyleyebilir miyiz? Sadece 
almış olmak, ihtiyacı giderebilir mi?

İşte cümlelerimiz içinde kelimelerin böyle kritik bir yanı var. Konuşma 
sürerken aramızda yitip kaybolabilecek bir şeyler var. Ki o şeyler bize 
hava gibi, su gibi lazımdır. Azizdir, nimettir.

1 liralık yüzlerce tezgâh arasında faydalı bir parça bulma arzusu ile dö-
nüp dururken az ve öz konuşmakla ilgili hadis-i şerifler gözlerimizin 
içine uzun uzun bakıyor.

AZ KONUŞ
ÇOK DiNLE

Dilara Tekin

BİZ BİZE
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“Allah’a ve ahiret gününe ina-
nan, ya hayır söylesin ya da sus-
sun!” (Buhârî, Edeb, 31.)

“Ey Hafsa! Çok konuşmaktan 
sakın. Söylenen şey zikrullah 
olmadıkça kalbi öldürür. Fakat 
Allah’ı çokça zikret. İşte bu, kalbi 
diriltir.” (Ali el-Müttakî, no:1896)

“İnsanoğlunun konuşmaları le-
hine değil, aleyhinedir. Ancak 
iyiliği emretmek veya kötülük-
ten men etmek için yaptığı ko-
nuşmalar bunun dışındadır.” (İbn 
Mâce, Fiten, 64.)

Kelimelerden bahsedince aklı-
mıza konuşmak, yazmak, esa-
sen muhabbete tabi olmak geli-
yor. Hâlbuki kaliteli tezgâhların 
kelimeleri, cevherleri; özünde 
susmaktan, sükûttan ve dinle-
mekten yapılmıştır. Dinlemek-
ten, durmaktan, anlamaya ça-
lışmaktan… Hz. Peygamber’in 
(s.a.s.) iletişim metoduna ba-
kınca belirgin bir şekilde hak-
kıyla dinleme ve muhataba 
gerçekten kıymet verme aşa-
maları karşımıza çıkıyor. Sürekli 
konuşan ikna etmeye çalışan bir 
peygamber değil de, uzun uzun 
dinleyen, en sade kelimelerle 
muhatabın kalbine dokunmayı 
hedefleyen diyalogları görüyo-
ruz. Bu, bize bir şeyler anlatıyor 
olabilir mi?

Bugün her birimiz anlaşılama-
maktan ve bize yapılan şeyleri 
çoğu zaman anlayamamaktan 
yakınırken durup dinlemeyi, 
zanda bulunmadan durumu 
muhasebe etmeyi unutuyoruz. 
Böyle böyle kopan nice bağın 
ucu oradan oraya savrulurken 
psikologların önündeki kuy-
ruklar giderek uzuyor. Bir derde 
veya sevince denk geldiğimiz 
zaman bizde onun daha üstünü 

olduğuna dair bir ikna çabamız 
var, neden? Mesela hanım çocu-
ğum hasta diyor, diğer hanım 
benim çocukta da aynı hastalık 
var diye cümleyi bir alıyor, ora-
dan yürüyor, yürüyor ve ortam-
da bulunan herkesi kendi çocu-
ğunun da çok hasta olduğuna 
ikna ederek zafer kazandığını 
hissediyor. 

Sadece ama sadece susup, göz-
lerimizi bir çift göze mıhlayıp, 
yüzümüzde samimi bir tebes-
sümle birbirimizi dinlemek çok 
ağır geliyor. Sahneye atılmak ko-
nuşmak, konuşmak sonra yine 
konuşmak istiyoruz. Ta ki küsüp 
gidene dek. Susmayı küsmek 
veya vazgeçmek zannediyoruz. 
Koca koca insanlar ya küsünce 
ya da umudumuzu kaybedince 
susuyoruz. 

Mahabbat, Türkçe söylenişi ile 
muhabbet; sevmek demektir. 
Hubb saf sevgiye denir. “Kayna-
mak üzere olan suyun üzerin-
de oluşan kabarcıklara habâb 
denir. Buna göre mahabbat, 
susamışlıktan, fazla arzudan 
kalbin kaynaması taşması, sevi-
lene ulaşmak için çırpınmasıdır.” 
Bizler muhabbetin yani aslında 
sevmenin, bu sevgi neticesinde 
oluşan duyma ve duyulma iste-
ğimizin üzerinde bağırıp duru-
yoruz. Sürekli anlatmanın veya 
haklı olmanın ne mutlu olmaya 
ne mutlu etmeye yetmediğini 
kabul etmemiz gerekiyor. İnsa-
nın kalabalıkta doğru olanı bul-
ması her zaman daha zordur. 
Bizler öz duygulara erişip, bol 
bol dinleyerek ve önemseyerek, 
duyarak ve kendimizi duyurarak 
muhabbet etmenin açlığı için-
deyiz. 

Anne karnından dünyaya ulaş-
tığı ilk andan itibaren bebeğin 

etrafında bulunan insanlar ağız 
birliği etmişçesine söyleyece-
ği ilk kelimeyi beklemenin o 
efsunlu hâlini yaşarlar. Acaba 
ne söyleyecek? Henüz anlam-
landıramadığı hangi kelimeyi 
seçecek? Bebek çocuk olup dur 
durak bilmeden kelimeleri yığ-
maya başladığında ise bu kez 
hangi kelimeleri susacak, diye 
beklemeye başlarlar. Ve insanın 
değeri neleri söylediğinden çok 
neleri sustuğunda ortaya çıkar. 
Konuşurken de neyi nasıl söyle-
diği celbeder dikkatimizi. Üslup, 
kaç çorak gönle baharı kondura-
bilir yahut kaç yazı kışa çevirebi-
lir, deneyimlemişizdir. 

Konuştuğumuz kadar değil, 
hissedebildiğimiz ölçüde bir 
bağ kurarız. Hastalandığımızda 
yakınımızdaki insanın milyon 
tane tavsiyede bulunmasından 
ziyade, sıcak bir çay koyup bu-
radayım, demesi iletişim değil 
midir? Bugün kaybettiğimiz 
şey, kelimeler değil. Aksine o 
kadar çok söyleyecek sözümüz 
var ki bunca sözün arasında sı-
kışmaktan ne konuşmak ne de 
duymak mümkün oluyor. Gide-
rek uzaklaşan kalpler bu uzaklı-
ğı anlamlandıramazken ısrarla 
taraflar birbirine kızgın ve kır-
gın. Konuştukça artan tek şey 
aramızdaki mesafe olurken baş-
larda da söylediğimiz gibi galip 
gelmek mutlu olmaya yetmiyor.

O hâlde doğru iletişim teknikle-
ri olarak bir yığın kişisel gelişim 
kitabında etkileyici konuşma-
nın on altın kuralı yazıladursun. 
Biz, peygamber mirası olan ve 
daima işe yarayan tek maddelik 
bir altın kural edinelim: Dinle-
mek…
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Nerede Benim
Ruh Eşim ?Hanife Uğur KURAL 

Uzman Klinik Psikolog

Kulağa ne güzel geliyor “ruh 
eşi” kavramı. Bir gün ruh eşi-
mizi bulup onunla masal gibi 
bir yaşam kurma hayali kalbi-
mizi şenlendiriyor… Hangi-
mizin yok/yoktu ki böyle bir 
isteği? Hatta bazen gücümüzü 
bu hayallerden alıyoruz. Ruh 
eşimizi bulmak, beraberce her 
zorluğa göğüs germek, hep 
anlayışlı davranmak ve sonsu-
za dek mutlu olmak… Hayal 
kurmak dünyanın en güzel 

şeyi ama hadi biraz gerçeklere 
dönelim.

Önce şu sorulara bakalım: Ruh 
eşi ne demek? Evliliğe karar 
verirken karşıdaki kişinin ruh 
eşimiz olduğunu nasıl anlıyo-
ruz? Bizi hep anladığını dü-
şündüğümüzde mi, aynı şey-
lerden hoşlandığımızda, aynı 
müzikleri dinlediğimizde, aynı 
şeyleri hissettiğimizde mi? 

Aynı ve aynı. İki insanın aynı 

olması ne kadar mümkün? Ve 
bu aynıların hep aynı şekilde 
devam etmesi… Dilimizde bu 
durumu tanımlayan çok güzel 
bir söz var aslında; “Aşkın gözü 
kördür.” Gerçekten de öyle. 
Aşk bir noktada karşımızdaki 
kişide kendimiz ile aynı olan 
noktaları ya da hoşumuza gi-
den özelikleri görmemizi sağ-
lar. Bu durum evliliğe karar 
verme noktasında işlevseldir 
de. Sonrasında çiftimiz evlilik 
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yolunda ilerler. Nişanlanma, 
ailelerin sürece daha fazla dâ-
hil oluşu ile yeni bir evre baş-
lar. Çünkü özellikle nişanlılık 
süreci çoğu çift için bir kriz 
dönemi olabilmektedir. İlişki 
krizden çıkabilecek mi, yoksa 
daha başlamadan mı bitecek? 
Ailelerin uyuşup uyuşmaması, 
bu durumun ilişkiye yansıyışı 
ilişkiyi bir sınavdan geçirir. Her 
şeyin güzel ve sorunsuz olması 
bütün çiftlerin ortak hayalidir. 
Bu isteğin olması anormal mi? 
Hayır. Ama çiftimizin bu ha-
yal ve isteğe fazlasıyla tutunup 
sorunlarla karşılaştıklarında 
hayal kırıklığı yaşamaları hatta 
yıkılmaları çok sık rastlanılan 
bir durumdur. Bu noktada ih-
tiyaç duyulan şey ise dengedir. 
Hem bu isteğin doğallığını 
kabul etmek hem de sorunlar 
karşısında beraberce en etkili 
çözümleri bulabilmek. 

Nişanlılık döneminin kriz dö-
nemi olarak görülmesinin baş-
ka bir nedeni de her şeyin ku-
sursuz gideceği, aynı zevkler, 
duygular ve düşüncelerin de-
vam edeceği hayalinin çatırda-
maya başlamasıdır. Farklılıklar 
özellikle bu evrede ortaya çık-
maya başlar. Hem evlenecek 
iki kişi arasındaki farklılıklar 
hem de aile üyelerinin farklı-
lıkları, farklı talepleri ve hatta 
bazen çatışan ihtiyaçlar… Dü-
ğün şurada olsun, şu kişileri de 
çağırmamız gerekir, bunların 
mutlaka alınması gerekir… Bu 
durum çiftin hem farklılıkla-
rı kabul edebilmesini hem de 
kendi sınırlarını çizebilmesini 
gerektirir.

Ve evlilik… Hayallerin ger-
çek olması mı, yoksa gerçeğe 
dönüş mü? Belki ikisi birden. 

Evlilik ve ortak yaşam; ortak 
sorumluluklar, yepyeni roller, 
yeni algılar ve yeni özellikler 
demektir. Belirli bir süreden 
beri tanıdığımız kişiyi yeniden 
tanımak demektir. 

Evlilik aşkı öldürür mü ? Ya da 
aşkın ömrü 3 yıl mı? Ne kadar 
fazla duyuyoruz bu soruları. 
Her şeyin hunharca tüketil-
diği günümüz toplumlarında 
duygulara da bir son kullanma 
tarihi belirleniyor ne yazık ki. 
Aşk, evlilikle beraber zamanla 
sevgiye dönüşür veya dönü-
şemez. Aşk, daha kör ve iniş-
li çıkışlı bir duyguyken sevgi, 
farklılıkların görüldüğü, kabul 
edildiği, ortak bir yol bulun-
maya gidildiği, saygı ve eme-
ği de barındıran daha dengeli 
bir duygudur. Aşkın sevgiye 
dönüşemediği durumlarda ise 
yıpranma ve hayal kırıklıkları 
daha fazla olur. 

Evlilik aynı zamanda yeni bir 
aile de demektir. Şayet kişiler, 
bir yandan kendi aileleri ile 
bağlılıklarını devam ettirirken 
bir yandan da gerekli mesafeyi 
koruyamaz ise (kendi ayakları 
üzerinde durmak, bağımlılık-
tan bağlılığa geçmek) yeni bir 
aile de kuramazlar. Yani kendi 
anne, baba ve kardeşlerinden 
ayrılıp yeni bir aile oluşturmak 
söz konusudur. Bu ayrılık sa-

dece fiziksel olarak ayrılmayı 
değil duygusal olarak da sınır 
çizebilmeyi gerektirir. Ailele-
rin, yeni ailenin sınırlarını ta-
nımayıp ev içindeki süreçlere 
müdahale etmeleri, yeni çift-
lerin bir yapı oluşturmalarını 
zora sokabilir. Bu anlamda da 
artık üç farklı ailenin ve üç 
farklı yapının olduğunun ka-
bul edilmesi, yani bu durumda 
üç ailenin farklılıklarının ka-
bul edilmesi oldukça önemli-
dir.

Kısaca durumu toparlayacak 
olursak, evlilik gibi bir yolcu-
luğa çıkarken hayallerin olma-
ması mümkün değil elbette. 
Ancak bazı hayaller hem kar-
şımızdaki kişiyi hem de or-
tak yaşamı anlamamıza engel 
oluşturabilir. “Ruh eşi” kavra-
mı da böyle bir illüzyondur. 
Sağlıklı bir evlilik için hem 
hayallerin olması hem de bu 
hayallerin gerçeklikle bağlan-
tıyı koparmaması gerekmekte-
dir. Yani kriter olarak “ruh eşi” 
beklemek yerine farklılıklarla 
zenginleşebileceği; bu farklı-
lıklardan keyif alabileceği; aş-
kın, kişisel sınırlara saygının 
ve sevginin olduğu bir ilişki 
yapısı aramak evliliğin sağlıklı 
ve keyifli bir şekilde yürümesi 
için elzemdir. O zaman dilerim 
ki hayalle ve sevgiyle kalın!

Evliliğe karar verirken karşıdaki kişinin ruh 
eşimiz olduğunu nasıl anlıyoruz? Bizi hep an-
ladığını düşündüğümüzde mi, aynı şeylerden 
hoşlandığımızda, aynı müzikleri dinlediğimizde, 
aynı şeyleri hissettiğimizde mi?
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Ailenin kurulması için 
önemli bir ön adım 
olan, kadın ile erkeği 
“karı-koca” olarak bir-

birine bağlayan, bununla bir-
likte devletin, üzerinde doğru-
dan kontrol, hak ve denetleme 
yetkisinin bulunduğu yasal bir 
ilişki biçimi olan evlilik, insan 
hayatını doğrudan etkileyen bir 
süreçtir. 

Peki, devlet tarafından korun-
ma altına alınacak kadar önem 

taşıyan evlilik bize ne gibi bir 
fayda sağlıyor olabilir? Bizler 
evlilik sayesinde farkında ol-
madan hangi ihtiyaçlarımızı 
karşılıyoruz? Evlilik, bireyin ge-
nel yaşam kalitesinden öznel iyi 
oluşuna, toplumsal birliğin sağ-
lanmasından kişisel mutluluk 
hâline kadar pek çok durumu 
etkilemektedir. Evlilik sayesin-
de bireyler; güven içinde olma, 
korunma, dayanışma, gelecek 
hakkında plan yapma ve bu plan 
doğrultusunda yaşamını devam 

ettirme, üreme, sevme ve se-
vilme gibi biyolojik, psikolojik, 
sosyolojik pek çok ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışmaktadır. İn-
san hayatındaki en önemli iliş-
kilerin içinde ilk sırada yer alan 
evlilik, kimi insanlar için doyum 
kaynağıyken kimi insanlar için 
pek çok istenmeyen durum içer-
mektedir. 

Mutlu bir evlilik; eşleri gönüllü 
olarak bir arada tutabilme ve 
evliliği uzun süre devam ettire-

Mutlu Bir Evlilik İçin
Meliha Yerlikaya

Psikolojik Danışman
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bilme açısından büyük öneme 
sahiptir. Mutlu evlilik aslında 
doyum sağlayıcı bir evlilik an-
lamına gelmektedir. Peki, evli-
likten doyum almak ne anlama 
geliyor? 

Evlilik doyumu; bireylerin, ev-
liliklerinde ihtiyaçlarının karşı-
lanma derecesine ilişkin algıla-
rını ifade eder. Evlilik doyumu 
kişilerin evde bulunma sürele-
rini, nedenlerini, eşleri ile pay-
laştıkları konuların çeşitliliği ve 
derinliğini, eşlerine duydukları 
saygıyı, gelecekle ilgili planla-
rını, iç huzurlarını ve yaşamın 
her alanında duruşlarını be-
lirleyen benlik algılarını şekil-
lendirir. Ayrıca eşlerin arkadaş 
seçimlerinden karşı cinsle ileti-
şim biçimlerine, iş hayatındaki 
başarısından özgüvenine kadar 
pek çok konu üzerinde etkilidir. 
Evlilik doyumu düşük olan birey, 
bahsedilen konuların birçoğun-
da mutlaka sorun yaşar. Evlili-
ğinden doyum alan, yani evlilik 
ilişkisi sayesinde kendini yeterli 
ve güçlü hisseden, değerlilik, 
önemli olma, sevme ve sevilme 
gibi duyguları yaşayabilen çift-
ler sosyal yaşamda da kendileri-
ni güçlü, değerli, yeterli ve rahat 
hisseder. Evliliklerinde, sosyal 
ilişkilerinde ve iş hayatlarında 
daha başarılı olurlar ve evlilik-
lerinin ayakta kalabilmesi adına 
daha çok çaba sarf ederler. Evli-
lik doyumunu etkileyen pek çok 
etken vardır: 

Ailenin yapısı: Benzer sosyoe-
konomik düzeye, benzer eğitim 
seviyesine, aynı dinî inanca sa-

hip olan bireylerin evliklerinden 
aldıkları doyum daha fazladır. 
Yani benzerlikler mutlu bir evli-
lik için olmazsa olmazlar arasın-
da yer alır.

Evlilik yaşı: Araştırmalar, yaşla-
rı birbirine yakın olan çiftlerin 
daha fazla doyum aldığını söy-
lemektedir.

Tanışma: Birey hayatının geri 
kalanını geçireceği kişinin çoğu 
özelliğini ve ihtiyacını bilmelidir. 
Evlilikteki doyum, daha önce de 
bahsettiğimiz gibi bu ihtiyaçla-
rın bilinmesi ve karşılanmasıyla 
doğrudan ilişkilidir ve bu da an-
cak tanımayla mümkündür.

İlk hamilelik zamanı: Bir önce-
ki maddede bahsettiğimiz gibi 
öncelikle eşler birbirini tanımalı 
daha sonra dünyaya çocuk ge-
tirmelidir. Yine yapılan araştır-
malara bakıldığında evliliğinin 
üzerinden 1 yıl geçtikten sonra 
çocuk sahibi olan çiftlerin evli-
liklerinden daha fazla doyum 
aldığı görülmektedir.

Ailenin diğer üyeleriyle sıcak 
ve olumlu ilişkiler kurma: Evli-
likte eşler arasındaki ilişki kadar 
her iki tarafın aileleriyle olan 
ilişkileri de evliliğin devamlılığı 
ve huzurlu ilerlemesi için büyük 
bir öneme sahiptir. Eşlerinin ai-
leleri ile olumlu ilişkiler kuran 
bireyler, evliliklerini mutlu evli-
lik olarak nitelendirmektedir.

Aile üyelerinin evlilik yaşantısı: 
Boşanma vakalarının az olduğu 
bir aile yapısına sahip olan bi-
reyler evliliklerinden daha fazla 
doyum almaktadır.

Maddi durum ve iş durumu: 
Düzenli maddi gelire ve garanti 
bir işe sahip olan çiftlerin evlilik-
lerindeki problemler daha azdır 
ve bu durum evlilik doyumlarını 
olumlu yönde etkilemektedir.

Ailevi sorumluluklar: Evli bi-
reylerin birbirlerine karşı daha 
paylaşımcı, daha adil olmaları; 
sorumlulukları paylaşmaları ev-
lilik doyumlarını artırır.

Kişilik özellikleri: Duygusal açı-
dan daha pozitif, daha umutlu 
olan ve problem çözme beceri-
leri gelişmiş bireyler evliliklerin-
de sorunların üstesinden daha 
çabuk gelirler. Bu da evlilikle-
rinden aldıkları doyumu olumlu 
yönde etkiler. 

Peki, bu faktörlerden hangile-
ri sizin evlilik yaşantınıza daha 
çok etki ediyor? Burada açıkla-
dığımız maddeler bize ne ifade 
ediyor?

Kısaca toparlayacak olursak 
tüm bu sonuçlardan yola çıkıl-
dığında; bireylerin evlilik do-
yumuna ulaşmasında sadece 
beklentilerin karşılanması, ih-
tiyaçların giderilmesinin yeterli 
olmadığı; bununla birlikte bi-
reylerin kişilik özellikleri, evlen-
me yaşları, maddi olanakları, 
benlik algıları, çocuk sahibi olup 
olmamaları, cinsiyetleri gibi pek 
çok etkenin evlilik doyumunda 
büyük öneme sahip olduğu gö-
rülmektedir. Bu nedenle doyu-
mu etkileyen faktörleri bilmek 
ve bu faktörleri dikkate alarak 
seçimler yapmak, çiftlerin daha 
sağlıklı evlilik yaşantısı geçir-
mesini sağlayacaktır.
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İlk Yaprak
Meliha Aktürk 

Samsun İl Müftülüğü Vaizi 

KALBE DOKUNAN HİKÂYELER
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Anılarımı, gördüklerimi, 
yaşadıklarımı yazmak 
için ayırabildiğim tek 
şey küçük kareli bir 

defterdi. Dil öğrenmek için ya-
bancı bir ülkede iki ay kalacak 
bir öğrencinin bavulunda zar 
zor yer bulmuştu bu defter. Ne-
ler sığdırmamıştım ki bavula. 
O zaman ihtiyaç duyduğum eş-
yalardan, o koca bavul da dâhil, 
pek bir şey kalmadı geriye. Ama 
Suriye’de geçirdiğim günleri 
yazmak için ayırdığım o küçük 
defter,  her biri birbirinden güzel 
ve heyecanlı günleri saklayan en 
büyük miras oldu bana.

İlk yaprakta yazılanlar, ilk gü-
nün korkusunu, heyecanını, bi-
raz çaresizliğini, biraz da ümidi-
ni barındırıyordu elbette. Kolay 
değildi lisans öğrenimini henüz 
tamamlamış kişiler olarak ta-
nımadığımız bilmediğimiz bir 
memlekete doğru yola çıkmak. 
İletişim kurmayı bile tam be-
ceremiyorduk. Bildiğimiz keli-
meleri tüm acemiliğimizle, öğ-
rendiğimiz dilbilgisi kurallarına 
buluyor, derdimizi anlatmaya 
çabalıyorduk. Muhatabımız ço-
ğunlukla bu hâlimize tebessüm-
le mukabele ediyordu. Dersimi-
zi çalışıp yola koyulduğumuzu 
sanıyorduk oysaki. Yapılacak ilk 
iş kalacağımız yeri ayarlamaktı. 
Yabancı ve Türk öğrencilerin sık-
lıkla tercih ettiği mahalleyi bul-
duğumuzda her sorunumuzu 
kolayca halledebilecektik. Daha 
önceki araştırmalarımızdan uy-
gun fiyatlı eşyalı kiralık daireler 
olduğunu öğrenmiştik. 

Tanıştığımız birkaç Türk arka-
daş ev bulmak için emlakçıları 
bizimle dolaşmaya gönüllü ol-
muştu. Ne de olsa birçok kiralık 
ev arasından iyi bir seçim yap-

mak için iletişimi sağlam kur-
mak gerekiyordu. Fakat her gir-
diğimiz yerden eli boş çıkmıştık. 
Çabalarımız sonuçsuz kalmıştı. 
Sonraları kursa gidip gelmek 
için neşe içinde her gün defalar-
ca yürüyeceğimiz o caddedeki 
tüm emlakçıları dolaşmıştık. 

Etraftaki herkes mahallenin ne 
kadar da kalabalıklaştığından, 
bu sene hiç görülmediği kadar 
yabancı öğrencinin geldiğinden 
bahsediyordu. Yeni tanıştığımız 
arkadaşlarımız da duyduğumuz 
bu bilgileri doğruluyordu. Do-
layısıyla bütün evler biz gelme-
den önce kiralanmıştı. Kalan tek 
tük ev için ise fahiş fiyatlar iste-
niyordu. Kimi evler ise oturul-
mayacak durumdaydı. Biz sokak 
sokak dolaşırken çoktan ikindi 
olmuş, o uzun yaz gününün so-
nuna yaklaşılmıştı. Bizim için 
zaman iyiden iyiye daralmıştı. 
Yüzümüze çarpan alışılmadık 
sıcak ise çaresizliğimizle bera-
ber hepimizi iyiden iyiye kavur-
muştu.

İlk gün içimizi acıtan güneş, son-
rasında defalarca gideceğimiz 
Emeviye Cami’sinin avlusunda 
ayaklarımızı yakacaktı, Rahip 
Bahira’nın kasabası Busra’yı ge-
zerken ise yüzümüzü. Kavurucu 
sıcakları da sevecekmişiz meğer 
iklimin değil coğrafyanın, in-
sanın ve zamanın önemli oldu-
ğunu anladığımızda. Alışacak-
mışız, daha önce hayatımızda 
tecrübe etmediğimiz farklılıkla-
rın zamanla güzelleşerek vazge-
çilmez oluşuna...

Dönelim ilk günün telaşına. Ev 
bulamadığımız ve dolayısıyla 
ortada kaldığımız gerçeğini, 
birbirimizin yüzüne bakarken 
oluşan korkudan ve buğulanan 
gözlerimizden anlamak hiç de 

zor değildi. Artık içinde bulun-
duğumuz durumu daha net 
ifadelerle dillendirmeye baş-
lamıştık. Güvenli bir oteli nasıl 
bulsak? Camide mi sabahlasak? 
Bu sorularla başlayan tereddüt-
ler, eve geri mi dönsek, fikrine 
dönüşmeye başlamıştı birden 
bire. Ne yapalım, evdeki hesabı 
Suriye’ye uyduramadık diyecek-
tik geri döndüğümüzde. Bunları 
düşünürken aklımıza Suriye’de 
uzun yıllar kalan Arapça hoca-
mızı aramak gelmişti. Şu an Tür-
kiye’de olsa da, belki bizi yönlen-
direceği bir yer vardır diye ümit 
ederek... Ücretli bir telefon bul-
duk. Hocamız bulunduğumuz 
yere tanıdığı bir arkadaşını gön-
dereceğini ve onu beklememizi 
söylemişti. Dualar eşliğinde he-
yecanlı bir bekleyiş başlamıştı 
bizim için. 

Kayıt yaptırmayı düşündüğü-
müz kurs binasının duvarına 
yorgunlukla sinmiş, aç kalan 
karnımızı bir iki atıştırmalıkla 
oyalayarak bekliyorduk. Etra-
fı izliyorduk. İslam dünyasının 
farklı bölgelerinden öğrenciler 
vardı. Kıyafetler, simalar, evler, 
arabalar… Her şey ne kadar da 
değişik gelmişti ilk gün. Öğren-
diğimiz Arapça ile burada konu-
şulan dil aynı mıydı gerçekten? 
Yoksa bu insanlar farklı bir dil 
mi konuşuyordu? 

Gezdiğimiz evlerin hepsi mi 
böcekli olmak zorundaydı? Em-
lakçıların deyimiyle ‘Sarsur’lu. 
İlk günden ‘Sarsur’ diye çığlık 
atmaya başladığımıza göre be-
nimsemiştik o küçük varlıkları, 
ama bari evlerin kira ücretleri 
biraz uygun olsaydı! Bazı mini-
büsler minyatür gibiydi. Mikro 
denilen bu minibüslerle Cebel-i 
Erbaîn’e ya da Kasyon’a çıkar-
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ken hayatımızın en keyifli yol-
culuklarını yapacağımızı henüz 
bilmiyorduk tabii. Hama-Hu-
mus gezisi için kiraladığımız 
mikronun Şam çıkışında kaza 
yapacağını, bize ilk gün oyuncak 
gibi gelen tekerleklerin zıplaya-
rak sağa sola savrulacağını da. 
Ama kazanın ardından, “Herkes 
iyiyse, Zabedani diye sayfiyelik 
bir kasaba varmış, bari oraya 
gidelim.” diye karar alarak tüm 
gün gezeceğimizi hiç tahmin 
edemezdik herhâlde. Aklımıza 
gelen tek şey “Acaba birileri bize 
yardım edecek mi?” endişesiydi 
orada beklerken. Akşam yedi ci-
varında hocamızın ortaokul ar-
kadaşı Nebil Bey, yanında genç 
bir hanımla çıkageldi. 

İsmi Rebab olan bu genç hanım, 
Nebil Bey’in yeğeniymiş. Saatin 
geç olduğunu ifade eden dayı 
yeğen, yarın hep beraber ev ara-
maya çıkacağımızı söyleyerek 
bizi Rebab’ın evine götürdüler. 
Eşini ve oğlunu, rahat edebil-
memiz için kayınvalidesine gön-

deren ev sahibemiz, büyük bir 
memnuniyetle bize kapılarını 
açtı. Yaylı bir saz türünün adı 
olan “Rebab” ismi, yeni tanıştı-
ğımız bu hanıma ne de güzel 
yakışıyordu. Kısa bir tanışmanın 
ardından Nebil Bey vedalaşıp 
ayrıldı. Hep beraber genellikle 
Arap evlerinde bulunan, iç avlu 
diyebileceğimiz üstü açık “Fus-
ha” adı verilen mekânda otu-
ruyorduk. Diğer odalara göre 
epeyce serindi. Neredeyse iki 
cümleyi peş peşe kuramama-
mıza rağmen yüz ifadelerimiz-
le, el hareketlerimizle pekâlâ 
anlaşabiliyorduk. Ailelerimizi 
ve öğrenim hayatımızı anlat-
makla başladığımız sohbete, 
ibadet hayatımızdan, Müslü-
man ülkelerin durumuna kadar 
genişleyen birçok konu ekleni-
yordu. Gün içerisinde korku ve 
heyecandan yerinden oynayan 
kalbimiz, bu evde teskin olmuş, 
karşılıklı derin bir muhabbete 
koyulmuştu. Bugüne ikinci bir 
yirmi dört saat mi eklenmişti? 
Farklı duyguların bir arada ya-

şandığı böylesi günler herhâlde 
bitmek bilmiyordu.

Bu gecenin en anlamlı zaman 
dilimlerinden bir tanesi de ku-
rulan enfes sofrada geçen sü-
reydi hiç kuşkusuz. Yemekte ilk 
defa tattığımız lezzetleri, Re-
bab’ın Suriye’de kalacağımız iki 
ay boyunca ara ara bizi davet 
edip hazırlayacağı ziyafet sofra-
larında da görecektik. Elinden 
oyuncağı Momo’yu bir an olsun 
bırakmayan Rebab’ın kızı Fatı-
ma’dan humusun nasıl yendiği-
ni öğrenmiştik.  Uzun zamandır 
aç olduğumuzdan hayatımızda 
ilk kez tattığımız ekmeklerini 
dahi, aradığımız lezzetlerin baş-
köşesine koymuştuk. Bu ziyafeti 
hiç unutmayacaktık. Hep bera-
ber ev aramamıza rağmen bu-
lamadığımız için dört gün daha 
kalmak zorunda olduğumuz bu 
evde, aynı sabır ve özenle mi-
safir edilişimizi de... Rebab’ın 
aylardır biriktirmiş olduğu 
yüklü miktardaki parasını kira 
masrafımızın büyük kısmını 
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karşılamak üzere bize zorla ver-
mesini de hep hatırladık. En zor 
zamanımızda karşılaştığımız bu 
iyiliği, hayatımız boyunca hiç 
unutmamak üzere mühürledik 
kalbimize. Dua ettik. Ona, aile-
sine ve ülkesine…

Hiç tanımadığı kimseleri evine 
almış, günlerce misafir etmiş-
ti bu insanlar. İlim öğrenmek 
için geldiğimizi, burada öğren-
diklerimizle ülkemizde güzel 
hizmetlerde bulunacağımızı 
düşünüyorlardı. Kendi toprakla-
rında bir nevi mülteci durumu-
na düşen bizleri, ensar bilinciyle 
himaye etmişler, koruyup kolla-
mışlardı. Başımızın üzerinden 
füzeler geçmediğini, bombalar-
dan kaçmak için memleketimiz-
den çıkmadığımızı biliyorlardı. 
Ama onlar paylaşmayı gönül-
den vazife bilmişlerdi. Kendi 
yurdumuzdaki imkânlarımızı, 
maddi durumumuzu hiç bir za-
man sorgulamadılar. 

Sadece onlar da değildi bize 
yardımı dokunanlar. Tedmür’de 

son otobüsü kaçırdığımızda bizi 
Şam’a güvenli bir şekilde ulaş-
tırmanın derdine düşen onlarca 
insan,  her konuda bize rehber-
lik eden kurstaki hocalarımız, 
Der’a garajında otobüsümüz 
kalkana kadar başımızda bek-
leyen şoför amca, Halep’te tüm 
tarihî yerleri bize tarif eden çarşı 
esnafı dede, aklıma ilk gelenler-
di. Sonra Tartus’da bindiğimiz 
teknenin güvenli olduğuna bizi 
ikna edip ada turu yaptıran genç 
kızlar, Millî Müze’de yabancı tu-
ristlerden alınan yüz elli sûriyi 
istemeyip ülke öğrencilerinden 
alınan on sûriyi talep eden gö-
revli, ‘Endülüs Düşerken’ mü-
zikalinin son biletlerini bizim 
için ayarlamaya çalışan gişe 
memuru… Ve daha niceleri... On 
yılda çok şey değişti, unutulmaz 
hatıralarımı bıraktığım o coğ-
rafyada. Bahsi geçen insanların 
bir kısmı, savaşın ve kötülüğün 
en acı hâliyle karşılaştı belki de. 
Hayatları, vatanları, sahip ol-
dukları pek çok şey değişti, baş-

kalaştı ve belki de yok oldu bu 
dünya hayatında. Günlüğümde 
bahsettiğim o güzel anıların 
benzerini yaşamak mümkün 
değil şimdi o topraklarda. Ya-
şanmış birçok hatıra acı veriyor 
belki de bizler ve vatanının ne 
hâle geldiğini gören insanlar 
için. Tek tesellim, bu çaresizliğe 
rağmen Suriye günlüğümün ilk 
yaprağında yer alan Rebab tim-
sali iyilerin her daim var olduğu-
na olan inancım. Kimi zaman o 
topraklarda karşımıza çıkacaktır 
onun gibiler, kimi zaman ise bu 
topraklarda. Ve bitirirken… 

Merak edenler için, Rebab çok 
şükür ki hayatta. Şam’ın muha-
fazalı bir bölgesinde yaşamını 
sürdürüyor. Yıllar önce arkada-
şının öğrencilerini yüz üstü bı-
rakmayan dayısı Nebil Bey ise 
ülkemize iltica etti. Kendisine 
ve ailesine kucak açan Arapça 
öğretmenimiz aracılığıyla bir 
üniversitemizde dersler veriyor. 
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ZORLU
YAŞAM OLAYLARINDA

ÇOCUK OLMAK
Binay Bilge Annak

Uzman Psikolog

Hepimiz hayatımız bo-
yunca birçok zorlu ya-
şam olayıyla karşıla-
şıyoruz. Bu olaylar ile 

baş etmek yetişkinler için bile 
oldukça güçken çocuklar nasıl 
baş etmeye çalışıyorlar? Çocuk-
lar için yaşattığı stres ve alış-
ma süreci bakımından ölüm ve 
boşanma, zorlu yaşam olayları 
içinde ilk iki sırada yer alıyor. 

Anne baba kaybı ve boşanma 
konusunda ebeveyn olarak far-
kında olmamız ve gerçekleştir-
memiz gereken üç temel nokta 
vardır. İlki, olayı ve süreci çocu-
ğumuzun gelişim düzeyine uy-
gun bir şekilde açıklamak; ikin-
cisi, çocuğumuzun olaya ilişkin 

duygu ve düşüncelerini ifade et-
mesine olanak sağlamak; üçün-
cüsü ise çocuğumuzun bundan 
sonra ne olacağına ilişkin kaygı-
larını gidermektir.

ANNE BABA KAYBI

Ölüm acısının ve yaşanan kar-
maşık duygu ve düşüncelerin 
üstesinden gelmek bizler için 
oldukça zordur. Ölümün; doğ-
mak, büyümek gibi doğal bir 
süreç olduğunu biz yetişkinler 
biliyoruz ama süreci bilmeyen 
çocuğumuza bunu nasıl anla-
tacağız? Bu süreci anlamlandır-
mak; çocuğun ölüm kavramını 
nasıl algıladığı, gelişim düzeyi 
ve destek kaynakları ile yakın-
dan ilişkilidir. 

Bebeklik Döneminde Anne 
Baba Kaybı

Bilindiği gibi bebek, doğduktan 
kısa süre sonra anne babasını ya 
da ona bakım veren kişiyi tanır, 
ayırt eder. İlk altı aydan sonra-
ki süreçte anne ya da babanın 
yokluğunu fark edebilir. Bu hisle 
yerine geçen ya da bakım veren 
kişiye tepki gösterebilir, diğer 

ebeveyne aşırı bağlanabilir, çok 
sık ağlayabilir, yeme, uyku gibi 
konularda davranışsal bozuk-
luklar geliştirebilir. Daha sık ku-
cağa alınma ve dokunma ihtiya-
cı duyabilir. 

Ne yapılabilir?

• Bebeğin bu dönemde sağlıklı 
bir desteğe ve bakıma ihtiyacı 

olduğunu göz ardı etmeyin. 

• İhtiyaçlarının, aynı kişi tara-
fından sürekli ve tutarlı bir 
şekilde giderilmesine özen 
gösterin.

• Tanıdığı eşyaları (battaniye, 
oyuncak gibi) yanında bu-
lundurun.

• Korku yaşadığı durumlarda 
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kendini güvende hissedebi-
leceği sakin ortamlar yara-
tın.

• Fiziksel açıdan yakın dura-
rak bebeğe güvende olduğu 
duygusunu verin.

• Birlikte olumlu duygu ve 
düşünceler içinde vakit ge-
çirin. 

Okul Öncesi Dönemde Anne 
Baba Kaybı

Bu dönemde çocuklar ölümü, 
geri dönülebilecek bir yolculuk 
olarak algılar ve anne baba kay-
bını anlamakta güçlük çekerler. 
Vefat eden ebeveynin nerede ol-
duğunu merak ettikleri için sık 
sık soru sorabilirler. Kendilerini 

suçlu, sorumlu, çaresiz, güçsüz 
ve sevdiklerini korumaktan aciz 
hissedebilir; üzüntülerini, uyku, 
yeme bozuklukları ya da ağlama 
gibi farklı tepkilerle ifade edebi-
lirler. Saldırganlık, içe kapanma, 
alt ıslatma, bebeksi davranışlar 
sergileme gibi problemler orta-
ya çıkabilir. Ölen ebeveynin bazı 
özelliklerini taklit edebilirler. 
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 Ne yapılabilir?

• Hayatta kalan ebeveyn ola-
rak ölüm sebebini uygun bir 
dille açıklayın ve açıklarken 
çocuğun soru sormasına fır-
sat verin. 

• Bu süreçte çocuğun duygu-
larını rahatlıkla ve içtenlikle 
ifade etmesine imkân tanı-
yın; kayba ilişkin tüm söyle-
diklerini sabırla ve anlayışla 
dinleyin.

• Çocuğun olanlarla ilgili 
oyunlar oynamasına ve ya-
şananları yeniden canlan-
dırmasına zemin hazırlayın.

• Bu dönemde kısa ayrılıkla-
rın bile kaygı vereceğinden 
hareketle çocuğu evden 
uzaklaştırmayın.

• Çocuk kendini ya da hayatta 
kalan ebeveyni suçlayabilir; 
ölümün kimsenin suçu ol-
madığına vurgu yapın.

• Çocuğun öğretmenine bilgi 
verin ve onun desteğini alın.

• Kaybedilen ebeveyni hatır-
latacak eşyaları ve fotoğraf-
ları kaldırmayın.

Okul Döneminde Anne Baba 
Kaybı

Bu dönemde çocuklar artık ölü-
mü kavrayabilir, yetişkinler gibi 
yoğun üzüntüler yaşayabilirler. 
Ayrıntıları ile ilgilenir ve ölüm 
hakkında devamlı konuşmak 
isterler. Kayıptan dolayı suçlu-
luk ve sorumluluk hissedebilir, 
üzüntülerini uyku, yeme bozuk-
lukları ya da açık bir şekilde ağ-
lamak gibi farklı şekillerde ifade 
edebilirler. Dikkat problemleri 
yaşayabilir, gece kâbuslar göre-
bilirler.  Saldırganlık, içe kapan-
ma, alt ıslatma, karanlık kor-

kusu gibi davranış problemleri 
ortaya çıkabilir. Okula gitmeyi 
reddedebilirler ve akademik ba-
şarıları düşebilir. 

Ne yapılabilir?

• Ölümü açıklarken sessiz ve 
mümkünse çocuğun kendi-
ni güvende hissedeceği bir 
mekân tercih edin.  Çocuk-
la birlikte oturun ve sorular 
sormasına izin verin. 

• Çocuğunuzun duygularını 
açıklamasına yardımcı ol-
mak için siz de anlaşılır bir 
şekilde duygularınızı açık-
layın.

• Çocuğunuz bir süre üzüntü 
yaşayabilir, buna izin verin. 
Cenazeye katılmak isteyip 
istemediğini sorun. Katıl-
mak istemiyorsa zorlama-
yın, katılacaksa aileden 
birinin mutlaka onunla ilgi-
lenmesini sağlayın. 

• Ebeveyn kaybından sonra 
çocuk etrafında güvene ve 
düzene ihtiyaç duyar. Evde 
ve okulda eskiden kurul-
muş olan düzenin devam 
etmesini sağlayın.

• Çocuğun olanlarla ilgili re-
simler yapmasına ve oyun-
lar oynamasına izin verin.

• Çocuğunuza “Sen kardeşle-
rine annelik/babalık yapar-
sın.” gibi sözlerle yaklaşma-
yın, bir yetişkinin rolünü ve 
sorumluluğunu vermeyin.

Ergenlik Döneminde Anne 
Baba Kaybı

Ergenlik döneminde, ölüm ne-
deniyle ebeveynin kaybedilme-
si bilişsel olarak kabul edilebilir 
bir durum olsa bile bunu duygu-
sal olarak kabullenmek oldukça 

zor olabilir. Bu süreçte ergenin, 
ölen ebeveyne olan özlem nede-
niyle büyük bir üzüntü, mutsuz-
luk hatta suçluluk duygusu için-
de olduğu, daha hırçın, öfkeli ve 
asi davranışlar sergilediği göz-
lenebilir. Ergen tehlikeli ve riskli 

davranışlara yönelebilir, yalnız 
kalmak isteyebilir ve duygusal 
donukluk yaşayabilir. Duygu ve 
düşüncelerini yetişkinlerle değil 
akranlarıyla paylaşmayı tercih 
edebilir. 

Ne Yapılabilir?

• Ergenle sağlıklı iletişim 
kurarak ona ölüm süreci-
ni açıklayın. Tepkilerini ve 
duygularını anlamasına ve 
anlamlandırmasına yar-
dımcı olun.
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• Dile getirdiği ihtiyaçlara ve 
tepkilere karşı duyarlı olun. 
Olası gerginliklerde anlayış 
ve esneklik gösterin. 

• Okul idaresine ve öğret-
menlerine bilgi vererek on-
ların desteklerini alın.

• Üzüntüsünü akranlarıyla 
paylaşmasından hareketle 
akran desteği alması konu-
sunda yardımcı olun. 

• Ergene kaybedilen ebevey-
nin sorumluluğunu ve rolü-
nü vermeyin.

BOŞANMA VE ÇOCUK

Anne babasının boşanması, ço-
cuklar için kuşkusuz acı veren 
bir deneyimdir ancak anne ba-
balığın ömür boyu süren bir iş 

olduğunun bilincinde olan, bu 
süreçte çocuklarının ne yaşadı-
ğını, ne hissettiğini önemseyen 
ebeveynlerin çabası ile boşan-
manın çocuk üzerindeki olum-
suz sonuçlarını bir nebze de olsa 
azaltmak mümkündür.

Boşanma sürecinde ebeveynle-
ri en çok kaygılandıran sorun, 
çocuğa boşanma olayının nasıl 
açıklanacağıdır. Öncelikle ço-
cuk boşanma kararını başkala-
rından değil mümkünse anne 
babasından aynı anda öğren-
melidir. Ne kadar bilgi verile-
ceği, çocuğun yaşına bağlıdır. 
Küçük çocuklar daha az bilgi ile 
yetinirken büyük çocuklar daha 
fazla detay bilmek isterler. 

Boşanmayı Çocuğumuza Nasıl 
Açıklayacağız?

 “Önemli bir karar aldık bunu 
seninle paylaşmak istiyoruz. İn-
sanlar aile kurmak isterler ve ev-
lenirler. Biz birbirimizi tanıdığı-
mızda aile kurmak istedik ama 
evlendikten sonra bazı konular-
da anlaşamadığımızı gördük. 
Boşanmaya karar verdik. Bu, ar-
tık evli olmadığımız ve farklı ev-
lerde yaşayacağımız anlamına 
geliyor. Boşanıyoruz diye senin 
annen ve baban olmaktan asla 
vazgeçmeyeceğiz.  İkimiz de 
seni çok seviyoruz ve hiçbir şey 
bunu değiştirmez. Her ikimizi 
de sevmeni ve bizimle zaman 
geçirmeni istiyoruz. Aramızda 
asla bir seçim yapmak zorunda 
değilsin. Boşanmamızın seninle 
hiçbir ilgisi yok, aramızdaki so-
runlar yüzünden boşanıyoruz. 
Bu dönemde birbirimize yardım 
edebilmek için elimizden geleni 
yapacağız. Tüm bunlar ailemiz 
için büyük değişiklikler ama üs-
tesinden geleceğiz.”

Boşanma Sürecinde ve Sonra-
sında Anne Babalara Öneriler
• Ayrılan ebeveyn olarak ço-

cuğa sıklıkla “Ben yanında-
yım.” mesajını verin.

• Sabrınızın, verdiğiniz güve-
nin; onun bu yeni duruma 
uyumunu kolaylaştıracağı-
nı unutmayın.

• Çocuğunuzu boşanma ko-
nusunda bilgilendirin ve 
evliliğinizin bittiğini ona 
net olarak ifade edin; sürece 
ilişkin sorularına dürüstlük-
le cevap verin. 

• Çocuğunuzun bu süreçte 
duygularını yaşamasına ve 
ifade etmesine imkân ta-
nıyın. Yaşadıkları ile nasıl 
baş ettiğine dair gözlemler 
yapın. Özellikle ergen ço-
cuklarda bağımlılık riskine 
dikkat edin. 

• Çocuğunuzun kendini yal-
nız hissettiğini fark ederse-
niz arkadaşlarından yardım 
isteyin.

• Çocuğunuzun diğer ebe-
veyni düzenli görmesini ve 
onunla sağlıklı iletişim kur-
masını sağlayın fakat onu 
eşinize mesaj göndermek 
için postacı olarak kullan-
mayın.

• Çocuğunuzu taraf tutmak 
zorunda bırakmayın.

• Çocukla ilgili sorumluluk-
ları eski eşinizle birlikte be-
lirleyin ve paylaşımda bulu-
nun.

• Evden ayrılan ebeveynin 
çocuğunuzun hayatındaki 
yeri ve önemini kabul edin. 
İyi bir eş olmamanın iyi bir 
ebeveyn olmaya engel ol-
madığını göz önünde bu-
lundurun.

Aile | Ocak 2019
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Kokarcalar, bombardıman böcekleri, hindi akbabaları… Doğadaki canlı-
lardan bazıları kötü koku salgılayarak kendini güvende tutmaya çalışırken 
yine bu doğanın bir parçası olan insanlar, başta ter kokusu olmak üzere bü-
tün itici kokulardan mümkün olduğunca kaçmak isterler. 
Piyasadaki bütün deodorantlar ve antiperspirantlar denenir. Başarılı olu-
nur mu? Evet, ama bir bedel karşılığında! Kötü kokuyu ver, toksik maddeleri 
al! “Nasıl?” derseniz eğer:
Paraben: Hassas ciltlerde kızarıklık, şişlik, kaşıntı ve ağrıya neden olan pa-
raben ciltten emilerek dokulara yerleşiyor, östrojen hormonlarını artırarak 
dengeyi bozuyor ve kansere zemin hazırlıyor.
Alüminyum: Piyasadaki ter önleyicilerin birçoğunda bulunuyor. Bilim in-
sanları kanserle alüminyum arasında önemli bir ilişki olduğunu düşünüyor. 
Çünkü bu metal DNA’yı bozuyor, DNA kırılması da kansere yol açıyor. 
Kloroflorokarbon: Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin sebeplerinden 
biri olan bu gaz, atmosfere parfümlerden ve deodorantlardan yayılıyor. 
Bunların yanında piyasadaki birçok ürün onlarca toksin barındırıyor. Ter 
kokmayalım derken sağlığımızdan olmayalım!

  SAĞLIKLI YAŞAM

Ter Kokmayalım Derken
Sağlığımızdan Olmayalım!

Alışveriş yaptığımız her yerde karşımıza çıkan plastik poşetlerle 
dünya 1977 yılında tanıştı. Kullanım oranı, düşük üretim maliyetle-
ri nedeniyle günbegün arttı. Günümüz dünyasında her yıl 5 trilyon 
plastik poşet üretiliyor. Ortalama 12-15 dakika kullandığımız poşet-
lerin %99’u, çöplerle birlikte doğaya terk ediliyor ve yok olma süresi 
1000 yılı bulabiliyor. Hatta fiziksel olarak yok olmuş gibi görünseler 
de mikro parçacıklara bölünerek çevreye zarar vermeye devam edi-
yorlar.

Bu durum Çevre ve Şehircilik   harekete geçirdi. Plastik kullanımının 
azaltılması amacıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Aralık 2017 ta-
rihli ve 30283 sayılı yönetmeliğe göre, Ocak 2019’dan itibaren plastik 
poşetler tüketiciye ücret karşılığında verilecek. Ayrıca ücretsiz veril-
mesine ilişkin herhangi bir kampanya da yapılamayacak. 

Siz de şimdiden alışveriş için bez torba veya pazar filesi edinerek sür-
dürülebilir çevre için bir adım atmaya ne dersiniz?

 Plastik Poşetlerle Vedalaşın!

 ÇEVRE DEDEKTİFİ

 ACİL DURUM

Bir olay karşısında hayretten dona-
kaldığımızı ifade etmek için “Şoka 
uğradım!” deriz ya; bu tabir ani 
şaşkınlığımızı ifade etse de gerçek-
te “şok”, hayati organlara giden kan 
ve oksijen miktarının aniden azal-
masıyla ortaya çıkan ve acil müda-
hale gerektiren bir rahatsızlıktır. 
Vücutta sıvı kaybı, zehirlenme veya 
alerjiye bağlı olarak gelişebilir.
Kişinin şoka girdiği tansiyonu-
nun düşmesinden, soğuk soğuk 
terlemesinden, dudak çevresinin 
morarmasından anlaşılabilir. Bun-
ların dışında; bilinç seviyesindeki 
azalma, baş dönmesi, hızlı ve yü-
zeysel solunum, ciltte soğukluk/
solukluk/nemlilik, üşüme, titreme 
ve susuzluk hissi “şok” belirtilerin-
dendir. 
Böyle bir durumla karşılaştığınız-
da öncelikle 112’yi arayın. Sağlık 
ekipleri gelene kadar yapacağınız 
ilk iş hastaya “şok pozisyonu” ver-
mektir. Hastayı sırt üstü yatırın, 
ayaklarını otuz derecelik bir eğim 
olacak şekilde kaldırın, üstünü 
örtün. Kanama varsa durdurun ve 
temiz hava solumasını sağlayın.

Şok

Kevser Koçakoğlu

İYİ FİKİR
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45 milyon internet kullanıcısı olan Türkiye’de e-ticaret siteleri de hızla artıyor. 
Birçok şeyde olduğu gibi alışverişte de dijitalleşmeye gidiyor, e-alışverişi daha 
fazla benimsiyoruz. Fakat bunun yanında özellikle genç nesillerin yaşça en bü-
yüğü olan X kuşağının kafası e-alışveriş konusunda soru işaretleriyle dolu. Biz 
de bu soru işaretlerini noktaya dönüştürebilmek adına e-alışverişte dikkat edil-
mesi gereken konuları araştırdık.

• Sitenin açık adresi ve iletişim numarası olup olmadığına dikkat edin.
 Siteyi arama motorlarından araştırın. 
• Sitenin güvenlik sertifikası olup olmadığını kontrol edin.
• Bir ürün piyasa değerinin çok altında satılıyorsa orada bir sıkıntı vardır. 

Bu tuzağa düşmeyin.
• Ortak kullanım alanlarındaki bilgisayarlardan alışveriş yapmayın. 
• Limitini kendiniz belirlediğiniz sanal kredi kartı kullanın.
• Kartınızın şifresini talep eden sitelerden uzak durun.
• Ürün teslimatı, kargo ve iade koşulları hakkında bilgi sahibi olun.  
• Alışveriş yaptıktan sonra şikâyetleriniz varsa ilgili mercilere bildirin.

Makarnayı haşladıktan sonra suyu-
nu döküyorsanız birçok vitamini de 
ziyan ediyorsunuz demektir. Üstelik 
suyuyla yapabileceğiniz onca şey 
varken… 

Makarna suyunu çorbanın lezzetini 
ve vitamin değerini artırmak için kul-
lanabilir ya da pilavınıza katarak onu 
daha lezzetli hâle getirebilirsiniz. 
Ayrıca böreklerde yufka arasına sos 
olarak, ekşili köftenin terbiyesinde 
ve pizza hamurunda kullanırsanız 
yaptıklarınızın lezzetine lezzet kata-
caktır.

Bunun dışında bolca vitamin ve mi-
neral içeren makarna suyunu çiçek-
lerinizi sulamak için de kullanabilir-
siniz. Çiçeklerinizin hızla büyümesini 
sağlayacaktır. Yalnız bir şartla: Ma-
karnayı haşlarken tuz eklemeyin ve 
suyun soğumasını bekleyin.

İnternetten Alışveriş Güvenli mi?

ALIŞVERİŞ REHBERİ

PÜF NOKTASI

Makarna Suyunu Atmayın!

İYİ FİKİR
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1972 Karaman doğumlu olan Ahmet Tekin; 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakül-
tesinden mezun oldu. 1998 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim 
Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2004 yılında Genel Cerrahi uzmanı olan Tekin, 
2006 Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezinde solid organ 
(Karaciğer, Böbrek ve Pankreas) nakli konusunda eğitim aldı. Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde Başhekim yardımcılığı ve ardından Başhekimlik 
görevlerini ifa etti. Tekin bu görevlerinin yanında eş zamanlı olarak Organ Nakli Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü yürüttü. 22.10.2018 tarihi itibaren ise Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine devam etmektedir. Birçoğu uluslararası dergilerde 
olmak üzere 100’ün üzerinde yayımlanmış makalesi ve araştırma yazısı bulunan Tekin, evli 
ve üç çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Ahmet Tekin
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

SÖYLEŞİ
Muhammed Kâmil Yaykan
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Söyleşimize “organ nakli”in tanımını konuşarak 
başlayalım isterseniz. Organ nakli nedir?

Organ nakli, işlevini tamamıyla yitirmiş organ-
ların, sağlıklı veya hayatını kaybetmiş kişilerden 
alınan organlar ile değiştirilmesidir. Operasyonel 
uygulamalar açısından en etkili yerine koyma te-
davisidir. Daha açık bir ifade ile işlev görmeyen 
organın alınıp yerine dışarı-
dan alınan ve çalışır durum-
daki aynı tür organın takıl-
ması işlemidir. 

Bu tanım organ naklinin 
yalnızca bir cerrahi işlem 
olarak ele alınmasıdır. As-
lında sunulan hizmetler açı-
sından organ nakli, yalnızca 
tıbbi bir olgu olmayıp içeri-
sinde bağış, koordinasyon 
ve cerrahi operasyonların 
bulunduğu çok alanlı bir 
süreçtir. Bu sürecin yöneti-
mi ise tababet, hukuk, yö-
netim ve organizasyon gibi 
birçok alanı kapsamaktadır. 
Örneğin, hemen hemen 
her gün bir veya birden faz-
la bağışçının organları, çok 
büyük bir koordinasyon ile 
nakledilecek hastaya ulaş-
tırılmaktadır. Bunun için 
Bakanlığımızın uçakları, 
helikopterleri, TSK bünye-
sindeki askerî hava araçları, yeri geldiğinde tarifeli 
uçuşlar kullanılmakta; gerektiğinde kara ve deniz 
ulaşımının bütün sınırları zorlanarak personelimi-
zin özverisi ile organizasyon tamamlanmaktadır. 

Organ nakli hangi şartlar altında mümkündür? 
Nakilde belli bir yaş sınırı var mıdır?

Organ nakli işlemi için gerekli şartlardan en önem-
lisi, hastaya organ nakli olması gerektiğine yönelik 
tıbbi tanının konmuş olmasıdır. Bunun için yazılı 
herhangi bir kural bulunmamakta, elde edilen 
veriler neticesinde hekimler tarafından teşhis ko-
yulmaktadır. Organ nakli teşhisi konmuş hastanın 
varlığı dışında daha önemli bir husus bulunmak-

tadır; organ bağışı. Zira bağış olmadığı takdirde 
nakil işleminden bahsedebilmek mümkün değil-
dir.

Organ nakli, bağışçılık esasına dayalı bir sistem. 
Buradan hareketle organ bağışı hakkında da bil-
gi verebilir misiniz?

Organ bağışı, bir kimsenin, hayati tehlike içeri-
sinde bulunan bir hasta 
veya hastalığı dolayısıyla 
olağan yaşamın içerisinde 
kendisine yer bulamayan 
hastaların yeniden hayata 
tutunabilmesi için karşılık 
beklemeksizin organlarının 
kullanımına izin vermesi 
yani kendisine ait olan or-
ganı bir başkasına hediye 
etmesidir. Burada iki tür-
lü durum söz konusudur: 
Birincisi, kişi, yaşarken bir 
organını veya organının bir 
parçasını bağışlayabileceği 
gibi ölümü hâlinde bütün 
organlarının bağışlanmasını 
da isteyebilir. İkincisi ise ha-
yatta iken böbrek ve karaci-
ğer bağışında bulunabilir. 

Bir diğer konu organ nakli, 
kaçakçılık ve ticaret olguları-
nın da gündeme gelebildiği 
bir alandır. Dolayısıyla bu 
alandaki işlemleri sıkı de-

netim altında tutmak zorundayız. Emniyet güçle-
rimiz ve uluslararası odaklar ile her daim işbirliği 
içerisindeyiz. Canlıdan organ nakillerine, Organ 
ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği ile bir dü-
zenleme getirdik. Düzenlemeye göre bir kimsenin 
canlı verici olabilmesi için alıcının en az 4. dereceye 
kadar hısımı olması gerekmektedir. Bunun dışın-
daki nakillerde ise her ilimizde, il emniyet müdür 
yardımcısı ya da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele şube müdürü, naklin yapılacağı hasta-
ne haricindeki bir kamu hastanesinden bir tabip 
ve bir psikiyatri uzmanı, bir sosyal hizmet uzmanı, 
baro tarafından görevlendirilecek bir avukattan 
oluşan Etik Komisyonu karar mercii olarak tayin 

Bir kimsenin hayattay-
ken organ bağışında 
bulunabilmesi için ön-
celikle karşılıksız bağış 
ilkesine uygun hareket 
etmesi, akli melekeleri 
yerinde ve 18 yaşını ta-
mamlamış olması ge-
rekmektedir.

SÖYLEŞİ
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olunmuştur. Bu bağlamda 2010 yılından bu yana 
toplam 2462 vaka değerlendirmeye alınmış, bun-
ların 570’i uygun görülmemiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile de istişare edilerek 
yürürlüğe giren 1979 tarihli 2238 sayılı Organ ve 
Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli 
Hakkında Kanun, değindiğimiz konular açısından 
bize son derece esnek bir hareket alanı tanımak-
tadır. Kanun, 3’üncü maddesinde “Bir bedel veya 
başkaca çıkar karşılığı organ ve doku alınması ve 
satılması yasaktır.” hükmü ile karşılıksız bağış ilke-
sine atıfta bulunurken 5’inci maddesinde yer alan 
“On sekiz yaşını doldurmamış ve mümeyyiz olma-
yan kişilerden organ ve doku alınması yasaktır.” 
hükmü ile hukuksal sınırları çizmiştir.

Sonuç olarak bir kimsenin hayattayken organ ba-
ğışında bulunabilmesi için öncelikle karşılıksız 
bağış ilkesine uygun hareket etmesi, akli meleke-
leri yerinde ve 18 yaşını tamamlamış olması gerek-
mektedir.

“Ben organlarımı bağışlamak istiyorum.” diyen 
herkes bağışçı olabilir mi?

Bu beyan hukuki ve fiilî ehliyet gerektirmektedir. 
2238 sayılı kanun bu hususu 18 yaş ile sınırlamış-
tır. Ayrıca kişinin akli melekelerinin yerinde olması 
gerekmektedir. Uygulamada bağış beyanlarını, 
bakanlığımıza bağlı il ve ilçe müdürlükleri, sağlık 
tesisleri ve sosyal etkinliklerde koordinatörlerimiz 
toplamaktadır. Bu beyan, kanunda yer aldığı üze-
re iki şahit huzurunda alınmakta, beyan formu bir 
hekim tarafından onaylanmakta, karşılığında kişi-
ye, bağışçı olduğuna dair bir kart verilmektedir.

Kişi vefat ettiğinde organları üzerindeki hak sa-
hipliği devam etmekte midir sorunu birçok ülkede 
tartışılmaktadır, dolayısıyla birçok uygulama söz 
konusudur. Örneğin İspanya, Belçika ve İngiltere 
gibi ülkelerde herkes ölümünden sonra organ ba-
ğışçısı sayılmaktadır. Ülkemizde ise kişinin organ 
bağışçısı sayılabilmesi için bunu ölümünden önce 
beyan etmesi veya ölümü hâlinde ailesinin bağışa 
onay vermesi gerekmektedir. 

Organ nakli, teknolojinin imkânları ile doğru 
orantılı olarak her geçen gün daha da gelişen bir 

alan. Bugün pek çok organ kolaylıkla nakledile-
biliyor. Siz, organ naklinin geleceğini nasıl görü-
yorsunuz? Bugün hayal edemediğimiz pek çok 
nakil gelecekte mümkün olabilir mi?

Günümüzde cerrahi işlem bazında hâlen kon-
vansiyonel yöntemler geçerli olsa da uygulama 
sırasında kullanılan tıbbi cihaz ve sarf malzeme-
lerinde oldukça ileri seviyelerdeyiz. Son dönemde 
böbrek ve karaciğer nakillerinde robotik cerrahi 
ve laparoskopik yöntemlerde büyük yol katettik. 
Bu konudaki gelişmeleri 3D yazıcılar ile organ 
dokularının üretilmesi ve yapay organ/doku çalış-
malarında görebilmekteyiz. Ülkemizde bu alanda 
çalışmalarını yürüten önemli bilim adamlarına 
sahibiz. 

Christiaan Neethling Barnard 1967 yılında ilk kalp 
naklini gerçekleştirdiğinde dünyada sevginin ve 
kişiliğin sembolü olarak bilinen kalbin bir başka 
bedende yaşayabilmesi fikri büyük şaşkınlığa ne-
den olmuştu. Günümüzde ise kalp nakilleri ülke-
mizde başarıyla uygulanıyor. Keza bir insanın ka-
fasının başka bir insanın bedenine takılması gibi 
çalışmalar yapılıyor. Bugün bilim kurgu filmlerin-
de yapay adalar oluşturup orada yedek donörle-
rin kullanıldığı senaryoları izleyebiliyoruz. Tabi ki 
bunlar uç örnekler ama bu filmler ve denemeler 
dünyanın geleceği hakkında mesajlar veren üto-
pik tasarlamalar. Ancak şunu da unutmamakta 
fayda var bundan 200-300 yıl önce medeniyetin 
bu noktalara gelebileceğini kestiremezdik, gele-
cekte de neler görebileceğimizi yalnızca Allah (c.c.) 
bilir. Bize düşen görev gelişmeleri takip etmek ve 
organ naklinde dünyayı ileriye taşıyacak uygula-
malara örnek olmaktır.

Ülkemiz organ nakli konusunda dünyanın en ba-
şarılı ülkelerinden biri. Bunu neye borçluyuz?

Şunu kesinlikle belirtmeliyim ki ülkemizde yaka-
lanan başarı düzeyini, geçmişte tecrübeli bilim 
adamlarımızın çalışmaları, günümüzde bu işe gö-
nül vermiş hekimlerimiz ve koordinasyon sistemi-
nin bütün unsurlarına borçluyuz.

Ülkemiz organ nakli konusuna çok erken dönem-
de adım attı. Dünyada henüz tartışma konusuy-

SÖYLEŞİ
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ken biz bu alanda kanun çıkarttık (1979) ve bu ka-
nun halen güncel ve uygulanabilir durumda. 

77 böbrek, 43 karaciğer, 14 kalp, 8 pankreas, 5 ak-
ciğer nakli merkezimiz ile 2017 yılında 4908 başa-
rılı nakil operasyonuna imza attık. Bunların 3341’i 
böbrek, 1446’sı karaciğer, 77’si kalp, 42’si akciğer 
naklidir. Canlı vericiden nakil sayımız 3735, kadav-
ra vericiden nakil sayımız ise 
1173 olarak gerçekleşti. Her 
yıl listeye kayıt yapan hasta 
sayımız 5500-6000 civarın-
da. 

Buna ek olarak canlıdan or-
gan nakillerinde dünyanın 
en yüksek hacimli ülkesiyiz. 
Dünyanın en büyük hacimli 
karaciğer nakli merkezi ve 
karaciğer nakli enstitüsü ül-
kemizde yer almakta. Aynı 
zamanda çocuklara uygu-
lanan böbrek ve karaciğer 
nakillerinde de en iyi rakam-
lara ve yaşam oranlarına sa-
hibiz.

Son olarak organ nakli ve 
organ bağışçılığı hakkında 
farkındalığın arttırılması 
için ülke olarak neler yapa-
biliriz?

Canlı donör kaynaklı nakil 
operasyonlarında dünya-
nın en yüksek rakamlarına 
sahibiz fakat maalesef ka-
davradan nakillerde aynı 
başarıyı yakalayabildiğimizi 
söyleyemiyoruz. Bunun ne-
deni bağış konusunda toplumsal bilincin yeterli 
düzeyde olmaması. Organlarımızı hayatta iken 
paylaşıyoruz ancak toprak olacak bedenimizi baş-
ka insanların yaşaması için bağışlamıyoruz. Bu ko-
nuda toplumdaki yanlış inanışların etkisi çok bü-
yük. Zira insanlar, ahirette bedenlerinden alınan 
parçalardan yoksun olarak tekrar haşrolunacağı 
veya bağışlanan organları kullanan kişilerin işle-

diği günahlardan sorumlu olacakları gibi yanlış 
algılara sahip.

Günah ve sevap, insan iradesinin tezahürü olan 
davranışların sonucudur. İnsana günahı da sevabı 
da kazandıran, bu irade-i cüziyyedir. Hesap günü, 
kişinin, iradesinden çıkmayan davranışlarından 
sorumlu tutulması da mümkün değildir. Her şey 

Allah’ın bilgisi dâhilinde-
dir. O’nun huzurunda hiçbir 
sevap, hiçbir günah gizle-
nemeyecektir. Organların 
saklanması ya da bir başka 
kişiye nakledilmesi ile gü-
nahlardan kurtulmak ya da 
günahını bir başkasına dev-
retmek mümkün olmadığı 
gibi; bir başkasının iradesi 
ile yönetilen organlardan 
sorumlu olmak da mümkün 
değildir.

Dinimiz hoşgörü, paylaşım 
ve sevgi dinidir. Organları-
mızı başka insanların yaşa-
mı için bağışlamamız payla-
şımların en ulvisi olsa gerek. 

Diyanet İşleri Başkanlığımı-
zın organ nakli hususunda 
03.03.1980 tarihli bir fetvası 
bulunmaktadır. 2014 yılında 
AB’nin Teknik Yardım Pro-
jesi kapsamında din adam-
larımıza yönelik çalıştaylar 
ve etkinlikler düzenledik. 
Ancak toplumumuzun dün-
yaya örnek dayanışma ve 
yardımlaşma bilincini bu 

alanda da görebilmemiz için daha yoğun çalış-
malar gerçekleştirmemiz gerektiği kanaatindeyiz. 
Esasında bu açıdan düşünüldüğü takdirde organ 
nakli ve bağışı yalnızca Bakanlığımızın sorumlu-
luğunda olmayıp devletimizin bütün kurumları 
tarafından dikkate alınması gereken bir husustur. 
Diyanet İşleri Başkanlığımızın da bu konudaki 
desteği bizim için çok önemlidir. 

Kişi vefat ettiğinde or-
ganları üzerindeki hak 
sahipliği devam etmek-
te midir sorunu birçok 
ülkede tartışılmaktadır, 
dolayısıyla birçok uy-
gulama söz konusudur. 
Ülkemizde ise kişinin 
organ bağışçısı sayılabil-
mesi için bunu ölümün-
den önce beyan etmesi 
veya ölümü hâlinde ai-
lesinin bağışa onay ver-
mesi gerekmektedir.

SÖYLEŞİ
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Burkina Faso, Afrika’da bir ülke. Mutlu in-
sanlar ülkesi anlamına geliyor ismi. Dün-
yanın en fakir ülkelerinden biri olduğunu 
ben de yeni öğrendim. Kıtalar, ülkeler, 

şehirler, köyler ve buralarda yaşayan insanlar, ne 
kadar farklı. Ya çocuklar? Nedense çocuklar hangi 
kıtanın evladı olursa olsun “aynı gibi” görülürler. 
Doğrusu bundan emin değilim. Hatta Afrika’da 
büyüyen çocukların farklı olduğunu rahatlıkla 
iddia edebilirim. Genelde bilindiği üzere Avrupa, 
Amerika, Asya gibi kıtalarda büyüyen çocuklardan 
daha zayıflar mesela. Ama ben belirgin farklarının 
sadece kilogram bağlamında olmadığını yakın 
zamanda gördüm. Gördüm dediysem izledim de-
mek istedim. Meğer Afrika’da bazı çocuklar, balon-
lardan korkarmış.

İzlediğim videoda, yardım gönüllülerinin Burki-
na Faso’ya götürdüğü minicik, sevimli mi sevimli, 
rengârenk balonları yardımsever kişi kucağında 
tutuyordu. Sonra içlerinden birini seçti, bir nefes 
üfleyip balonun içini havayla doldurdu. Balon 
şişmeye başladıkça onu izleyen çocuk feryadı ba-
sıvermesin mi? Öyle ürkmüştü ki balondan, arka-
sını taş duvara dayamış olmasa belli ki kaçacaktı. 
Zaten yakınında bulunanlar da ağlayan çocuğu bir 
hamlede balondan kaçırdı. Hayalimde o çocuğun 
balon şişirilir şişirilmez onu kucaklayıvereceğini, 
sonra havaya gülümseyerek atıvereceğini, sonra 
yere düşmesin diye peşinden hızla koşup tutuve-
receğini kurgulamıştım. Bir çocuğun balondan 
korkacağını hiç ummazdım…

Çocuğun o denli korkması beni de korkutmuştu 
belki de, öyle ki zihnimde daha önce hiç sorma-
dığım sorular belirdi. Bir çocuk balondan nasıl 
korkardı? Niçin korkardı? Dahası korkabilir miydi? 
Korkmuştu ya işte! Anlayamadığıma göre konuya 
yeni yeni sorularla yaklaşmalıydım. O çocuğun zih-
ninde “balon”a karşılık gelen bir kelime var mıydı?

Belli ki çocuğun bildiği kelimeler arasında balon 
yoktu, ya da bildiği kelimeler balona kadardı. İnsa-
nın muhayyilesi bildiği kelimeler doğrultusunda 
hareket edebilir muhakkak. Bu arada evet özellik-
le “hayal edebilir” demedim. Hayal demek hareket 
demektir. Bir başka deyişle, zihnimizdeki kelime-

ler harekete geçtiğinde ancak hayal edebiliriz. Bu 
durumda örneğin pek çok çocuğa gündelik haya-
tında soruluveren soruları balondan korkan ço-
cuğa sormamız anlamlı olmazdı: “Bugün okulda 
neler yaptın? Sabah uyanmak için saatini kurmayı 
unutma, tamam mı? O sandaleti beğenmediysen 
diğer rengine bakalım mı? Bu tişörtün desenini 
beğendin mi? Tatilde okuman gereken hikâye ki-
taplarını bitirdin mi? Tabağına koyduğum ıspana-
ğı neden bitirmedin? Akşam yemeğinde ne yemek 
istersin?” gibi soruları kastediyorum. Hatta şöyle 
cümleleri de kastediyorum: “Balon, içine hava üf-
lenen bir oyuncaktır, yukarı atılınca yukarı doğru 
hareket eder, sonra yerçekimi kanunu gereği aşa-
ğı iner, onunla oynamak çok keyiflidir, patlarsa da 
korkma olur mu?”. Bunlar balondan korkan çocu-
ğun gündelik hayatının sıradanlığı içinde uçuşup 
dağılıveren sorular olmazdı. Balondan korkan ço-
cuğun gündelik hayatının sıradanlığı içinde uçu-
şup dağılıveren sorular nelerdir? Bunu kendime 
hiç sormadığımı fark ettim.

Bir şeyi daha fark ettim. Ben balon kelimesiyle 
küçük yaşlarda tanışabilmiştim. Biraz daha büyü-
yünce, içinde başka küçük baloncuklar olan şeffaf 
balonları, led ışıklı balonları, içi helyum dolu oldu-
ğu için eve geldiğinde tavana yapışan balonları, 
çizgi film kahramanlı balonları, hatta kişiye özel 
baskılı balonları da tanıdım. Biraz daha büyük 
yaşlarda ise uçan balonla tanıştım, hani şu içine 
binilip gökyüzüne doğru seyahat edilenleri kaste-
diyorum. Bu hâldeyken balondan korkan çocuğu 
nasıl anlayabilirim?

Balondan korkan çocuğun beni anlamasını bek-
lemem de beyhude olurdu sanırım. Düşündüm 
de mesela bizlerin gündelik hayatın sıradanlığı 
içinde bazen şöyle soruluverir: “Kendini bir yıl son-
ra nerede görüyorsun? Kendini on yıl sonra hangi 
hikâyenin içinde görüyorsun?” Bazen bir iş başvu-
rusunda, bazen de bir dost sohbetinde bir anlam-
da “Hadi hayalini, idealini anlat bana.” demektir 
sorunun anlamı kısaca. Burkina Faso’daki çocuğa 
sorsaydık belki de onun cevabı “Balondan kork-
madığım bir hikâyenin içinde.” olurdu. “Akşam tok 
uyumak, sabah uyandığımda yemek bulmak.” da 
olurdu hikâyede muhakkak.
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Cennet ÇiçaekleriSema Uslu

Bugün Kur’an’ı öğrenmeme vesile olan dedemi, hocamın duasıyla uğurladığımız 
ve yıllar evvel hepimizin kaderlerinin denk düştüğü en güzel yerdeydim. 
Dedemi kaybetmenin verdiği acıyla, hüznün en ağırının kalbime değmesine 
karşın yol aradığım yerdeydim. 
İnsan sevdiği birini kaybedince ne söyler, ne düşer ki kaleminden. Hayat 
işte… Bir varmış ama en çok da yokmuş. İnsan, canı içinde bir kuşmuş. 
Bugün varmış, yarın yokmuş. Kelimeler de salınırmış varlık ve yokluk 
sarkacında.. Art arda dizilir masal olurmuş. El ele tutuşur acıya katık 
edilirmiş. Hayat nasıl tanımlanır, nasıl lisana dökülür duygular? Pek bilmem, 
süslü püslü cümleler kuramam bir çırpıda, tumturaklı laflar edemem. Ömür 
dediğin yazıldığı anda azalan, yaşandıkça tükenen, adına gün denen vakitler 
toplamı olsa gerek. 
Dünya seferimde zaman, benim için bir temmuz ayında, Kırşehir’in küçük 
bir köyünde tomurcuklanmaya başlamıştı. Bozkırın en cilveli sarısı ile 
gökyüzünün uçsuz bucaksız maviliği arasında var olmuştu çocukluğum. Şehrin, 
çocuk ruhuna dokunacak pek bir yanı da olmadığı için çocukluğumun en 
unutulmaz anıları bu mavi ile sarının gönle huzur veren ahenkli yerinde 
canlanırdı. Yaz bizim için köy demekti, doyasıya oynadığımız ama bir 
yandan da yokluğun düğümüyle bağlı hayal dünyamızın en arî yeriydi. 
Toprağın, taşın, odun parçalarının belki bulursak bir parça kumaşın bile 
kıymeti paha biçilmezdi. Çünkü hepsi oynanacak oyunların elinden tutar, 
hayallerimizin harcına karışırdı. Yokluğun öze döndürdüğü, gerçekten çocuk 
kıldığı en güzel vakitlerdi.  
Birinci sınıfı bitirdiğim o yaz da her yaz olduğu gibi tatil için köye 
gitmiştik. Ben sonsuz oyun hayalleri kurarken dedemin geri çevrilmesi 
imkânsız sözüyle camiye yani Kur’an öğrenmeye yollanacaktım. Ertesi sabah 
bin bir mazeret üretsem de bu durum annemin beni en güzel kıyafetlerimi 
giydirip başıma taktığı beyaz yazmayla camiyle yollamasına mani olmamıştı. 
Köydeki camimiz yeniydi ve İmam Efendi’nin de ilk görev yeriydi. Şimdi 
düşünüyorum da ikimiz de benzer heyecanları yaşamış olmalıydık, benim ilk 
talebeliğim onun ilk öğretmenliği ve ikimiz için de ilk ders. 
Cami evimizin ilerisinde bulunuyordu, ilk gün yol arkadaşım dedem olmuştu. 
Dedem elimden tutup beni camiye doğru götürürken gözlerindeki o sevinç 

GÜNCE
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ışığıyla “Cami,” demişti “Allah’ın evi, Allah’ı seven, Allah’a gönlünü açan tüm 
Müslümanların evi. Kızım! Camiye git ki gönlün açılsın, ne zaman yolunu 
bulamaz ve gönlün daralırsa hemen bir cami bul. Rabb’ine el aç. O zaman 
gönlünün nasıl huzura ereceğini göreceksin.” Bugün her kelimesi ruhuma işleyen 
o sözleri, o yaşta pek anlamayarak da olsa bellemiştim. “Kızım bir gün ben 
ölünce bana burada Kur’an oku olur mu?” deyip beni hocamıza emanet etmişti. 
İlk gün, benimle birlikte yaklaşık on kadar çocuk vardı. Herkes camiyi 
benimseyip oyun alanı edinmişti sanki. 
Hocamızın “Cennet Çiçekleri haydi toplanın!” ikazıyla daire şeklinde etrafına 
sıralanmıştık. İlk sözü “Allah’ın evine hoş geldiniz.” olmuştu. Sırayla ve kısacık 
kendimizi tanıttıktan sonra söz yine hocamıza gelmişti. “Çocuklar bu caminin 
sahibi Allah, emanetçisi sizlersiniz,  Allah onu anan herkesi çok sever ama 
onu seven çocukları daha çok sever ve sizlerin duası cennete asılan güneşler 
gibidir.” demişti. Hani bazı anlar, bazı sözler vardır, yıllar üzerine tozlarını 
kondursa da asla unutulmayan, bir küçük üfleyişle ilk günkü tazeliğini koruyan. 
İşte hocamın cümleleri de aynı böyleydi benim için. Ve kutlu kelam her 
hayrın başlangıcı; besmele ile bizlere camimizi gezdirip mihrap, minber gibi 
yerleri anlatmıştı. Günün sonunda ise elifba cüzlerimizi verip evimize yollamıştı. 
Bir aya yakın zamanda en küçük olmama rağmen Kur’an’a ilk geçen ben 
olmuştum. İçimde tarifsiz bir mutluluk vardı. Eve gelip bu durumu dedeme ve 
babaanneme anlatınca onlar da çok sevinmişlerdi. 
Zaman… Ah o masum çocukluk. Tek yaşadığım hissin sevinç ve mutluluk 
olduğunu sandığım kocaman kalpli günler. Babaannem; insan büyüdükçe kalbi 
küçülür derdi hep. 20 yıl öncesi anımsadığım o anlar… Yaz bitmiş, Ankara’ya 
dönmüştük, hocamız ise kızının rahatsızlığı nedeniyle başka bir şehre tayin 
aldırmıştı. 
Onca yıldan sonra dedemin vefatında bir kez daha kesişti yolumuz. Kader 
ilmek ilmek işlenen ilahi bir sır. 20 yıl sonra bana Kur’an’ı öğreten hocamla 
yine aynı caminin avlusunda karşılaştık bugün. Dedemin elimden tutup hocama 
emanet ettiği beyaz minareli Allah’ın evinde. Elimde hocam sayesinde öğrendiğim 
gönle şifa Kur’an’ım. Dedemi hak divanına uğurlarken dünyadaki son durak. 
Sanki dedem bugünü bilip yıllar evvel fısıldamıştı kulağıma: “Bir gün yüreğin 
daralırsa camiye gel ve ben ölünce arkamdan Kur’an oku.”

GÜNCE
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214 numaradaki hastayı ne va-
kit ziyaret etsem içim burkulu-
yor. Amca Bey yetmişine mer-
diven dayamış, boylu boslu da 
maşallah. O hasta hâliyle bile 
heybetli görünüyor ama ne ya-
zık ki şu ahir ömründe yatağa 
düşmüş. Ayaklarında iltihaplı 
romatizmaya bağlı olarak yo-

ğun enfeksiyon ve belli oranda 
his kaybı var. Ağrısını sızısını 
düşünmüyor da tek derdi ab-
desti. 

Solundaki küçük komodinin 
üzerinde bir tuğla var. Aslına 
bakarsanız odada bir tuğla-
nın olduğunu gördüğümde 

ilkin şaşırmış, hatta bahçeye 
bir yere atması için hastabakı-
cı Hasan Efendi’ye vermiştim. 
O da “Etme hemşire Hanım, 
Kemalettin Amca’nın abdest 
taşıdır o.” demişti. Ne demekti 
ki abdest taşı. Teyemmümü bi-
liyordum ama… Öğle arasında 
arkadaşlara sorunca öğren-

214
NUMARALI ODA

Zeynep Çelik



Nereden başlasam bilmiyo-
rum ki… Benim de imtihanım 
dünyada kolumun kanadımın 
kırılmasıymış. Kendimi bildim 
bileli anacığımın elinden tutup 
mezarlığa giderdim. Ağabey-
lerim, ablalarım toprağın al-
tında yatarmış meğer. Kimini 
hayal meyal hatırlar kiminin 
ise sadece ismini duyardım ba-

bamdan. Dile kolay altı evladı-
nı toprağa vermişti anacığım. 
Kala kala üç kardeş kalmıştık. 
Ablam İfakat, ağabeyim Neşet 
ve ben. Yaşça onlardan pek 
küçüktüm. Evin muzip ço-
cuğuydum. Ablam başka bir 
şehre gelin gitmişti. Abim ise 
hastalıktan gözünü açamıyor-
du. Sonra bir gün gencecik ya-
şında girdiği kalp ameliyatın-
dan çıkamadı. Zavallı annem, 
dayanamadı bu acıya. Yıllarca 
Neşet’im, dedi ağladı. On yıl 

kadar önce o da göçtü bu di-
yardan. Ablamda da aynı illet 
nüksetti, kalp yetmezliği. Şim-
dilerde ancak kendine yetiyor 
zavallıcık. 
Babamla ben bir başımıza kal-
dık. Bir yandan kendi çocuk-
larımın peşinde koşturuyor 
diğer yandan babamla ilgilen-
mek için günü kırka bölüyor-
dum. Aksi gibi babamda da 
iltihaplı romatizma başlamıştı. 
Günden güne hastalığı artıyor-
du, nihayetinde onu hastaneye 
yatırmaya karar verdik. Daha 
iyi bakılacağını ümit ediyor, 
tez zamanda ayağa kalkması 
için dualar ediyordum. Ailem-
den bir o kalmıştı bana.  
Günler geçti, babacığım biraz 
toparlanır gibi oldu. Fakat son 
birkaç gündür hastanede has-
tabakıcısı ayrı hemşiresi ayrı, 
farklı davranıyorlardı bana. 
Önceleri belki de bana öyle 
geliyor deyip üzerinde dur-
mamıştım ama bugün Sevgi 
Hemşire beni kenara çekip ko-
nuşmaya başlayınca yanılma-
dığımı anladım.
Kadıncağız, “Böyle olmaz,” 
diye söze girişti. “O kadar ev-
lattan bir siz geliyorsunuz, 
Kemalettin Amca’nın bakıma 
ilgiye ihtiyacı var.” diye ekle-
di. Sevgi Hemşire konuştukça 
olanları anlamıştım. Benim 
zavallı babacığım, demek artık 
aklı ona oyunlar oynuyordu. 
Demek toprağa verdiği evlat-
larını hayallerinde büyütüp ev 
bark sahibi yapmıştı. Demek 
yitip giden yavrularını hastane 
odalarında bekler olmuştu. 
Ah benim sevgili babacığım.  
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miştim. Meğer yerinden kal-
kamayacak kadar hasta olan-
lar abdestlerini teyemmümle 
alabiliyorlarmış. E her yerde 
de toprak bulmayacakların-
dan toprak cinsi bir malzeme 
de kâfi geliyormuş. Kemalettin 
Amca da Hasan Efendi’den bir 
tuğla bulup getirmesini iste-
miş. 

Beş vakit namazını hiç aksat-
maz Kemalettin Amca. Gece 
nöbetindeysem iki üç gibi 
yanına uğrarım. Teheccüde 
kalkmış olur o da. Namazını 
kıldıktan sonra biraz sohbet 
ederiz. Kafası bu yaşında bile 
zehir gibidir. Bütün namaz su-
relerini şaşırmadan okur, tes-
bihatını çeker. Ağzı dualıdır, e 
biraz da miri kelamdır. “Sevgi 
kızım” der. “Adın gibi yüreğin 
de sevgi dolu. İyi ki geldin.” 
Bana hayatını anlatır, çektiği 
sıkıntılardan bahseder ve hep 
“Buna da şükür.” diyerek bitirir 
sözü. Yine de hâline acır, onun 
için üzülürüm. 

Kemalettin Amca’nın tam do-
kuz evladı varmış. On yıl önce 
hanımı vefat ettiğinde bir ba-
şına kalmış. Kimsenin evine 
sığamamış. Çocuklarından bir 
tanesi bile gel buyur evime, ba-
şımızda bir büyüğümüz olsun, 
dememiş. Sonra da işte bakım-
sızlıktan, ilgisizlikten ayakla-
rındaki enfeksiyon nüksetmiş, 
yaraları açılmış, neredeyse hiç 
yürüyemez olmuş. Neşide diye 
bir kızı var. O her gün gelir. 
Ama yok, ahdettim. Alıp Neşi-
de Hanım'ı karşıma konuşaca-
ğım. Bu böyle olmaz. O dokuz 
evladın sekizi nerede, hiç mi 
acımazlar babalarına? 

Benim zavallı baba-
cığım, demek artık 

aklı ona oyunlar 
oynuyordu. Demek 
toprağa verdiği ev-
latlarını hayallerin-
de büyütüp ev bark 

sahibi yapmıştı. 
Demek yitip giden 
yavrularını hastane 
odalarında bekler 

olmuştu.  

Ah Benim Sevgili Babacığım...  
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İki yanı ahşap evlerle sıralan-
mış taş sokak, köyün meyda-
nına inen ana yola açılır. Yol-
dan gelen her ses bir haber 

gibidir. Yaşmaklarını ağızlarına 
kadar çeken yaşlı nineler ağır 
aksak sese doğru yürür, sokağın 
başında beklerler haberi. İçlerin-
den biri var ki, zaman onun için 
şu dut ağacının altında durmuş-
tur, acelesi yoktur. Kimse ilişmez 
ona, hayatın gailesine ağyar, öy-
lece bekler yolu, elindeki kahve-
rengi tespihiyle. Tespihten aldığı 
her taşta yol buğulanır, başka 
başka zamanlara, başka başka 
mekânlara götürür onu. 

Yol bazen davullu zurnalı bir 
düğün alayına çıkar, önde asker 
gibi sıralanmış erkekler, arka-
da üçetekleriyle gelini almanın 
mağrurluğu yüzlerinden okunan 
kadınlar. Gelin yürür, etrafındaki 
kalabalığa inat yalnızlığıyla yü-
rür. Bir adımı hayaldir, bir adımı 
gerçek, bir adımı annedir, bir adı-
mı genç kız…

Yol bazen kiraz ağaçlarıyla dolu 
büyük ve mutlu bir bahçeye çı-
kar.  Bahçenin kenarındaki beton 
arktan kuvvetli bir şekilde akan 
suyun sesi insanların konuşma-
larına karışır. Ağaç diplerine ki-
misi dolu, kimisi dolmayı bekle-
yen sepetler serpilmiştir. Bayram 

yeri gibidir etraf.  Dolan sepetle-
rini iplerle aşağı sarkıtan, alınları 
boncuk boncuk terlemiş birkaç 
kadın, ağaçların doruklarında 
kocaman açılmış ağzıyla rüzgârı 
yutmaya çalışan muzır bir çocuk, 
“Maşallah, yaprak yerine kiraz 
bitmiş bu yıl mübarek.” diyerek 
bahçeyi bir uçtan diğer uca el-
leri arkasında gezen babaanne, 
papatyalardan taç, kirazlardan 
küpe yapan sakin kız çocuğu… 
Herkes hâlinden memnundur, 
huzurludur. Alıyla, moruyla, sa-
rısıyla insanlar gibi çeşit çeşit 
kirazlar toplanır, ikindi sonuna 
kadar. İşler biter. Yol sakinlerinin 
göz hakkı ayrıldıktan sonra, ka-
lan sepetlerin ağzı çatılır ve ba-
tıya kaymış güneşin kızıllığında, 
bu bereketli bahçeye veda edilir. 

Yol bazen müjdeli bir doğum 
haberini bekleyen tedirgin bir 
kalabalığa çıkar. Bakışları endi-
şe dolu, bir oturup bir kalkan, 
durduğu yerde duramayan, vol-
ta atan bir kalabalığa. Uzun yol 
yorgunu, efsunlu âlemin sırları-
nın kokusu üzerinde, mucizevi 
bir yolcu beklenir. Yeni bir nefes, 
yeni bir can, bir günahsız, bir 
emanet… Hava sıcaktır, rüzgâr 
esmiyor, ağızları bıçak açmıyor-
dur. Çatıda serçeler, merdivenin 
başında kıvrılmış kızıl kedi de 

yolcudan haberdar gibi sessizce 
bekler. İnsanların az, ağaçların 
çok olduğu, sözlerin kısa, sus-
maların uzun olduğu, varlığın 
kıymetinin iç huzuruyla idrak 
edildiği zamanlardır. Kokular 
gerçek, özlemler gerçek, insanlar 
gerçektir. 

Hafif bir rüzgâr eser. Dut ağacı-
nın yaprakları sallanır, serçeler 
uçar. Nane kokuları reyhanlara 
karışır. Kızıl kedi dört ayağının 
üstüne kalkar, kulaklarını diker, 
dikkat kesilir. Ve sessizliği de-
len bir bebek çığlığı… Bekleşen 
kalabalık rahat bir nefes alır, 
konuşmaya gülüşmeye başlar. 
Kimileri sevinçten birbirine sa-
rılır, yumak olur. Gökyüzünde 
pamuk gibi dolaşan birkaç bulut 
da eğilir, selamlar kalabalığı. Ye-
niden dirilme gününde yükünü 
atan yeryüzü gibi atmıştır anne 
yükünü. Canına candaş, yoluna 
yoldaş gönderilmiştir, Yüce Yara-
dan’dan. Bebek ağlamaya devam 
eder. Tanıdık ve sıcak anne kuca-
ğına gömülene kadar susmaz. 
Bu vakitten sonra artık o da yola 
revan olmuş bir yolcudur.

Yol bazen ıslak ve serin bir son-
bahar sabahına uyanır. Etraf ses-
sizdir, bir hızlanan bir yavaşlayan 
yağmurun çıtırtısından başka 
ses işitilmez. Ceketinin yakasını 

Yol Selma Maşlak  /  K.K.Ö - Keçiören Müftülüğü
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Yol, sabah ezanıyla inler, akşam ezanıyla kendine kapanır. 
Yol bir bayram sabahındadır, bir cenaze alayında, üşengeç 

kelimelerde, susmayan gülüşlerde. Yol bazen nefessiz 
kalmış, yalnızlığı sokaklara taşmış kırık dökük evlerde, 

bazen bir hengâmeyle serilen ekinlerde… Velhasıl; yol, takdir 
edilen ömürdür, yol haber vermeden gidenin haberidir. Yol 

çocukluk, yol gençlik, yol yaşlılıktır. Yol hakikatin peşinde 
debelenmekten yorgun, o dut ağacının dibinde bekleyen

bir çift gözdür.

boynuna kadar çekmiş bir adam 
adımlarını sıklaştırarak dut ağa-
cını geçip yolun kenarındaki 
geniş avlulu eve girer. Bir vakit 
sonra evin bacasından dumanlar 
tüter buğulu gökyüzüne doğru. 
Evin sobası yanmaya başlamış-
tır, üstünde tıngırdayan ıhlamur 
demliğiyle, içi yağlanmış nokul 
ekmeğiyle… Gök homurdandıkça 
bu ev gibi diğer evler de içine ka-
panır, sofralar, sohbetler içerde 
kalır. Kapılar, pencereler açılmaz. 
Evlerin yaşadığını gösteren tek 
şey tüten dumanlardır. 

Yolun başındaki dut ağacı da 
homurdanan gökten nasibini 
almış, çoktan vazgeçmiştir yap-
raklarından. Dallarını kendine ev 
yapan sarı saçlı, karakaşlı neşeli 
kız çocuğundan, meyve dolu yaz 
akşamlarından, göğe merdiven 
kuran tahta salıncağından vaz-
geçtiği gibi. Mevsim vazgeçme 
mevsimidir. Yağmura karışan 
sırlı toprak kokusunda evler, in-
sanlar, ağaçlar bir bir vazgeçer 
alışkanlıklarından.

Kahverengi tespih şıkırdar…
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Gurbette yaşıyorsanız ve 
geleli de henüz birkaç 
ay olmuşsa telefonda 
kısacık süren selam sa-

bahtan sonra herkesin sorduğu 
o meşhur soru ile karşılaşırsınız: 
Eee nasıl bir yer anlatın bakalım? 

Anlatayım efendim. Ertesi gün 
bayram olduğunu unutacak ka-
dar uzak, bayram sabahlarının 
insana coşku katan telaşlarının 
olmadığı, sokaklarında çocuk-
luğun yaşanmadığı, yarenlik 
hattında herhangi bir ray dö-
şenmemiş, başka yaşamlara ait 
bir arz.  Rüzgârlardan başka her 
şeyin durduğu, sadece yaprak-
ların hışırtılarının konuştuğu 
bir yer. Çevrede çıtın çıkmadığı, 
insanların sus pus oturduğu bir 
coğrafya.

Olanca dinginliğine rağmen so-
kaklar etrafa cömertçe huzur 
saçmıyor. Kulağa çalınıp insanı 
uzaklara götüren türküler yük-
selmiyor dükkânlardan. Yılların 
paslarını biriktirdiği raylar tanı-
dık hikâyeler anlatmıyor. Kimse 
hasretle sarılıp uğurlanmamış 
ya da heyecanla beklenilmemiş 
gibi. 

Yabancı
Sümeyra Çelik
DİTİB Hannover Merkez Camii Din Görevlisi
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İşe gitmek için sabah erkenden 
yola düşüyorum. İstasyon sessiz 
sedasız beni bekliyor. Ufka kadar 
uzanan raylara bakıp hayallere 
dalıyorum. Kaldırım taşlarında 
çınlayan tiz topuk sesleriyle o 
uzun sessizlikler sekteye uğruyor 
ve irkiliyorum. Manzara değişi-
yor. O tiz ses sükûneti peşinden 
sürüklüyor. Sonra ardında bırak-
tığı izlere aldırmadan çekip gidi-
yor. Yirmi dakika sonra gelecek 
treni ayakta beklemeyi tercih 
etmiyorum o an. Dört kişilik ban-
kın, belki başka gelen de olur dü-
şüncesiyle sağ köşesine oturuyo-
rum. Kimse oturmak istemiyor. 
Bank, boşluğu bekliyor. Bankta 
boş kalan o üç kişilik yerin bekle-
yişi, benim bekleyişimle bitecek 
biliyorum. Ancak ben kalkarsam 
o bank gerçekten boşalacak. Kaç 
tane insanlık treni kaçıyor bu 
bekleyişte kim bilir? O zaman ya-
bancı olduğumu anlıyorum. Buz 
kesiyor zihnim, kavurucu ağus-
tos sıcağında. Benim yabancı, 
bana da yabancı olan bu ellerde. 
Rüzgârlar aşılayamamış saygıyı 
diye geçiriyorum içimden. Bu-
lutlar hamaset yüklü ki yağmur 
ıslatamıyor kurak bakışları deyip 
boş vermeye çalışıyorum. Olmu-
yor.

Canım nasıl da secde çekiyor o 
an. Bir solukta ulaşabileceğim bir 
cami olsa da oraya gitsem, hıçkı-
ra hıçkıra ağlasam... Bir mabedin 
kucağına sığınmanın dayanıl-
maz hasreti kuşatıyor benliğimi. 

Bizi bu diyara getiren niyet neydi 
sorusunun peşimi bırakmadığı 
günler oluyor. Saba makamında 
ezanlarla uyanmayacağımı bi-
liyordum. Minarelerin gölgeleri 

de olmayacaktı üzerimde. Gök-
yüzüne en çok yakışan kırmızı-
nın dalgalanmasını uzun uzun 
seyredip yeniden minnetle se-
lamlayamayacaktım bayrağımı. 
Mahzunluk dolacaktı yanım yö-
rem, biliyordum. Yine de bir te-
selli yeşeriyordu yüreğimde. Gur-
bette de olsa bitişikteki evden 
okunan lahuti bir sesle içime iş-
leyecekti Yasin suresi. Unutacak-
tım tüm mesafeleri diye umutlar 
beslemiştim. Ne olacak ki “insan 
mekânla değişir mi” diye içten 
içe telkin vermiştim gönlüme. 
Artık uzaklık diye bir şey kalma-
mıştı diye de saydam bir avuntu 
uydurmuştum. Yine de hazırlıklı 
değilmiş yüreğim. Hâlbuki de-
vasa ormanlarda kaybolup yeni 
satırlarda kendimi bulmak için 
biçilmiş kaftan burası. Beni her 
şeye bağlayan şu aidiyet duygu-
su olmazsa ciltlerce söz var kapı-
da bekleyen. Kalemin yabancısı 
olmaz ama gönlüm gelememiş. 
Toprağımdan, gökyüzümden 
göçememişim… Kuşların uyruğu 
yoktur insanlar gibi peki ya ne-
den eğreti duruyorlar gözümde. 
Kuşları da, gözleri de var edenin 
aynı olduğu hakikati ortadayken 
üstelik. Gelgit mi denir, gelgeç 
mi denir karar veremediğim bir 
yığın düşüncenin kördüğüm ol-
duğu bir yer burası.

Tabii ki güzellikleri de var. Bazen 
yalnızlığı delen bir telefon geli-
yor hiç tanımadığım kişilerden. 
Türkiye’den geldiğimizi öğrenen 
birileri oluyor diğer uçta ve sesi 
alabildiğine kardeşlik kokuyor. 
Yıllardır biriktirdiğimiz dostlar 
gibi başlıyoruz muhabbete daha 
ilk tanışmada. Görüşmek üzere 

inşallah deyip kapatınca sevinç-
ten ağlamak böyle bir şeymiş de-
yip bizi kardeş yapan Rabb’ime 
hamt ediyorum.

Kursumuza gelen okullu küçük 
kızın selamını almak için erken-
den giriyorum sınıfa. Minicik 
ses tonu ve kocaman yüreği ile 
“es-selamu aleykum” deyince sa-
rılıp öpüyorum alnından. Müslü-
man çocukları uzak topraklarda 
büyütmenin kıymeti daha da 
artıyor gözümde. Hele hafta so-
nunu gezip tozup tembellik yap-
mak yerine Kur’an öğrenmek için 
ayıran gençleri de etrafımda gör-
dükçe gözyaşlarım geciktiriyor 
derse başlamayı. Mushaf’ı yüre-
ğinde taşımanın mutluluğunu 
seyrediyorum gözlerinde. Sonra 
kalplerimize kadar ulaşan ezan 
sesini dinliyoruz usulca. O ezan 
ki hangi renkten Müslüman’a 
rastlarsa tutup getiriyor secdeye. 

İlk Müslümanların Mekke sokak-
larındaki şecaatlerini görüyorum 
delikanlıların tavırlarında. Her 
secdede haykırıyorlar Müslüman 
olduklarını. Sekiz dokuz yaşında 
var yok bir ses müezzinlik yapı-
yor ya namazda, işte o an çocuk 
cıvıltısıyla neşeleniyor gönlüm. 
Her vakit sabırsızlıkla bekliyo-
rum o çocuk müezzini. Buğulu 
gözler eşliğinde söylenen “en 
çok ezanı özledim” sözü uzakları 
yakın ediyor burada. Mesafele-
ri yok ediyor aynı safta namaza 
durmak ve köprüler kuruluyor 
yüreklere yârenlik niyetiyle. Za-
man da mekân da insan da gü-
zelleşiyor böylece. 

HAYATIN İÇİNDEN
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Bazı insanların hayatlarına 
hüzün hâkimdir. Sultan 
bile olsa hayat hikâyesi-

ni dinlediğinizde yüreğinizi bir 
keder kaplar. Osmanlı Haneda-

nı’nın son dönem isimlerinden 
Âdile Sultan’ın hayatı da böy-
ledir. Sultan II. Mahmud’un ve 
Zernigar Hanım’ın kızı olarak 
1826 Haziran’ında dünyaya gelir, 

doğumundan kısa bir süre sonra 
annesini kaybederek öksüz kalır. 
II. Mahmud, sevgili kızını, -çocuk-
ları yaşamayan bir başka hanımı- 
Nevfidan Kadınefendi’ye ema-

Osmanlı Hanedanının Divan Sahibi 
İlk ve Tek Hanım Şairi: 

Âdile Sultan
Hilal Ceyhan Köksal

PORTRE
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net eder. O da bu güzel yürekli 
çocuğu kendi evladı gibi bağrı-
na basarak ihtimamla yetiştirir. 
Sarayda bu küçük hanımın eği-
timine çok önem verilir. Âdile 
Sultan; Farsça, Arapça, edebiyat, 
tasavvuf, musiki ve güzel yazı 
(hat) alanında kendini geliştirir. 
Günler böyle geçerken biricik ba-
basını kaybeder. Bu sırada on üç 
yaşındadır. Tahsil ve terbiyesiyle 
artık ağabeyi Abdülmecid ilgile-
necektir.

Evlenme çağı geldiğinde aile 
büyükleri, sadrazam olan Kap-
tanıderya Mehmed Ali Paşa ile 
evlenmesini uygun bulurlar. 
Âdile Sultan, zevcini çok sever 
ve bu izdivaç her ikisini de çok 
mesut eder. Sultan Mecid, sev-
gili kardeşine Haydarpaşa Çayı-
rı’nda, tarihe geçecek görkemde 
bir düğün yapar. Düğüne tüm 
halk davetlidir ve kutlamalar bir 
hafta sürer. Nikâhları Hırka-i Sa-
adet dairesinde kıyılır. Konakları 
aydınlatan kandiller İstanbul’da 
günlerce görsel şölen oluşturur. 
Bu düğün o yüzyılda Osmanlı Sa-
rayı’nda en ilgi çeken hadiseler-
den biri olarak tarihe geçer.

Âdile Sultan’ın ve muhabbetle 
bağlandığı eşi Mehmed Ali Pa-
şa’nın üç çocukları olur. İki evlat-
larını küçük yaşta kaybederler. 
Âdile Sultan, hayatta kalan tek 
evladına gözü gibi bakar. İhti-
mam ile büyütür. Kızı Hayriye 
Sultan, iyi bir eğitim tahsil eder, 
yabancı dil öğrenir, musiki ile 
meşgul olur. Mustafa Şerif Pa-
şa’nın oğlu Ali Rıza Bey ile evlenir. 
Lakin Hanım Sultan ince hastalı-
ğa yakalanır ve gençliğinin ba-
harında darı bekaya irtihal eder. 

Âdile Sultan, yeniden evlat acı-
sına gark olur. Artık üzerine titre-
yeceği, şefkatle bağrına basacağı 
bir evladı kalmamıştır. Mehmed 
Ali Paşa’nın vefatının üzerinden 
çok geçmemişken son evladı-
nı da kaybetmek, Âdile Sultan’ı 
zaten itibar etmediği dünyadan 
iyice uzaklaştırır. Bundan sonra 
inzivaya çekilip kendini ibadete 
verecek ve Rabb’ine şöyle yaka-
racaktır:

Gerçi dünyaya gelen mâlûmdur 
elbet göçer
Ah kıldı ol civan ve ol melek âde-
me sefer
Sabrını lûtfet ilahî! Çün budur 
hükm-i kader
Gitti Hayriyem, kerimem deldi 
geçti câne âh!

Yaşadıkları ve ilmî birikimi onu 
yazmaya sevk eder. Kalemi kimi 
zaman tarihî bir olaya şahit olur, 
kardeşi Sultan Abdülaziz’in ar-
dından yazdığı beyitlerde oldu-
ğu gibi, kimi zaman da yaşadığı 
hüzne, hissettiği hasrete… 

Bazen sarayın bir odasında, ba-
zen çok sevdiği Eyüp Sultan’da 
yalnız başına oturup uzun uzun 
düşünür. Dünyanın fâniliğini 
acı tecrübelerle öğrenir ve sev-
diklerini bir bir toprağa vermek 
Sultan’ı, Bâki olan Rabbin’e yak-
laştırır. Artık mâsivâda saadet 
bulmayı ümit etmek Âdile Sul-
tan için çok zordur.

O, yardımseverliğiyle insanla-
rın gönlünde taht kurar, evini 
her kesimden insana, özellikle 
kadınlara açar, ilmî ve edebî bi-
rikimiyle onların kendilerini ye-
tiştirmelerine katkı sağlar. Âdile 
Sultan; misafirlerini dinler, on-

ların müşküllerini halleder ve zi-
yafet sofralarıyla hoşnut eder. Bu 
hasletlerinden dolayı hem halk 
tarafından sevilir hem de saray-
da daima hürmetle karşılanır. 
Tasavvufa yönelişiyle de Fındık-
lı’daki sarayı irfan ehlinin sohbet 
meclisi olur. 

Âdile Sultan’ı diğer şairlerden 
ayırt eden özelliği, hanedan so-
yundan gelen divan sahibi tek 
hanım olmasıdır. Hece ölçüsüyle 
de aruz vezniyle de şiirler yazar. 
O çok samimi bir üsluba sahip-
tir. Bazılarında kafiye hataları ve 
hece bozuklukları bulunsa da 
şiirleriyle Osmanlı Dönemi’nin 
mühim olayları hakkında bilgi 
veriyor olması çok önemlidir. 
Âdile Sultan’ın şiirlerinin büyük 
bir bölümü dinî-tasavvufî bir 
mahiyet arz eder. Münacat, naat 
ve mersiyelerinin yanı sıra, ashap 
ve meşâyih-i kirâma yazdığı met-
hiyeleri de vardır.

Küçük yaşta kaybettiği anne ba-
bası başta olmak üzere evlatları, 
eşi ve kardeşleri için kaleme al-
dığı manzumeler de divanında 
geniş bir yer tutar. “Tahassürnâ-
me” ve “İftiraknâme” gibi man-
zumeler duygu dolu eserlerdir. 
Kendine ait şiirlerini topladığı 
“Dîvân-ı Âdile” yayımlanmamış-
tır. Onuncu kuşaktan dedesi olan 
Kanuni Sultan Süleyman’ın di-
vanını “Dîvân-ı Muhibbî”  adı ile 
bastırarak edebiyat dünyasına 
büyük bir hizmette bulunmuş-
tur. Muhibbî, Kanunî Sultan Sü-
leyman’ın mahlasıdır.

1898’de yetmiş üç yaşında vefat 
etmiştir. Eyüp Sultan’da metfun 
olan eşinin yanına defnolun-
muştur. Mekânı cennet olsun.

PORTRE



Esmâ-i Hüsnâ

ez-Zâhir: Her yerde, her zaman tasarrufla-
rıyla, kudretiyle, azametiyle tecelli eden; var-
lığını ve birliğini gösteren birçok delilin bu-
lunması açısından aşikâr olan, algılanabilen, 
varlığı apaçık görünen...

Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz 
doğru yolda olursanız yoldan sapan kimse size 
zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O 
zaman Allah size yaptıklarınızı haber verecek-
tir. (Mâide, 5/105.)

“Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah 
bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tövbe ve 
istiğfar ettiği zaman kalbi parlar. Günahtan 
dönmez ve bunu yapmaya devam ederse siyah 
nokta artırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar. 
Allah’ın (Kitabında) ‘Hayır! Doğrusu onların 
kazanmakta oldukları kalplerini paslandır-
mıştır.’ (Mutaffifîn, 83/14.) diye anlattığı pas işte 
budur.” (Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 83.)

Bir Ayet

Bir Hadis

Babası İbn Sinâ’yı matematik eğitimine çok önem veren bir okula yazdırır. 
Fakat İbn Sinâ, bu okulda, cebir ve geometriyi bir türlü beceremez. Derslerden 
bunaldığı bir gün okuldan kaçar, babasından azar işiteceğini bildiği için eve de 
dönemez, yoldan geçmekte olan bir kervana katılır. Kervanın ilk konakladığı 
yerde, kervanbaşı yolcuların en küçüğü olan İbn Sinâ’yı, su getirmesi için yakın-
daki kuyuya gönderir. İbn Sinâ, sapına ip bağlı kova ile kuyudan su çekerken ipin, 
sürtündüğü taşı yonttuğunu fark eder. “Bu nasıl olur, ip taşı nasıl yontar?” diye 
düşünür. “Madem bu ip, uzun süre sürtünmekle taşı bile kesiyor; benim aklım 
da azim ve gayretle çalıştıktan sonra cebir ve geometriyi niye kesmesin!” der, 
okuluna geri döner ve çok çeşitli alanlarda birbirinden kıymetli eserler bırakan 
bir âlim olur.

Aklı Kesmek
Dağarcık
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KISSADAN HİSSE

Gerçek Tevekkül
Vaktiyle zeki, çalışkan bir medrese öğrencisi; çok 
sevdiği, derslerini dinlemekten ayrı bir zevk aldığı 
hocasını rüyasında görür. Rüya bu ya, hocası cen-
netin kapısında beklemektedir ve bir türlü içeri 
giremez. Uyandığında çok üzülür fakat “Ne olacak 
canım, alt tarafı bir rüya!” deyip kendini teskin eder.

Aradan bir süre geçer, aynı rüyayı birkaç gün üst 
üste görünce endişelenir. Gündüzleri dalgın gezer, 
geceleri uykuya dalmak istemez. Bunun hikmetini 
düşünüp durur. Hocası da onun bu durgun hâlin-
den, canını sıkan bir durum olduğunu anlar. “Nedir 
seni böyle kara kara düşündüren?” diye sorar. Tale-
be, başta söylemek istemese de hocasının ısrarına 
dayanamaz ve “Hocam uzun zamandır sizi rüyam-
da, cennetin kapısında beklerken görüyorum. Kapı-
dan girip de o eşsiz nimetlere gark olamıyorsunuz. 
Ben bu işin hikmetini kavrayamadım, dalgınlığım 
bu sebeptendir.”

Hoca gülümser, “Oğlum ben senin gördüğün rüyayı 
(cennetin kapısında öylece beklediğimi) kırk yıldır 
görüyorum ama yine de ümitsiz ve isyankâr deği-
lim. Doğru bildiğim yolda yürüyor, Allah’a kullu-
ğumu eksiksiz yerine getirmeye çalışıyorum. Bana 
düşen de budur. Gerisi Allah’ın bileceği iştir.”

Osmanlıca

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda!
Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
Mehmet Âkif

Bir inci
“Tembellik insanın karşısına mertçe çıkıp 
savaşan bir düşman değildir. Bilakis 
eski peri hikâyelerindeki kahramanlar 
gibi şekilden şekle girerek ve binbir hile 
kullanarak insanı alt etmeye çalışan bir 
namerttir.”

A. Fuat BAŞGİL
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Kış ayları yaklaşırken bilhas-
sa kayakseverlerin itibar 
gösterdiği, sıcak aylardaki 

kıymetini yalnızca toprağına 
aşina olanların bildiği bir şehre 
gidiyoruz sizinle. Ülkemizin bu 
kıymetli şehri, adını meteoro-
loji haberlerinde soğuk ve kar 
kokan havasıyla duyursa da in-
sanı bunun aksini ispat ederce-
sine sıcak ve içten. Üstelik burası 

eski çağlardan bu yana çeşitli 
uygarlıklara ev sahipliği yapmış, 
birçok tarihî hadiseye şahitlik 
etmiş bir şehir. Nereden mi bah-
sediyorum, tabi ki dadaşların 
diyarı Erzurum’dan... 

Kış sporlarının yanı sıra diğer 
tüm mevsimlerde Erzurum’u 
ziyaret edenlerin buluştukları 
ortak payda, Erzurum’un inanç, 
kültür ve tarih açısından zengin 

bir kaynak olduğu. Peki, bu şeh-
rin manevi dokusunu hissetmek 
ve karış karış gezmek için hangi 
mevsimi seçmeliyiz? Beklentisi 
kış sporlarından fazlası olanlar 
için cevabımız tabi ki ilkbahar 
ve yaz ayları oluyor. 

İstanbul’dan ortalama 1 saat 45 
dakika süren yolculuğun ardın-
dan uçağımızın iniş yaptığı Er-
zurum Havaalanı’nda yolcuları 

Tarih Kokulu Şehir:
ERZURUM

Eda Saklı Köksal

YOLGEZERİN NOTLARI
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araç kiralama firmaları karşılı-
yor. Bu, keşfini merkezle sınırlı 
tutmak istemeyenler için büyük 
bir kolaylık sağlıyor.  Konakla-
ma açısından ise her bütçeye ve 
beklentiye uygun seçenek mev-
cut.

Merkezde konaklayacaklar için 
ziyaret edilecek kıymetli yapılar 
oldukça fazla ve çoğu birbirine 
yürüme mesafesi kadar yakın. 
Bunu göz önünde tutarak gezi-
mizin ilk gününü bu güzergâha 
göre ayarlıyoruz. 

İlk durağımız Yakutiye Medre-
sesi oluyor. Taç kapısının üze-
rindeki tek satırlık Arapça kita-
beye göre, İlhanlılar’ın Bayburt 
ve Erzurum vilayetlerinin emiri 
Cemâleddin Hoca Yâkut Gāzânî 
tarafından 1310 yılında yaptırı-
lan medrese, Anadolu’daki ka-
palı avlulu medreseler arasında 
en büyüğü olma özelliği taşıyor. 
Girişte, taç kapının nişlerinde 
bulunan kartal, pars ve hayat 
ağacı figürleri oldukça dikkat 
çekici. Odaları, hoca ve öğrenci-
lerin sınıf ve derecelerine göre 
belirlenen, girişlerinde farklı 
simgeler resmedilen medrese, 
günümüzde Türk-İslam Eserleri 
ve Etnografya Müzesi olarak fa-
aliyet gösteriyor.

Biraz daha ilerleyerek Erzu-
rum’un bir diğer önemli simgesi 
Çifte Minareli Medrese’ye varı-
yoruz. Restorasyon sürecinde 
olduğundan içini göremesek 
de öğrendiğimiz kadarıyla IV. 
Murat’ın emriyle bir süre top-
hane ve kışla olarak kullanılmış, 
ardından müze ve sergi salonu 
olarak varlığına devam etmiş. 
13. Yüzyılın sonlarında yapıldığı 
tahmin edilen medresenin bir 

diğer adı da Hatuniye Medre-
sesi. Taş süslemelerinde Selçuk-
lu’nun estetik izlerini görmek 
mümkün. Medresenin arkasına 
doğru ilerlediğimizde Üç Küm-
betler’i görüyoruz. Anadolu’nun 
en güzel anıt mezar örneklerin-
den olan bu eserlerden birinin 
12. Yüzyılda yapıldığı ve Emir 
Saltuk’a ait olduğu düşünülü-
yor. Diğer iki kümbetin de 14. 
Yüzyılda yapıldığı söyleniyor. 
Üzülerek belirtmeliyim ki bu 
görkemli eserlerin bulunduğu 
güzergâh ve çevresi de çarpık 
kentleşmeden nasibini almış 
görünüyor. 

Çifte Minareli Medrese’nin he-
men yanında Atabey Camii 
olarak da bilinen Ulu Cami yer 
alıyor. Kaybolan kitabesine da-
yanılarak 575 (1179) yılında, Emîr 
İzzeddin Saltuk’un oğlu Melik 
Nâsırüddin Muhammed tara-
fından yaptırıldığı kabul edilen 
bu yapıdan geriye özgün ola-
rak sadece kıble duvarı kalmış. 
Diğer kısımlar farklı yıllarda 
esaslı şekilde onarım görmüş. 
Caminin ilk yapısından kalan 
tek mimari unsur ise mihrabı. 
İlk yapıldığı şekliyle günümüze 
ulaşamasa da Saltuklular’dan 
kalan iki mescitten biri olması 
sebebiyle kıymetli.

Cami’nin biraz ilerisinde de Er-
zurum Kalesi bulunuyor. İlk inşa 
tarihi kesin olarak bilinmeyen 
Kale’nin M.S. 5. yüzyılın ilk ya-
rısında Bizanslılar tarafından 
yaptırıldığı tahmin ediliyor. Ta-
rih boyunca Assurlular, Sasani-
ler, Persler, Araplar, Romalılar ve 
Bizanslılar arasında sık sık el de-
ğiştiren Kale, 11. yüzyılda Türkler 
tarafından fethedilmiş.

Cemâleddin Hoca Yâkut 
Gāzânî tarafından 1310 
yılında yaptırılan Ya-
kutiye Medresesi, Ana-
dolu’daki kapalı avlulu 
medreseler arasında en 
büyüğü olma özelliği 
taşıyor.

YOLGEZERİN NOTLARI
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Erzurum Kalesi, bulunduğu 
tepenin üzerinde bir iç kale ile 
bunu çevreleyen dış kaleden 
oluşuyor. İç kalede Erzurum’daki 
ilk Türk-İslam eserlerinden Sal-
tukoğulları dönemine ait Kale 
Mescidi ve Tepsi Minare bulu-
nuyor. Bugün iç kale sağlam 
kalmış olmasına rağmen, şehri 
çevreleyen dış kale surları yok 
olmuş. Günümüze ulaşan iç ka-
lenin duvar kalınlıkları 2-2.5 m. 
arasında değişmekte ve hâlen 
sekiz burcu ayakta durmakta.

Şehri keşfe devam ediyoruz. 
Rüstem Paşa Kervansarayı’na 
düşüyor yolumuz. Kanuni Sul-
tan Süleyman’ın sadrazamı 
Rüstem Paşa tarafından 1561’de 
yaptırılan kervansaray, 32 odalı 
ve iki katlı bir yapı.

Bu şehirde çay sohbetlerine 
dev semaverler eşlik ediyor. Söz 
konusu soğuğu ile meşhur Er-
zurum olunca çayın kıymeti bir 
başka bu diyarlarda. Erzurum’da 
ilk görenlerin şaşkınlıkla karşı-
layacağı bir çay kültürü var. Çay 
çok fazla tüketildiği için ev sa-
hibine -ikide bir kaldırmak su-
retiyle- eziyet etmemek adına 
demlik oturulan mekâna getiri-
liyor; böylece sohbete, kesintisiz 
devam edilebiliyor. Eğer bir yer-
de misafirseniz ev sahibinin son 
iki-üç bardak için ısrarına hazır-
lıklı olun. İçmiyorum dedikten 
sonra önce “hatır çayı“, ardından 
“zor çayı” ve en sonunda da “cı-
rıldım çayı” içmek durumunda 
kalabilirsiniz. Ha bir de çay ka-
şığını ayrıca istemeniz gerekir. 
Çünkü bu şehirde çay, özel, sert 

bir şeker kullanılarak “kıtlama” 
usulü içiliyor. 

Çayımızı yudumladıktan sonra 
biraz da şehir merkezinin dışına 
taşmak istiyor gönlümüz. Bahar 
aylarında yeşili, yaz aylarında 
bozkırı meşhur Erzurum’da ağaç 
gölgesi bulmak pek kolay olma-
sa da bu durum keşfedilecek bir 
doğal güzelliği olmadığı anla-
mına gelmiyor. Tortum Gölü ve 
Tortum Şelalesi tüm güzelliği 
ile doğaseverleri bekliyor. Şe-
lalenin yükseklik bakımından 
dünyada üçüncü sırada olduğu 
söyleniyor. Bu doğa harikasını 
ziyaret etmek için yola düşüyo-
ruz. Şelalenin en coşkulu oldu-
ğu dönem ilkbahar ayları. Bu 
dönemde seyir bölümlerinden 
bazıları riskli olduğu gerekçe-
siyle kapatılıyor. Yaz aylarında 
şelale suyunun döküldüğü çu-
kurda ayaklarınızı serinletirken 
üzerinde bir taç gibi duran gök-
kuşağını izleyebiliyorsunuz.

Tortum Şelalesi’ne kadar git-
mişken bir de Erzurum’un Ye-
digöller’ini görmezsek elbette 
ki keşif eksik kalır. Tortum Şela-
lesinin akan sularından oluşan 
irili ufaklı göller eşsiz manzara-
larıyla büyülüyor. En büyük göle 
vardığımızda eşine az rastlanır 
bir manzara ile karşılaşıyoruz. 
Gölün mavi ile yeşil arasındaki 
tonu seyre değer. Çevresinde 
piknik alanları, alabalık tesisle-
ri, restoranlar, çocuklar için oyun 
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parkları bulunuyor. Dilerseniz 
kayık kiralayarak gölü gezebili-
yorsunuz. 

Geziye, cağ kebabını ve kadayıf 
dolmasını tatmak üzere kısa bir 
ara veriyoruz. Şehrin esnafı “yer-
li turist” muamelesi yapmadan 
karşılıyor bizi. İnsanın gönlünü 
yoldaş ederek düştüğü yollar 
gurbet sayılmazken turistin 
yerlisi ne demek ola ki diye sor-
guluyoruz zihnimizi. Neyse ki 
her seferinde Anadolu ruhunu 
taşıyan gönüldaşlar bulup bizi 
birbirimizi yabancılaştırmaya 
çalışan söylemlere kulağımızı 
tıkayarak yola devam ediyoruz. 

Hepimizin gurur duyduğu 
bir destanın kahraman ana-
sı Nene Hatun’un kabrinin de 

bulunduğu tabyalara doğru 
yola çıkıyoruz. Öncelikle Azizi-
ye tabyasından başlıyoruz tarih 
yolculuğumuza. 93 Harbi olarak 
bilinen (1877-1878) Osmanlı-Rus 
savaşında, Rusların Ermeni çe-
telerle birlikte tabyalara girdiği 
haberi köye ulaşınca Nene Ha-
tun kundakta bebeğini bırakıp 
saldırıya karşı diğer vatanse-
verlerle birlikte savunmaya ka-
tılmış. Şükürler olsun ki böyle 
anaların ve evlatların emekleri 
ile yoğurulmuş eşsiz bir vatana 
sahibiz. Tüm gazi ve şahitlerimi-
ze şükran duygularımız ve dua-
larımızla diğer tabyalara doğru 
yol alırken, inşallah, diyoruz 
bu toprakların kıymetini bilen, 
hakkını verenlerden oluruz ve 
öyle nesiller yetiştirebiliriz.

Manevi ruhu ve tarihi dokuyu 
hissedebileceğimiz daha birçok 
cami, türbe ve kale görebilece-
ğimiz Erzurum’a birkaç gün kâfi 
gelmese de dönüş vakti gelip 
çatıyor. Lakin sahabeden olan 
ve aynı zamanda Efendimiz’in 
(s.a.s.) sancaktarlığını da yap-
mış bulunan Abdurrahman Ga-
zi’nin Palandöken Dağı’nın ete-
ğinde bulunan türbesini ziyaret 
etmeden bu şehirden ayrılmaya 
gönlümüz elvermiyor. 

Türbe ziyaretinin ardından gö-
nül istemese de Erzurum’daki 
gezimiz sona eriyor. Tarihî İpek 
Yolu üzerinden kimler geçmiş, 
bu diyarlardan kimler göçmüş 
bilemesek de vatanımızın top-
rakları karış karış iman ve gayret 
ile örülmüş bunu bir kez daha 
görüyoruz.

YOLGEZERİN NOTLARI
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Mühim işlerimizi tehir etmeyi severiz. Bazıları-
mızda bu, tembellikten ve ihmalden ziyade, mü-
kemmeliyet aşkıdır. O işi ehemmiyeti nispetinde 
muhtaç olduğu geniş zamana, huzura bırakırız. 
Benim de öyle yıllardan beri gününü bekleyen pro-
jelerim var. O gün nasıl gündür? Evvelâ çok uzun-
dur, yirmi dört saat değil, yirmi dört yıl sürecek gibi 
gelir; sonra alelâde günlerin bütün alâkalarından 
uzaktır; o gün hiçbir işim olmayacaktır, telefon çal-
mayacaktır, kapı vurulmayacaktır, otomobil kor-
nası ve ayak sesi duyulmayacaktır; o gün hafızamı 
bir diksiyoner gibi kullanabileceğim, istediğim say-
fayı açacağım, dilediğim hatırayı dümdüz, ter te-
miz ve durdurabileceğim, muayene edebileceğim, 
geri gönderebileceğim, tekrar çağırabileceğim. Bir 
siyah tahta önünde tebeşire hâkim olan sağ eli ve 
silgiye hâkim olan sol elin rahatlığı ile fikirlerimi 
çizeceğim, sileceğim, yeniden yazıp bozacağım ve 
aradığım mükemmeliyete doğru, gayeme müda-
hale edebilecek harici ve derunî hiçbir yabancı ili-
şiğe rastlamadan ilerleyeceğim, işimi yapacağım.

Bu masum iştiyakla en güzel tasavvurlarımın ic-
rasını tehir ettiğim çok olmuştur. Yarını bugünden 

daima daha müsait farz etmekten doğan bu masu-
miyetin cezası o işin asla yapılamamasıdır.

Yaşadıkça anlarız ki, o gün gelmez. Her gün muh-
tevası itibarıyla değil, mücadelesinin şartı itibarıy-
la başka herhangi bir günden farksızdır; kısadır, 
maddi alâkalarla doludur beş duyumuzdan şuuru-
muzun tâ dibine kadar başımız, düşünmek istediği 
mevzuun dışında sayısız tesirlerle karşılaşır, dışa-
rıdan ve içeriden hiç ummadığı intibaların ve hatı-
raların kastine, baskınına ve taarruzuna hedeftir, 
çünkü hayat bütün bu tesirlerin manzumesidir. 
Aradığımız huzur ve sükûn, ancak bizim olmadı-
ğımız yerde, yoklukta vardır.

Yaşadıkça anlarız ki ne yapmak istiyorsak, ne ya-
pabileceksek şimdiden başlamalıyız. Ancak şim-
diye hâkimiz. Hayat birbirinin peşi sıra geçen şim-
dilerin yekûnudur. Her kaybolan şimdi bir daha 
gelmemek üzere geçip gitmiştir ve şimdiyi anla-
mayan hayatı anlamaz. “şimdilik durmak” değil, 
“şimdiden başlamak.”

Şimdiye hürmet edelim. Şimdi ne yapıyorsunuz, 
ne ile meşgulsünüz? Bütün imkânlar buradadır. 

Peyami Safa
“Bugünün gençlerini yarının yetişkinleri olarak görmek gerekir. Peki bu gençliğin meseleleri nelerdir, 

gençlik nasıl eğitilmelidir; gençliğin meselelere bakışı ne olmalıdır? Gençlikten beklenenleri ve gençliğe 
verilmesi gerekenleri ihtiva eden bir el kitabı…”

Şimdi
SÖZ UÇAR
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Muhakkak olan şey yalnız bu şimdiden ibaret. 
Projelerimizi geciktirmeyelim, şu an bizim midir? 
Boş muyuz? Şimdi başlayalım. Yarının şimdileri bu 
anın şimdisi kadar muhakkak değildir.

Kendi kendine: “Bu dünyada yapılacak çok şey var, 
acele et!” diyen Beethoven gibi bu dünyada az çok 
bir şey yapmış olabilenlerin hepsi şimdiyi keşfetmiş 
insanlardır. Anın kıymetini bildiler. Zaman denilen 
şeyin yalnız şimdiden ibaret olduğunu anlamışa 
benziyorlar.

Her şey ancak şimdi mümkündür. Biraz sonra 
şüpheli, daha sonra çok şüpheli. İşlerimizin en mü-
himini şimdiye en yakın plana alalım. En mühim 
işimiz olan nefes almayı tehir etmediğimiz ve şimdi 
yaptığımız gibi. Yemek ve su biraz daha geciktiri-
lebilir, çünkü daha az mühimdir. Biz ise işlerimizi 
ehemmiyetleri nispetinde geciktirmeyi severiz: 
Daha iyi, daha mükemmel yapabilmek için, saade-
timizi bile geciktirir, ümidi hazza tercih ederiz.

Bütün iktidarsızlıklar, irade hastalıkları, tembel-
likler, vehimler, tereddütler, savsaklama illetleri, 
şimdinin kıymetini bilmemekten gelir. Fanilik şu-
urunun eksikliğidir. Günlerin tükenmeyeceği zan-
nından doğan aldanıştır.

Canı tez, velût, çalışkan ve yaratıcı adam, şimdinin 
içindeki imkânları kaçırmak istemeyendir. Çünkü 
bu imkânlara kaçar, çünkü bu imkânlar birbirine 
benzemez, çünkü bu imkânlar fırsatlardır, çünkü 
fırsat kaçar ve geri gelmez.

Her şimdinin içinde bir fırsat gizlidir. Boşuna geçen 
şimdiler kaçırılmış fırsatlardır. Her gece kendi ken-
dimize soralım: “Kim bilir bugün kaç şimdi kaybet-
tim!”

Kahvelerde her gün sayısız şimdiler kayboluyor.

Bir garp mütefekkiri, insanı boş vakitlerinden tanı-
yordu. İnsan cidden boş vakitlerinde hüviyetini ve 
taliini bulur. Boş vakitlerimiz baştanbaşa bize ait 
şimdilerde doludur. Her birinin içindeki imkân ha-
zinesi içinde bahtımızdan parçalar, parçalar vardır. 
Fakat bazı canı çok tez adamlar şimdiyi hırpalar-
lar. Öteki şimdilere bölünmesi lâzım gelen bir işi 
hep bir şimdiye yüklerler. Geciktirmek kadar bu da 
şimdiye hürmetsizliktir. Tereddüdün felce uğrattı-

ğı adamla aklına esenin ilcasının esiri olan adam 
da farksızdır: Biri şimdiyi geciktiriyor, öbürü şim-
diyi aceleye sokuyor. Şimdinin anını iyi tayin etmek 
de şarttır: Önünüzden hızla geçen lastik topu ya-
kalamak için kollarınızı bir lahza evvel veya sonra 
uzattığınız takdirde alacağınız netice bir olduğu 
gibi.

Her işin kendine göre bir şimdisi vardır. O şimdiyi 
iyi sezdiğimiz an “şimdi sırası” diyeceğiz, fakat o 
ideal şimdiyi bulabilmek için ondan evvelki şimdi-
lerin hepsini yoklamalıyız. Her anımızın imkânları 
ve verimleri üstünde hassas olmak.

Peyami Safa, Eğitim Gençlik Üniversite

SÖZ UÇAR
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Ömür dediğimiz kısacık zaman hızla elimizden kayıp 
giderken toplumsal sorumluluklarımız, ailevi görev-
lerimiz ile yeterince yoruluyor ve kalbimize fazlasıyla 

sıkıntı yüklüyoruz. Yıllar geçiyor, yaş ilerliyor ve geriye dö-
nüp baktığımızda elimizde kalan, bir avuç pişmanlık ile geç-
mişe duyulan kocaman bir özlem oluyor. Yazarın söylediği 
gibi “yaşamayı unutmuş insanlar” olarak bizler, o yollardan 
bir daha geçemeyeceğimizi buruk bir hüzünle anlıyoruz 
ama benzer özlemlere, hasretlere yüreğini açmış bizim gibi 
başka insanlar olduğunu fark ederek de bir parça olsun hu-
zur buluyoruz.

Her Gün Özetidir Ömrün yakın ve uzak geçmişimize, geçse 
de derinimizde hep var olanlara narin bir dokunuş gibi… 
Eser, bazen bir ezan sesiyle kendimize gelmeye, bazen Hz. 
Peygamber’in sevgisinde ve özleminde buluşmaya, bazen 
babadan dinlenen asr-ı saadet hikâyeleriyle çocukluğumu-
zu hatırlamaya ve yaşanan anlara şükretmeye davet ediyor 
bizi. 

“Azdan çoğa gidilir” diyor yazar bir hikâyesinde. İnsan, kita-
bı okurken kendisini her gün biraz daha eksilten hayattan 
kaçmayı bir kenara bırakıyor ve sükûnet içinde kendi ger-
çekliğine, özüne dönerek varlığını nasıl da çoğaltabildiğini 
görüyor.  Selim Gündüzalp’in kaleminden okuduğumuz 
hikâyelerde bizi görüyoruz. Küçük şeylerden mutluluk du-
yan, kendine verilenden hoşnut olan, o saf ve temiz çocuk 
tarafımızı anımsıyoruz. Bir bayram gününde kaybettiği eşi-

ne hüzünlenen Gül Anne ile üzülüyor, onun “Kim verirse versin, Rabb’im gönderen sensin.” şükrüne şahit-
lik ediyoruz. Başka bir hikâyede çiçeklerin sırrına vâkıf oluyor, misafir olduğumuz dünya hayatında her 
günümüzü bize bahşeden Allah’a (c.c.) hamt etmeyi bir kere daha samimiyetle hatırlıyoruz.  Ramazan 
ayını beklemenin ve yaşamanın mutluluğunu, gidenlerin hüznünü, duanın güzelliğini, “veren el” olma-
nın kıymetini, küçücük bir tohumla bize nice güzellikler veren Yaradan’a olan hayranlığı, kısaca yaşamın, 
en önemlisi ânın değerini fısıldıyor bize Selim Gündüzalp. 

Her Gün Özetidir Ömrün  daha önce Diyanet Aile Dergisi’nde yayımlanmış sade, akıcı ve samimi bir dille 
kaleme alınan hikâyelerden derlenen bir kitap; okuyanına, yormadan özüne ve Rabb’ine yönelme fikri 
veriyor. Kitap, yazarın sıcak hitabıyla unuttuğumuz bazı şeyleri hatırlatıyor ya da aslında tam da içimizde 
olan ama sezmediğimiz güzellikleri fark etmemizi sağlıyor. İnsanoğlu zamanı sadece tüketiyor. Gündü-
zalp, insana elinde olan nimetleri görmesini,  ölümle olan randevu gelmeden, hayat denen derin uyku-
dan uyanmasını söylüyor.

“Yarın yok, ona göre… Sadece bugün var elde. Yaşamayı ve Yaradan’a şükretmeyi unutmayın.  Aramaya 
gerek yok; o vakit mutluluk bulur sizi.”

Her Gün Özetidir Ömrün
Esma Çetin 

KİTAPLIK
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Bir sokak düşünün; evlerin birbirine yaslanarak ayakta kaldığı, komşu-
ların birbirini selamlamadan geçmediği, kapıların her gün besmele ile 
açıldığı… Bir sokak; çocuk cıvıltılarının akşam ezanına dek dinmediği… 

“Nerede o eski günler…” türevi cümlelerin duyulmadığı, komşuların birbirini 
ailelerinden saydığı… Başkanlığımız yayınları arasından çıkan Fesleğen Sokağı, 
Nehir Aydın Gökduman’ın kaleminden okurlarla buluşan ve tüm bu hasletle-
ri capcanlı sunan bir eser.

Kitap, bu sokakta geçen beş ayrı hikâyeden mürekkep. “Perdeleri Kapalı Ev” 
mahalleli dayanışmasını; “Cimrinin Susuzluğu” hayırda yarışmanın önemini; “Tuzak” Ramazan ayına ver-
memiz gereken değeri; “Sabır Nine’nin Yalnızlığı” anne babalarımızı ziyaret etmeyi ve onları her zaman 
el üstünde tutmayı; “Helal Kazanç” ise helalinden olsun ama az olsun düsturunu ele alıyor. 10 yaş ve üzeri 
çocuklarımıza hitap eden Fesleğen Sokağı pek çok ders çıkarabileceğimiz bir kitap. Aynı zamanda aile içi 
iletişime de yardımcı olabilir. Nasıl mı? Çocuklarla bir hikâyeyi hep beraber okuyabilir ve anlatılandan 
hareketle onlara neyin iyi, neyin doğru olduğunu kendi yaşamınızdan örneklerle aktarabilirsiniz.

Belki gelecekte sizin çocuklarınız da birer Fesleğen Sokağı sakini olacak, istemez misiniz? Bunu sağlamak 
için bugünden başlamak gerekmiyor mu?

Fesleğen Sokağı

Fotoğrafta Ayrı Duran

Muhammed Kâmil Yaykan

Zeynep Demir

Cihan Aktaş, öykü kitabı Fotoğrafta Ayrı Duran’da mültecilik meselesini 
ele alır. Kitap, mültecilik olgusunu ete kemiğe büründürür ve okura on 
dört farklı pencere açar. Fakat bu on dört öykü birbirinin pek de uzağı-

na düşmez, zira aralarına ince bir muvazene ipi gerilmiştir. Öyküler arasın-
da sadece tematik bir bütünlük değil, aynı zamanda bir duygudaşlık da söz 
konusudur. Öyküden öyküye sıçrayan imgeler ile satır aralarında gezinen bir 
kız çocuğu çıkar karşımıza. Bir öyküde izi kaybolan, bir başka öyküde evlatlık 
edinilen bir kız çocuğu...

 “Büyük şeyler sona erer, küçük şeyler baki kalır.” Tarkovski’nin Nostalgia 
filminde yer alan bu unutulmaz tirat, bir yandan insana küçük ayrıntılar 

üzerinden büyük meselelere nasıl yelken açıldığını gösterirken diğer yandan da kişiyi hayata bağlayan 
şeylerin küçük dokunuşlar olduğunun altını çizer. Aktaş da öykülerinde ayrıntılar üzerine evrensel insani 
meseleleri inşa eder. Birey üzerinden toplumsal sorunları irdeler. 
Öykülerde kahramanlar hayatın içinden seçilir. Her biri, her an karşımıza çıkabilecek bizden, içimizden 
insanlardır. Kurgular gündelik yaşamın içinden yol alır. Aktaş, tanığı olduğu çağa öykü kişilerinin diliyle 
seslenir. Özellikle kadın kahramanlar üzerinden bir bilinç aşılamasına girişir. Kişiyi iç dünyasında yakala-
yıp dış dünyada harekete geçirmeyi hedefler. Açık uçlu bırakılarak bir sonuca bağlanmayan öyküler okur-
da bir sınanma duygusu uyandırır. Aktaş öykülerinin bu anlamda bir derdi vardır. Fotoğrafta Ayrı Duran’da 
duygu aktarımı düşünce aktarımına öncelenmiş, hem mültecilere hem de mülteciliğe tanıklık eden top-
luma ayna tutulmuştur. Kişi bu aynada kendini, yaptıklarını ya da yapmadıklarını seyre davet edilir. Bu 
sebepledir ki Fotoğrafta Ayrı Duran vicdana tutulmuş bir aynadır. 

KİTAPLIK
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KÜLTÜR SANAT

Bir Çöl Esintisi: 
MUSTAFA AKKAD

Mücahit Gündoğdu

Bir film, yönetmenine 
değerli payeler kazan-
dırabilir mi? Bir yönet-
men bir filmle ruhun 

çağrısını insanlara ulaştırabilir 
mi? Ticari olduğu kadar dün-
yeviliği belirgin bir sanat dalı 
olan sinemada bu tür aşkın 
eğilimler oluşturmak hiç de 
kolay sayılmaz. Çağrı (1976) ise 
durduğu yer, getirdiği mesaj, 
İslam dünyasında uyandırdı-
ğı heyecanla sinemada yeni 
bir yol açar. Ana arterlerden 
gitmeye alışkın bir toplulu-
ğun önüne yepyeni bir keşfin 
ürünü olan bir patikayla çıkar. 
Suriye asıllı yönetmen Musta-
fa Akkad, Çağrı filmiyle yeraltı 
sularının artezyenlerle kendi-
ni yeryüzüne atışı gibi Holly-
wood’un göbeğinde İslam’ın 
mesajını yeniden insanlığa 
sunar. Bu filmle 20. yüzyılın 
ruhsuzlaşmış insanına hakikat 
esintilerini getirmekle kalmaz 
bütün Müslümanların gönül-
lerini de fetheder. Müslüman-
lar, çok uzun zamandır aradık-
ları o içli ve ümit dolu sesi onun 
filminde bulur. İslam dünyası, 
asırlar boyunca kendini ifade 
edememe hâliyle yüz yüzedir. 
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Karşılarında çok büyük imkânlara sahip devasa 
sanayi kuruluşları, propaganda ağları, teknoloji 
kartelleri vahşi bir dev gibi kımıldamadan du-
rur. Çağdaş yenilgilerin insanı ise bu devasa ya-
ratığın önünde yalnızca büzülür ve korkularını 
büyütür. 1930 yılında Suriye’nin Halep şehrinde 
doğan Mustafa ise sanki bu korkularla alay et-
mek, yeryüzünün tüm inananlarına bir gerçeği 
yeniden hatırlatmak için dünyaya gelmiştir. En 
karanlık çağlarda, bütün dünya bir küfür zinda-
nına bile dönse; inanmış bir müminin kalbinde 
parlayan ateş, o tüyler ürpertici zindanın tüm 
meşalelerini yeniden yakar ve gözleri görmeyen 
milyonlarca insanın gözlerine yeniden fer geti-
rir. 

MUSTAFA’NIN HAYALİ

Mustafa’nın içine doğduğu dünya, sanayi dev-
riminin çoktan yapıldığı, büyük bir küresel sa-
vaşın yaşandığı, insanlık tarihi boyunca haki-
kati temsil eden medeniyetin durdurulduğu, 
İslam dünyasının küresel istilacılar tarafından 
sömürüldüğü bir düzendedir. Osmanlı Devleti 
yıkılmış, başka İslam ülkeleri gibi Suriye de sö-
mürgeleştirilmiştir. Mustafa’nın çocukluğunun 
geçtiği Suriye, Fransız işgalinde bulunan bir 
ülkedir. Bir sömürge ülkesinin, kıstırılmış bir 
milletin ferdi olan Mustafa, bu çevrelenmiş, iç 
karartıcı dünyada yeryüzünü yeniden güzellik-
lerle buluşturmanın hayalini kurar. Henüz 18 
yaşında ABD’ye gidip sinema eğitimi alma ve 
yönetmen olma isteği de bu büyük hayalden 
doğar. Bu istek, 1940’lı yılların Halep’inde ken-
disinin de belirttiği gibi bir şakadan farksızdır. 
Çevresindeki insanlarca alay konusu yapılan bu 
arzu, Mustafa’nın dinmeyen kararlılığıyla ger-
çek olur. Nihayetinde babası onun bir eline tüm 
parası olan 200 doları ve diğer eline de Kur’an-ı 
Kerim’i vererek ABD’ye yolcu eder. ABD’de dün-
yanın en prestijli sinema okullarından biri olan 
UCLA’da (University of California, Los Angeles) 
lisans eğitimi, ardından yine bu alanda otorite 
olan USC’de (University of Southern California) 
yönetmenlik dalında yüksek lisans eğitimi alır. 
Dönemin ABD’sinin makbul vatandaşlığı; be-
yaz, Anglosakson, Protestan (WASP) olmaktan 

geçiyordur. Akkad ise bu kriterlerle herhangi bir 
şekilde uyuşmayan bir kişidir. Böyle olunca ken-
disi gibi ülkenin başka bir dışlanmış yönetmeni 
olan Kızılderili kökenli yönetmen Sam Peckin-
pah’la yakınlaşır. Peckinpah, yalnız ve hüzünlü 
bu Doğulu genci çok sever. Öyle ki; Akkad’ın 
1950’lerin sonlarında CBS televizyonuna yapım-
cı olarak girmesini sağlar.

Uzun yıllar orada çok sayıda program yapan Ak-
kad, Amerikan sinema çevresiyle yakın ilişkiler 
kurar. Hatta küçüklüğünde mahalle sinemasın-
da filmlerini hayranlıkla izlediği ve bir gün ta-
nışma hayalleri kurduğu ünlü yönetmen Alfred 
Hitchcock’u da bu programda ağırlar. Akkad, bu 
çalışmalarıyla sinema dünyasının içine adım 
adım girer. Bu sırada çok sayıda projede çalışır, 
dünyanın birçok yerini gezer, evlenir ve çocuk-
ları olur. Hayatın bu hengâmesi içinde bir şeyi 
biraz geri plana itmiştir. Bu ötelediği şey, onun 

KÜLTÜR SANAT
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kimliğini inşa eden İslam ina-
nışına sinema yoluyla hizmet 
etmektir. Bu, ABD’ye giderek 
rüyalarını gerçekleştirmesi 
için en büyük destekçisi olan 
annesinin de ondan en büyük 
beklentisidir.

Akkad, çocukları doğana ka-
dar bu konuda somut bir adım 
atmaz. Çocukları doğunca Ba-
tı’da yaşayan bir Müslüman 
olarak çocuklarına dinini öğ-
retme meselesiyle yüz yüze 
gelir. Çağrı’yı yapma fikrinin 
bu meseleyle yüzleşmesi so-
nucu çıktığını söyler. Çağrı’yı 
çekmek için cansiperane çalı-
şır. Sponsor bulmak için baş-
kentten başkente gezer du-
rur. Aradığı desteği dönemin 
Suudi yönetimi sağlama sözü 
verir. Ne var ki; sonrasında filme destekleri-
ni çektikleri gibi filmin platosunun kurulduğu 
Fas’a baskı yaparak 15 gün içinde set ekibinin 
sınır dışı edilmesini sağlarlar. Akkad, filmde Hz. 
Hamza rolünde oynayan Anthony Quinn ile be-
raber yalnızca 15 dakikalık kısmını çekebildikleri 
Çağrı’nın kopyasını alarak Libya Devlet Başkanı 
Kaddafi’ye gider. Kaddafi, izlediği kısımdan et-
kilenerek filmi bitirmeleri için her türlü desteği 
vereceğini söyler. Böylece binlerce kişilik ekip 
kafile hâlinde Libya’ya taşınır. Film, Libya’da ta-
mamlanır. 

Akkad, dünya sinema tarihinde pek rastlanma-
yan bir şekilde aynı set ve aynı mizansen içeri-
sinde oyuncuları değiştirerek iki farklı dilde İn-
gilizce ve Arapça olarak iki ayrı film çeker. Filmin 
Arapça versiyonu olan “Ar Risâlah” (1976) Arap 
toplumuna yönelik olarak yapılır. Filmin dünya-
nın genelinde olduğu gibi Türkiye’de de bilinen 
hali Anthony Quinn’li, Irene Papas’lı, Michael 
Ansara’lı ingilizce versiyonudur. Çağrı, Türki-
ye’de âdeta bir Türk filmi gibi çok sevilir ve kabul 
görür. Öyle ki; yıllardır Ramazan aylarında Türk 
televizyon kanalları Çağrı’yı yayımlamak için 

yarışır. Türk seyircisi her ne za-
man olursa olsun Çağrı’yı aynı 
heyecanla izlemeye devam 
eder. Bunda Akkad’ın annesi-
nin Maraşlı bir Türk olmasının 
etkisi olduğu da savunulabilir. 
Akkad bu yüzden Türk kültü-
rüne hiç de uzak değildir. Çağ-
rı’nın İslam anlayışı ile Türk 
halkının İslam anlayışı büyük 
ölçüde örtüşür. Akkad’ın anne 
ve babası Osmanlı dönemi Su-
riye’sinde doğup büyümüştür. 
Dolayısıyla Anadolu’nun en 
ücra köyleriyle Suriye’nin bu 
mahalleleri arasında ruhsal 
bir uyuşum olduğu görülür.

Çağrı ile beraber, birçok Müs-
lümanın sinemaya kalbi ısınır. 
İslam dünyasında umutsuzlu-
ğun hâkim olduğu, Amerikan 

rüyasının bütün dünyayı sardığı bir ortamda 
insanlığa yeniden güçlü bir haykırışla başka bir 
yol olduğu müjdesi verilmiştir. Yıllardır ekilme-
yen bir tarlayı kaplayan pıtraklar arasında tek ve 
göz alıcı nadide bir gül boy vermiştir. Bu gülün 
güzelliğiyle nice gözler kamaşmış, ışıltılarıyla 
milyonlarca kalpte nice başka tomurcuklar filiz-
lenmiştir. Akkad, neredeyse tümüyle İslam’a ya-
bancı olan bir ekiple İslam’ın özünü taşıyan bir 
film ortaya çıkarmıştır. 

AKKAD’IN ÇARESİZLİĞİ

Filmin kaderi üzerinde şüphesiz ki en büyük 
etki Kaddafi’nin filme sahip çıkması olur. Onun 
desteği ve sahiplenmesi olmasaydı bu film belki 
hiç ortaya çıkmayacaktı. Nitekim hayatının son 
yıllarını “Selahattin Eyyubi” ve “İstanbul’un Fet-
hi” film projeleri için finansal kaynak aramakla 
geçiren yönetmen, Çağrı’da olduğu kadar şanslı 
değildir. Bu projeler için çok sayıda söz alsa da 
bütün sözler yavan ve desteksizdir. Akkad’ın 
çektiği bir fetih filminin düşü bile insanı heye-
canlandırmaya yetiyor. Hele Selahattin Eyyubi 
film projesi gerçekleşseydi kim bilir böylesine 
bir film İslam coğrafyasına ne coşkular getirir-
di. Ne var ki; bütün bunları gerçekleştiremeden 

Çağrı ile beraber, 
birçok Müslümanın 

sinemaya kalbi ısınır.
Yıllardır ekilmeyen 
bir tarlayı kaplayan 
pıtraklar arasında 

tek ve göz alıcı nadi-
de bir gül boy ver-

miştir.  

KÜLTÜR SANAT
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Çağrı’nın, Ömer Muhtar’ın yönetmeni, İslam’ı 
vahşetlerine kılıf yapan bir örgütün vicdansız 
bir terör saldırısına kurban gitti. Akkad, “Bütün 
iş parada. Ben para buldum Çağrı’yı, Ömer Muh-
tar’ı çektim. Finans olursa sorun kalmaz. Finans 
sorununu İslam dünyasının çözmesi gerekir.” 
derken önemli bir probleme işaret ediyordu. Bu 
problemin bugün de aşıldığını söylemek müm-
kün değil. İslam ülkeleri birçok konuda olduğu 
gibi ortak bir sinema havuzu kurma konusunda 
da herhangi bir adım atmadı. Böyle bir altyapıyı 
oluşturmadan küresel propaganda ağının karşı-
sında dimdik durmak ise mümkün görünmüyor.

Kaddafi, Çağrı’nın ardından Libya’da emper-
yalizme karşı direnişin sembolü hâline gelmiş 
Ömer Muhtar’ın mücadelesinin filmleştirilme-
sini ister. Küçüklüğü işgal altındaki bir ülkede 
geçen Akkad, işgalin ve sömürünün ne demek 
olduğunu bilen biri olarak bu öneriyi seve seve 
kabul eder. Çöl Aslanı Ömer Muhtar (1981) filmi 
böyle doğar. Film, bir halkın işgale karşı direni-
şini beyaz perdeye taşır. Çağrı’da Hazreti Pey-
gamber’in hayatını sinemada anlatmanın çok 
sayıda zorluğuyla karşı karşıya kalan usta yönet-

men, bu filmde her anlamda büyük bir rahatlı-
ğa erişir. Kaddafi’nin sağladığı bütçe ve bütün 
ülke imkânlarını kullanarak dört başı mamur 
bir film kotarır. Sinemanın bütün olanaklarını 
kullandığını söylediği film onun için bir başka 
övünç kaynağıdır. Bu filmden sonra ise Akkad, 
bir daha Çağrı, Ömer Muhtar çizgisinde filmler 
yap(a)maz. Bunun sebeplerini Çağrı’yı çekerken 
yaşadığı büyük zorluklarda, İslam ülkelerinden 
bu konuda yeterli destek bulamamasında ara-
mak gerekir. 

Akkad, âdeta kurak bir toprakta rengârenk bit-
kiler yetiştirir. Karşısında yorgun bir İslam coğ-
rafyası vardır. Bu coğrafyada hayallerinin ardına 
düşer. Hayallerinin peşinde öyle çatlarcasına 
koşar ki; soluklandığında hayallerinin bile ge-
ride kaldığını görür. Onun yolu, deli tayların, 
uslanmaz savaşçıların yoludur. O sonsuz ferah-
lıktan bir nefes çeker ve dünyaya bir söz söyler. 
Onun bir sözü kurak topraklarda bir ikindi esin-
tisi gibidir. 20. yüzyılda, yeniden dünyanın bo-
ğucu havasını dağıtan büyük yönetmene selam 
olsun.

KÜLTÜR SANAT
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Helikobakter pilori enfeksiyonu nedir?

Helikobakter pilori (Hp) enfeksiyonu, dünyanın en 
yaygın enfeksiyon hastalıklarından biridir. İnsanlık 
âleminin neredeyse yarısının bu bakteriyi mide-
sinde misafir ettiği tahmin edilmektedir. Görülme 
sıklığı sosyoekonomik etkenlerle yakından ilgili 
olup gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın olarak 
görülür.

Ülkemizde her 10 kişiden 8’i, Avrupa’da ise 10 kişi-
den 4’ü bu bakteriyi taşımaktadır. Hp, dünya üzerin-
de pek çok kişinin mide mukozasında kolonize ol-
masına karşın sadece %10’unda hastalık sebebidir.

Bağırsak florasında bulunan ve herhangi bir soruna 
yol açmayan Helikobakter pilori, mideye yerleşti-
ğinde hastalık sebebine dönüşebilmektedir. Nor-
mal şartlarda midedeki asidik ortam; virüs, bakte-
ri ve diğer mikroorganizmaların midede hayatta 
kalmasını engeller. Peki, nasıl oluyor da en dirençli 
bakterinin bile en fazla 15 dk. savaşabildiği bu or-

tamda Hp yaşamını sürdürebiliyor? Bu bakteri, ko-
ruyucu ve güçlü bir hücre zarına ve midedeki üreyi 
amonyağa çevirerek mide asiditesini nötr hâle geti-
ren, böylece hayatta kalmak için kendisine daha uy-
gun bir pH sağlayan “üreaz” adında özel bir enzime 
sahiptir. Ayrıca stres, bazı ilaçlar, sindirim sistemin-
de oluşan gaz vb. faktörler mide asidini azaltarak 
bakterinin midede yaşamını sürdürmesine imkân 
tanımaktadır.

Belirtileri nelerdir?

Helikobakter pilori enfeksiyonu çoğunlukla hiçbir 
belirti vermeden sürebilmekteyken bazı hastalarda 
midede hafif ekşime, yanma, gaz, şişkinlik; bazıla-
rında çok şiddetli mide ağrıları ve yanmalarına yol 
açabilmektedir. Bazı hastalarda bulantı, kusma, iş-
tahsızlık, kilo kaybı ve kanamaya bağlı koyu renkli 
dışkılama da görülebilmektedir.

Nasıl bulaşır?

Helikobakter pilori enfeksiyonu bulaşıcıdır. Tam 
olarak bilinmemekle birlikte bulaşma yolu olarak 
genellikle yetersiz hijyen koşulları gösterilmektedir. 
Meyve ve sebzelerin iyi yıkanmaması; çatal, kaşık, 
tabak, havlu veya diş fırçalarının ortak kullanımı; 
tuvalet sonrası ellerin iyi yıkanmaması gibi fak-
törler bulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Borulardaki 
çatlaklardan içme suyuna kanalizasyon suyu karış-
ması bulaşmayı hızlandırmaktadır. Kısaca Hp’nin, 
kişiden kişiye fekal-oral yolla (dışkı ürünlerinin ağı-
za alınmasıyla) veya oral-oral yolla (ağızdan ağıza) 
bulaştığı düşünülmektedir.

Teşhis

Helikobakter pilori testlerinden önceki bir ay içeri-
sinde bakteri sayısını azaltan ve tanıyı güçleştiren 

MİDEMİZDEKİ İSTENMEYEN MİSAFİR: 
HELİKOBAKTER PİLORİ

Op. Dr. Mesut Tuluğ / Genel Cerrahi Uzmanı
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PPİ (halk arasında mide koruyucu olarak adlandırı-
lan ve içeriğinde omeprazol, esomeprazol, lansop-
razol, pantoprazol ve rabeprazol aktif maddelerini 
içeren ilaçlar), antibiyotikler ve Bizmuth içeren ilaç-
lar kullanılmamalıdır.

Helikobakter pilori enfeksiyonunda pek çok tanı 
yöntemi uygulanabilir.

Gaitada Antijen Testi: Güvenirliği yüksek, maliyeti 
oldukça düşük bir testtir. Endoskopi yapılmadan 
tanı konulmasına imkân verir. Fakat hasta bu test 
öncesinde antibiyotik, PPİ ve Bizmuth kullanmışsa 
sonuç yanıltıcı olabilir. Test, ilaçlar kesildikten bir ay 
sonra yapılmalıdır.

Üre Nefes Testi: Güvenilir, hassasiyeti ve doğruluğu 
yüksek bir testtir. Ancak maliyeti dışkı testine göre 
biraz daha yüksektir. Endoskopi yapılmadan tanı 
konulmasını sağlar fakat dışkı testi daha avantajlı 
olduğu için kullanımı azalmıştır.

Seroloji Testi: Kanda Hp’ye karşı oluşmuş antikorla-
rı saptayan bu testler, kolay uygulanabilirliği ve hızlı 
sonuç vermesi bakımından yaygın olarak kullanıl-
maktadır.

Endoskopik Üreaz Testi: Endoskopi sırasında alınan 
mukoza örneği; içerisinde üre, tampon ve pH gös-
tergesi bulunan bir sıvıya atılır. Bakterideki üreaz, 
üreyi amonyağa dönüştürür ve sıvının pH’ı yükselir. 
pH göstergesi renk değiştirerek tüpteki sıvıyı kırmı-
zı yapar ve buna üreaz testi pozitif denir. “CLO test” 
denen hazır ticari kitlerle de bu test yapılmaktadır. 
Çabuk sonuç verir ve maliyeti biraz daha düşüktür. 
Güvenilir bir testtir ancak hasta antibiyotik, PPİ 
veya Bizmuth kullanıyorsa tanısal doğruluğu azalır.

Endoskopik Biyopsi ve Histopatolojik İnceleme: En-
doskopide alınan parça patoloji uzmanı tarafından 

mikroskopla incelenir. Oldukça güvenilirdir. Alınan 
biyopsi sayısı arttıkça testin doğruluğu da artar.

Tedavi
Helikobakter pilori enfeksiyonunda 14 günlük bir 
antibiyotik tedavisi uygulanmaktadır. Fakat ne ya-
zık ki tedavideki başarı oranı yaklaşık %65’tir. Bu 
başarısızlığın en önemli nedeni de antibiyotiklerin 
çok yoğun ve çoğu kez gereksiz kullanımından kay-
naklanan antibiyotik direncidir. Bu tedaviden bir ay 
sonra tekrar test uygulanır ve midedeki mikrobun 
temizlenip temizlenmediği araştırılır. Eğer tedavi 
başarısız olmuşsa dört ilaçtan oluşan ve başarı ora-
nı %77-97 olan tedavi rejimi uygulanır.

Her iki basamakta da başarılı olunamazsa hasta-
nın mutlaka üst seviye gastroenteroloji kliniklerine 
sevk edilmesi gerekir.

Helikobakter pilori enfeksiyonunun, bazı insanlar-
da hiçbir soruna yol açmazken bazılarında çok şid-
detli gastrit, ülser ağrılarına hatta mide kanserine 
yol açmasının nedeni tam olarak izah edilememek-
tedir. Bu sebeple de belirti göstermeyen hastaların 
tedavi edilip edilmemesi konusunda tam bir fikir 
birliği yoktur. Tedavide kullanılan antibiyotikler 
yeterli doz ve sürede kullanıldıklarında başarılı so-
nuç alınabilmektedir. Bununla birlikte tedavinin 
yan etkileri dikkate alınarak bakteri varlığı gösteren 
herkese bu tedavinin uygulanması gereği tartışıl-
maktadır.

Helikobakter pilori günümüzde çok sık karşılaşılan 
ve direnç problemi nedeniyle tedavisi gittikçe zor-
laşan bir mikroptur. Eğer uzun süredir devam eden 
mide şikâyetleriniz varsa bu şikâyetlerin müseb-
bibinin midenizde barındırdığınız bir sinsi misafir 
olabileceğini unutmayın!
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Kastamonu Müdafa-i Hukuk 
şubesi kadınlarının 1922’de 
Lord George’nin hanımına çek-
tikleri bu telgraf; Yassı Çemen 
Savaşı’ndan Niğbolu Zaferine, 
İstanbul’un Fethinden Balkan 
Muharebelerine kadar cephe 
cephe direnen, Çanakkale’de 
Erzurum’da destan yazan Ana-
dolu kadınının geçmişte olduğu 
gibi Kurtuluş Mücadelesindeki 
vazifesini de dünya milletlerine 
gururlu bir haykırışıydı aslında.

Ne Hayme Analar biter bu top-

raklarda “Devletin hamurunu 
yoğuran” ne Hüma Hatunlar yok 
olur “Fatihler doğuran”... Tam 
“Bitti, hasta adam ölüyor!” diye 
nida ederken ağyar; bir Kurtuluş 
Savaşı vuku bulur ve Şerife Bacı-
lar, Nezahat Onbaşılar, Kara Fat-
malar, İğneli Hatunlar, Selanikli 
Ayşe Çavuşlar ve daha niceleri 
yeni destanlarla düşman dur-
durur. 

Kadim tarihimizde, hemen he-
men her savaşta olduğu gibi 
Kurtuluş mücadelemizde de 

kadınlar ayrı bir yer tutar. Üs-
telik öyle olaylar yaşanmıştır ki 
koskoca bir tarihi bir hikâye ile 
akıllara kazır, ansiklopedilerle 
anlatılan ahvali özetler. Harp 
Mecmuası’nda kayda geçmiş ve 
gerçek bir hikâyedir genç subay 
Abdülkadir Kemal’in yaşadıkla-
rı…

“Bilecik İstasyonu’nda askerî bir 
tren harekete amade idi, loko-
motif istim hazinelerinde fazla 
geleni keskin bir hışırtıyla sema-
ya savuruyordu. İkinci kampa-

Son Yongam Nermin Taylan

“Türk milletinin savaşlarda kadınlı erkekli can vermeyi asla düşünmeyeceği, eğer silah ve
cephanemizin bulunmadığına ümit bağlanıyorsa, düşmanları tırnaklarımızla boğacağımızı

ve gerekirse toprağın üstünde şerefsizce yatmaktansa, toprağın altında kahramanca
yatmayı tercih edeceğimizi bildiririz.”

GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ
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na çalınmış olmalı ki vagonlara 
inen binen yok. (…) Trenin tam 
karşısında ve kapısı açık kırk 
beşlik bir vagonun hizasında bir 
karaltı vardı, oraya mıhlanmış 
duruyordu. Abdülkadir Kemal 
bu karaltının ne olduğunu anla-
mak istemişti, evvela nöbetçidir 
diye hükmetti. Hakikatte bu bir 
evlad-ı vatan bekleyen şefkatli 
bir anneydi. Yanına yaklaştığı 
vakit, vücudu manevi kederlerin 
büktüğü bellerin rükû şeklini 
andırır bir şekilde biraz önüne 
doğru eğilmişti. Elinde bir değ-
nekcik, sırtında bağlı bir torba 
vardı. (…) Abdülkadir yaklaştı:

-Valide burada ne duruyorsun? 
Sualiyle aşağıdaki konuşma 
başladı:

-Şimendiferde asker oğlum var; 
onu geçirmeye, selametlemeye 
geldim. Söğüt’ün Akgünlü kö-
yünden, Osmancığın ana yata-
ğından Mahmud oğlu Hüseyin.

-Çağırayım mı, görmek istiyor 
musun?

-Ona bir sözüm var, söyleyecek-
tim. Zahmet olmazsa, sana dua 
ederim.

Abdülkadir vagona koştu. Bir 
künye okudu. Mahmud oğlu 
Hüseyin, Söğüt. Bir ses:

-Efendim. Benim Mahmud oğlu 
Hüseyin. Söğüt, Akgünlü’den.

-Gel oğlum, anan seni görmek 
istiyor.

Delikanlı vagondan atladı. Şim-
şeğin ışığı altında seçilebilen 
levendine bir vücut, filiz gibi 
bir boy, Hüseyin Polat, mühey-
kel gibi hazır ol vaziyetinde sağ 
el selam ve ihtiram mevkiinde 
Abdülkadir’in karşısında emre 
amade idi. Beraberce yürüdüler. 
Muhterem validenin karşısında 
durdular. Hüseyin anasının elini 
öptü. Zavallı valide ciğerparesi-
ni bir daha kokladı. Dedi ki:

-Hüseyin... Dayın Şıpka’da, ba-
ban Dömeke’de, ağaların da 
Çanakkale’de yatıyorlar. Bak 
son yongam sensin! Minareden 

GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ

ezan sesi kesilecekse, caminin 
kandilleri körlenecekse, süt-
lerim haram olsun, öl de köye 
dönme. Yolun Şıpka’ya uğrarsa 
dayının ruhuna Fatiha okumayı 
unutma! Haydi oğul, Allah yolu-
nu açık etsin.

Hüseyin bu sözleri kalbinin en 
derin ahd ve vefa yerine gömdü-
ğünü ima eden bir saygı ile din-
lemişti. Anasını ve Abdülkadir’i 
selamladı, gitti. Abdülkadir bu 
büyük ruhlu kadınla yalnız kal-
mıştı, sordu:

-Valide demek ki sizin soyun 
erkekleri hep şehit oldular öyle 
mi?

-Yalnız bizim soy değil, oğul. Elli 
yıldır köyümüz köy mezarlığına 
bir delikanlı gömmedi. Din dur-
sun da ko biz hep ölelim.

-Şimdi köyünüzde hiç erkek yok 
mu?

-Bizi beğenmediniz mi? Hiçbir 
işimiz geride kalmadı. Evvelden 
nasılsak yine öyleyiz, bağrımıza 
kara taş bağladık düşman mah-
voluncaya kadar dayanacağız. 
Yaradan’ım bana o günü göster-
meden canımı almasın, dedi. 

Abdülkadir bu ulu validenin 
karşısında donmuş kalmıştı. Da-
yanamadı, gözünden iki iftihar 
damlası salıverdi, iman ve kana-
atle şu sözleri söyleyerek ayrıldı:

Milleti doğuran da ana, yaşatan 
da.”(Harp Mecmuası, sayı 17, 267,268)
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Kimi insan vurmak istemez serini yere. 
Kan kusar ama sığınır kızılcık şerbeti-
ne. Gel saygı duy sen böyle insanlara. 
Mücadele etmek kolay değildir çünkü 

hayatla. Bunun bir çeşit başarı olduğunu dü-
şünebilirsin, onurlu bir hayat mücadelesi de 
diyebilirsin. Öyle ya da böyle, hiç fark etmez! 
İnsanı sorgulamak, insana düşmez… Keyfî bir 
muhabbet konusu olmamalı tutumlar. Eleştiri 
deyince bu kadar pervasızca mı davranmalı in-
sanlar? Yok! Biraz anlamak gerek hâlden. Kim 
bilir kimin acısı daha derin kimden. Ben derim 
ki; insanın acısı serinde durur. Ağacın kurdu 
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ATALAR NE SÖYLER
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içinde olur. Bilemez âdem, âdemin içini. Nasıl sı-
nanır, nedir onun geçimi… Velhasılıkelam, herkes 
kendi usulüyle verir kendi savaşını. Gel sen karış-
ma,  varsa bir hak, Allah’a verir kul hesabını. 

Hak demişken… Sen sen ol, mazlumun gözünden 
akıtma yaş. Bir bakmışsın gün doğmadan, ona inci 
olur, sana taş. Sanır mısın ki unutulur gider yapılan 
muamele. Kâr kalır yenilen hak, yiyene. Ama yok! 
Öyle değil işin aslı. Hak korur daima, haklının pa-
yını. Yanına kâr kalmaz kötülük edenin. Mazlum 
karşılığını alır elbet, döktüğü alın terinin. Güçlü, 
gücüyle övüne dursun, gün olur devran döner. Dağ 
kadar kötülüğü, darı kadar hak yener… Diyeceğim 
o ki; gel iyilikten şaşma, ikiyse birini paylaş. Hırs-
tan, kibirden ayrılarak inayete yaklaş. Gönül ister 
ki insan insanı kollasın. Kimse kimseye muhtaç 
olmasın. 

Şükürsüzlükten dem vurmak isterim biraz da. Ne 
çok memnuniyetsiz insan var etrafta. Her şeyde 
bir kinaye, her şeye bin bahane. Ne şükrü vardır 
böyle insanların ne teşekkürü. Ağzınla kuş tutsan 
cinsini sorar, onu da beğenmez, altında buzağı 
arar. Düğüne gider zurna beğenmez, hamama gider 
kurna beğenmez. Ne kendi uğraşır kendini yorar, 
ne de başkasının yaptığına kalır minnettar. Sahip 
olduklarına razı olmaz, hep daha fazlasını ister, 
ne yapsan doymaz. Nedendir bilinmez bu büyük-
lenme. Kendini fazla önemseyip başkalarından 
yüksek görme… Dönüp bir baksa aynaya, farkına 
varacak aslında. Ne iş gelir elinden, kime ne hayır 
çıkmış dilinden. Kendinde de yok hiç meziyet. Bil-
miyor ki yaptığı, özüne eziyet. Ah insan! Yanlış yol-
da olduğunu hiç kabullenmez. Kibirden burnunun 
ucunu bile görmez…

İnsanları say, sev, hürmet et daima. Her kuldan 
öğreneceğin bir şeyler vardır mutlaka. Herkesi 
dinle, her şeyi kalbinle özümse. Kötü diyorlarsa 
vardır bir hikmet, iyi diyorlarsa hakkıyla teşekkür 
et. Övüyorlarsa alçak gönüllülüğü bırakma elden. 
Yeriyorlarsa, kötü sözü uzak tut dilinden. Hoşgörü 
ve iyi niyet eksik olmasın yaşamında. Ama tedbir 

almayı da sakın ha unutma. Fazla övgü, dikkat 
et başını döndürmesin. Sana istemediğin sözler 
verdirmesin. İnsanların tavsiyelerini ciddiye al, 
önemse. Lakin tutup da istenmedik dolduruşlara 
gelme. Cömert derler maldan ederler, yiğit derler 
candan ederler. Kendinin farkındaysan şayet, kan-
mazsın bu abartılı iltifatlara. Değilsen de artık, var 
ak çeşmelerde başını yıka… 

Gün gelir kolaylıkla karşılaşırız, gün gelir zorluğu 
yaşarız. Böyledir bu dünyanın düzeni. Hep güldü-
recek değil ya seni. Hüzün de var yaşamda, mut-
luluk da. Gözyaşı da var, kahkaha da. Ölüm de var, 
düğün de. Zulüm de var, iyilik de. Dim dik durmak 
lazım gelir ayakta. Kim aksini iddia etmiştir ki bu 
sınavda… En güçsüz hissettiği anlarda bile direnir 
insan. Bilir ki bir şekilde elinden tutacaktır Yara-
dan… Sakın kapıp koyuverme kendini. Savrulup 
gitme bir yaprak misali. Dirayetli ol, sımsıkı tutun 
dalına. Sen ki insanoğlusun, kendini hafife alma. 
Cismine güven ve sarıl özüne. Dertler o kadar da 
büyük görünmesin gözüne. Durduğun yerden 
emin ol daima. Ağır yongayı yel kaldırmaz unutma…

Gel bozma niyetini. Sen daima temiz tut kalbini. 
Güzel düşün, güzel olsun. Şerrin yerini hayır tut-
sun. Gözlerin hep doğruyu seçsin. Yanlış, varsın 
kendi yolundan geçsin. Göreceksin ki işlerin hep 
rast gidecek, Allah, sana istediğinden fazlasını ve-
recek… Gün günden gelirse iyi, niyetin doğru yolda 
belli ki. Bugün aratıyorsa dününü, aç tutma derim 
ben iki gözünü. Şükürde ol daima. Tamah seni yarı 
yolda koyar unutma! Heybene iyi niyet, gönlüne 
feraset dolsun. Niyetin halis, harmanın tepecik olsun.

Bil ki sen halis tuttukça niyetini, Hak, fazlasıyla ve-
recek sana nasibini. Velev ki aldandın şu dünyanın 
rengine. Hırs, bir perde gibi indi gözlerine. İflah 
olmaz bir derde kapıldın. Cismini her şeye yeter 
sandın. Gel dön yol yakınken bu yanlıştan. Hırs ki 
seni çıkmaza sokar en baştan. Gözü açık olandan 
değil, niyeti temizden sorulur insan.

ATALAR NE SÖYLER



74 Aile | Ocak 2019

Asıl adı Hind bint. Ebî Ümeyye olup kün-
yesini Seleme adındaki ilk çocuğundan 
dolayı almıştır. Babasının ismi Huzey-
fe’dir ve Kureyş’in Mahzûmoğulları bo-

yuna mensuptur. (İbn Sa’d, VIII, 86-87.) Ümmü Seleme 
(r.a.), aynı kabileden Abdullah b. Abdilesed (r.a.) 
ile ilk evliliğini yapmış, bu evlilikten Seleme, Ömer, 
Dürre ve Zeyneb isimli çocuklar dünyaya gelmiştir. 
(İbn Abdilberr, IV, 1939.)

Hem Ümmü Seleme (r.a.) hem de eşi, ilk Müslü-
manlar arasında yer almışlardır. Bi’set’in 5. (M.615) 

senesinde Habeşistan’a ilk hicret eden 11 erkek, 
4 kadın arasında Mahzûmoğulları’ndan Ümmü 
Seleme (r.a.) ile eşi Ebu Seleme de (r.a.) vardı. ( İbn 

Hişâm, I, 345-355.)

Ebu Seleme (r.a.), İkinci Akabe Biatı’ndan bir yıl 
kadar önce Medine’ye hicret için gerekli hazırlık-
lara başladı. Fakat kabilesi ve akrabalarından bazı 
kimseler yollarını keserek onların Medine’ye hicret 
etmelerine mani oldular. Ümmü Seleme’yi (r.a.) 
eşinden ayırdılar. Çocuğu da kendi yanlarına aldı-
lar. Ümmü Seleme (r.a.), bundan sonraki gelişme-

MÜMİNLERİN ANNESİ: 
HZ. ÜMMÜ SELEME (r.a.)

Prof. Dr. Âdem APAK

SAHABE HAYATLARI
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leri şöyle anlatır: “Kocam Ebu Seleme, Medine’ye 
gitti. Beni kocamdan ve oğlumdan ayırdılar. Bir 
yıla yakın bir süre her sabah Safa Tepesi’nde Ebtah 
denilen yere çıkar, Kâbe’ye doğru dönerek akraba-
mı lanetlerdim. Bir gün, kabilem Muğireoğulların-
dan biri yanıma geldi. Hâlimi görünce bana acıdı. 
Gidip Muğireoğullarına, ‘Şu zavallı kadını kocasın-
dan ve oğlundan ayırdınız, niçin onu hâlâ serbest 
bırakmıyorsunuz?’ dedi. Bunun üzerine Muğireo-
ğulları bana, istiyorsan kocanın yanına git dediler. 
Abdulesedoğulları yanında bulunan oğlum Sele-
me’yi de bana geri verdiler.” (İbn Hişâm, II, 111-113.)

Ümmü Seleme’nin (r.a.) eşi Ebu Seleme (r.a.), Hz. 
Peygamber (s.a.s.) ile Bedir ve Uhud savaşlarına 
katıldı. Uhud savaşında müşriklerden Ebu Üsâ-
me’nin attığı bir okla kolundan yaralandı. Bir ay te-
davi gördükten sonra yaranın üzeri kapandı, iyileş-
tiği zannedildi. Ancak bir süre sonra iyileşmiş gibi 
görünen yarası tekrar açılmaya başladı. Büyük kan 
kaybı sebebiyle vefat etti. (İbn Sa’d, III, 240-241, VIII, 87-89.)

Ümmü Seleme’ye (r.a.) kocasının ölümünden son-
ra önce Ebu Bekir (r.a.), ardından Ömer b. Hattâb 
(r.a.) evlenme teklifi götürdüler fakat o, çocuk-
larının bakımıyla ilgilenmek ve bütün zamanını 
onlarla geçirmek istediğini belirterek her ikisinin 
teklifini de reddetti. Bu gelişmelerin ardından Hz. 
Peygamber (s.a.s.), elçi göndermek suretiyle ken-
disiyle evlenmek istediğini bildirdi. Ümmü Seleme 
(r.a.), gelen şahsa kendisinin yaşlı, çocuklu, üstelik 
çok kıskanç bir kadın olduğu bildirip Hz. Peygam-
ber’in (s.a.s.) teklifini kabul etmek istemedi. Bu-
nun üzerine Allah Resulü (s.a.s.), “Yaşlı olduğunu 
söylüyorsun, ben senden daha yaşlıyım. Kıskanç-
lıktan bahsediyorsun, Allah’a dua ederim, umulur 
ki Allah onu senden giderir. Çoluk çocuğunun ba-
kımı ise Allah ve Resulü’ne aittir.” dedi. Bunun üze-
rine Ümmü Seleme (r.a.), hicretin dördüncü yılının 
şevval ayında Hz. Peygamber’le (s.a.s.) nikâhlandı. 
(İbn Sa’d, VIII, 90-92.)

Ümmü Seleme (r.a.), hicretin beşinci yılında yapı-
lan Hendek Savaşı’na, Müreysi ve Dûmetü’l-Cen-
del Gazvesi’ne; Hicretin yedinci yılında Hayber’in 
ve Mekke’nin fethine, Huneyn Savaşı’na katıldı; 
Tâif kuşatmasında Hz. Peygamber (s.a.s.) ile birlik-
te bulundu.

Hicretin altıncı yılında Hz. Peygamber (s.a.s.), 
umre yapmak ve Kâbe’yi ziyaret etmek amacı ile 
1400 kişilik sahabe topluluğu ile Mekke’ye doğru 
yola çıktı. Kureyşliler ne olursa olsun Müslümanla-
rı Mekke’ye sokmamaya karar vermişlerdi. Görüş-
meler sonucunda Mekke temsilcileriyle Hudey-
biye Barış Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın 
maddelerinin bir kısmı Müslümanların aleyhine 
görünüyordu. Zira anlaşmaya göre, Müslümanlar 
o yıl içinde Kâbe’yi ziyaret edemeden geri döne-
ceklerdi. Ertesi yıl ise ziyareti üç gün içinde yapa-
caklar ve Mekkeliler ile herhangi bir ilişkiye gire-
meyeceklerdi. (Buhârî, Meğâzî, 35.) Ayrıca Mekke’den 
hiç kimse velisinin izni olmadan Müslümanların 
tarafına geçemeyecek; aksi takdirde geri gönderi-
lecek, buna karşılık Medine’deki Müslümanlardan 
biri Kureyş tarafına giderse iade edilmeyecekti. Bu 
şartlar karşısında neredeyse bütün ashab hayal kı-
rıklığı içindeydi. Hz. Peygamber (s.a.s.) yanındaki-
lere, “Kalkın, tıraş olun, kurbanlarınızı kesin.” tali-
matını verdi. Ancak ashabdan hiçbiri bu emre itaat 
etmedi. Bu durum Hz. Peygamber’i (s.a.s.) son de-
rece üzdü. Mahzun bir şekilde hanımı Ümmü Se-
leme’nin (r.a.) çadırına girdi. Ümmü Seleme (r.a.), 
“Ey Allah’ın elçisi, emretmek yerine yapmanız, bu 
sıkıntıdan daha iyidir. Siz çıkın, onlarla konuşma-
dan işinizi yapın, saçınızı tıraş edin ve kurbanınızı 
kesin; onlar size uyacaklardır.” tavsiyesinde bulun-
du. Hz. Peygamber (s.a.s.) bunun üzerine kalktı, 
çadırdan dışarı çıktı. Medine’den getirmiş olduğu 
kurbanları kesti. Bunu gören sahabiler onun bu-
lunduğu tarafa doğru yönelerek kurbanlarını kes-
meye başladılar. (Buhârî, Cizye ve’l-Muvâdaa, 18.)

Ümmü Seleme (r.a.), Resul-i Ekrem’in (s.a.s.) vefa-
tından sonra hiçbir idari ve siyasi faaliyete karış-
madı, toplum içindeki saygın konumunu hayatının 
sonuna kadar korudu. 84 yaşında iken Medine’de 
vefat etti ve Bakî Mezarlığına defnedildi. Ümmü 
Seleme’den (r.a.) pek çok kişi hadis rivayet etmiştir. 
Kendisinden rivayet edilen ve sahih hadis kitapla-
rında yer alan hadisler, daha ziyade ibadet, edep 
ve ahkâmla ilgilidir. (Ayşe Abdurrahman, Terâcimü Seyyi-

dâti Beyti’n-Nübüvve, s. 320-332; Kazıcı, Ziya, Hz. Muhammed’in 

Aile Hayatı ve Eşleri, s. 215-240.)

SAHABE HAYATLARI
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Hepimizin az çok ilgisini çekmiştir gökyüzü. Sonsuz bir derinlik, sayısız 
yıldız ve binlerce galaksi. Bu uçsuz bucaksız karanlık içinde, uydumuz 
Ay’dan sonra bize en yakın olan komşumuz: Mars. Namıdiğer “Kızıl Ge-
zegen”. Bir günü 24 saat, 39 dakika ve 35,244 saniye; bir yılı ise 1 yıl, 320 gün 
ve 18,2 saat olan Mars; Güneş Sistemi’nde dördüncü sırada yer alıyor. Güneşe 
bizden daha uzak olduğu için sıcaklığı da bir hayli düşük. Yüzey ısısı ortalama 
-63°C.

55 milyon km uzakta olan, ilk olarak yaklaşık 4000 yıl önce Mısırlılar tarafından keşfedildiği düşünülen 
Mars’ı, bugün neredeyse avucunun içi gibi biliyor insanlık. Geçtiğimiz ay Mars yüzeyine iniş yapan InSi-
ght uzay aracı, sondaj yoluyla yüzeyi neredeyse karış karış taranıp haritalanan Mars’ın yeraltı yapısını da 
inceleyecek.

 Hepimizin Komşusu: MARS

-  Güneş Sistemi’nin bilinen en büyük dağı, 
Mars’ta bulunan Olympus Mons. Ever-
est’in yaklaşık üç katı olan bu dağ 26 bin 
400 metre yükseklikte. Kapladığı alan ise 
300.000 km2. Yani ülkemizin yarısından 
biraz daha küçük.

-  Mars’ın Phobos ve Deimos isimli iki 
uydusu var. Deimos, Mars’ı 30 saatte bir 
dolanıyor; Phobos ise 11 saatte. Ancak 
bu süre, her geçen gün Mars’ın çekim 
gücünden dolayı kısalıyor. Uzmanlar yak-
laşık 50 milyon yıl içinde Phobos’un Mars’a 
çarpacağını bildiriyor.

Biliyor muydunuz

AKLİYAT

Adı sadece antik metin-
lerde geçen ve izine daha 
önce rastlanılmayan Tenea, 
geçtiğimiz ay arkeolog-
lar tarafından bulundu. 
Yunanistan’ın Mora yarı-
madasında bulunan antik 
kente ait yapılara ve şehir 
duvarlarına ulaşıldı. Tarihi 
üzerine araştırmaların 
devam ettiği kentin Truva 
Savaşı’ndan kurtulanlar 
tarafından kurulduğuna 
inanılıyor.KEŞF

  Kayıp Şehir TENEA Bulundu

Kağan Yaman



Aile | Ocak 2019 77

AKLİYAT

Araç kullanırken telefon kullanımı, kaza riskini 23 kat ar-
tırıyor. Hem görsel hem zihinsel hem de koordinasyon ve 
konsantrasyon dağınıklığına yol açan telefon kullanımı; 
algılarımızı bloke ediyor ve çevresel uyaranları engelliyor. 
Uzmanlar kazalardaki artış oranını telefon kullanımına 
bağlıyor ve can kaybını engellemek için direksiyon başın-
da telefonu bırakmamızı tembihliyor. Son olarak şunu da 
söyleyelim: Trafik mevzuatında yer alan caydırıcı cezalara 
ve her geçen gün şahit olduğumuz onlarca kazaya rağmen 
ülkemiz, bir araştırma sonucuna göre, direksiyon başında 
telefon kullanımında ne yazık ki dünya birincisi.

Telefonu Bırak

Kısa Kısa

!
Antarktika’ya Bilim Üssü: Sana-
yi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, 3. Antarktika Bilim Se-
feri’nin 25 Ocak’ta başlayacağı-
nı bildirdi. 11’i Türk, 4’ü yabancı 
toplam 15 araştırmacı, kıtada 
geçici “Türk Bilim Üssü” kuracak.

KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA

5G Teknolojisi Geliyor: 5G 
teknolojisini ilk kullana-
cak ülke Güney Kore oldu. 
Şu anki 4G teknolojisi ile 
saniyede 1 gigabite işlem 
yapabilirken 5G bu hızı 10 
gigabite’e çıkaracak.

Evren Ne Renktir? Kimine göre siyah, kimine göre soluk yeşil olan 
evrenin rengi, yapılan araştırmaların sonucunda belli oldu. 200 bin 
galaksi ışığını inceleyen bilim adamları evrenin köstebek derisi ren-
ginde olduğunu keşfetti.

Herkes Aynı Anda Zıplarsa 
Ne Olur? Dünya’nın bugünkü 
nüfusu yaklaşık olarak 7,53 
milyar. Herkes aynı anda 30 cm 
yüksekliğe zıplarsa Dünya’nın 
yerini bir anlık bile olsa değiş-
tirebiliyoruz.

DİKKAT
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Yaşadığımız o güzel günler kalmamalı tozlanmış fotoğraflarda... 
Kırlarda yine el ele yürümeliyiz. Çiçeklerle süsleyip dünyayı, ha-
kikatle yeşertmeliyiz. Her şeyden evvel buluşmalıyız seninle, ilk 

buluştuğumuz Edebali Dergâhı'nda. Öylesine bir vuslat olmalı ki tek-
rar Söğüt’ten aydınlanmalı dünya. Ve tekrar o soylu çınarın dalları göl-
gelemeli mazlumları, zulmün harlı alevinden...
Tüm dualar bu vuslatı arzuladı. Türküler senin dönüşüne kuruldu. Yıl-
ların ve belki asırların silemediği bir heyecanla...
Vahşi bir savaşın ortasında can veren bebekler ve ağlayan analar aş-
kına, yarım kalmış hevesler ve direnişler aşkına, ersiz kalan gelinler ve 
yetim çocuklar aşkına, yıkılan şehirlerimiz ve unutulan türkülerimiz aş-
kına, füzeye karşı duran sapan taşları ve çöllere serili şehitler aşkına, 
mazideki mutluluklar aşkına... 
Dön nazlı gelin! Dön kutsal mana! Dön çöl rayihası! Dön pala savaşçı! 
Dön Ayyıldız çehrelim! Dön!
Mutlaka geleceksin bir gün. Aldırmayacaksın düştüğümüz gaflet uyku-
suna ve kızıp küsmeyeceksin vefasızlığımıza. Alıp mazlumları bu karan-
lık kâbustan emin yerlere götüreceksin.
Ayyıldız’ım benim...
Bu gece kanatlarına yüreğimi de iliştirip sana uçurduğum türkülerle 
dalgalan.

Sümeyra Meriç "…Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih 
amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana 

döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım." (Ahkâf, 46/15.)
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