




Kıymetli Okurlarımız, Sevgili 
Öğrenciler;

İnsanlar, genetik yapılarında 
barındırdıkları yetenekler gibi ba-
şarılarını da gelecek nesillere akta-
rabilmektedirler.. Bilimde, sanatta, 
edebiyatta birçok başarıya imza atmış 
bir milletin gelecek nesilleri de bun-
dan mahrum olmayacaktır şüphesiz, 
ancak onu arayıp bulmakta, külle-
rinden yeniden doğmakta marifet. 
Bu minvalde kendi tarihimize küçük 
bir göz atmak; dirilmemiz, kendi-
mize gelmemiz için yeterli olacaktır. 
Yaratan’dan ötürü yaratılanı dikkate 
alan ecdadımız; önce faydayı, uzun 
ömürlülüğü, daha sonra da en büyük 
sanatkârın sanatından ilham ile este-
tiği nakşetmiştir eserlerine. Başarının 
ve ilahi bir hazla temaşanın en müs-
tesna örneklerinden biridir Süleyma-
niye. Sevgiliyi en güzel medihtir Su 

Kasidesi. Gidenler ardından çekilen 
hasretin en sade en saf ifadesidir Ses-
siz Gemi…

Sadece birkaçını saydığımız gü-
zel hasletlerden binlercesi mevcuttur 
şanlı tarimizde. Geçmiş böyle iken, 
hal ve gelecek hakkında ne söyleyebi-
liriz? Üzülerek ifade edelim ki son iki 
yüzyıldır bilimde, sanatta ve edebi-
yatta; hem nitelik yönünden hem de 
nicelik yönünden  düşüş yaşamak-
tayız. Bu da bizim geçmişimizden 
bi-haber, geleceğimizden umutsuz 
olduğumuzu göstermektedir. Nite-
kim köksüzlük ve umutsuzluk bir 
milletin yakalanabileceği en büyük 
iki hastalıktır. 

İçinden çıkılması zor bir durum 
gibi görülse de bunu aşmak imkân-
sız değildir. Zira karanlıkta kalma-
dan aydınlatıcıya ihtiyaç duyulmaz. 
Ömer Çam Anadolu İmam Hatip 

Lisesi olarak mazisine hâkim, gelece-
ğini imar edecek bir gençlik arzu edi-
yoruz. Üstad Necip Fazıl’ın da dediği 
gibi, “Kim var? denildiğinde, sağına 
soluna bakmadan, ben varım!” diye-
bilecek bir gençlik yetiştirmek için 
çıktık yollara. Başlattığımız robotik 
eğitimlerle bilim adamları, açtığımız 
ney, bağlama, hat, tezhip kursları ile 
sanatçılar, oluşturduğumuz okuma 
grupları ile mütefekkirler, yazı atöl-
yeleri ile yazar ve şairler yetiştirmeye 
çalışıyoruz.Çıkardığımız Edebiyat, 
Tarih, Arapça ve İHL Mesleki dergi-
lerimizle, Coğrafya ve Edebiyat gaze-
telerimizle gelecek nesillerimize ufuk 
gösteriyoruz. Bu ilkeler doğrultusun-
da çıkarmış olduğumuz Hemdem 
Edebiyat dergimizin ikinci sayısı ile 
sizlere merhaba diyoruz. Uzun bir 
yolculuk olmasını temenni ettiğimiz 
yayın sürecimizde her sayıda hem-
dem olmak dileğiyle…

Abdülaziz DUMAN
Ömer Çam And. İHL

Okul Müdürü
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Sevgili Dostlar;

Söze Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in yolumuza ışık tutan, gönlümü-
zün şiarı olan mısralarıyla başlamak istedim. Yarattığı her varlıkta denge 
ve estetiğin kemal noktasını hedef gösteren yüce Yaradan’ın sanatını tet-
kik etmektir sanat. O’nu her varlıkta temaşa etmek, sezmeye çalışmaktır 
sanat. Şiir de bu uğraşlardan sadece bir tanesidir. Dergi ekibimizin Nu-
rullah Genç ile yaptığı mülakatta hocamıza sorduğumuz “Şiir nedir?” 
sorusuna verdiği yanıt benim bu satırları yazmama vesile oldu:

“-Benim kanaatime göre de şiir; bütün sanatlar gibi kâinatın yara-
tıcısının subuti sıfatlarından insana yansımış bir sanat alanıdır. Neden? 
Çünkü Allah’ın subuti dediğimiz sıfatları: Hayat, İlim, İrade, Kudret, 
Semi, Basar, Kelam, Tekvin. Tekvin, yaratmadır. Yoktan var etme hariç, 
Allah insana var olandan çok şey üretme kabiliyeti vermiş. Ağaçtan masa 
üretiyor, demirden uçak üretiyor, kelimelerden şiir üretiyor, boyalardan 
resim üretiyor, seslerden musiki üretiyor. Bütün bunların hepsi Tekvin 
sıfatının bir yansıması. Şiir hangi sıfatın yansımasıdır? Kelam sıfatının 
yansımasıdır. Resim, hangi sıfatın sonucudur, yansımasıdır? Basar sıfatı-
nın: görme. Çünkü görme olmasa resim olmayacak. Müzik Semi sıfatı-
nın:  işitme. İşitme olamasa musikiyi kim dinleyecek, nasıl dinleyecek? 
Bütün bunlar kaynak olarak bize Allah’ın subuti sıfatlarını gösteriyor.”

Biz de bu düşüncelerin gölgesinde Hemdem Yayın Kurulu ve yazarla-
rı olarak, yazdığımız şiirlerde Allah’ın “Tekvin” sıfatını idrak ettik. Vatan 
ve millet uğrunda, Allah yolunda hayatlarını feda eden şehitlerimizi yâd 
ettiğimiz satırlarda Allah’ın “Hayat”  ve “İrade”  sıfatlarını düşündük. 
Hikâyelerde, kompozisyonlarda, denemelerde Allah’ın “Kelam” sıfatını 
okuduk. Görsellerde Allah’ın “Basar” sıfatını gördük. Değerli hocaları-
mızla yaptığımız mülakatlarda Allah’ı nasıl aramamız gerektiğini ve bu 
amaçla neyi nasıl okumamız gerektiğini konuştuk.

Bu vesileyle, sizleri dergimizin ikinci sayısının sayfa dünyasında Al-
lah’ı arama yoluna yolculamadan evvel;

Başta bu derginin çıkartılmasında ön ayak olan ve derginin bütün 
safhalarında desteğini bizden esirgemeyen Okul Müdürümüz Sayın Ab-
dülaziz Duman’a, farklı bakış açılarıyla bize daima ufuk açan ve dizgi 
yükünü omuzlarımızdan alan Sayın Mehmet Nişancı’ya, derginin tashih 
aşamasında yardımlarını bizden esirgemeyen Sayın Abdülkerim Ersan’a, 
fikirleriyle bize ışık tutan bütün öğretmen arkadaşlarıma ve tabi ki gele-
ceğin yazarları bütün öğrencilerime teşekkürü bir borç bilirim.

Gelecek sayıda tekrar buluşabilmek ümidi ve duasıyla... Allah’ a ema-
net olunuz.

Yaşar ALPAYDIN
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Necip Fazıl KISAKÜREK
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Zaman, yaşantımızın esaslarından 
biri. Bu süreç içerisinde, yalnızca bir 
kere olacak olan olayların önemi de 
insanlar için daha fazladır. Nadide 
olan kıymetlidir. Tıpkı zümrüt taşının 
kaldırım taşına olan üstünlüğü gibi.

Zamanında, Merkür gezegeninin 
Güneş’in önünden geçeceği haberle-
rinin çıktığını hatırlıyorum. Bunun 
Dünya’dan da gözlenebilir olması, 
günler öncesinden haberini yaptırt-
mıştı. İnsanların ilgisini çekiyor çün-
kü bu sefer göremeyenlerin tekrar 
izleyebilmesi için bilmem kaç milyon 
sene beklemesi gerekiyormuş. Doğal 
olarak imkansız.

Doğum, sünnet, düğün gibi kişi-

Dikkat edin, kendi canına kıy-
mak sağlıklı insanların yapamayacağı 
bir şeydir. Hayvanlarda da emsalini 
görürüz: Küçük bir ceylan yavrusu, 
aslanın ağzında dahi olsa yani kur-
tulma ihtimali olmasa yine de canını 
kurtarmaya can havliyle uğraşır. Aynı 
şekilde, canımızı korumak için ye-
mek yeriz; bunu aksatmayız. Üstüne, 
canımız istiyor diye daha fazlasını da 
yeriz. Meslek sahibi oluruz, para ka-
zanırız, dev şantiyeler kurar inşaatlar 
yaparız, sayfiyelere gideriz vs. Sıradan 
bir insan, bunları, ya canını korumak 
için ya da canı istediği için yapar. Ta-
bii Müslümanların durumu başka... 
Onlar her işin sonuna, nihayetin de 
ötesine Allah rızasını koyarlar. Mak-

nin ömründe bir kereye mahsus yaşa-
nan olaylar, bizim geleneğimizde daha 
fazla öneme sahip olmakla beraber, 
tüm insanlık için de önemlidir.

Ölüm de böyledir. Hele ki ölüm, 
diğerlerinden daha fazla etkiye sahip-
tir. Çoğu zaman unutulur ama daha 
ulvidir. Ve insan yalnızca bir ölüme, 
yani bir tek ömre, biricik cana,bir tane 
yaşama hakkına sahiptir.

İnsanoğlu olarak, dünyaya geldi-
ğimiz andan itibaren, ne yapıyorsak 
canımız için yapıyoruz. Ya canımızı 
korumak için, hayatta kalma içgüdü-
süyle yapıyoruz -ki bu çoğu zaman 
zaruridir - yahut canımız istediği için, 
onu eğlendirmek için yapıyoruz.

Sehidin Kani.
.

ve

Alimin Mürekkebi
Efendimiz (s.a.s.) bir hadis-i şeriflerinde; bunca şerefe, itibara, nice hediyelere mazhar 

olacak seviyede kıymetli şehitlerin kanı ile, alimlerin mürekkebinin tartıldığında,
mürekkebin daha ağır geleceğini söylemiştir. 

Selim ÇELİKBİLEK
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satları O’dur, talep ettikleri de O’nun 
rızasıdır.

Şehit, Allah yolunda ölen/öldü-
rülen kimsedir. Tabii daha başka sa-
ikler de var. Uğruna ölünen, yolunda 
ölene muhteşem hediyeler, ikramlar 
vaad ediyor. Bunu hem Kur’an-ı Ke-
rim’deki âyetlerden hem de Peygam-
ber Efendimiz’in hadis-i şeriflerinden 
öğreniyor, müjdeleniyoruz. Bizi o ni-
metlere mazhar etmesi için rabbimize 
niyaz ediyoruz.

Peki, şahsına bunca ödül biçilen 
şehidin değeri nedir? Ne ola ki bunca 
iltifata nail olmasına sebep? Savaştan 
hemen önce Müslüman olup da savaş-
ta öldürülünce şehit olanlar, o nimet-
lere ulaşanlar mevcut. Müslümanlığı 
bir gün sürmüyor ama bol izzet-i ik-
ram kendisine sunuluyor.

Can, biriciktir. Şehit ne yapar? 
Bazı insanların sırf uğruna yaşadığı 
canını alır da koyuverir Allah yoluna. 
Yaşamasının temel sebeplerinden olan 
yaşama iç güdüsünü arka plana atabi-
lir. Bu kolay bir iştir mi sanıyorsunuz? 
Yok, her yiğidin harcı değil! Şehit ca-
nını feda eder, verebileceği en değerli 
şeyi verir. Bu yüzden  bu kadar değer 
görür.

Efendimiz (s.a.s.) bir hadis-i şe-
riflerinde; bunca şerefe, itibara, nice 
hediyelere mazhar olacak seviyede 
kıymetli şehitlerin kanı ile, alimlerin 
mürekkebinin tartıldığında, mürek-
kebin daha ağır geleceğini söylemiş-
tir. Her kıyas yapılan, karşısındakinin 
değerini etkiler. Her nesne, karşılığı 
kadar değer görür. O halde, alimin 
değerini şehitten yola çıkarak değer-
lendirelim.

Şehidin bu izzeti, yapmış olduğu 
fedakarlıktan dolayıdır.  Peki ya âlim 
ne yapıyor da bu kadar kıymet sahibi 
oluyor. Şöyle diyebiliriz: Şehit, canını 
feda ederken alim canı ile beraber tüm 
ömrünü de feda etmektedir. Hem de 
ne için?

İlim, Allah katında çok üstün bir 

meziyettir. Allah Teala Kur’an-ı Ke-
rim’de, hiç bilenle bilmeyen bir olur 
mu, buyurmaktadır. İlim, insanların 
doğruyu bulmalarına, hakkı bilmele-
rine vesiledir. İlim, insanın dünyasını 
imar, ahiretini mamur eder. Bir insan, 
ilim sayesinde hem dünyasını hem 
ahiretini kurtarabilir.

Şüphesiz ki ilimlerin en üstünü 
Allah’ı bilmek yani “marifetullah”tır. 
İnsanın ebedi hayatını kurtaracak 
asıl budur. İnsanın, hangi istikamette 
yürürse istikametini doğrultacağını, 
amacı ne olursa amacını güzelleşti-
receğini, neticesi ne olursa bereketli 
kılacağını belirleyecek olan ilimdir. 
Bir alim, en başta insanları bu ilimle 
buluşturarak, onlara en büyük iyiliği 
yapar. Keza, şehidin şehit olma müj-
desini bilmesi de, şehit olması da ken-
disi sayesindedir.

İlmin daha başka faydalarını da 
sayabiliriz. İlim, bir çok dala sahip ol-
duğundan hayatımızın çoğu zamanın-
da kendisiyle karşılaşırız. İlla somut 
olarak pozitif  ilimlerden örnek ister-
seniz, ilmin; Dünya’yı tanımamızda, 
binalar inşa etmemizde, yüzmemizde, 
havuç yetiştirmemizde bizzat baş rolü 
üstlendiğini söyleyebiliriz.

İlim bu kadar önemli de alim kim? 
Alim; ilmin peşinden koşan, araştıran, 
karıştıran, ilmi en derin madenlerden 
çıkartan, en mahir kuyumculardan da 
mahir, onu işleyen, ortaya muhteşem, 
paha biçilemez, göz kamaştırıcı cev-
herler koyan kimsedir. Alim olmak da 
herkesin harcı değildir. Alimin yaptı-
ğını herkes yapabilseydi, alim de bu 
kadar medhiyeye muhattap olmaz-
dı. Server-i kainat Hz. Muhammed 
(s.a.s.) efendimiz, alimlerin nebilerin 
varisleri olduğunu söylemişlerdir. Ali-
min ahirette büyük ayrıcalıklara sahip 
olacağını da bildirmiştir.

Alim olacak kimseler çoğu zaman 
çocukluklarını ve gençliklerini bu 
yola feda etmişler, çalışmaya, oku-
maya, düşünmeye çocukluk yılların-
dan başlamışlardır. Dolayısıyla ilmin 

bu yönünün nefse ağır geleceği aşi-
kardır. Yine bazı alimlerin kendisini 
oyalamaması için evlenmediğini, faz-
la vaktini almaması için de yemeğini 
ekmek ve su ile geçiştirdiğini biliyo-
ruz. Geceleri kandil ışıklarının altın-
da, gündüzleri soğukta, sıcakta çalışır, 
insanlara faydalı olmaya uğraşır. Hem 
kendini hem etrafını aydınlatır. Bazı 
alimlerimizin yazdıkları kitapları an-
cak doğumlarından itibaren günde 
on iki sayfa yazmakla bitirebilecekleri 
kaydedilmiştir. Hem de matbaanın, 
bilgisayarın, yazıcının bulunmadı-
ğı devirlerde. Üstelik, İbn-i Haldun, 
tüm dünyayı kendisine hayran bı-
rakan kitabını bitiremeden vefat et-
miştir. Çalışmalarda devamlı kaynak 
olarak gösterilen, doğuda ve batıda 
durmadan okunan iki ciltlik dev eseri 
‘Mukaddime’ yalnızca kitabın ‘Sunuş’ 
bölümüdür ve tamamlamaya ömrü 
vefa etmemiştir. Yine, alimlerin çokça 
gurbete katlandıklarını, ilim için her 
şeylerini bırakıp büyük şehirlere göç 
ettiklerini de biliyoruz. Uğraştıkları 
ilim de faydalı olduğundan, maksat 
insanlığın faydası ve en nihayetinde 
Allah’ın rızası olduğundan, Allah’ın 
izni ve inayetiyle başarılı oluyor, bun-
ca övgüye layık, ecirlere nail oluyorlar.

İşte başımızın tacı şehitlerimizin 
ve alimlerimizin değerleri bu yönden-
dir. Alimlerin fedakârlık ve cefakârlığı 
daha fazla olduğundan, karşılığı da 
daha büyük oluyor. Kıyasta daha de-
ğerli olan alimlik olsa da bu şehitlik 
makamının  değersiz olduğunu değil, 
bilakis şehitlik makamının çok değerli 
olmasından dolayı alimlik rütbesinin 
değer kazandığını gösterir. Paranın 
altından daha değersiz olması paranın 
değersizliğinden değil, altının değerli 
olmasındandır ki sonucunda para da 
değer kazanır.

Bu dünyaya imtihan ve mücadele 
için gönderildik. Cefa çeken ödülsüz 
bırakılmıyor. İşte alimin ve şehidin 
durumu bahsettiğimiz gibidir. Allah 
cümlesinin makamını âli eylesin!
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Bu ülkedeki her mücahit, 
bu toprakların kendisi ve 
ümmeti için son kale oldu-
ğu konusunda hemfikirdi. 
İşte bu yüzden o gece her 
Müslüman ve şuur sahi-
bi her insan kol kola cihat 
meydanındaydı.

Muhammed Can YALÇIN
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15 Temmuz gecesi bu üm-
met ve Türk halkı için bir dönüm 
noktasıydı. Tek vücut olmanın 
bir kez daha galip geldiği mü-
cadele göstergesiydi. Tankla-
ra, silahlara karşı dur demesini 
bilen birliğin azmi ve kararlılığı 
görülmüştü. Ezan sesiyle bera-
ber harekete geçen, kenetlenen 
halk bir kez daha gazi olmuş-
tu. O gece -verilen şehitlere ve 
gazilere baktığımızda- yediden 

uğraması demek sadece bu mil-
letin değil bir ümmetinde zulme 
uğraması demekti. Bu şuurdaki 
herkes kanını son damlasına ka-
dar feda etmek için sabaha ka-
dar sokaklardaydı. Biliyorlardı ki 
mevcut akıl gidecek yerine şey-
tani üst akıl gelecek ve bu milleti 
yüzyıl öncesine kadar sürükleye-
cekti. Bu ülkedeki her mücahit, 
bu toprakların kendisi ve üm-
meti için son kale olduğu konu-
sunda hemfikirdi. İşte bu yüzden 
o gece her Müslüman ve şuur 
sahibi her insan kol kola cihat 
meydanındaydı. Her biri şeha-
det yolunda mermilere karşı gö-
ğüs gerdiler. O şeytani üst akıl, 
cihat yoluna adanmış şuurlara 
karşı hezimete uğrayacaklarının 
farkında değillerdi. Bu ümmet ve 
millet o gece bütün dünyaya ör-
nek teşkil edecek şekilde hakkın 
gücünü göstermiş oldu. Verilen 
yüzlerce şehit, kazanılan binler-
ce gazilik makamı... Bu millet ve 
bu ümmet böylesine bir zaferi 
asırlar boyu unutmayacak!

yetmişe her ferdin insani mü-
cadelesine tanık olduk. Maz-
lum insanların akıllarını kendi 
şeytani emellerine alet edip, 
hakkı batıl gösterdiler. 15 Tem-
muz gecesini mahşer gününe 
çevirmeyi hedeflediler. Bu he-
deflerine ulaşma yolunda ken-
di kardeşlerinin kanını dökecek 
kadar gözleri karaydı. Ama her 
yangını söndüren bir kahraman 
vardır. O gece sokağa dökülen 
her fert bu kahramanlık anlayı-
şına sahipti. Ya galip gelip var 
olacaklardı ya da mağlup gelip 
yok olacaklardı. Mağlup gel-
diklerinde neler yaşayacaklarını 
bu devlet büyük bir zulüm ile 
öğrenmişti. Bu milletin zulme 
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Rahman ve Rahim olan Allah’ın 
adıyla...

15 Temmuz Cuma günü, her 
cuma günü çocukluğumuzdan beri 
taşıdığımız ibadet ruhuyla uyan-
dık. Ama bugünün, ruhumuza di-
ğer günlerden daha fazla etkisinin 
olacağını bilmiyordum. Akşam na-
mazının öncesinde, kendileriyle Ür-
dün’de tanıştığımız, yüksek lisans 
yapan Türk arkadaşlarla beraber 
oturuyorduk.

Kendileriyle yemek beklediği-
miz lokantanın önündeyken, içeri-
lerinde çok sayıda askerin olduğu 
5-6 adet askeri araç önümüzden 
hızlıca geçmeye başladı. Burası 
bizim memleketimiz değildi, ne ol-
duğunu bilmiyor ve anlamıyorduk. 
Dolayısıyla başlangıçta önemse-
medik. Belki de bu Türkiye için sı-
radan bir durumdu.

Beş dakika sonra insanlar so-
kaklarda koşar oldular. Otobüsler 
duruyor, insanların hepsi içlerinden 
iniyordu. Vapurlar da aynı şekilde 
duruyor, insanlar koşuşturuyordu. 
Bir anda arkadaşım duraklayarak 
telefonunu açtı ve haberi yüksek 
sesle okudu: “Asker, Atatürk Hava-
limanı’nı işgal etmiş ve olağanüstü 
hal ilan etmiş.” Biz o anki şoktan 
hiçbir şey anlamadık. O sırada as-
keri araçlar yolun ortasında du-
rarak araçların hareket etmesini 
engelliyorlardı. Bununla beraber 
Türkiye’de yaşayan bir Arap arka-
daşımız bizi arayarak, “ Hemen 
evinize dönün, şu an ülkede darbe 

ağlıyordu.
Ayakları üzerinde durmaya 

yeltenemeyecek yaşlıların sokak-
lara koştuğunu gördüm o gece. 
Bu insanları buna teşvik eden ne-
dir? Biz, ülkelerimizde, Türk halkı-
nın Müslüman, ancak çoğunlukla 
laik olduğunu öğreniyorduk. Ama 
o gece ‘Ya Allah, Bismillah, Alla-
hu Ekber’ sözlerinden başkasını 
işitmedik. İstekleri ve tezahürat-
ları birdi. Biz özgürlüğü tatmadık. 
Vatanın ne demek olduğunu haki-
ki manada anlamamıştık. Darbe 
teşebbüsünün olduğu günlerde, 
bunları, Türk halkından öğrendik.
Yaşça küçük ama yaptıkları işler 
bakımından kocaman olan insan-
lar gördüm.Aynı zamanda, elindeki 
asayı kaldırıp hunharca bağıran ih-
tiyar gördüm. Onun ne söyledikleri 
hakkında yanımdakilerden yardım 
isteyince ,bana, ihtiyarın oradaki-
lere bundan önce hayatı boyunca 
birçok darbeye şahit olduğunu, bu 
yüzden cuntacıların darbe girişim-
lerini kabullenemediğini, gençlerin 
de o kötü yıllara geri döndürmek 
isteyen inkılapçılara müsaade et-
tirmemelerini öğütlediğini söyledi.

O gece, halk, insanlar, kurum-
lar, kuruluşlar, sivil toplum örgütle-
ri, siyasi partiler hep demokrasinin 
ve hürriyetin yanında yer aldılar. 
İnsanların hepsi devletin şemsiyesi 
altında toplandı. Uzun olmaması 
için uğraştım ama gördüklerimin 
hepsini de yazmadım. Türk halkına 
selamlarımız ve dualarımız ile...

oluyor, çok tehlikeli.” dedi. O anda 
şaşkınlıktan bağırdım, böyle bir 
şeyin Türkiye’de nasıl olabileceğini 
idrak edemiyordum.

Evimize dönmek için bir yol arı-
yorduk ama ne otobüs ne vapur 
hiçbir şey çalışmıyordu, yolda olan 
taksiler ise bir an önce kaçmak is-
tiyorlardı.Yürümeye karar verdik. 
Bu arada yüzlerce insanı bizim gibi 
yürür gördük; bazı kadınlar ağlıyor, 
çocuklar bağırıyordu.

Bir anda havaya ateş edilmeye 
başlandı. İnsanlar fevc fevc kaçışı-
yorlardı. Kimin darbeci kimin ise 
darbe karşıtı olduğunu anlamakta 
zorlanıyorduk. İnsanların büyük 
bir kısmı durakladılar. Sesleri çok 
yükseliyordu. Adalet ve Kalkın-
ma Partisi’nin il merkez binasının 
önündeyken insanlar her yönden, 
sokaktan geliyor ve darbeye karşı 
tavır alıyorlardı.

Türk halkı ile beraber darbeye 
karşı durmaya karar verdik. Bu se-
yahat bizim, Türkiye’den başka üm-
met içerisinde, ışığıyla aydınlana-
cağımız kimsenin olmadığı fikrini 
tetikliyordu. Bu sırada camilerden 
ezan sesleri yükseliyordu. Saate 
baktığımızda ezan vaktinin olma-
dığını anladım. Ve bu olay hakika-
ten gözlerimi yaşartmıştı.

Küçüklüğümde Kur’an  kursla-
rına giderken hocalarımın “Ezan 
Müslümanların toparlanması için 
vesiledir.” deyişleri aklıma geldi. 
Müezzinin sesi yüreğinin derinlik-
lerinden geliyor ve sanki minareler 

Ürdün-Amman’da doktorluk yapan ve darbe girişimi sı-
rasında İstanbul’da olan Zeyd Al-qirem ve arkadaşlarının 
görüş ve düşüncelerini yazdığı, öğrencilerimiz tarafından 
Arapça’dan Türkçe’ye çevrilen metni efkarınıza sunuyoruz.

15 Temmuz
Zeyd AL-QİREM

ÇEVİRİ Alperen APAYDIN - A. Selim ÇELİKBİLEK
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بسم الله الرحمن الرحيم

حني  متوز  من   51 املوافق  اجلمعة  يوم  كان 
استيقظنا ككل جمعة حممّلني بروح العبادة لهذا 
أعلم  أكن  مل  لكن  أطفاالً،  كنا  أن  منذ  اليوم 
أن هذا اليوم سيكون من أكثر األيام تأثرياً على 
روحي ونفسي، فقد كنت قبيل املغرب جالساً 
املاجستري  من طالب  األتراك  اإلخوة  بعض  مع 

وقد تعرفت عليهم في األردن.

بباب  ووقفنا  الطعام  طلبنا  أننا  حدث  فالذي 
املطعم منتظرين، وإذ بسيارات للجيش رمبا 5 أو 
6 متر أمامنا بشكل سريع جداً وفيها عدد كبري 
من اجليش، فلم نكن مهتمني فهذه ليست بلدنا 
وحنن ال نفهم ما حيدث، رمبا هو شيء طبيعي 

في تركيا!

في  يركضون  الناس  أصبح  دقائق   5 بعد 
الشوارع، واحلافالت توقفت ونزل الناس كلهم 
يركضون  والناس  أيضاً  توقفت  والسفن  منها، 
يقف صديقي  فجأة  لكن  شيئاً،  نفهم  ال  وحنن 
ويفتح هاتفه فيقرأ خرباً بصوت مرتفع ويقول: 
اجليش يعلن سيطرته على مطار »أتاترك« ويعلن 
نفهم  مل  الصدمة  من  فنحن  الطوارئ!!  حالة 

شيئاً، وفجأة توقفت سيارات الشرطة في وسط 
الشارع ومنعت السيارات من التحرك، وحينها 
اتصل بنا أحد األصدقاء العرب يعيش في تركيا 
وقال لنا: عودوا إىل بيوتكم بسرعة فالبلد اآلن 
مترّ بانقالب والضع خطر جداً!!! فصرخت ألنين 

مل أفهم كيف حيدث هذا في تركيا؟؟؟!

فأصبحنا نبحث عن أي طريقة لنعود بها للبيت 
سفينة  وال  قطار  وال  حافالت  يوجد  ال  لكن 
وال شيء يعمل إال سيارة األجرة ولكنهم أيضاً 

يريدون الهرب.

حنن  وبينما  األقدام  على  مشيياً  نعود  أن  فقررنا 
نسري إىل البيت كنا نري الناس باملئات يسريون 
مثلنا وبعض النساء يبكون واألطفال يصرخون!

جمموعة  فهرب  الهواء  في  النار  بإطالق  وبدأوا 
من الناس. فنحن ال نعرف من هو مع االنقالب 
ومن ضده. توقفوا بالقريب من جمموعة من الناس 
الناس خيرجون  مرتفعة وكان  أصواتهم  وكانت 
من كل طرف وشارع وبيت وحارة وإذ بالناس 
تقف أمام مبىن »حزب العدالة والتنمية« وكانوا 

كلهم ضد االنقالب

حينها قررنا أن نقف مع الشعب، فخالل هذه 
الرحلة كان يشغل تفكرينا كله كيف أنه مل يبق 
تركيا؟!  به سوي  تستضيء  نور  وال  لألمة  أمل 
رفعت  الشعب  جموع  بني  واقفون  حنن  وبينما 
مباشرة  الساعة  إىل  فنظرت  األذان!!!  املساجد 
كانت تشري إىل 05:1 صباحاً تقريباً، هذا ليس 
وقت الفجر! وليس العشاء طبعاً!! كيف؟ ملاذا؟ 

فدمعت عيين حقيقة.

في  ومعلمي  شيخي  يل  يقول  كان  لطاملا  فأنا   

أن  عندما كنت صغرياً  القرآن  ومركز  املسجد 
األذان كان وسيلة جلمع الناس، وليس للصالة. 

كان صوت األذان حزيناً وكأن املآذن تبكي.

فنظرت خلفي وعيين تدمع فرأيت رجالً عجوزاً 
معه عكاز يتكئ عليه وعينيه شاحبتان من النعاس 
لكن حاجباه متقاطعان من الغضب وجبانبه امرأة 
على  نفسها  حتمل  تكاد  ال  السن  في  كبرية 
أخرج  الذي  ما  وتساءلت  فدهشت  قدميها، 
الذي  ما  الساعة؟  هذه  في  بيوتهم  من  هؤالء 
االبتهاالت  ترفع  املآذن  فاستمرت  أيقظهم، 
ويهتف  يصرخ  والشعب  احلزين  املقام  بذلك 
بكل طاقته وحرقة بـ »يا الله ... بسم الله ... 
الله أكرب« فزاد دهشيت، فنحن في بالدنا العربية 

نعلم أن الشعب الرتكي مسلم.

بالعمل  كبار  وهم  سناً  الصغار  أن  وجدت 
يرفع  عجوز  رجل  أيضاً  رأيته  فمما  والفعل. 
من  جمموعة  مع  يتحدث  وهو  ويصرخ  عصا 
ما  ليرتجم يل  أحدهم  الشباب، وعندما سألت 
ال  أن  الشباب  يعظ  العجوز  أن  فأجاب:  قاله، 
يقبلوا بالظلم وأن ال يسمحوا لهؤالء اإلنقالبيني 
أن ينجحوا فهو عاش االنقالبات القدمية ورأي 
القهر  وعاش  واالستبداد  والدماء  والقتل  الظلم 
والفقر فال يريد للشباب أن يسمحوا بالرجوع 

لذلك الزمان القبيح.

فالشعب  وعديدة،  كثرية  مواقف  هنالك  كان 
واملؤسسات واجلمعيات واألحزاب كلها وقفت 
مع الدميقراطية واحلرية اليت ميتلكها الشعب وكله 
مل  نفسه.  الشعب  من  منتخبة  دولة  مظلة  حتت 
أختصر كي  أن  فقد حاولت  أكتب كل شيء 
ال أطيل ولدي املزيد لكن لعله يكون في وقت 

وظرف آخر.

Zeyd AL-QİREM
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Ey Bugünümüzü Bugün Yapan  Bu Vatanın 
Aziz Şehitleri;

Selamların en güzeli minnetlerin en büyü-
ğü sizleredir.

15 Temmuz gecesi yaşanan vahim olay 
hepimizin içinde bir burukluk bırakırken bu 
kalleşçe girişim, bir yandan da nasıl bir  bütün 
olabileceğimizi tüm dünyaya göstermiştir. Bu-
nun en büyük delilleri de sizlersiniz. O gece ki-
mileri darbe (!) korkusuyla erzak depolamaya 
koşarken; bu vatanın asıl evlatları sizler, kur-
şunlara göğüs gererek şehit oldunuz. Mehmet 
Akif ’in Çanakkale şehitleri için söylediği:

     
“Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.” 

dizelerini tekrar misliyle hak ederek  şehitlik 
mertebesine ulaştınız. Ben ve arkadaşlarım 
-bu vatanın geleceği gençler- bu olaydan bir 
ders çıkararak sizlerin emanetine sahip çıka-
cağız. Gerektiğinde canımızı ortaya koyacak, 
gerektiğinde yumruğumuzu masaya vuraca-
ğız. Bu vatan kolay kazanılmadı ve onu leş 
kargalarına bırakmayacağız. İlimle, sanatla, 
fenle tüm dünyaya örnek olacak, ümmetin 
gücünü herkese göstereceğiz.

Bu milletin dirilişinin baş kahramanları! 
Tarih sizleri altın harflerle yazacaktır. Bu va-
tan sizlere minnettardır. Ruhunuz şad olsun! 
Allah sizlerden razı olsun! Mahmut ÖZDEMİR

Sehitleremektup

“Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.” 

.
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Elleri Öpülesi Şehit Annesi;
Biliyorum, belki şehit oğlu-

nu çok özlüyorsun; belki aylar 
geçmesine rağmen yüreğin 
hala oğlunun ateşi ile yanıyor. 
Boşluğu doldurulamaz ama 
olmuyor be ana. Onun ölü-
müyle ölemezsin. Ama onun 
anılarıyla yaşayabilirsin.

Bir doğumunu düşün bir 
de şehitliğini düşün. Bu iki-
si arasında yaşadığınız güzel 

olayları düşün. Mesela sana 
‘anne’ diye seslenişini hatır-
la. Onu nasıl büyüttüğünü 
hatırla. İlk defa o küçük ba-
caklarıyla nasıl emeklediğini 
hatırla. Sonra hani ilk okula 
giderken seni yanaklarından 
nasıl öptüğünü hatırla. Orta 
okulda bir arkadaşıyla kavga 
ettikten sonra nasıl yanına 
ağlayarak geldiğini hatırla. 
Liseden mezun olup güzel 
bir üniversiteye giderken yü-
zündeki o mutluluğu hatırla. 
Üniversitede aşık olduktan 
sonra sana utangaç bir şekil-
de gelip nasıl açıkladığını ha-
tırla. Sonra belki de nişanında 
nasıl gülerek oynadığını ha-
tırla. Askere giderken , “Ana 
ben memleketi korumaya 
gidiyorum,bana dua et.” de-
diğini hatırla. Hani o asker-
deyken belki telefon eder diye 
saatlerce telefonun beklediği-
ni hatırla. Sonra tezkere ola-
cağı günü hatırla. Hani artık 
ayrılık bitecekti. Oğlun yine 
dizinin dibinde olacaktı. Sen 
heyecanlı bir şekilde oğlunun 
en sevdiği yemekleri yapa-
caktın. Sonra oğlun gelecekti 
ve elini öpecekti. Vuslatınız 
sona erecekti.

Ama o sırada kapı, oğlu-
nun çalmadığı şekilde çalın-
dı. Sen korkmuştun. Kapıyı 
açmaya ürkek bir şekilde git-
miştin. Kapıda oğlun gibi iki 
tane er... Sana oğlunun şehit-
lik haberini getirmişti. Sen ne 
diyeceğini şaşırmış bir şekilde 
‘Vatan sağ olsun’ demiştin. 
Sen ne yapacağını bilmeden 
oracığa çöküp ağlamaya 
başlamıştın. Belki hala ağlı-
yorsun. Ağlama anam. Oğlun 
seni görüyor ve senin ağladı-
ğını gördükçe o da üzülüyor. 
Oğlun Efendimiz’e komşu 
oldu  ve  O’nunla muhabbet-
te anam .Ağlama anam, ağ-
lama ki oğlun da üzülmesin.

Mehmet Akif AYZİT

mektupSehit Annesine

“Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.” 

.
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“Anlaşıldı!”
Yalandan savaşıldı,
Aklı(n-nız) karışıktı,
Emirler sarmaşıktı,
Elbette yanlıştı!
Bu son bir şıktı,
Geri dönemedi(n-niz),
Çünkü bu bir savaştı.

Mazeret ve yenilgi
Esaret, sonrasında ilgi,
Cahilin bağırışı,
Alimin sessizliği,
Oldu adı bir kavmin dirilişi.
Firavunlar ölmedi, bu, yönetim işi
Birçoğunun kalbinde
Budur bir toplumun (diril-bit)işi
İnanma! Bu , onlara süslü gösterildi
İstiyorlar hala özgürlükle değişilen “hizmeti” ! 

Aldanmanın
Bedeli
Ömer Faruk TURAN

14
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Bayrağımın
Batuhan TUNCER

Sen vatan kahramanı, bayrağımın şehidi,
Yeniden  tarih yazdın tüm dünya da şahidi

Şimdi bir bak ne kadar da şanlı ay yıldızlı bayrağın,
Ey şehit oğlu şehit önderisin sen  her çağın.

Elinde tüfeğim, tankım,uçağımla, 
Kestiğini zannediyor yolunu,
Bilmiyor keseceksin soluğunu !

Ne tank , ne silah hiç bir şey,
Asla yıldıramaz bu bayrak şehitlerini !

Bir asırlık planlarını çökerttin,
İşgal heveslerini kahramanca göçerttin.

“Şehitlere ölü denilmemelidir!”
Onlar kalbimizde sonsuzluğa diridir.

Buradan Selam olsun o güzel şehitlere,
Merhaba diyelim  yeni gelen günlere…

Şehidi
15
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Türk toplumu; duygularını 
dolu dolu yaşayan, inançlarına ve 
değerlerine ölesiye bağlanan bir 
toplumdur. Bu bağlılıklar, din ve 
gelenek ana başlıklarıyla öne çık-
sa da bazen bir ideoloji bazen bir 
davranış biçimi bazen de bir grup 
olarak karşımıza çıkabilir. Bu bağlı-
lıklar bizi tarihimizde çoğu zaman 
ileri taşısa da özellikle son birkaç 
asırdır bizim elimizde bir koz gibi 
gözüken bu değerler birden bire 
düşmanlarımızın eline geçti. Bu 
süreçte kendimize yeniden bir koz 
ararken kendimizi düşmana muh-
taç gibi hissetmeye başladık ve bu 
apaçık bir aldanmaydı.

Kim aldattı ki bizi? Üç kıtada 
hüküm süren üst aklı yıkıp yeni bir 
akıl ortaya atabilecek kadar güçlü 
olan kimdi? Veya bu gücü onlara 
veren neydi? Hem de sadece üç 
kıtada değil bütün dünyada hü-
küm sürebilecek kadar daha üstün 

İllüzyonist kendini öyle bir sevdirdi ki biz 
onun bunları bizim iyiliğimiz için yaptı-
ğını, onun dost olduğunu zannettik.

Bu, halkımız için cehalet; yeni üst ak-
lın seçtiği üst kesimler için sözde aydın-
lık günleri devam ederken toplumumuz, 

bir akıl.  Bu gücü onlara biz kendi 
ellerimizle verdik. Sahip olduğu-
muz özellikleri değiş-tokuş ettik. 
Bilgiye önem vermek, insana 
değer vermek, hoşgörü, saygı 
gibi değerlerle; taassup, cehalet, 
aklı ve mantığı yok saymak gibi 
özelliklerin yerleri değişti. As-
lında onlarda olan eskiden biz-
de olanın aynısıydı. Biz bizden 
eksilen bu değerleri geri almak 
yerine elimizde son kalan değer-
lere suç bulduk: din ve gelenek. 
Bu sefer bunları da onlarınkiyle 
değiştirdik. Toplumumuz için bu 
harika bir sihirbazlık gösterisiydi. 

ALDANMIŞ TOPLUM

Kim aldattı ki bizi? Üç kı-
tada hüküm süren üst aklı 
yıkıp yeni bir akıl orta-
ya atabilecek kadar güçlü 
olan kimdi? Veya bu gücü 
onlara veren neydi? Hem 
de sadece üç kıtada değil 
bütün dünyada hüküm sü-
rebilecek kadar daha üstün 
bir akıl.

Ali Ramazan TAŞDELEN
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kendi içinden çıkan önderlerin yar-
dımıyla uyanmaya başladı. Uyanışın 
önderleri birer birer ortadan kaldı-
rıldı. Üst akıl yine en güzel tuzağını 
kurdu.Bizi ikinci kez kendi silahımızla 
vurdu. Kendi içimizden gibi gözüken 
bir lider ortaya çıkardı. Bu lider cahil 
kalmış –daha doğrusu cahil bırakıl-
mış- muhafazakâr kesimi yönetme-
ye, teşkilâtlandırmaya başladı. Amaç 
devlet içinde -güya- Müslümanlık 
için çalışan dindar bir yönetim ağı 
kurmaktı. Onların öğretmenleri varsa 
bizim de öğretmenlerimiz olacaktı. 
Onların hâkimleri, savcıları, askerleri 
varsa bizim de olacaktı. 

Nitekim oldu da ancak “bizim” 
olmadı. Bu teşkilatlanma 50 yıl bo-
yunca devam etti. Ancak bunlar ra-
hat durmamaya başladı. Kardeş bil-
diklerimiz kalleş çıktı. 2-3 yıl sonra 
da ülke tarihinin en büyük darbele-
rinden birini aldık. Başarılı olama-
dılar. Zafer yeniden gerçek Müslü-
manların oldu. Onları besleyen yine 
bir önceki aldanmada olduğu gibi 

kendi halkımızdı. Halkımız büyük bir 
kısmı başlıca itikadî meselelerde bile 
yalan yanlış konuşan, amelî mesele-
lerde dinin hiçbir yerine sığmayacak 
şekilde kafasına göre fetva veren 
bu adama güvenmişti. Çünkü bilmi-
yordu. Hiç bilenle bilmeyen bir olur 
mu? Toplumumuzdaki ilahiyatçıla-
rın çoğu hiçbir şey ortaya çıkmadan 
önce de bunlardan haberdardı. Onlar 
bilenlerdi. Bu yalan yanlış lakırdıların 
altında bir iş olduğunu sezinliyorlar-
dı. Ancak hepsi devlet menfaatlerini 
düşündükleri veya devletin başındaki 
adama güvendikleri için seslerini pek 
çıkarmadılar.

Bunlar peş peşe başımıza gelmiş 
aynı konunu iki farklı örneği. İlk adım 
her zaman halkı cahil bırakmak. Çün-
kü bileni, farkında olanı kandırmak 
zordur. İkinci adım ise size sizden gibi 
görünen bir lider göndermek. Bu da 
oldukça zordur çünkü her zaman 
karşındakinin problemini anlamak 
kolay olmaz. Nabza göre şerbet ve-
rilirken ilk önce nabzın ölçülmesi ge-

rekir. Ancak bunun da üstesinden 
geldiler. Üçüncü adım fitne çıkar-
mak. Bazen bir inkılap olur bazen 
bir sohbet olur. Her ikisinin de 
amacı zaten içinde bir şey olma-
yan insanların akıllarına yeni bir 
şey sokmak. Tabii ki boş bir küpü 
siz isterseniz balla doldurursunuz 
isterseniz gübreyle. Size kimse 
engel olamaz. Dördüncü adım ise 
asıl olay: aldatmak.

Biz iki büyük bela def ettik. 
Aslında ikisini de tam olarak vü-
cudumuzdan atamadık ancak 
büyük ölçüde temizlendik. Peki, 
bir üçüncüsü neden olmasın? 
Kendimizi nasıl koruyacağız? Vü-
cudumuz bile aynı düşmanla iki 
kez karşılaşsın hemen ona bir sa-
vunma geliştirir. Biz de savunma-
sız değiliz elbet.

Öncelikle önce cahil olmaya-
cağız. Bilenlerle bilmeyenler bir 
olmaz. Üzerimize farz olan ilimle-
re sonra hem sosyal hem de fen-
nî bilimlere hâkim olacağız. Son-
ra bir lider beklemeyeceğiz. Eğer 
toplumda istenilen gibi bir lider 
yoksa ya o lider bizizdir ya da 
aramızdadır. Başkalarına ihtiyacı-
mız olmadığını iyi kavramamız la-
zım. Müslümandan başkası Müs-
lümana dost olmaz. Son olarak 
da farkında olacağız. Üzerimizde 
oynanmak istenen oyunların, ku-
rulan tuzakların, kimin dost kimin 
düşman olduğunun bilincinde 
olacağız. 

Bu saydığım önlemleri baktı-
ğınızda zaten hepimiz biliyoruz. 
Günümüzde 12-13 yaşında bir 
çocuk bile buna benzer şeyleri 
size söyleyebilir. Ancak duygu-
larımız yine her zaman mantığı-
mızın önüne geçecek. Biz yine 
filan mezhebi düşman saymaya, 
halkımızı kısım kısım “Kürt, Alevi, 
Rum” diye yaftalamaya, falanca 
adamı da tekfir etmeye devam 
edeceğiz. Böylece de aldanmaya 
devam edeceğiz.
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Gözlerimizin dolu olması
Kurtaracak mı sence Halep’i 
Kardeşinin gül gibi solması
Boş ver, iç sıcak tatlı sahlebi

Kardeşin kalmış enkaz altında
Sen yattın yatağın en rahatında
Kim üstün sence Allah katında
Boş ver, iç sıcak tatlı sahlebi

Bak bir Halep’te nedir son durum
Kurtaracak mı seni attığın yorum
Sormaz mı Allah ne yaptın kulum?
Boş ver, iç sıcak tatlı sahlebi

Kardeş yokluktan taş kemiriyor
Battaniyesi yok! Tir tir titriyor
Halep’te zalime göğüs geriyor
Boş ver, iç sıcak tatlı sahlebi,

TATLI
SAHLEP

Fahreddin ASLAN
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Bilal öldü derler ise sakın inanma ana
Bil ki ben şehit olmuşum şehitler ölmez ana

Gerçek bir mücahit olan Bahattin 
Yıldız’ın ‘Güllerin Vedası’ adlı kitabı 
her Müslüman’ın okuması gereken, 
içinden seçtiği cümleleri hayatına 
şiar edinmesi gereken bir kitap.

Bahattin Yıldız, 1956 yılın-
da Sivas’ta dünyaya geldi. İzmir 
İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. Üni-
versite yıllarında zalime dur demek 
mazluma umut olmak için çıktığı 
kutlu yolda, kutlu davada son nefe-
sini verdi.

Bahattin Yıldız’ın yaşamı, zalimle 
mücadeleyle geçti. Bu yaşam onun 
kitaplarının temelini oluşturdu. ‘Sa-
vaşan Afganistan’,  ‘Cihat Günlüğü’,  
‘Karçiçeği’ gibi kitaplarında zalimle 
olan hasımlığının zulüm bitmeden 
bitmeyeceğini yazdı.

Afganistan’da, Bosna’da ve Doğu 
Türkistan’da ve daha pek çok yer-
de akan kanı durdurmak için dün-
yanın her yerinden mücahitler bu  

bölgelere geldiler. ‘Güllerin Vedası’ 
adlı kitapta, verilen mücadelede 
mücahitlerin neleri göze aldıklarını, 
nelerden seve seve vazgeçtiklerini, 
oraları gören, canıyla kanıyla malıyla 
bu mücadeleye destek veren şanlı 
kahramanların yaşadıklarını anlatan 
eşsiz bir kitap.

‘Şehit Bilal’in gönlü el vermiyor-
du vedalaşmaya. Dili varmıyordu Al-
lah’a emanet demeye. İnanamıyor-
du vedalaşıp gideceğine. Kaç veda 
vardı taşıdığı genç gönlünde, nice 
onulmaz vedaların yükünü taşıyor-
du. Her vedada yeni bir hasreti, yeni 
bir ayrılığı yükleniyordu. Bitesi olma-
yan vedalar, bitesi olmayan hasretle-
re gark ediyordu onu.’

‘Sizleri çok özledim anacığım, 
çocukluğumu, ilk okul günlerimi, 
İmam-Hatip günlerimi...’

Bilal, 20 yaşında bir genç daha 
ama gönlündeki imanın yaşla ilgisi 
yok. Tüm Müslümanlar adına gön-
lünde, zihninde derdi olan en olgun 

müminlerden Bilal. Veda eden gül-
lerden biri artık o, ölmeyen şehitler-
den...

Tacikistan’da şehit olan Fuat 
Çağlar’ın hikayesini anlatıyor mesela 
Bahattin Abi. Fuat’ın kara gözlerinin 
ne kadar da güzel olduğunu anlatı-
yor mesela, uğrunda öldüğü dava-
nın güzelliğini de anlatıyor.

Güllerin Vedası ile adeta silkeli-
yor insanı Bahattin Yıldız. Bak kar-
deşim, Afganistan, Pakistan Bos-
na’da senin toprağın dedi. Yorulmak 
yok, vazgeçmek yok, ümitsizlik yok! 
O’nun yolunda yürürken kaybedilen 
hiçbir şey yok, dedi.

Veda eden güllerin her biri; son-
suzluk aleminde kusursuz bahçele-
rin birer parçasıdır şimdi.

Rabbim bizleri de geriden gelen 
yeni nesillere örnek olacaklardan 
eylesin! (Âmin)

Bilal öldü derler ise sakın inanama ana
Bil ki ben şehit olmuşum şehitler ölmez ana

GÜLLERİN
VEDASI

Ömer Faruk KAYA

‘Şehit Bilal’in gönlü el vermiyordu vedalaşmaya. Dili 
varmıyordu Allah’a emanet demeye. İnanamıyordu 

vedalaşıp gideceğine. Kaç veda vardı taşıdığı genç gön-
lünde, nice onulmaz vedaların yükünü taşıyordu. Her 
vedada yeni bir hasreti,yeni bir ayrılığı yükleniyordu.

Bitesi olmayan vedalar, bitesi olmayan hasretlere gark 
ediyordu onu.’
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N.M.Y: Şiirlerinizi okuyoruz, 
takip ediyoruz. Elbette ülkemizin 
en önemli şair ve akademisyenle-
rindensiniz. Fakat yine de bize ve 
okurlarımıza size ait cümlelerle 
kendinizi tanıtır mısınız?

N.G: Çok kısaca Nurullah GENÇ: 
Erzurumluyum, Atatürk Üniversite-
si İktisadi İdari Bölümler Fakültesi 
mezunuyum. Aynı fakültede yüksek 
lisans, doktora ve doktora sonrası 
akademik çalışmalar yaptım. 2003 
yılına kadar orada çalıştım. 2001 yı-
lında profesörlüğe tayin edildikten 
sonra iki yıl kalıp Erzurum’dan ay-
rıldım. Daha sonra Kocaeli Üniversi-
tesi’nde,İstanbul Ticaret Üniversite-
si’nde akademisyen olarak çalıştım. 
Sonra Sermaye Piyasası Kurulu’nda 
kurul üyesi olarak çalıştım. Şu anda 
Merkez Bankası Banka Meclisi Üye-
siyim. Yani bir anlamda yönetim ku-
rulu, öyle diyebiliriz. Bunun dışında 
kültür sanat faaliyetlerim var. Şiir, 
sanat ve  edebiyat alanlarında ça-

lışmalarım var. Yayınlanmış on sekiz 
şiir kitabım, üç romanım, fotoğraf 
üzerine çalışmalarım var. İki fotoğraf 
albümü, yaklaşık otuz ülkede sergi-
de yer almış fotoğraflarım var yurt 
dışında. Böyle çalışıyorum işte. Kısa 
hikâyem bu. Evli dört çocuk babası-
yım.

A.T: Her şairin şiir yazmaya iten 
bir hikâyesi vardır. Sizi yazmaya 
iten bir neden var mıdır? Ve şiir 
yazmaya ne zaman başladınız?

N.G: Ben şiirin içerisinde doğ-
dum diyebilirim. Yani şiirin içinde 
büyüdüm. Çünkü köyümde ilk okul 
yoktu ama şiir meclisi vardı. Uzun 
kış gecelerinde, bir araya gelen ak-
rabalarım; babam, amcalarım, kö-
yümüzün güzel insanları hep kitap 
okuyorlardı hem de yatsı namazın-
dan sonra şiir okuyorlardı. Ve bizim 
köy odamızda -bugün benim aklım-
da olan- otuzun üstünde şairin adı 
geçmiştir. Divan edebiyatından Halk 
edebiyatına pek çok şairin şiirleri 

NURULLAH GENÇ ile

Elini taşın altına koy-
maktan çekinmeyen, 
kendi alanlarında yap-
tığı çalışmalarla birçok 
başarı elde eden Sayın 
Prof. Dr. Nurullah Genç 
ile Pendik Belediyesi’nin 
düzenlediği “Başarı 
Bedel İster” konferansı 
sonrasında konuşma 
fırsatı bulduk. Edebiyat 
Öğretmenimiz Yaşar 
Alpaydın, dergi yayın ku-
rulundan Abdüllatif Tırlı 
ve Nizamettin Mustafa 
Yılmaz’ın Prof. Dr.Nurul-
lah Genç ile yaptıkları 
tatlı sohbetle sizleri baş 
başa bırakıyoruz.

MÜLAKAT

Abdüllatif TIRLI
N. Mustafa YILMAZ

üzerine konuştuk...
ŞiiR
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okunmuştur. Ezberden okunmuş, 
musikiyle okunmuş yani bestesiyle 
okunmuştur. Benim hem babamın 
hem de amcamın hafızasında birden 
fazla divan vardır. Yani divanların ta-
mamını ezberden okurlar. Mesela 
Yunus Emre’nin bütün şiirlerini ez-
berden okurdu babam rahmetli. Ni-
yazi Mısrî’nin şiirlerini de. Ve benim 
iki, üç, beş, altı, yedi ve  sekiz yaş-
larım böyle bir ortamda geçti. Yani 
ben şiirin içinde doğdum, büyüdüm. 
Böyle olunca artık sizi iten sebepten 
söz etmiyorsunuz. Zaten şiirin için-
de büyümüşsünüz. Yazmak gibi bir 
yeteneğin de olması lazım. Yani bu 
şiirin içerisinde büyümüş olmak, ye-
terli bir neden olmaz. Çünkü benden 
başka birçok insan vardı ama onla-
rın içerisinde yazan, ön plana az çok 
yazdıklarını çıkarmış benim şu anda.

N.M.Y:  Yahya Kemal şiirin ta-
nımını yaparken ” Şiir, kelimelerle 
yapılan bestedir.” der. Siz şiiri nasıl 
tanımlarsınız? 

N.G: Şimdi Yahya Kemal musikiyi, 
şiirin ayrılmaz bir parçası olarak gö-
rür. Ahmet Haşim de öyledir. Ahmet 
Haşim’de şiir, nesre çevrilmesi müm-
kün olmayan nazımdır ve ona göre 
de şiir ve musiki içi içedir. Ahmet 
Hamdi Tanpınar’a göre şiir ve rüya 
iç içedir. Rüya gibidir, rüya aleminde 
gibi düşünebilirsiniz şiiri. Bunların 
hepsi doğru. Şiirle ilişkisi olmayan 

bir tek şey var: Şiirsizlik. Yani başka 
şekilde ifade edecek olursam; şiir 
ahenkli, vezne dayalı olsun ya da 
olmasın serbest ya da vezinli ama 
ahenkli sözdür. Şiirin içerisinden 
ahengi aldığınızda yani musikiyi al-
dığınızda geriye şiir kalmaz. Bu, bu-
gün var olan birçok şiir telakkisini de 
ortadan kaldırır. Bir başka ifadeyle, 
bugünkü var olan birtakım şiir te-
lakkilerinin, düşüncelerin dünyasıyla 
ters bir durumdur. Mesela “Garip” 
akımı bununla ters bir durumdur. 
Neden? Garip akımı şairane değil, 
vezni kafiye vs. dışlar, ortadan kal-

dırır. Şiiri musikiden arındırmaya 
çalışır. Oysa Garip akımı şairlerinin 
şiirlerinde de musikiden kaçınılmaz. 
Başka türlü şiir olamaz. Benim kana-
atime göre de şiir; yerli pek çok sa-
natçıya bütün sanatlar gibi kainatın 
yaratıcısının “Subuti Sıfatları”ndan 
insana yansımış bir sanat alanıdır. 
Neden? Çünkü Allah’ın subuti de-
diğimiz sıfatları Hayat, İlim, İrade, 
Kudret, Semi, Basar, Kelam, Tekvin. 
Tekvin yaratmadır. Yoktan var etme 
hariç, Allah insana var olandan çok 
şey üretme kabiliyeti vermiş. Ağaç-
tan masa üretiyor, demirden uçak 
üretiyor, kelimelerden şiir üretiyor, 
boyalardan resim üretiyor, seslerden 
musiki üretiyor. Bütün bunların hep-
si “Tekvin” sıfatının bir yansıması. Şiir 
hangi sıfatın yansımasıdır? “Kelam” 
sıfatının yansımasıdır. Resim, han-
gi sıfatın sonucudur, yansımasıdır? 
“Basar” sıfatının: görme. Çünkü gör-
me olmasa resim olmayacak. Müzik 
“Semi” sıfatının: işitme. İşitme ola-
masa musikiyi kim dinleyecek, nasıl 
dinleyecek? Bütün bunlar kaynak 
olarak bize Allah’ın Subuti sıfatlarını 
gösteriyor. O zaman Kelam sıfatının 
bir yansıması ise ve kelamda bizde 
güzelliği çağrıştırdığı, yani bir kelam 
eyle dendiğinde küfür söyle mi de-
riz, güzel bir şey söyle mi deriz? Gü-
zel bir şey söyle deriz. Birkaç kelam 
edelim dediğinizde bu bir güzellik 
anlamında söylenir. Kelam güze-

Yoktan var etme hariç, 
Allah insana var olandan 
çok şey üretme kabiliye-
ti vermiş. Ağaçtan masa 
üretiyor, demirden uçak 
üretiyor, kelimelerden 
şiir üretiyor, boyalardan 
resim üretiyor, seslerden 
musiki üretiyor. Bütün 
bunların hepsi “Tekvin” 
sıfatının bir yansıması. 
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li çağrıştırır. Kelam güzeli çağrıştı-
rırken, şiir çirkini çağrıştırabilir mi? 
Çağrıştıramaz. Şiir, güzelliği çağrış-
tıran ve insan estetiğine en uygun, 
en içli, ruhuna, gönlüne, bedenine, 
bütün alemine hitap eden hülasa-
dır. Şiir bir hülasadır. Neyin hülasası-
dır?Duygunun hülasası özeti ve özü. 
Düşüncenin hülasası, hayatın hüla-
sasıdır. Yani siz bir hayat hikayesini, 
bir beyitte, bir mısrada yakalayabi-
lirsiniz. Böylesine bir hülasadır şiir. 
Ve kaynağı Allah’tır. Onun için Necip 
Fazıl “ Anladım ki sanat Allah’ı ara-
makmış” diye bir mısrasında bunu 
dile getirir.  

A.T: Ülkemizde çeşitli zamanlar-
da birçok şiir yarışması düzenleni-
yor. Okullar arası yapılan yarışma-
lara da arkadaşlarımız katılmaya 
gayret gösteriyor. Sizce yarışmalar 

bir şiirin güzel olup olmadığına 
karar verebilir mi? Güzel şiir hangi 
kriterlere göre belirlenebilir?

N.G: Bu yarışmalar şiirin güzel 
olduğuna karar vermez. Jüriye göre 
o şiirler güzel şiir mi ona karar verir. 
Şiir zaten güzel olandır. Estetik de-
yiştir, söyleyiştir. Ama şu gönderilen 
metinler şiirde dediğimiz estetiğe 
uygun mu değil mi? Şiir dediğimiz 
güzel söze, anlamlı, dizayn ve tertip 
edilmiş, birden fazla unsuru kendi-
sinde barındıran, hülasa sözler uy-
gun mu? Gönderilen metin şiir mi? 
Jüriler buna bakar. İlhama dayanıyor 
mu yoksa masa başında oluşturul-
muş anlamsız söz yığını mı? Ona ba-
kar. Dil açısından bakar. Dil önemli 
bir unsurdur şiir için. Kelimeler kul-
lanılarak yazılır. Çünkü o ses şiire dö-
nüştürülürken biz kelimeleri kullanı-
rız değil mi? Dil tarafına bakar, kültür 
tarafına bakar, şiirde bir kültür var 
mı? Duyguya bakar. Duygu önemli 
bir unsurdur şiir için. Şiirde duygu 
var mı? Kuru bir metin mi yoksa? 
Bildiğimiz şiir unsurlarının o şiirde 
var olup olmadığına bakarak o şiirin 
güzel, zayıf orta yada ileri olduğunu 
jüri üyeleri karar verir. Yarışma böyle 
neticelenir. Jüri üyeleri yarışmalarda 
böyle davranırlarsa, doğru seçimler 
ortaya çıkar. Ama Ahmet göndermiş, 
Mehmet göndermiş diye bakarlarsa 
yanlış seçimler ortaya çıkar. Doğru 
seçim metne bakıp, şiir sanatı açı-
sından değerlendirip, en uygun ola-
nı tercih etmektir.

N.M.Y: Şairlik doğuştan gelen 
bir yetenek midir? Çalışarak şair 
olunabilir mi?

N.G:Şairlik çalışılarak olunur. Ye-
tenek yoksa olunmaz. Yani yeteneği 
varsa da çalışması gerekir. Tek başı-
na yetenek şair olmaya yetmez. Ben  
yetenekliyim dersen yazamazsın. 
Döner durur aynı kelimelerle başka 
şeyleri söylemeye çalışırsın, işin için-
den çıkamazsın. Kendini geliştirmen 
lazım. Emek gerekiyor yani ciddi 
emek vermesi gerekiyor. İçimizde 
oluşan sestir şiir. Biz o sesi kelime-
lerle kavramlarla ifade ederiz. Peki, 
kelime dünyası zayıf adam yeteneği 

ne kadar gelişmiş olursa olsun nasıl 
ifade edecek? Yeterli kavramsal alt-
yapıya sahip değilse, kelime altya-
pısına sahip değilse nasıl ifade ede-
cek? Şiir için kültür aynı zamanda 
vazgeçilmezdir. Çünkü şiir sanatının 
birtakım koordinatları vardır. Telmihi 
nasıl yapacak? Bir şeyi bilecek ki ona 
işarette bulunsun. Mecaz-ı mürseli 
nasıl uygulayacak? Bilecek ki uygu-
layacak. Teşbihi nasıl yapacak, neyi 
neye benzetecek? Birini bilecek ki 
öbürünü bir şeye benzetebilsin.  

Y.A: Emek gerekiyor ama yete-
nek de olacak yani.

N.G: Sosyal bilimlerde şartlar iki 
türlüdür. İki tane temel şart vardır. 
Temel şart, yeter şart. Temel şart de-
diğimizde, temel şart yoksa o olay 
gerçekleşmez. Yeter şartsa onun 
devamını sağlar. Şiir için temel şart 
yetenektir. Yeter şart çalışmaktır. Ça-
lışma devamını sağlar. Ama temel 
yoksa, yetenek yoksa yeter şart bir 
işe yaramaz.

Y.A: Hocam nasıl bir yetenek ge-
rekir şiir için? Bizim öğrencilerimiz 
de şiir yazıyorlar, dergilerde yazı 
yazıyorlar. Hep sorarlar nasıl yaz-
malıyız diye.

N.G: Hiçbir şeye bakmadan, hiç-
bir şeyi karşısına almadan, bir insa-
nın içinde bir şeyler söyleme arzusu 
bir patlamaya dönüşüyor. Yüreğini 
sıkan bir ses var, bir şey söyleyecek 

Peki, kelime dünyası 
zayıf adam yeteneği ne 
kadar gelişmiş olursa 
olsun nasıl ifade ede-
cek? Yeterli kavramsal 
altyapıya sahip değil-
se, kelime altyapısı-
na sahip değilse nasıl 
ifade edecek? Şiir için 
kültür aynı zamanda 
vazgeçilmezdir. Çünkü 
şiir sanatının birtakım 
koordinatları vardır. 
Telmihi nasıl yapa-
cak? Bir şeyi bilecek ki 
ona işarette bulunsun. 
Mecaz-ı mürseli nasıl 
uygulayacak? Bilecek 
ki uygulayacak. Teşbi-
hi nasıl yapacak, neyi 
neye benzetecek? Birini 
bilecek ki öbürünü bir 

şeye benzetebilsin. 
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oluyor ve söyleyemiyor, gücü yet-
miyor. Bu çocukluktan beri vardır. 
Şairse çocukluğundan beri vardır. 
İçini bir şeyler sıkar, yani Necip Fazıl 
diyor ya söylenmedik cümlenin has-
reti dudağımda. Bir şey içini rahatsız 
eder, söylemek ister ama söyleye-
mez. Niye? Henüz yeterince olgun-
laşmamıştır. Yeteneğini geliştirme-
miştir. Emeği vermemiştir. Bulduğu 
sözü bulup, uygun kelimeyi bulup, 
söylemez. İçindeki ses imgedir. Ama 
o imgeyi kalıplaştıramaz kelimelerle. 
Somutlaştıramaz bizim dünyamızda. 
Yani bulut hareket eder, o bulut içe-
risinde bir ses oluşturur. Kuş olsay-
dım binseydim bulutun üstüne der 
ama diyemez. Çünkü o benzetmeyi 
yapabilecek noktada değildir. O da 
çalışarak olunur. Yetenek var ama 
çalışmadığı için henüz. Yani düzen 
kurulmuş, sistem kurulmuş, ama o 
sistemi çalıştıracak, arabanın moto-
ru gibi düşünelim. Kurulmuş hazır. 
Benzin yok, şoför yok, yol yok, ara-
baya yürü diyorsunuz, araba yürü-
mez. Önce yolu, sonra şoförü sonra 
da yakıtı koyacaksınız. Sonra bir de 
çalıştıracaksınız. Ondan sonra yürü 
diyeceksiniz. Bütün bunlar olama-
dan yetenek işe yaramıyor. Bütün 
bunlar emekle ilgili şeyler. Ama di-
zaynı kim yapmış? Allah yapmış. O 

sistemi kurmuş, O gönlü vermiş, O 
ruhu vermiş, sözcükleri vermiş bize 
yazmak düşüyor. Ama yol henüz 
mevcut değil. Kişi o yolu kendisi 
oluşturacak. Bir de bu öyle bir şey ki, 
araba için yolu belediyeden bekle-
yebilirsiniz de o şair kişi yolu beledi-
yeden bekleyemez. Kendisi açacak.

A.T: Şiir yazmaya sevdalı genç 
arkadaşlarımıza bu konuda tavsi-
yeniz nelerdir?

N.G: Tavsiyem şu: “Sevda güzel-
dir”. Yani şiir sevdası güzel bir sevda-
dır. Ancak diğer sevdalar gibi sonu 
hüsranla bitebilir. Şiir sevdasının 
sonunun hüsranla bitmemesi için, 
O sevdayı taşıyan kişi kendisini bir 
yoklayacak. O yetenek ben de var mı 
yok mu? Yoksa uğraşmayacak. Boşa 
kürek çekmiş olur. Olup olmadığını 
nasıl anlayacak? Bir bilene soracak, 
öğretmeniyle konuşacak, yazdığı bir 
iki mısra götürecek, beyit götürecek. 
Tetkik ettirecek, tahlil ettirecek. Yani 
özgün bir şeyler benim içimden do-
ğuyor mu doğmuyor mu ona baka-
cak. Çünkü masa başı çalışmayla şiir 
olmaz. Bakın yüzlerce şiir yazılıyor, 
yayınlanıyor dergide. Alırsınız elli 
tane şiirden bir şiiri alırsınız koyar-
sınız. Şiir olmaz. Dergide yayınlata-
bilirsiniz hatta kitabınızda olabilir. 
Kimsenin dünyasında yer almaz. 

Bugünkü şiirlerin temel problemle-
rinden birisi budur. Onlarca şiir ya-
yınlanıyor, insanların hafızasında kaç 
tanesi dönüp duruyor? Dönmüyor. 
Neden? Mezarlıktalar çünkü. Çün-
kü masa başında yazılıyorlar. Birçok 
şairden şunu duyuyorum: “Ezberle-
yemem şiirimi.” Şiirini ezberden ge-
çirememiş adam şiir yazmış değildir. 
Açık ve net söylüyorum. Çünkü şiir 
önce içte var olur. Orada var olduğu 
için ezberinde de var olur. Unutabilir, 
yeni şiirler yazar unutur. Ama hemen 
hatırlar gördüğünde. Yani şiiri eğer 
gerçekten hiç ezberleyemiyorsa 
ya da kuru bir metin gibi eline alıp 
yeniden görerek okuyup, yani ben 
yazdım diyorsa orada bir sıkıntı var. 
Yani bir insan bir şiiri yazıyorsa şair-
dir. Doğum yapıyor. Doğum yapıyor 
ve acısını çekiyor. Acısını çekmediği 
şiir, nasıl olur? Sıkıntısı burada ola-
cak. Şiir olmaz yoksa. Yani burada 
varsa bir sıkıntı ve o sıkıntı doğuru-
yorsa onu nasıl unutacak, hangi acı 
unutulur hele bu acı nasıl unutulur?

Y.A: Bize vakit ayırıp bu güzel 
sohbet imkanını bize tanıdığınız 
için teşekkür ederiz.

N.G: Ben teşekkür ederim.

Şiirini ezberden geçirememiş adam şiir yazmış değildir. Açık ve net söylüyo-
rum. Çünkü şiir önce içte var olur. Orada var olduğu için ezberinde de var olur. 
Unutabilir, yeni şiirler yazar unutur. Ama hemen hatırlar gördüğünde. Yani 
şiiri eğer gerçekten hiç ezberleyemiyorsa ya da kuru bir metin gibi eline alıp 
yeniden görerek okuyup, yani ben yazdım diyorsa orada bir sıkıntı var. Yani bir 
insan bir şiiri yazıyorsa şairdir. Doğum yapıyor. Doğum yapıyor, acısını çekiyor. 

Acısını çekmediği şiir, nasıl olur?
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Günlük hayatta beş vakitte oku-
duğumuz sureleri veya  Kur’an’ı açıp 
ayetleri inceledik mi?

Ya da Allah’ın (c.c) Kur’an’ı muh-
teşem bir edebiyatla dizayn etti-
ğini fark ettik mi? Camilerde imam 
Kur’an okurken ya kendimizden ge-
çeriz  ya da ağlama noktasına geli-
riz. Sesi ve kıraati güzel biri görünce 
bize birkaç şey oku da kendimizden 
geçelim, içimiz huzur dolsun deriz. 
Kur’an oku(n)duktan sonra anlam 
veremediğimiz bir huzur buluruz.

Gelin biz de bu konudan bah-
sedelim. Kur’an’da edebi tasvir.Bir-
takım sanatsal eserler, yaldızlı batıl 
sözler, uydurmacılık gibi özellikler-
den ırak olması Kur’an’ın edebi yö-
nünün en belirgin özelliğidir. Diğer 
bir önemli husus da; Kur’an’ın her 
çağdan her türlü insana hitap ediyor 
olmasıdır. İnsanın bilgi seviyesi, kül-
tür seviyesi, akıl yaşı ne olursa olsun 

Kur’an herkesin anlayabileceği bir 
üslupta yazılmıştır. Bu konuya en iyi 
örnek aşağıdaki ayette vurgulanmış-
tır. 

“And olsun. Biz Kur’an’ı zikr 
(öğüt alıp düşünmek) için kolaylaş-
tırdık.”(Kamer Suresi, 22. ayet)

Kur’an  bu kadar açık ve anlaşı-
lır olmasına rağmen hiçbir şekilde 
taklit edilememiştir. Allah’ın (c.c) 
Ku’ran’ın mükemmelliğine dikkat 
çektiği ayetlerden bazıları şunlardır:

“Yoksa ‘bunu kendisi yalan ola-
rak uydurdu.’ mu diyorlar? De ki: 
Bunun benzeri olan bir sûre getirin 
ve eğer gerçekten doğru sözlüyse-
niz Allah’tan başka çağırabildikle-
rinizi çağırın.” (Yunus Suresi, 38. ayet)

“Eğer kulumuza indirdiğimiz 
(Kur’an)’den şüphedeyseniz, bu 
durumda, siz de bunun benzeri bir 
sûre getirin. Ve eğer doğru sözlüy-

seniz, Allah’tan başka şahitlerinizi 
(kendilerine güvendiğiniz yardım-
cılarınızı) çağırın.” (Bakara Suresi, 
23.ayet)

Yukarıdaki  ayetlerde de  olduğu 
gibi Kur’an’a ne kadar iftira atsalar 
da müşrikler hiçbir şekilde aynı mü-
kemmellikte bir şey yazamamışlar-
dır. Bu da Kur’an’ın edebi yönünden 
eşsiz olduğunun en büyük kanıtıdır. 
Kur’an yüzyıllar boyunca hiçbir insan 
tarafından taklit edilememiştir. Bu 
da Kur’an’ın mucizelerinden biridir. 

Hz. Ömer Efendimizin Müslüman 
oluşu da, Kur’an’ın edebi yönünden 
mükemmel oluşundan kaynaklıdır. 
Hz. Ömer Efendimiz, Peygambe-
rimiz’i (s.a.v) öldürmek için yolda 
giderken bir adam, Hz. Ömer’in kız 
kardeşinin de Müslüman olduğunu 
söyler. Bunun üzerine eve yönelen 
Hz. Ömer kapıdan girmeden önce 
Kur’an’ı işitir.  O sırada, onların ya-

Edebi Yönüyle Kur’an

KUR’AN’IN
MÜKEMMELLİĞİ

Kur’an birtakım sanatsal eserler, yaldızlı batıl sözler, uydurmacılık gibi özelliklerden ırak 
olması Kur’an’ın edebi yönünün en belirgin özelliğidir. Diğer bir önemli husus da; Kur’an 

her çağdan her türlü insanlığa hitap ediyor olmasıdır. İnsanın bilgi seviyesi, kültür seviyesi, 
akıl yaşı ne olursa olsun Kur’an herkesin anlayabileceği bir dilde yazılmıştır

Abdüllatif TIRLI
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nında Habbab b. Eret ve onun ya-
nında da, içinde Taha suresi yazılı 
bir sahife bulunuyor ;onu, onlara 
okuyordu. Hz. Ömer’in tıkırtısını  
işittikleri zaman  Habbab, evin bir 
köşesinde gizlendi.  Fatıma Hatun 
sahifeyi alıp uyluğunun altına sak-
ladı. Hz. Ömer, evin yanına geldiği 
zaman, Habbab’ın Fatıma Hatunla 
Said b.Zeyd’e  Kur’an okuduğunu  
işitmişti. Eve  girince “İşitmiş oldu-
ğum o şey, ne idi?” diye sorduğun-
da bir şey işitmediğini iddia ettiler. 
Lakin Hz. Ömer kız kardeşini biraz 
hırpalayınca Müslüman olduklarını, 
okudukları şeyin de Kur’an oldu-
ğunu itiraf ettiler. Hz. Ömer sahifeyi 
eline aldığında ‘Bunlar ne güzel söz-
ler’ demekten kendini alıkoyamadı. 
Ve bunun üzerine peygamberimizin 
yerini öğrenip, Müslüman olmak için 
yanına vardı. Böylece islam’a bir kişi 
daha katılmış oldu.

Gördüğümüz gibi Kur’an’ın ede-
biliğinden etkilenip İslam’a giren Hz. 
Ömer, Kur’an’ın edebi tasvirine en 
güzel örneklerdendir. Lakin Kur’an’ın 
edebiliğini görüp de bunlar sihir-
li sözler deyip reddeden müşrikler 
de mevcuttur. Bu konu, Hz. Ömer’in 

Müslüman olmasıyla da bağlantı-
lıdır. Şöyle ki ; Hz. Ömer Kur’an’ın 
mükemmelliğine inanıp Müslüman 
olurken, diğer müşrikler Kur’an’ın 
mükemmelliğini gördüğü halde 
inanmıyorlar. Buradaki ortak nokta 
iki tarafın da Kur’an’ın mükemmel 
bir edebi tasvire sahip olduğunu 
fark etmesidir.

Kur’an’ın yazımında kullanılan 
harflerin uyumu, kullanılan kelimele-
rin şiirselliği ve oldukça sık rastladı-
ğımız kafiye… Yabancı morfologların 
ve bilimcilerin gözünden kaçmayan 
şey kafiyedir. Ayet bitişlerinin %90’ı 
mükemmel bir uyağa sahip. Örnek 
vermek için İnşirah Suresi’nin ayetle-
rinin sonundaki kelimelere bakalım:

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM 
Elem neşrah leke sadrek 
Ve vada’na ‘anke vizrek
Ellezi enkada zahrek
Ve refa’na leke zikrek
Altı çizili kelimelerde de gördü-

ğünüz gibi cümle sonlarında kusur-
suz bir  kafiye mevcuttur. 

 Kur’an’ın edebi yönüne ışık tu-

tan bir başka konu ise  konu ‘ben-
zetme’dir. Kur’an’da fazlasıyla ben-
zetme bulunmakta. Bu mevzuya 
örnek bir ayete bakalım:

“Sur’a üfürülmüştür. Böylece 
onlar kabirlerinden (diriltilip) Rab-
lerine doğru (dalgalar halinde) sü-
zülüp giderler.” (Yasin Suresi,51.ayet)

Ayette de görüldüğü gibi bizim 
öldükten sonra diriltildiğimiz va-
kit  Rabb’imize gidişimiz dalgalara 
benzetilmiştir. Bu örnek dahil olmak 
üzere Kur’an’da birden fazla ayette 
bu tür benzetmelerle karşılaşabilir-
siniz.

Kur’an ne taklit edilebilmiş, ne 
değiştirilebilmiş; yıllar boyunca ken-
dini muhafaza etmiş  günümüze 
kadar bu mükemmellikte ulaşmış-
tır. Kur’an kalplerin şifası, gözlerin 
nurudur. Her gün yüzlerce Hristi-
yan, ateist vb. ; Kur’an’ı inceleyip 
bu mükemmelliği görüp Müslüman 
olmakta. Müslümanlar ise Kur’an’ı 
açıp okumaktan ve anlamaktan aciz. 
”Oku!”  diyen Rabbimiz “Okudun 
mu?” diye sormayacak mı?  Unut-
mayalım ki; her türlü zehrin  panze-
hiri  Kur’an’dır.

BEN KUR’AN-I HER
YÖNDEN İNCELEDİM.

HER KELİMESİNDE
BÜYÜK HİKMET

GÖRDÜM.

OTTO VON BISMACK

““
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iLK
LER

İlk  Üniversite
• Türkiye’de ilk üniversite, 14 Ocak 1863 günü öğretime başlayan “Dâr’ül- Fünûn”dur.

İlk Bilmeceler
• Türkiye’de ilk bilmecelerin geç-
mişinin çok eski zamanlara da-
yandığı ve bunların genellikle 
“halk bilmeceleri” olduğu sanıl-
maktadır. 
Bir acayip nesne gördüm
Alem bilir ismini
Başını sürter kendine öldürür 
cismini (KİBRİT)

• Dünya roman tarihinde 
kahramanın adı veril-
meyen ilk roman Peya-
mi Safa’nın “Dokuzuncu Hari-
ciye Koğuşu” adlı eseridir.

• Osmanlı’da 600 defa oynatıla-
rak rekor kıran tiyatro 
oyunu, Namık Kemal’in “Va-
tan Yahut Silistre” ile “Celal Mu-
kaddimesi” adlı oyunlarıdır.

• Divan edebiyatında ço-
cuklar için yazıl-
mış ilk eser Nabî’nın 
Hayriyesi’dir

Kaynakça

Kültür ve Edebiyatımızda İlk’ler 
ve En’ler İbrahim ÖZTÜRKÇÜ 
Yağmur Yayınları

Nizamettin Mustafa YILMAZ
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İlk Gazete
• Ülkemizde 1831  yayımlanma-
ya başlanan ilk Osmanlı Türk ga-
zetesi Takvim-i Vekayi’dir.

• Türkiye’nin 11 Ekim 1910 
yılında yayımlanan ilk spor 
gazetesi “FUTBOL” dur.

İlk “Lise” Sözcüğünün 
Kullanılması
• Türkiye’de ilk defa ‘lise’ söz-
cüğü, İstanbul Erkek Lisesi’n-
de kullanılmıştır. 

En Fazla Gazel Yazan
Padişah
• Osmanlı Devleti’nin onuncu 
padişahı olan Kanunî Sultan Sü-
leyman, “Muhibbî” mahlasını kul-
lanarak şiir yazmıştır. Biri Farsça 
olmak üzere iki Divân sahibidir. 
Muhibbî Divân’ında 2799 gazel 
bulunmaktadır. Şiirlerinin toplamı 
15935 beyite ulaşmaktadır.

• İlk satış rekoru kıran 
romanımız Halide Edip Adı-
var’ın “Sinekli Bakkal” adlı ese-
ridir.

İlk Kahve ve
Kahvehane
• Kahveyi ve yararlarını ilk be-
lirleyen kişi İbn-i Sina’dır. Ülke-
mizde bugünkü kahvehanelerin 
ilki ise, kahvenin  Kanunî Sultan 
Süleyman zamanında İstanbul’a 
gemilerle gelmesinden yaklaşık 
10 yıl sonrasına rastlar.

İlk Bilim Mecmuası
• Ülkemizin ilk bilim mec-
muası, Ahmet Hamdi Tanpı-
nar’ın” tam bir mektepti” de-
diği ‘Mecmua-i Fünûn’dur.

İlk Kütüphaneler
• İstanbul’da ilk kütüphane, 
Fatih Sultan Mehmet tarafın-
dan Bayezid Sarayı’nda Aya-
sofya ve Zeyrek Medresele-
ri’nde kurulmuştur. 

• İslam dünyasında ilk bibliyog-
rafik çalışma, İbnü’l Nedim’in 
“Fihristü’l-Kütüb” (987) adlı eseri-
dir.

İlk Spor 
Gazetesi
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 A.T: Sizi kısaca tanıyabilir mi-
yiz?

- Gurbetçi çocuğu, İmam-Ha-
tip Liseli mezunuyum. İmam-ha-
tip öğrencilerinin şöyle bir özelliği 
vardır: Siz de onu yaşayacaksınız, 
ben de onu yaşadım. İmam-hatip 
öğrencilerinin çoğu okulu bitince 
imam-hatipli olurlar. Bu ilginç bir 
şeydir aslında. Bunun bir sürü psiko-
lojik, sosyolojik, pedagojik sebepleri 
var. Okul bittikten sonra okuduğum 
bazı kitaplardan çok etkilenerek, 
imam hatip neslinin toplum için, İs-
lam coğrafyası için ne kadar önemli, 
değerli olduğunu fark ettim. Üni-
versiteyi bitirdikten sonra -genel-
de ben idealist insanlara öğretmen 
olmalarını tavsiye ederim.Çünkü ne 
kadar idealist olursanız olun, top-
lumun geleceği için bir şey yapmak 
istiyorsanız öğretmenlik gibi meslek 
alanları bunun için çok daha büyük 
bir fırsattır- öğretmenliğe başladım. 
Okuma alışkınlığı edindiğim için 

yazmaya da alıştım, başladım. 17 yıl 
oldu üniversiteyi bitireli. 9 senedir 
de, bana “İşin ne?” diye soruldu-
ğunda şöyle özetlerim: Okuyorum, 
konuşuyorum, yazıyorum. Çünkü 
resmi bir görev yapmıyorum. Kitap 
çalışmaları ve konferanslar dışında 
herhangi bir yerde görevim yok. 
Konferanslarla Türkiye’yi gezerek, 
her yıl bir iki tane kitap çalışması 
yaparak hayata devam ediyorum. 
Öğrencilere, annelere, babalara, 
öğretmenlere, imamlara, polislere, 
hayata yeni başlamış insanlara eği-
tim programları  yapıyorum. Bunun 
da önemi şu aslında, bizim milletin 
şöyle bir hatası var, ki umarım siz de 
bu hatayı yapmazsınız, bizim millet 
eğitimi diploma almak sanıyor. Yani 
yirmi iki yirmi üç yaşında mesleğe 
başlıyor, isterse tıp fakültesini de-
receyle bitirsin, yirmi üç yirmi dört 
yaşına gelmiş, altmış yaşında ka-
dar doktor olmuş, otuz beş yıldır 
kitap okumayan bir doktor eğitim 
almamış demektir. İlk okuldan üni-

SAiT ÇAMLICA ile 
OKUMAK

Öğretmenlere, öğren-
cilere, velilere ve daha 
nicelere Türkiye’yi geze-
rek verdiği konferans-
larla tanıdığımız eğitim-
ci-yazar Sait Çamlıca 
ile;  Hemdem Dergisi 
Yönetim Kurulu Üyeleri 
Abdüllatif Tırlı, Abdur-
rahman Selim Çelikbilek, 
Nizamettin Mustafa 
Yılmaz, Yunus Aydın ve 
Türk Edebiyatı  Öğretme-
nimiz Yaşar Alpaydın’ın 
katılımlarıyla  “okumak” 
üzerine  bir mülakat ger-
çekleştirdik. Şimdi sizleri, 
etkileneceğinizi düşün-
düğümüz bu mülakatla 
baş başa bırakıyoruz.  

MÜLAKAT

Abdüllatif TIRLI
A. Selim ÇELİKBİLEK
N. Mustafa YILMAZ
Yunus AYDIN

üzerine mülakat...
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versiteye eğitim sloganı Müslüma-
nın ağızına yakışmayan bir sözdür. 
Çünkü biz, beşikten mezara kadar 
ilim tahsil etmekle mükellef bir dinin 
mensubuyuz, bir peygamberin üm-
metiyiz. Yetişkinlerle eğitime baş-
lamamın sebebi de buydu aslında. 
Yetişkinlerin öğrenciler kadar bazen 
öğrencilerden daha çok eğitime ih-
tiyacı var. Konferansların büyük bir 
kısmını yetişkinlere, ama öğrencileri 
de sevdiğim için öğrenci program-
larını da bırakmadım. Öğrencilere 
konferanslar veriyorum. On beş tane 
kitap yayınladım, senede üç yüz ci-
varı konferans veriyorum.

N.M.Y: Eğitimci olmanız yanı 
sıra bir de yazarlığınız var. Yazar 
olmaya ne zaman karar verdiniz?

- Aslında ‘bir kitap yazayım’ de-
meme sebep olan süreç şuydu, ben 
dinlediklerimden, okuduklarımdan, 
gazeteden notlar alıyordum. Asker-
de bile notlar aldım bir sürü hayata 
dair. Böyle bir kitap okurken şöyle 
bir şey hissettim. Okuduğum kitap 
genç bir yazarın kitabıydı. Ajandam-
daki notlardan bu kitaba göre daha 
kaliteli bir kitap yaparım, diye hisset-
tim. Aslında o zaman karar verdim 
yazmaya ama şimdi mesele şunu 
düşünüyorum hep. Şu anda ben siz-
lere Pendik’te Ömer Çam Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nde bir konferans 

verdim, şimdi de sohbet ediyoruz. 
Ama şu anda, dün Antalya’da prog-
ram yaptığım için, Antalya’da bir il-
çesinde öğrenciler benim kitabımı 
okuyorlar. Geçen hafta Şanlıurfa, 
Bingöl’deydim. Oralardaki gençler, 
anneleri babaları benim kitaplarımı 
okuyorlar. Kitap yazmanın en gü-
zel tarafı, sesinizin ulaşmadığı yere, 
sözünüzün ve fikrinizin ulaşmasıdır. 
Yani ben şuanda İstanbul’dayım ama 
başka yerlerdeki insanlara da sesimi, 
sözümü ulaştırıyorum. Daha önem-
lisi belki ben öldükten sonra da fi-
kirlerimle ya da yazdıklarımla, en 
azından bir müddet daha yaşamaya, 
toplumda iz bırakmaya devam ede-
ceğim. Yazmanın en sevdiğim tarafı 
bu. Bir de ben hayata dair tecrübele-
rin, gözlemlerin yazılması gerektiğini 
inanırım. Çünkü Allah peygamberle-
ri kitapsız bırakmamış. İnsan kitapla 
yönetilebilen, yönlendirilebilen bir 
varlıktır. Onun için gençlere de sü-
rekli okumaya, yazmaya yönelme-
lerini tavsiye ediyorum. “ Her Âdem 
bir âlemdir.” sözünde olduğu gibi 
veya her insanın kendin has parmak 
izi olduğu gibi, her insanın kendine 
has fikirleri olduğuna inanırım. Fikri-
leri ölüp mezara götürmektense, ar-
kada bir şeyler bırakmak anlamında 
yazmayı tavsiye ediyorum. Ben de 
öyle yazmaya başladım işte.

A.T: Askerde kitap okuduğu-

nuzu öğrendik. Sizce kitap okuma 
alışkanlığı nasıl kazanılır?

- Açıkçası bu konuda hep anne-
me babama duacıyımdır. Babam hala 
yetmiş yaşında olmasına rağmen ki-
tap okur, annem altmış beş yaşında 
olmasına rağmen o da okur. Ama 
her okuyan anne babanın çocuğu 
da okumuyor. Ben annemden etkile-
nerek başladım. Ama sonra bilginin 
insan için, bilginin aile için, bilginin 
toplum için, bilginin İslam coğraf-
yası için ne kadar önemli olduğunu 
anlamak için bazen cehaletin açtığı 
yaraları görmek gerekiyor. Askerdeki 
olay şöyledir: Ben askerden önce de 
çok okuyordum, üniversite yıllarında 
da. Askerde de daraldığım zaman 
zihnen, böyle kalp hastasının ilacı-
na gitmesi gibi ben de kitap oku-
yamaya kaçardım. Çünkü sıkılıyor-
dum askerdeyken. “Kitap okumaya 
zamanım yok.” diyenlere o yüzden 
çok kızarım. Kitap okumak boş za-
man işi değil. Kitap okumak ibadet-
tir. Kitap okumak, ilim tahsil etmek 
farzdır. Bizim Türkiye’deki dindarla-
rımızın en büyük sıkıntısıdır. Mese-
la namaz kılmak farzdır. Ne zamana 
kadar? Ömrünün sonuna kadar. Peki 
ilim tahsil etmek farzdır. Ne zamana 
kadar? Ömrümüzün sonuna kadar.  
Önce ailenin desteğiyle başladım 
okumaya. Sonra mesela çok etki-
lenmiştim ondan. Umarım o da siz 
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Kim olursa olsun Allah’ın 
kitabı Kur’an’dan başka 
kusursuz kitap olma-
dığını bilerek okumak 
gerekiyor. Bir de çeşit 
okumayı tavsiye ederim. 
Yani çeşitten kastım şu: 
Sürekli kitap okuyan 
hayalci olur, sürekli tarih 
okuyan tarihin psikoloji-
sini anlamakta zorlanır. 
Sürekli psikoloji okuyan 
bilgiden mahrum kalır. 
Tarihte okuyun, edebi-
yatta okuyun, romanda 
okuyun, eğitimde oku-
yun, siyasette okuyun. 

gençlerin üzerinde iz bırakır. “Hem-
pher’ın Hatıraları”nı okumuştum 
liseyi yeni bitirdiğim sene. Britanya 
imparatorluğunun yetiştirdiği mis-
yonerlerden birisidir Hempher. Ve 
Hempher, işte on dokuzuncu yüzyıl-
da ki Lawrence gibidir. İslam’ı Müs-
lüman kadar öğreniyor adam. Ama 
İslam’ı öğrenmesinin sebebi Müs-
lümanlar arasındaki ayrılıkları gö-
rüp, Müslümanları birbirine düşür-
mek için. Açıkçası ben Hempher’ın 
Hatıraları’nı okuyunca utanmıştım. 
Çünkü biz Müslüman olarak İslam’a 
hizmet etmek için dinimizi öğrenmi-
yoruz. O Müslümanları birbirine dü-
şürmek ve misyonerliği yapabilmek 
için dinimizi öğreniyor. Lawrence de 
öyledir mesela. Lawrence orta do-
ğuda hutbe veren, namaz kıldıran 
dini bilgisi olan misyonerdir. O gün-
den sonra kendi kendime söz ver-
dim. Ömrümün sonuna kadar çok 
büyük bir yoğunluğum, hastalığım 
olmadığı sürece kitap okumadığım 
bir gün olmayacak diye. İmam hatibi 
bitireli yirmi dört sene oluyor. Yirmi 
dört yıldır hastalıklı, yoğunluğum 
olduğu günler dışında kitap okuma-
dığım gün yoktur. Bu bazen günde 
5 sayfa okursun, bazen yirmi sayfa 
okursun, bazen yüz sayfa okursun. 
Okuma konusunda da benim temel 
ölçüm de odur. Peygamberimizin o 
hadisini ben hem ölçü alırım, hem 

gençlere söylerim. İbadetlerde eftal 
olan az da olsa sürekli olandır. Yani 
bir gün oturup iki yüz sayfa okuyup 
iki ay bir daha kitap almayacağınıza 
-ki gençlerde genelde öyle oluyor. 
Mesela sevdikleri bir romanı başla-
yınca iki günde bitiriyorlar. Günde 
iki yüz sayfa okuyorlar. Sonra üç ay 
boyunca bir daha eline kitap almı-
yor- günde yirmi sayfa, otuz sayfa 
olsa da her gün kitap okumaya, her 
gün namaz kılmak gibi bakıyorum 
ben. Her gün nasıl namaz kılmakla 
mükellef isek, okumayı da kendimi-
ze mükellef tutup okursak, o zaman 
faydalı olacağı kanaatindeyim. 

N.M.Y: Sizce neyi, nasıl okuma-
lıyız?

- Bu güzel ve zor sorudur. Ceva-
bı uzundur ama özetleyeyim. Oku-
ma alışkanlığı kazanmakla başlamak 
lazım aslında. O yüzden, şuanda 
çantamda iki tane kitap var. Ben o 
kitapları gençlere okuyun demem. 
Çünkü okumanın bir fiziksel alışkan-
lığı vardır. Göz zihin koordinasyonu 
diyorlar buna. Bir de ilgi ile ilgili bir 
tarafı vardır. Ben ortaokul lise öğ-
rencilerine genellikle roman okuya-
rak başlayın derim. Çünkü romanlar  
sürükleyici olduğu için merak ettirir. 
Şimdi ne olacak diye. Göz zihin ko-
ordinasyonundan kastım önce oku-
maya bedensel olarak alışıp, oku-
manın önemini kavradıktan sonra 
ilgi alanına göre yöneliyorsun. Yani 
tarihe merakı olan daha çok tarih 
okur. Siyasete merakı olan siyaset 
okur. Eğitime merakı olan eğitim 
okur. Ama önce o alışkanlığı edinip 
sonra daha ciddi kitaplara geçmek 
gerekiyor ki bu, basamak basamak 
gider. Bana internetten en çok so-
rulan soru en çok söylenen şey şu-
dur: ” Hocam bize kitap ismi verir 
misin? diye sorarlar. Ben de yüzde 
doksanına şu cevabı veririm: Tanı-
madığınız bir insana kitap tavsiye 
etmek, muayene etmediğiniz bir in-
sana ilaç yazmaya benzer. Yani her-
kesin ilgi alanı aynı değil, altyapısı 
ayni değil, bilgi birikimi aynı değil. 
Herkes aynı kitabı beğenmeyebilir. 
Benim ölçülerimden birisi de şudur: 
Allah’ın kitabı Kur’an’dan başka kut-

sal kitap yoktur. Yazarı kim olursa 
olsun. Yani yüz yılın en büyük âlim 
yazarı, bin yılın en büyük müfessi-
rini yazarı değil. Kim olursa olsun 
Allah’ın kitabı Kur’an’dan başka ku-
sursuz kitap olmadığını bilerek oku-
mak gerekiyor. Bir de çeşit okumayı 
tavsiye ederim. Yani çeşitten kastım 
şu: Sürekli kitap okuyan hayalci olur, 
sürekli tarih okuyan tarihin psiko-
lojisini anlamakta zorlanır. Sürekli 
psikoloji okuyan bilgiden mahrum 
kalır. Tarih de okuyun, edebiyat da 
okuyun, roman da okuyun, eğitim 
de okuyun, siyaset de okuyun. Bu 
şey gibidir, Karadeniz’deki en güze 
bal Anzer balıdır. Anzer balının en 
önemli özelliği en çok çeşit çiçeğin 
olduğu yerde olmasıdır. Bal arısı 
farklı çiçekten beslenirse o kadar 
güzel bal yapar. Okuma da öyledir. 
Ben tek taraflı okumayı tavsiye et-
miyorum. Türkiye’deki maalesef bazı 
dini grupların ve cemaatlerin böyle 
bir sıkıntısı var. Sürekli aynı kişileri 
okutuyorlar. Kurtuluş bu adamın ki-
tabında, hep bunu okuyalım. Onun 
da ufku daralttığını fark ettim. Bir 
de nasıl okumakla ilgili şunu söyle-
yeyim. Ben kalemle kitap okumayı 
tavsiye ediyorum. Yani kitap okur-
ken elinizde kalem olsun. Hoşunu-
za giden yerlerin altını çizin, kenara 
çarpı atın, soru işareti atın. Ben çok 
yaparım, katılmıyorum bu yazarın 
fikrine diye ünlem atarım bazen. 
Bazen ne diyor bu adam diye soru 
işareti atar sonra bakarım. Ne kadar 
güzelmiş diye üç tane yıldız atarım 
oraya. Ve çok hoşunuza giden şeyle-
ri de not almanızı, ben eskiden daha 
çok yapıyordum şimdi yoğunluktan 
yapamıyorum, kitapların özetlerini 
ajandalara yazardım. İki yüz sayfalık 
bir kitaptan iki sayfa özet çıkıyor. Yüz 
tane kitabın özeti üç tane ajandaya 
sığıyor ama o ajandadaki notlar çok 
daha kalıcı oluyor.

A.T: Müslüman bir genç  oku-
maya ilk  nereden başlamalı?

- Şimdi fiziksel boyutunu atlat-
tığı zaman Müslüman gencin oku-
madıysa yazıklar olsun denilecek tek 
kitap Kur’an’dır. Kur’an-ı okumayı 
da yüzüne okumak diye anlayanla-
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ra da ben kızıyorum. Ben yirmi üçlü 
yaşlarımda yanlış hatırlamıyorsam, 
ki bu da benim için bir eksikliktir, 
hatadır, Kur’an-ı Kerim mealini ve 
tefsirini geç bitirdim. Yirmi üç-yirmi 
dört yaşlarımda bitirdim. Kur’an-ı 
Kerim’in mealini ve tefsirini okumak 
zorundayız. Anlamak gayreti içinde 
olmak zorundayız. Ondan sonra da 
kendi ülkeni tanımak adına oku-
ma yapmak zorundasın. Müslüman 
genç yirmili yaşlardayken kendi ül-
kesini, kendi insanını kendi coğraf-
yasını, problemlerini, sıkıntılarını çö-
zümlemeye çalışmadan, kutuplara 
dair okumaktansa, önce kendinden 
başlarsın sonra civarını tanıma an-
lamında okursun. Tabi gerisi de ilgi 
alanıdır. Herkes tarih kitabı okumak 
zorunda değil. Herkes felsefe kita-
bı okumayı sevmek zorunda değil. 
Ama hepsinden biraz okumak ge-
rekiyor. Benim, İslam coğrafyasına 
din eğitimine dair gözlemim şudur, 
onun için ben imam-hatip nesli-
ni hep önemserim. Hatta hep şunu 
savunurum. İmam-hatip öğrencile-
rinin müfredatı, ideale en yakın müf-
redattır. Rahmetli Erbakan Hoca’nın 
çok sevdiğim bir sözü vardı. Derdi 
ki: ” İlmi, İslami ilim ve beşeri ilim 
diye ikiye ayırmak iman tazelemeyi 
gerektirir.” Çünkü Tarih de  Allah’ın 
ilmidir. Coğrafya da Allah’ın ilmi-
dir. Fizik de Allah’ın ilmidir. Kimya 
da Allah’ın ilmidir. Biyoloji de Al-
lah’ın ilmidir. Tefsir de, fıkıh da… Biz 
de İslami ilim deyince Fıkıh, Kelam, 
Hadis konuşuyoruz. Ama bu doğru 
bir bakış açısı değil. İlim, çift kanatlı 
bir kuştur. Bu kuşun tek kanadında 
Kur’an gözlüğü, Resulullah örneği 
dururken, kuşun diğer kanadı Psi-
koloji’dir, Sosyoloji’dir. Bazen Fizik, 
Kimya, Biyoloji’dir. İslam tarihini 
internetten oturup araştırın. İslam 
tarihine damga vurmuş İslam alim-
lerin biyografilerini okuyun. Hangi 
eğitimleri aldığını okuyun. İster İbn 
Hacer’e bakın ister İbn Rüşd’e bakın. 
Hangisine bakarsanız bakın hepsin-
de şunu göreceksiniz. Kur’an Kerim, 
Fıkıh,Hadis, Kelam gibi İslami ilimleri 
okudukları gibi Astronomi de oku-
muşlar, Cebir de okumuşlar, Felse-
fe de okumuşlar Tıp da okumuşlar. 

Hatta on altıncı yüzyıl Osmanlı med-
reselerinde üniversite birinci sınıf 
öğrencilerin Anatomi dersleri var-
mış. Şu anda sadece tıp fakültesinde 
var. günümüzde İslam coğrafyasının 
problemi bu. Farklı alanlarda oku-
maları yapmıyoruz. Onun için çeşit 
okuyun diye ısrarla söylüyorum. Tek 
taraflı okumayın. Bir müftü arkada-
şımın sözüydü bu. İmamlarla ilgili 
bir röportaj yaparken, ben röportaj 
kitabı yayınladım “Mahallenin Kade-
rini Değiştiren İmamlar” diye, orda 
bir müftü arkadaşın güzel bir tes-
piti vardı. Dedi ki: ”İmamların, tefsir 
ve fıkıh okudukları kadar, psikoloji 
ve sosyolojide okuması gerekiyor.” 
dedi. Çünkü insanı da tanımak zo-
rundasınız, insanı da tanımak zorun-
dasınız. 

A.T: Her kitap okumaya değer 
mi? Kitap seçerken hangi kriterler 
de seçmeliyiz?

- Kitap hem şifadır hem zehirdir 
bazen. Tabi ki kitap yazanların hep-
si gençlere dava, bilinç, şuur ver-
mek için değil gençleri kullanmak 
içinde yazıyorlar. Kandırmak içinde 
yazıyorlar. Ama benim gözlemimde 
daha çok oyalamak için yazıyorlar. 
Son yıllardaki korku romanları für-
yasının altında da biraz o yatıyor. 
Alacakaranlık serisi özellikle. Kitap 
alırken nasıl ki insan domatesi alır-
ken bile çürüğünü sağlamına dik-
kat ediyorsa kitap alırken de biraz 
dikkat etmesi lazım. Özellikle temel 
atarken ben bu konuda daha has-
sas olunması gerektiğinin kanaa-
tindeyim. Onun için biz büyüklerin, 
öğretmenlerin, idarecilerin hatta 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gençle-
rin okuması gereken kitaplar listesi-
ne çok ciddi çalışmamız gerektiğini 
düşünüyorum. Yani Diyanet’in yüz 
temel eseri olmalı. Bir lise öğrenci-
sinin okuması gereken kitaplar diye 
bir liste olmalı. Bu listenin içerisinde 
gençlerin duygu dünyalarını yönet-
mekten, iradelerini yönetmeye ka-
dar, idealist olmalarını sağlamaktan, 
İslam coğrafyasını anlamaya, doğu 
ile batı arasındaki farkları bilmeye 
kadar böyle bir temel atma adına 
bir liste olması gerektiğini düşünü-

yorum. Yani kitap konusunda seçici 
olmak önemli. Çünkü insan hayatı 
bütün kitapları okumaya yetmiyor. 
Bir de boşa zaman geçirmek diye bir 
şeyde var.

A.T: Son olarak yakında çıkacak 
olan “Peygamberimizi Çağa Taşı-
mak” kitabınız da bizleri neler bek-
liyor olacak?

- Peygamberimiz 2017 yılında 
yaşasaydı nasıl yaşardı? Mesela Pey-
gamberimiz Mekke Medine’de değil 
de kutuplarda yaşasaydı, sarık cüb-
be mi giyerdi eskimo kıyafeti mi? 
Biz böyle düşünemiyoruz. Bir imam 
hatip ortaokulunda bir öğrencilere 
sordum. Öğrencilerden biri dedi ki  
sarık cübbe üzerine eskimo kıyafeti 
giyer. Peygamberimiz bugün yaşa-
saydı ne yapardı? Peygamberimi-
ze vahiy gelmeden önce de çok iyi 
insandı. Lakabı bile Muhammed’ül 
Emin’di. Herkes seviyordu, Ebu 
Cehl’de seviyordu. Peygamberimize 
vahiy geldikten sonra Resulullah’ta 
ne değişti de düşman oldular? Kötü 
bir insan mı olmaya başladı? İyi in-
sanken kötü mü oldu, dürüstken 
yalancı mı oldu? Ne değişti de Resu-
lullah’a düşman olmaya başladılar? 
Ben bunun cevabını üç dört sene 
önce bir yerde okumuştum, benim 
için önemli bir cevaptı. Peygambe-
rimiz iyi bir insanken herkes onu se-
viyordu. İyiliği yaymağa kötülükleri 
azaltmaya başlayınca düşman olma-
ya başladılar. Müslüman’ın hayatına 
vahiy dokununca Müslümanlar aya-
ğa kalmak zorunda.  Bizim dindar-
lığımızın da böyle bir problemi var. 
Peygamberimiz öğretmen olsaydı 
nasıl bir öğretmenlik yapardı? İmam 
olsaydı nasıl bir imamlık yapardı? 
Esnaf olsaydı nasıl bir esnaf olurdu? 
Aile reisi olsaydı nasıl bir aile rei-
si olurdu? Resulullah’ı örnek almak 
budur. Yoksa sadece adını duyunca 
salavat getireyim derseniz, Peygam-
berimizi çağa taşıyamazsınız.

N.M.Y: Bize vakit ayırdığınız için 
teşekkürler.                 

- Ben teşekkür ederim...
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Yıl 2011, aylardan Mart. So-
kaktaki çocuklar küçük, şirin, sanki 
ısırılmayı bekleyen puf kekler gibi 
görünüyorlardı. Hepsi köşe başında 
üç buçuk liraya ayıcıklı şapkalardan 
almışlar,  sınıflarında moda gösteri-
si yapıyorlardı adeta. Öğretmenleri 
Oya Hanım, o şirin mi şirin oğullarını 
sevmekle bitiremiyordu. Ama  veli 
toplantısında aralarında bir tanesini, 
adı Ahmet olan yakışıklıyı, anneciği 
Elif Hanım’a istemeyerek şikayet et-
mişti. Annesi, Oya Hanım’dan bu tür 
konuşmaları işitmeye alışkın değildi 
oysa ki. Belki de Oya Hanım küçük 
Ahmet’in canayakın anneciğine bu 
tür konuşmaları açmıyordu. Oya Ha-
nım çok düşünceli bir öğretmendi.
Belki de üzülmesini istememişti yu-
muk yanaklı, kara gözlü Ahmet’in.El-
bette aklında vardı bir şey. Ama ney-
di  Ahmet’te gözlemlediği bu sıkıntı?

.....
Mart ayı usul usul ay kaydıra-

ğından kaymaya başlamıştı bile. O 
ayıcıklı, şirin şapkalar da kafalardan 
çıkmaya başlamıştı tabi. Ama Ahmet 
bi türlü çıkarmıyordu. O şapkasını 
çok sevmişti belli ki. Gün geliyor an-
nesi şapkasını yıkamak için bile zor 
alıyordu Ahmet’in elinden. Belki de 
elinden düşüremediği o kafasının iki 
katı boyutundaki içinde dünyanın 
oyunu bulunan gri renkli kenarları 
ovalimsi yeni neslin tablet adını ver-
di oyuncağı.

   .....
Günlerden büyük gündü. 17 

Nisan 2011. Ahmet’in belki de ha-
yatında en mutlu olduğu gündü. 
Dolayısıyla anneciği Elif Hanım’ın 
da. Ahmet sabaha karşı altı gibi 
uyanmıştı bugün. Yüzünü yıkamış, 
çok sevdiği hapishanesine kendini 
kilitlemişti. Annesi de ondan taş çat-
lasa on dakika sonra uyanmıştı. Za-
vallı kadın bugün oynamaz herhalde 
ümidiyle odasına koşmuştu al ya-

Hapishaneden
      Kütüphaneye

Zahit Murat AYTER

Ama oğluşu hapis-
hanesini şarja tak-
mış parmaklıklar-
dan onu izliyordu. 
Ahmet’in içi an-
nesinin onu ordan 
çekip çıkarmasını 
istiyor, dışı ise daha 
otuz beş oyunda yüz 
yedi farklı görev var 
diyordu. Ama anne 
bu, hiç parmaklık-
lara zeval verir mi? 
Çekti kurtardı oğlu-
nu o esaretten.
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naklı Ahmet’in. Bakındı, göremiyor-
du yavrusunu. Herhalde dışarıdan 
biri onu görse saatinin kordonunu 
kaybetmiş yaşlı bir amca zannederdi.  
Kadıncağız yatağın altına bakıyordu 
umutla. Ama oğluşu hapishanesini 
şarja takmış parmaklıklardan onu iz-
liyordu. Ahmet’in içi annesinin onu 
ordan çekip çıkarmasını istiyor, dışı 
ise daha otuz beş oyunda yüz yedi 
farklı görev var diyordu. Ama anne 
bu, hiç parmaklıklara zeval verir mi? 
Çekti kurtardı oğlunu o esaretten.

Nihayet Ahmet hapishaneden 
çıkmıştı. Beraber mutfağa gittiler. 
Anneciği ona pasta yapacaktı. Ha-
zırlıklara başlamıştı. Bu arada mi-
nik  Ahmet’in aklından bin bir fikir 
geçiyordu belki de. O fikirlerden 
biri üç beş dakikaya zahir olacaktı. 
Annesi kapağı Ahmet’in, rahmetli 
Onur Bey’in,  -Ahmet’in babası-  ve 
kendisinin mutlu mesut fotoğraf-
larıyla dolu buzdolabını açtı.İçinde 
kabartma tozu arıyordu. Maalesef 
kabartma tozu kalmamıştı. Ahmet’i 
almaya gönderemezdi, korkardı. 
Hele ki Onur Bey’in tefeciler tara-
fından kaçırılıp, vurulma olayından 
sonra kesinlikle bunu yapamazdı. 
Bu düşünceleri sonucunda beş yüz 
metre ilerideki markete gitmeye ka-
rar vermişti Elif Hanım.

Kapıdan ‘tık’ sesi gelmişti. Her-
halde kapı kapanmıştı. Ahmet mah-

mur gözlerle yaklaşık bir saattir 
planladığı olayı gerçekleştirmeye 
koyulmuştu. En iyi iki arkadaşına da-
nışamadan onları kaptığı gibi kapıya 
koştu. Ahmet’in şansına kapıyı kilit-
lememişti anneciği. Bir koşu fırladı. 
Şu an minik Ahmet sokakta tek ba-
şınaydı.

Özünde iyi çocuktu Ahmet. An-
nesini de üzmeyi sevmezdi aslın-
da. Ama şartlar itiyordu onu bu tür 
olaylara kendince. Ahmet yavaştan 
yürüyordu. Çiçekler ufak ufak açmış, 
belediyenin güya bakım yaptığı yol 
kenarındaki yazın harika kokular ya-
yan ıhlamur ağaçları da beyaz çiçek-
lerine bürünmüştü yavaştan. Hâlâ 
yürüyordu kış, soğuğunu içine hap-
setmiş kaldırımlarda.

Bir yere varmıştı. Koca bir bina 
önünde güzel mi güzel, yeşil çimen-
lerle bezenmiş; kuru ağaçların, o gü-
zel çiçeklerin Ahmet ve hayali dost-
larına selam verdiği bir parktı burası. 
Kapısı ise kovboy filmlerindeki o gü-
zel kapılardandı. Açtı kapıyı ve içeri 
girdi minik Ahmet. Çimenlere bas-
tığı an ilk talihsizliğiyle karşılaşmış-
tı al yanaklı küçük. Çimenler ıslaktı 
ve ayağı gömülmüştü. Her neyse 
edasıyla içerde bir bankta oturdu. 
Oyunundaki eksik görevi bitirmek 
istiyordu artık. Açtı hapishanesinin 
kilidini ve kendini kilitledi içeriye.

Vakit yavaş yavaş ilerliyordu. Ani-
den irkildi bizim minik. Yanında elli 
beşli yaşlarda bir amca oturuyordu. 
Elinde sayfalarla dolu kalın bir kitap 
vardı. Okuyordu. Ahmet böyle şey-
lere pek alışkın değildi. Bilmiyordu 
ki ileride bu adam sayesinde büyük 
işler başaracaktı. Vakit geçtikçe Ah-
met korkmaya başlamıştı. Eve git-
mek istiyordu. Usulca amcaya dedi 
ki:

- Şey beni evime götürür müsü-
nüz?

Amca uzun süre sonra kafasını 
kaldırmıştı. Mütebessim bir bakışla 
Ahmet’i süzdü. Bu tatlı çocuğu kır-
mazdı herhalde. Bu arada Ahmet 
de tabletini elinden bırakmıştı. Bu 
bir mucizeydi herhalde. Bu minik, 
şirin çocuk kurtulabilmişti o aletten. 
Amcayla biraz konuştuktan sonra 
adını da öğrenmişti. Adı Erol’du. Erol 
Amca’nın kitabına bakıyordu minik 
Ahmet. Belli ki hoşuna gitmişti. Belki 
de ilk kez odaklanmıştı Ahmet. Çıt 
sesini bile duyabilecek kadar odak-
lanmıştı hem de.

Annesi bu arada çoktan eve gel-
miş, polisi aramıştı bile. Türk polisi 
bekler mi hiç? Hemen harekete geç-
miş ve minik Ahmet’le Erol amcayı 
parkta bulmuşlardı. Polislerin yanın-
da Elif Hanım gözyaşlarına hakim 
olamamıştı. Polislerse şaşkındı, bu 
kadın durup durduk yerde neden 
ağlıyordu. Bilmiyorlardı ki Ahmet bu 
doğum gününde yeniden doğmuş-
tu. Artık hapishanede değil, kütüp-
hanedeydi.

Eve vardıklarında pasta, mumları 
üstünde onları bekliyordu. Doğum 
günü çocuğu da gülüyordu, annesi 
de. Ahmet pastasına üflemiş yeni 
bir aleme doğru yola çıkmıştı ade-
ta. Hediye vakti gelince de merhaba 
demişti yeni arkadaşı ona. Annesinin 
çantasından minik, kırmızı, harika bir 
kitap çıkmıştı. Ahmet’e gülümseye-
rek. İçinde de:” Erol Amcandan sana, 
sevgilerle...” yazılı bir not kağıdı var-
dı. Bu sırlı adam onu değiştirmişti 
belki de. Artık Ahmet sabahın altı-
sında kalkıp hapishanesine girmi-
yordu.
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“Ağzını aç!
Yazdığım emirleri suratlarına saç!
Kayıtsız şartsın kabul; vur kaç!
Tanı,kafana göre bu kurallar; kafana bir taç,
Sur’un arkasında yaşasınlar aç
(Y-S)akın bundan, mercekle bakın mesafe kaç?
İşte bu (il-g)eri  görüşlülük bizim için bir (y)amaç.”
  -Altı açık üstü kapalı yalanlar,
   Sazanlar,yazanlar... Hep aynı konu,
   Bildiğim,sildiğin... İşte hep ayna sonu,
   Hoş geldin giriftar, al onu!

Ne yaptın!
Sustun, acıyı tattın.
Neydi bundan kastın?
Düşünce(n)den asıldın,
Bunu bir özgürlük sandın.
Kaç yılı aşkın yalandan savaştın,
Aştın sen bunu, anla, “taştın”. 

BiL
ME
DEN
Ömer Faruk TURAN
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İstanbul’un eski kahveleri deyin-
ce akla genelde Küllük, İkbal, Meser-
ret ve Marmara kıraathaneleri gelir.  
Cem Sökmen’in hazırladığı “Eski İs-
tanbul Kahvehaneleri” (Ötüken Ya-
yınları) kitabı ise Beyoğlu, Şehzade-
başı, Beyazıt, Babıali arasında hizmet 
veren ama zamanla unutulan pek 
çok kahvehaneden bahsediyor.

Eskiden İstanbul’daki kahveha-
neler, aydınların en önemli buluşma 
mekânlarından biriydi. O dönemler-
de yazmak, konuşmak o kadar kolay 
olmadığı için dolup taşan edebiyat-

çılar, düşünürler ve ilim adamları 
bu kahvehanelerde bir araya gelip 
fikirlerini paylaşırdı. Gençler de pa-
yına düşeni alırdı bu ortamlardan. 
Çoğu Beyoğlu, Beyazıt, Şehzadebaşı 
ve Babıali arasında yer alan kıraat-
haneler günümüzde yok. Bu kahve-
hanelerden akla ilk gelenler genelde 
Küllük, İkbal ve Marmara kıraatha-
neleri olur. Cem Sökmen’in Eski İs-
tanbul Kahvehaneleri adlı kitap ise 
unutulan pek çok kahvehaneden 
bahsediyor. Adliye, İhsan, Fevziye, 
Darüttalim, Halk, Eftalikus, Elit kıra-

Gönül Edebiyat ister, Kahve Bahane

Eski Dönem
Kahvehaneler

“Kıraathaneye gitmemiş bir 
üniversitelinin tahsilini yarım 
sayarım. Bu dekansız, doçent-
siz, bütçesiz, fakültesiz tama-

men muhtar üniversitelerin 
tavla şakırtıları arasında; gören 

bir göz, işiten bir kulak bir 
memleketin insanlarının nab-
zını tutabilir; o nabız hızlı mı 
atıyor, yavaş mı atıyor, yoksa 

‘in¬ter¬mittance’ mı var, dok-
tor olmaya pek hacet kalmadan 

müşahadelerini yapar.”

Sait Faik ABASIYANIK
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athaneleri, Hacı Reşit ve Yavrunun 
Çayhanesi gibi. Kafe formuna bürü-
nen günümüz kahvehaneleri ise es-
kiler gibi değil. Sökmen, “Görüntülü 
ve sesli kitle iletişim araçlarının yay-
gınlaştığı, şehirlerin kentlere dönüş-
tüğü bir sanayi çağında kahveler yok 
oldu.” diyor.

Kitaptan derlediğim kahvehane-
lerle sizi baş başa bırakıyorum.

Sarafim Kıraathanesi 

Gazete ve dergilerin bulundu-
ğu ilk kıraathane

1857 yılında Ermeni Sarafim 
Efendi tarafından kurulan bu mekân, 
Beyazıt’ın Okçular Caddesi üzerin-
de yer aldığı için ‘Okçular Kahvesi’ 
olarak, dikdörtgen şeklinden dola-
yı da ‘Uzun Kahve’ olarak anılmış. 
Sarafim, Osmanlı’da ‘Kıraathane’ 
olarak anılan ilk mekân. Çünkü ga-
zete ve dergilerin arşiv olarak sak-
landığı ilk kahvehanedir. Dönemin 
meşhur gazeteleri Takvim-i Vakayi, 
Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval 
ve Tasvir-i Efkâr başta olmak üzere 
imparatorluğun farklı bölgelerinde 
basılan gazetelerin bulunduğu Sa-
rafim, zamanla yazar ve yayıncıların 
kitaplarını sattığı bir yer halini de al-
mış. Hatta öyle ki bir dönem Sarafim 
Efendi kendisi de kitap basımı yap-
mış. Ahmet Rasim, Hâlit Ziya, Namık 
Kemal ve Ebuzziya Tevfik Bey Sara-
fim’in en bilinen müdavimlerinden...  

Küllük Kıraathanesi 

Şair Mehmet Sıtkı Akozan“San-
mayın avare bülbüller gibi güllük-
teyiz / Biz yanık bir kor gibi akşam 
sabah Küllük’teyiz” diye anar burayı. 
1950’li yılların sonuna kadar Beya-
zıt’ta bir nevi ‘kültür merkezi’ ola-
rak hizmet verir. Beyazıt Camii’nin 
Marmara Denizi’ne bakan köşesinde 
bulunan Küllük, yol genişletme ça-
lışmalarının kurbanı olur. Reşat Nuri, 
Yahya Kemal, Peyami Safa, Necip Fa-
zıl, Neyzen Tevfik, İlhan Berk, Meh-
met Kaplan, Orhan Veli, Cahit Sıtkı 
ve daha nice aydın, yazar, şair Kül-
lük’ümekân tutanlardan... İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin 
eski hocalarından Prof. Süha Gö-
key’in anlatımına göre, Faruk Nafiz 
ve Behçet Kemal 10. Yıl Marşı’nı bu-
rada yazmış. 

Marmara Kıraathanesi 

Beyazıt’ta 1958’de açılan ve 1984 
yılında kapanan bu kıraathane, Kül-
lük yıkıldıktan sonra kendine yeni 
mekân arayan müdavimlerine ev 
sahipliği yapar. Dönemin siyaset ve 
edebiyat gündemi bu mekândan ta-
kip edilir. Son Osmanlı kuşağı aydın-
larıyla  Cumhuriyet’in genç aydınları 
arasında da bir köprü görevi gören 
Marmara Kıraathanesi, Sezai Kara-
koç, Fethi Gemuhluoğlu, Mükremin 
Halil Yinanç, Ergun Göze, İsa Yusuf 
Alptekin, Arif Nihat Asya gibi isimle-
rin de arasında bulunduğu çok sayı-

da aydın ve yazara mekân olur.

Acemin Kahvesi 

Bilim adamları ve sporcuların 
mekânıydı

Küllük’ün yıkılmasının ardından 
müdavimlerinin bir kısmı da Acemin 
Kahvesi’ni mesken tutar. Beyazıt’tan 
Laleli’ye doğru inen cadde üzerin-
deymiş. Ragıp Paşa Kütüphanesi’nin 
tam karşısındaki kıraathanenin ye-
rinde bir butik var. Küllük kapanınca, 
oranın müdavimlerinden Ali Nihat 
Tarlan, Münir Nurettin Selçuk ve Ah-
met Kabaklı Acemin’de buluşmaya 
başlamış. Naci Şensoy, Emin Ali Çavlı 
ve İsmail Dümbüllü gibi bilim adamı 
ve sanatçılar da uğrarmış.  

Adliye Kıraathanesi

Sultanahmet’teki bu mekân Ni-
zamettin Nazif, Aziz Nesin, Peyami 
Safa, Vâlâ Nurettin, Çetin Altan, Ya-
şar Nabi, Doğan Nadi, Burhan Fe-
lek, Doğan Avcıoğlu, Yaşar ve Abdi 
İpekçi gibi birçok ismi ağırlar. Hasip 
ve Edip adlı iki kardeşin işlettiği bu 

Beyazıt Camii’nin Marmara Denizi’ne bakan köşesinde bulunan Küllük, yol 
genişletme çalışmalarının kurbanı olur. Reşat Nuri, Yahya Kemal, Peyami 
Safa, Necip Fazıl, Neyzen Tevfik, İlhan Berk, Mehmet Kaplan, Orhan Veli, 

Cahit Sıtkı ve daha nice aydın, yazar, şair Küllük’ümekân tutanlardan...
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mekân, ‘öğrenci kahvesi’ olarak da 
bilinirmiş. Vedat Türkali’nin ‘Güven’ 
adlı romanında adı geçen mekân-
lardan olan kıraathane uzun yıllar 
yazar, aydın ve öğrencilerinin buluş-
tuğu yer olmuş.

İhsan Kıraathanesi 

Muhabirlerin haber kaynağıydı
Bab-ı Ali Yokuşu’ndaki bu mekân, 

hem buluşma yeri hem de ‘gözetle-
me kulesi’ olarak kullanılırmış. Bab-ı 
Ali olarak da bilinen valiliğe girip 
çıkanları, gazeteciler hep buradan 
takip edermiş. Dönemin acar gazete 
muhabirleri Hikmet Feridun Es, Fuat 
Duyar, Mekki Sait, Burunsuz Tevfik, 
Burhaneddin Ali ve Tahsin Banguoğ-
lu burada toplanır, haber konuşur ve 
haber peşine koşarlarmış.  

İkbal Kıraathanesi

Kuruluş tarihi bilinmeyen Milli 
Mücadele döneminin ünlü mekân-
larından İkbal, 1965 yılına kadar 
faaliyet göstermiş. Nuruosmaniye 
caddesi ile Vezirhanı’nın kesiştiği 
noktada bulunan kıraathane, Orhan 
Kemal, Ahmet Haşim, Mustafa Ni-
hat Özön, Osmal Cemal Kaygılı gibi 
yazar ve edebiyatçıların merkezi ol-
muş. Yusuf Ziya Ortaç’ın ‘akademi’ 
olarak tanımladığı bu mekân, Fuad 
Köprülü, Orhan Seyfi Orhon, Celal 
Sahir ve Ömer Seyfettin gibi isimle-
rin de uğrak yeriymiş.

Hacı Reşit Çayhanesi

‘Çayında lezzet-i edebiye var-
dı’

1880’lerden 1910’lara kadar 
Şehzadebaşı’nda hizmet verdiği bi-
linen Hacı Reşit Çayhanesi ile ilgili 

Cenap Şahabettin şöyle yazmış: “... 
havasında bir lezzet-i edebiye var-
dı... Çay füruş Hacı Reşid’i tanıma-
mak, Muallim Naci’yi bilmemek 
veya AhmedMithad Efendi ile gö-
rüşmemiş olmak gibi bir nakise, bir 
mahrumiyetti.” Duvarlarında Arapça 
ve Farsça beyitler bulunan çayhane-
nin sahibinin şairlik iddiası dönemin 
edebiyatçılarını bu kahveye çekmiş. 
Çayhanenin yeri bugün bilinmiyor

Fevziye Kıraathanesi

Konferanslara, fasıllara ve aydın-
lara ev sahipliği yapmış Müzisyen, 
bestakâr ve musikişinasların mekânı 
olan Fevziye’de, Tanburi Cemil, Hacı 
Arif Bey, Hacı Karabet, Kanuni Şem-
si gibi dönemin usta bestakâr ve 
müzisyenleri buluşur, sanatların icra 
ederler. Bir ‘konser mekânı’ haline 
gelen Fevziye, yüksek müzik zevki 
olan Osmanlı beyzadelerinin kapısı-
nı aşındırdıkları, bazen oturacak yer 
bile bulamadıkları bir yerdir.

Halk Kıraathanesi

Felsefecilerin ağırlıkta olduğu 
akademisyen ve aydın zümresinin 
merkezi bu mekân, lise öğretmeni 
Turgut Bey tarafından kurulur. Fel-
sefe Cemiyeti toplantıları için bu 
mekânı kullanır.

Eftalikus Kahvesi

Eftalikus, en çok Sait Faik’in 
yurdudur.

Taksim Meydanı’ndan İstiklal 
Caddesi’ne girerken köşedeki Bur-
gerKing’i bilirsiniz. 1970’li yıllar-
da burada Eftalikus adı verilen bir 
kahvehane varmış. Salah Birsel, “Bir 
gözlem kulesidir Eftalikus. Pek çok 
insan da buraya bunun için gelir. 
Ama Abidin Dino, Arif Kaptan, Sait 
Faik, Hüsamettin Bozok, Arif Dino, 
Asaf Halet Çelebi, İlhan Berk kendi-
leri için gelirler. Eftalikus yine de en 
çok Sait Faik’in yurdudur.” diye an-
latıyor mekânı. Faik’in kahvehanenin 
ismiyle yazılmış bir öyküsü var. Efta-

likus sadece yazarların değil aktör-
lerin ve aktör adaylarının buluşma 
yeri. Çünkü karşısında Taksim sine-
ması varmış. Senaryo yazarı Bülent 
Oran burada az çalışmamış.

Lebon Pastanesi

İstiklal caddesinde 19’uncu yüz-
yılın ikinci yarısında Fransız Büyü-
kelçiliği’nde görevli EdouardLebon 
tarafından kurulur. 100 yıllık tarihi 
içerisinde şairleri, paşaları, asilza-
deleri ağırlayan Lebon, Peyami Safa 
ve Orhan Pamuk’un kitaplarında da 
yerini alır. 

Elit Kıraathanesi

1940 kuşağı edebiyatçıları 
Elit’te yetişmiş...

1936 yılında açılan bu kıraathane 
Beyoğlu Asmalımescit Sokağı’nda 
Merkez Apartmanı’nın altındaymış. 
1940 kuşağı olarak bilinen edebi-
yatçılara ev sahipliği yapmış, onların 
birbirleriyle tanışmalarına vesile ol-
muş. Aydınların iletişim ortamı olan 
kıraathanelerle ilgili en çok yazan 
isimlerden Oktay Akbal ve Attilâ İl-
han, Elit’te tanışmışlar. Cemil Meriç 
de müdavimleri arasında. Şimdi ye-
rinde bir restoran olan Elit, 1949 yı-
lında kapanmış.

Darüttalim Kıraathanesi

Zengin mirasyedi, şöhretsiz 
şair, gazeteci, eski pehlivanlar ta-
kılırdı.

Ahmet Hamdi Tanpınar Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü romanında bu 
kıraathaneyi şöyle anlatmış: “Kahve-
haneye her cins ve meşrepten insan 
geliyordu. Zengin mirasyedi, müflis 
ve tutunmuş tüccar, şöhretsiz şair, 
gazeteci, ressam, yüksek memur, 
satranç ve dama ustaları, eski pehli-
vanlar, bir-iki Darülfünun hocası, bir 
yığın talebe, aktörler, musikişinaslar, 
hülasa her meslekten adam...” İstan-
bul’un ilk apartmanlarından biri ola-
rak bilinen Letafet Apartmanı’nın alt 
katında açılan kıraathanenin yerinde 
bugün İstanbul Üniversitesi Zoo-
loji Bölümü var. Letafet Apartmanı 
1964’te yıkılmış.
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Halep
Halep’te yandı yürekler
Ey genç bu ümmet seni bekler!
Zulümlerin hepsi birbirinden beter
Yandı anaların yürekleri
Bu acıya ömür mü yeter
Hasret kaldı sokaklar çocuk gülüşlerine
Dikkat et şeytana çabuk çeker kendisine
Kafanı çevir de bak şu Allah’ın tecellisine
Sonra da hergün Halep’te ölen kardeşlerime
Gurbet acı gelir sözlerime
Dayanamaz oldum Halepli kardeşime
Kalbim acı çekiyor durgun denizlerde
Sen de bu davayı bırakıp gitme
Anladım yar’la bir olmayınca
Yer’le bir oluyormuş insan
Tek yar Allah’tır inan
Halep’te kardeşlerim ölüyor uyan
Sesler havada kaldı
Ne can kaldı, ne de canan
Yarım kaldı hayatlar
Yarım...
Eksik...

Mehmet AKAR
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Kerbelâ... Yeryüzünün “İnci”le-
rinin şehit olduğu toprak.. ‘Aşk’ın 
Şehitleri’nin hak yolunda, Hz. Mu-
hammed Mustafa (s.a.v)’nın yolunda 
şehit edildikleri toprak… Muharre-
min onuncu günü.. Yer yüzü ağladı o 
gün, gök yüzü ağladı o gün, alemler 
ağladı o gün.. Kerbelâ mahcup, Gü-
neş mahcup... Onları korumak için 
ellerinden bir şey gelmediği için… 
Onlar hak yolunda, dosdoğru yol-
daydılar. Akıllarından zerre şüphe 
geçmedi. Gözleri Allah yolunda şehit 
olmaktan başka bir şey görmüyor-
du. Kulakları  haktan başka bir şey 
işitmiyordu.. O’na odaklanmışlardı.. 
Onlar  ‘an’da hakkı yaşıyorlardı..

Hz. Peygamber (s.a.v)’in göz be-
beği,  Hz. Hüseyin Kerbelâ adı veri-
len çölde şehit edilmiştir. Hz. Hüse-
yin’in şehadet şerbetini içmesi İslâm 
âlemini derin üzüntüye boğmuştur. 

Sizlere Kerbelâ hakkında biraz 
bilgi vermek istiyorum: Kerbelâ, 
Bağdat’ın yaklaşık 100 kilometre 
güneybatısında yer almaktadır.  
İslâm tarihi açısından önemi ise Hz. 
Hüseyin ile ailesinin 10 Muharrem 
61 (10 Ekim 680) tarihinde  şehit 
edildikleri yer olması ve kabirlerinin 
burada olmasıdır. İslâm tarihi bo-
yunca yaşanan en trajik olaylardan 
biri sayılabilecek olan Kerbelâ hadi-
sesi, bütün Müslüman’ları derinden 
etkilemiştir.

Muâviye, Hz. Hasan’la yapılan 
anlaşmaya uymamış ve oğlunu ken-
disinden sonra halife olarak ata-
mıştır. Babasının ölümünden sonra 
Yezid, iş başına geçtiğinde valileri 
aracılığıyla halktan biat istemiş ve bu 
konuda halkı zorlamıştır. Bu durum 
Müslümanlar özellikle de Ehl-i Beyt 
arasında hoş karşılanmamış ve Hz. 
Hüseyin, Yezid’e biat etmemiştir. Ye-

zid, Medine Valisi Velid b. Utbe ara-
cılığıyla Mervan’dan Hz. Hüseyin’in 
biatını istemiştir. Baskılara maruz ka-
lan Hz. Hüseyin ve ailesi Medine’den 
ayrılarak Mekke’ye gider. Burada da 
onu rahat bırakmazlar. Ailesiyle bir-
likte zorlamalara maruz kalırlar. Bu 
sırada Kûfe şehrinin ileri gelenleri 
bu durumdan rahatsız olurlar ve Hz. 
Hüseyin’i Kûfe’ye davet eden, onu 
koruyacaklarına ve yalnızca ona biat 
edeceklerine dair yazdıkları davet 
mektuplarını Hz. Hüseyin’e gönde-
rirler.

Kûfeliler bir çuval dolusu olduğu 
ifade edilen bu mektuplarda daha 
önce hatalar yaptıklarını, Hz. Ali ve 
Hz. Hasan’a yardım edemediklerini, 
kendilerini affettirmek istedikleri-
ni söylemişler ve Hz. Hüseyin’i ıs-
rarla Kûfe’ye davet etmişlerdir. Hz. 
Hüseyin bu mektupları ciddiyetle 
değerlendirir. İstişareler yapar. Kû-
felilerin daha önce babası ve kar-
deşini yarı yolda bırakmış ve onları 
koruyamamış olmaları sebebiyle 
tereddüt eder. Bu durumu yakından 
incelemek üzere amcasının oğlu 
olan Müslim b. Akîl’i Kûfe’ye yollar. 
Müslim b. Akil, Kûfe’de samimiyet-
le karşılanır. Kûfeliler Hz. Hüseyin 
adına  Müslim b. akil’e biat ederler. 
Yaptığı araştırmalar ve gözlemleri 
neticesinde gönül rahatlığıyla Kû-
fe’ye gelebileceklerine dair bir ha-
ber gönderir. Kûfe’de yaşananlardan 
haberdar olan Yezid, bu olanlara 
göz yuman valisini görevden alır ve 
yerine Ubeydullah b. Ziyâd’ı atar. 
Ziyâd, Kûfe halkına baskı uygulaya-
rak onlarda tereddüt oluşturur. Va-
linin baskıları neticesinde Kûfe halkı 
Hz. Hüseyin adına Kûfe’de bulunan 
Müslim’in çevresinden uzaklaşır. 
Müslim bu durumu Hz. Hüseyin’e 
bildirmek ister. Kûfelilerin sözlerin-

den döndüklerini, gelirse kendisine 
ve ailesine bir zarar verebilecekleri-
ni bildirmek üzere haber gönderir. 
Ama bu haber ulaştığında artık çok 
geçtir. Müslim b. Akil ve ona yardım 
edenler Ziyâd tarafından öldürülür. 
Hz. Hüseyin’in bu olanlardan haberi 
yoktur. O Kûfelilerin heyecanla ken-
disini beklediklerini düşünmektedir. 
Yakın çevresi tarafından kendisine 
yapılan uyarılara rağmen ailesi ve 
sevenleri ile birlikte Kûfe’ye doğru 
yola çıkar. Hz. Hüseyin ve ailesinin 
yola çıkması üzerine Yezid, onların 
durdurulması ve biatlarının alınması 
emrini verir. Hürr b. Yezid komuta-
sındaki bir ordu Hz. Hüseyin’i takiple 
görevlendirilir. 

Bu sırada Hz. Hüseyin, Müslim’in 
şehit edildiği ve Kûfelilerin sözlerin-
den döndükleri haberini alır. Bu du-
ruma çok üzülür. Fakat yola devam 
etme kararı verir ve ufak da olsa bir 
ümit taşıdığı için yola devam ederler. 
Hürr ve askerleri Zûhusum denilen 
yerde önlerini keser. Yolculuklarına 
başka yöne doğru devam etmeleri 
veya teslim olmaları istenir. Erzak ve 
su teminleri engellenir. Bu esnada 
Hz. Hüseyin karşı tarafa sürekli uya-
rılarda bulunur. Hak yolunda olma-
dıklarını hatırlatır.

Hz. Hüseyin ve yanındakiler yol-
larına devam ederler. Hürr ve or-
dusu onları takip eder. Hz. Hüseyin 
Kûfe’de yaşananları öğrenince gele-
cekte kendilerini neyin beklediğini 
hisseder. Aslında şehitliğin koku-
sunu almaktadır. Zulme ve haksız-
lığa karşı durma duygusuyla doğru 
bildiği yoldan dönmez.  Kûfe Valisi 
İbn-i Ziyâd, biat etmedikleri takdir-
de onları öldürmeye karar vermiştir. 
Bu sebeple Hürr’e, gelenlerin Fırat 
Nehri yakınlarında erzak ve su te-

Can-i Feda Kerbelâ
Hilali BAŞARICI
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mininde zorlanacakları bir mevkide 
konaklamalarının sağlanmasını ve 
orada kuşatılmalarını emreder. Sa’d 
b. Ebi Vakkas’ın oğlu Ömer, bu isya-
nı durdurmak amacıyla Rey şehrine 
görevlendirildiği esnada İbn-i Ziyad 
tarafından Hz. Hüseyin’in üzerine 
gönderilir. Rey Valiliği için Hz. Hüse-
yin engelini aşması şart koşulur. Bir 
sahabe oğlu olan Ömer, bu konuda 
tereddüt etse de makam sevgisi ve 
hırsı galip gelir ve görevi kabul eder. 

O zora başvurmadan Hz. Hüse-
yin’in biatını almak ister. Bu amaçla 
görüşmeler yaparlar. Fakat Hz. Hü-
seyin Yezid’e biat etmeyi yine kabul 
etmez. Bu esnada Fırat nehri ve Hz. 
Hüseyin’in konaklama yeri arasında 
onların suya erişmelerini engellemek 
amacıyla askerler yerleştirir. Böylece 
Hz. Hüseyin ve ailesi susuz kalır. An-
laşma yapmak için gizlice Hz. Hüse-
yin ile görüşen Ömer b. Sa’d, üç teklif 
götürür. Bu tekliflerden birinin kabul 
edilmesini isteyen Ömer bu isteğini 
Kûfe valisi Ubeydullah’a kabul ettire-
mez. Bunda Şemir b. Zilcevşen isimli 
kişinin tahriki etkili olur. 9 Muhar-
rem gecesi olacakları hisseden Hz. 
Hüseyin, yanındakilere isteyenlerin 
geri dönebileceklerini söylese de hiç 
kimse onu yalnız bırakmak istemez. 
O geceyi ibadet ederek geçirirler. Er-
tesi gün yani 10 Muharrem 61/ 10 
Ekim 680 Cuma günü sabah nama-
zından sonra Ömer b. Sa’d emrinde-
ki askerler Hz. Hüseyin ve ailesinin 

karşısında savaş vaziyeti alır. Farklı 
rakamlar telaffuz edilmekle birlikte 
ağırlıklı görüş olarak 6000 kişiden 
oluşan Ömer ordusu ile 32 süvari, 
40 piyadeden oluşan bir avuç Hz. 
Hüseyin ordusu karşı karşıya gelir. 
Karşı tarafa son uyarılarını yapan Hz. 
Hüseyin, kendisinin son peygamber 
Hz. Muhammed’in torunu olduğunu 
söyler. Kûfelileri de uyarır. Kendisini 
davet ettiklerini söyler. Ama karşılık 
bulamaz.  Bu sırada Hz. Hüseyin’le 
vuruşacağını anlayan Hürr, yaptık-
larından pişman olur ve Hz. Hüse-
yin safına geçer. Çarpışmalar başlar. 
Hürr ve bazı aile fertleri şehit düşer. 
Susuzluktan kıvranarak çarpışan Hz. 
Hüseyin askerlerinden birçoğu da 
şehit olur.

Oğullarından Ali Ekber, Ebu Be-
kir, Cafer, Osman ve küçük yaşlarda-
ki Abdullah’ın ve yeğeninin de şehit 
olduğu çarpışmalarda Hz. Hüseyin 
su içmek için Fırat’ın kenarına vardı-
ğında ağzından vurulur. Birçok kılıç 
ve ok yarası alan Hz. Hüseyin’in, şi-
irlerde Şemir olduğu söylenen fakat 
diğer kaynaklarda Sinan isimli bir 
kişi tarafından başı gövdesinden ay-
rılır. 

Tarih böyle zulüm görmemiştir. 
Bazı müdahaleler olmasa zalimler 
kadın ve çocukların çadırlarına da 
saldırmak isterler. Çadırdaki kadın-
lardan Hz. Hüseyin’in kız kardeşi Hz. 
Zeynep’in ağzından söylendiği his-
sedilen bu sesleniş oldukça dikkat 

çekicidir. Hz. Hüseyin’in adamların-
dan yetmiş iki kişi şehit düşmüştür. 
Karargâhlar yağma edilir. Yaşananlar 
katlanılır şeyler değildir. Savaş bit-
tikten sonra şehitler, köylüler tara-
fından defnedilir. 

Bir gün sonra da Hz. Hüseyin ve 
diğer şehitlerin başları kabileler ara-
sında taksim edilerek mızrakların uç-
larına geçirilmiş bir şekilde, hayatta 
kalan aile fertleri de perişan köleler 
gibi Kûfe’ye götürülürler. Yaşananlar 
hiçbir akıl sahibinin kabul edebile-
ceği şeyler değildir. Hz. Hüseyin’in 
başını Havaley isimli bir kişi Ubey-
dullah b. Ziyâd’a götürür. Elindeki 
bir değnekle Hz. Hüseyin’in dudak-
larına vuran İbn-i Ziyâd, yanındakiler 
tarafından ikaz edilir. Bazı rivayetler-
de bu hareketi yapanın Yezid oldu-
ğu söylenmektedir. Hz. Hüseyin’in 
hayatta kalan ve o sırada hasta olan 
oğlu Zeynelabidin, kız kardeşi Zey-
nep, kızları ve Hz. Hüseyin’in kesik 
başı Yezid’e gönderilir.  

Ehl-i Beyt’e uygulanan bu zu-
lüm tarih boyunca hiç unutulmamış, 
unutulmayacaktır...

Ve,
Onlar  “Aşk’ın Şehitleri”ydiler. 
Ya Hüseyn-i Kerbelâ...
Kaynak:  ÇAKIR Mümine-Kadîmî’nîn 

Kerbelâ Mersiyeleri
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Osmanlı  Devleti’nin sultanlarından birço-
ğu ellerine kalem almışlardır ve edebiyata son 
derecede önemli eserler kazandırmışlardır ama 
bugün daha farklı bir sultanı ele alacağız. 8 yıla 
80 yılı sığdıran, devletin sınırlarını üçe   katlayan, 
bütün bunlar olurken  yüzlerce şiir yazan; at üs-
tündeyken bir cengavere, kağıt ve kalemi  eline 
aldığında ise müthiş  bir şaire dönüşen o sultan:

Yavuz Sultan Selim; Uzuna yakın orta boylu, 
toparlak kırmızı yüzlü, çatma siyah kaşlı, iri ke-
mikli büyük başlı, koç burunlu, boynu uzun, gür 
bıyıklı ve tıraşlı, yani sakalsız, yarı belinden yu-
karısı aşağısına nispetle kısa, bakışı müessir yani 
keskin ve nafiz, mizacı asabi idi. Konuşurken bazı 
kelimeleri fart-ı zekâsı ve asabiyetinden dolayı 
birkaç defa tekrarlardı. Şiirlerinde “Selimi” mah-
lasını kullanan şairin bu konuyla ilgili akıllara ge-
len en önemli örneği ise mütekerrir murabbasın-
da her dörtlüğün sonunda kullandığı:
“Neyi ki şîve mi ki cevr mi ki nâz mı ki.” 

dizesidir. Bu murabba onun şiirdeki ustalığı-
nın göstergelerinden sadece bir tanesidir.

“Cihanda bana vatan aşkı yeter” diyen ince 
kalemli Sultan, sert mizacına ters düşüyordu şi-
irlerinde. İnsan soruyordu aslında kendine! Nasıl 
olmuştu  da 80 yılı 8 yıllık kısacık denilecek bir 
vakte sığdırabilmişti Sultan! Bunu size bir dörtlü-
ğü ile açıklamak istiyorum:

Sanma şâhım  / herkesi sen / sâdıkâne / yâr olur 
Herkesi sen / dost mu sandın / belki ol / ağyâr olur
Sâdıkâne / belki ol / bu âlemde / dildâr olur
Yâr olur / ağyâr olur / dildâr olur / serdâr olur

İlk bakışta normal bir şiir gibi görünse de  bi-
raz daha yakından baktığınızda bir dahinin ka-
leminin mürekkebi olduğunu anlıyoruz. Gelin 
beraber göz atalım bu usta şairin eserine ! Eğer 
her satırın ilk ayrılan kelimelerini bir araya getire-
cek olursanız  1. mısrayı elde ediyorsunuz. Eğer 
2. ayrılan kelimeleri alırsanız bu sefer de 2. mıs-
rayı elde ediyorsunuz ve bu,  3 ve 4. mısralarda 
da böylece devam ediyor. Şaşkınlığınızı buradan 
hissetmekteyim. Dünyada başka örneği henüz 
yazılamayan bir  şiirden bahsediyoruz, normaldir 
. Bu şiirin hikayesini de siz dostlarıma şöyle an-
latmak isterim:  Santranca ve edebiyata meraklı 
Yavuz , henüz şehzade iken,  Şah İsmail’ in de 
santranca olan ilgisini bildiği için tebdili kıyafetle 
İran’a yol alır. Hanlarda kenvansaraylarda  yen-
mediği adam kalmaz. Ta ki haberi Şah’a ulaşana 
kadar. Şah’ın  huzuruna çağrılan Yavuz, Şah’ın ya-
nına gider. Yavuz Şah’ı da yener . Şah Yavuz’a hid-
detli bir şekilde:  “ Sen adap nedir bilmez misin, 
hiç Şah’lar mat edilir mi ? “ Ardından Yavuz’a eli-
nin tersiyle bir tokat yapıştırır. Şah’ın sinirlendiği  
anlayan Sultan,  onu öven şiirler okumaya baş-
lar. İşte bu sırada bu şiiri okur . Şah İsmail henüz 
farkında değildir vurduğu kişinin ilerde Devlet-i 
Osmaniye’nin hükümdarı olacağının.

Sultan yediği tokadı aklından çıkaramaz. Bir-
kaç sene sonra Çaldıran Savaşı’nda Şah İsmail’i 
yener  ve ona bir mektup gönderir. Mektupta o 
günkü  tokadın acısını aldığını söyler  ve şunları 
ilave eder: 

“ Atacaksan tokadı  böyle atacaksın! “
İste, 600 sene 3 kıtaya adaletle hükümranlık 

eden devletin padişahı!
*Alıntıdır

Şiirin Sultanları
YAVUZ SULTAN SELİM

Hanifi Emre TAHİROĞLU
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Günler su misali akıp gittikçe ömrümden
Günahlar diz boyu olmuş yok ki yüzebilen 
Bir derin uykudayım adına gaflet demişler 
İçimdeki sıkıntıyı söyle var mı bir bilen?

Verdim nefsime istediği her şeyi 
Çekmek oldu cezam gelen her cefayı 
Şeytanla bir olup sardılar her köşeyi 
İçimdeki sıkıntıyı söyle var mı bir bilen?

Susarken konuştum ,konuştuğumda sustum  
Defterim tek sırdaş, kalemim en iyi dostum
Günaha dala dala ben rızayı kustum 
İçimdeki sıkıntıyı söyle var mı bir bilen?

Katı kalbim damlayacak göz yaşını sayar 
Musahibi içine hep keder koyar 
Sanıyor musun sen nefs günaha doyar 
İçimdeki sıkıntıyı söyle var mı bir bilen?

Acziyetim tek şansım daha yok başka türlüsü
Bir imtihandır girdim zor yazılısı sözlüsü
Sorsam sana cevaplar mısın ey dünya yerlisi?
İçimdeki sıkıntıyı söyle var mı bir bilen?

SÖYLE
VAR MI
BİLEN?

Mehmet AKAR
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Ey, bu günün tomurcukları, ya-
rının gülleri! Kimdir Asım’ın Nesli? 
Mehmet Akif mısralarında Asımın 
Nesli derken kimi kast etmektedir? 
Asım’ın nesli, Bedir’de birken bine 
üstün gelenlerdir. Çanakkale’de gül 
bahçesine girercesine peygamber 
ağuşuna koşanlardır. 15 Temmuz-
da iman dolu göğsünü vatanı için 
siper eden Ömer Halis Demirlerdir.
Evet kardeşim, Asım’ın nesli sensin. 
Asım’ın nesli bizleriz.

Ey, Geleceğin Ufuk Çizgileri! Peki, 
ne yapacağız biz? Asım’ın neslinin 
sorumlulukları nelerdir? Yol uzun, 
vazife büyük. Ama en önemlisi o 
kutlu Nebi Hz. Muhammed’in (S.A.V)  
bizlere emanet ettiği davayı, kıya-
mete kadar korumaktır.Asım’ın Nesli 
bu davayı namusu bilir. Asım’ın Nesli 
bu uğurda canını, malını ve zamanını 
feda etmeye hazır yiğitlerden oluşur. 
Asımın nesline tabii olanlar; kim var 
diye sorulduğunda sağına ve soluna 
bakmadan ben varım diyebilenlerdir.

Ey Bu Aziz Vatanın Vefalı Bekçile-
ri! Mehmet Akif yüz yıldır mezarında 
rahat uyuyamıyordu.Kutlu emanet 
sahipsizdi. Lakin devran değişti, ar-

tık biz geliyoruz. Onun emellerini 
yeşertecek Asım’ın Nesli geliyor.

Ey Üzerindeki Ölü toprağından 
silkelenen medeniyyet kalemşörle-
ri! Biz asırlardır seyrediyoruz, uyu-
yoruz, bekliyoruz. Artık beklemek 
yok!Çıkarın lügatlerinizden bekle-
meyi. Artık yol almak var. Ve ayağa 
kalkmanın vakti geldi. Ayağa kalkın! 
Karşımda fetih için hazırlanmış Fa-
tih’in neslini görüyorum. Biliyorum, 
omuzlarınızda bir çağ, başınızda bin 
bir başlı kartallar. Yangın var, gözya-
şı var dört yanda. Anasız, babasız, 
oyuncaksız çocuklar, bizleri bekliyor. 
Kimsesiz garipler, aşsız, işsiz, yurtsuz 
insanlar, bizi bekliyor. Dünya, dünya 
bizi bekliyor. Dava bize emanet. Za-
man bizi. Mekân bizi bekliyor. Yeni 
bir dünya kuracak ellerimiz. 

Ey yüzlerinde geleceğin muş-
tusu okunan İrfan Gençliği! Barışın 
sevginin ve kardeşliğin tohumları 
ellerimizde yeşerecek. Nur yüzlü 
bahçıvanın şefkatle,  sevgiyle top-
rağa teslim; Allah’a emanet ettiği 
kardelenleriz. İbrahimler, Musalar, 
Yusuflarız. Dünya bizi bekliyor. Bü-
tün insanlık Asım’ın Neslini bekliyor. 

Genç adam! At yorganı! Sana haram 
uyuman!

Tâif’te “en sevgili”ye kalkan olan 
Zeyd’in torunları! Ümmetin sığınağı 
siz olacaksınız.

Balığın karnındaki Yunus’un to-
runları! Her meşakket size bir imti-
handır.

Gemisine insanlığı sığdıran 
Nuh’un torunları! Merhamet sizin 
adınızdır.

Uzattığınız asa ile yarılan Nil 
Nehrinde; Firavun’un, Nemrut’un 
torunları boğulacaktır.

Ateşin içine düşen İbrahim’in to-
runları! Kuşatıldığınız çemberler gül 
bahçesi olacaktır.

Hülasa Ey Genç!

Sen ki Âsım’ın Neslisin, çiğnetme 
namusunu
At üstünden, korkunun ve gafletin 
kâbusunu
Ateşler yakıp Nemrut misali, atsa-
lar seni 
Sakın ha! Terk etmeyesin imanını, 
dinini..

“Âsım’ın nesli” diyordum ya, nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek!

Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
O rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar.

Yusuf Sina BAYSAN

Asım’ın
Nesli
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Hiç anlamadan doğan güneşi
Ve birden batan geceyi
Anımsıyorum... 
Daha dün gibi
Mâhza, vakit su gibi...
Gök mavi ,deniz mavi, umut mavi
Sevgi mavi, aşk mavi, her yer mavi
Anımsıyorum... 
Mavi, yâr gibi
Mâhza,  şimdi her yer siyah sanki...
Çiçekler açan kırları 
Ve birden canlanan toprağı
Anımsıyorum... 
İlkbahar gibi
Mâhza, şimdi her yere yağmur yağıyor sanki... 
Raks eden hayalleri zihnimdeki
Ve uykuda duyduğum yârin sesini
Anımsıyorum...  
Hayaller eskimiş gibi
Mahzâ, vakit su gibi...
Saat, güneşin doğuşuna muarra sanki.

Anımsıyorum
M. İkbal BÜYÜK
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Toplumumuzda Lale Devri’n-
den günümüze kadar süregelen bir 
Batılılaşma merakı,Batı özentiliği 
hakim. Hatta 1920’li yıllardan gü-
nümüze kadarda Batılılaşma olarak 
bahsettiğimiz bu kavram “mede-
niyet” ve “modernleşme” sözcük-
lerine indirgenmeye başladı. Peki 
günlük yaşamımızda sürekli karşı-
mıza gelen bu kavramlar nasıl or-
taya çıktı ?  

15. ve 16. yüzyıllarda Coğrafi 
Keşifler,Avrupa’nın ekonomik yön-
den kalkınmasını sağladı. Coğrafi 
Keşifler’le Avrupa zenginleşmiş 
hatta Sanayi Devrimi’nin temel-
lerini atmış, bilim ve teknikte iler-
leyerek sömürgecilik yarışına gir-
mişti. Osmanlı İmparatorluğu bu 
gelişmelere kayıtsız kalmıştı çün-
kü Türk milletinin, devletinin bü-

yüklüğüne olan inancı son derece 
sağlamdı. Ama maalesef Batı ge-
lişmeleri Osmanlı üzerinde baskıcı 
bir nitelik kazanmaya başladı. Bu 
baskı da imparatorluğu Lale Devri 
ıslahatlarına sürükledi. Avrupa’ya 
elçilik heyetleri yollanmaya baş-
landı,matbaa kuruldu. Bu dönem-
deki iç karışıklıklardan sonra 1839 
yılında Tanzimat’ın ilan edilmesiy-
le artık sadece bilim ve teknikte 
değil yavaş  yavaş kendi kültürü-
müzden koparak Batı’ya yöneldik. 
Eğitimimizi,giyimimizi hatta özel 
hayatımızı bile Batı belirler hale 
geldi. Alafrangacılık hız kazandı ve 
bu toplumu ikiye ayırmasının yanı 
sıra Alaturka yaşayanları dahi Alaf-
ranga esir almıştı. Felatun Bey ile 
Rakım Efendi romanında Alaturka 
savunucusu olan Rakım Efendi’nin 

cariyesine Fransız bir muallimden 
piyano dersi aldırması o dönemin 
toplumundaki bozuklukları bize 
açıkça göstermektedir. Medeniyet 
gibi gözüken bu durumun aslında 
insanları kendi saflarına çekmek 
için hayat tarzlarını hedef alarak 
yaşayışlarını değiştirmek olduğu 
biraz objektif düşünüldüğünde 
anlaşılabilir. İlim ve Fen kıymetli 
bir hazinedir bunları en detayı ile 
bilmek toplum olarak öncülerimiz-
dendir ama bunları ortaya çıkaran 
toplumun her şeyine ilgi duyarak 
öz kültürümüzden uzaklaşmak   ya 
da kendi kültürümüze uyarlama-
ya çalışmak aslen gurursuzluktur. 
Geçmişi bırakıp günümüze baktı-
ğımızda bunun daha fazlası örnek-
lerle maalesef karşı karşıyayız. Artık 
bilim ile değil dinimizi baz alarak 

BATILILAŞMA
YANLIŞ

Faruk Ensar ARACİ

1839 yılında Tanzimat’ın ilan edilmesiy-
le artık sadece bilim ve teknikte değil 
yavaş  yavaş kendi kültürümüzden ko-
parak Batı’ya yöneldik. Eğitimimizi, gi-
yimimizi hatta özel hayatımızı bile Batı 
belirler hale geldi. Alafrangacılık hız 
kazandı ve bu toplumu ikiye ayırması-
nın yanı sıra Alaturka yaşayanları dahi 

Alafranga esir almıştı.
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bir Batılılaşma söz konusu. Batı’yı 
medeniyet olarak savunan kesim 
maalesef %99’u Müslüman olan 
bir ülkede bizim uğruna ezgiler 
yazdığımız,cop yediğimiz ,ümme-
tin sancağı dediğimiz “tesettür”e 
aşağılamak adına türban ve başör-
tü diyorlar. Bizim kadınlarımız bir 
materyal değildir,Rabbimiz ayak-
ları altına cenneti sermiştir.”Fuar ve 
reklamlarda dikkat çekici bir amaç 
için kullanamayız.” dediğimiz za-
man ise gerici damgası yememiz 
aslında kendilerinin de bir şey bil-
mediğini, tamamen bir özenti için-
de olduklarının göstergesi oluyor. 

İşte bu; bilim ve teknikten, 
bunu üreten insanların icatlarından 
ders çıkartıp daha iyisini geliştir-
mek ,daha fazlasını ortaya koymak 
yerine, yaşayış ve hayat tarzlarını 

örnek almamızın sonucudur. Bu 
yüzden kendi insanımızla savaş 
verir duruma geldik, yani Batı’ya 
istediğini verdik. Resmen kendi 
insanımıza tarihini,ecdadını anlat-
maya çalışıyoruz.Daha acınası bir 
durum olamaz. Kimliğinde “dini 
İslam’dır” yazan biri “Ben kurban 
kesmeyi barbarlık olarak görüyo-
rum.” dediği zaman hayvan sever, 
“Ben Rabb’imin üstüme vacip kıl-
dığı kurbanımı keseceğim.” diyen 
biri ise cahil oluyor. Çünkü o hay-
van sever diye anılan kişi, özendiği 
toplumun sırf para kazanabilmek 
için elektrik enerjisi ile hayvanları 
vahşice öldürdüğünü bilmiyor. Asıl 
cahil açıkça belli ama kabullenmi-
yoruz. Üç kıtada İslam sancağı ile 
hüküm sürmüş ecdadın torunla-
rı; fuhuş, alkol hatta sokaklarında 

uyuşturucunun dahi serbest bıra-
kıldığı sözde medeniyet diye ta-
bir edilen bir  Batıcılık gafletinin 
peşinde sürükleniyor. Nerede kal-
dı bizim Osmanlı kültürümüz,Türk 
kültürümüz.Hepsini bizden soyut-
luyorlar ,hepsini bizden almaya 
çalışıyorlar ki başarılı da oluyorlar. 
Ama sorumlusu da hep başkaları 
değil, biz de bundan sorumluyuz. 
Çocukluğumuzdan itibaren yaban-
cı çizgi filmler,yabancı dergiler ta-
mamen beynimize işletildi ve buna 
karşı çıkamadık. Ebeveynler “Ne 
yapalım,istiyor çocuk” diyebildiler 
sadece çünkü hedef aldıkları top-
lumumuzun neredeyse tamamına 
yakını sürekli onlara ilgi duymak-
ta,sempati beslemekte idi. Batı ül-
kelerinde kitap okuma oranları çok 
yüksek iken bizim Batı hayranı olan 
toplumumuzda neden bu yok ? 

Çünkü Amerika ürettiği tele-
fonları,tablet ve bilgisayarları 13 
yaşındaki bir gencin eline vermi-
yor. Ünlü marka google’ın ceo’su: 
“Biz google’ ı en geri zekalı insanın 
çözebileceği şekilde uyarladık.Bu 
yüzden bizim çocuklarımız 16 yaşı-
na kadar kara tahtada ders işliyor-
lar ve bu yaşlarına kadar da akıllı 
telefon ellerine dahi alamıyorlar.”¹ 
demesi her şeyi açıkça gösteriyor. 
Biz kobay  değiliz ,kendi toplumu-
muzdan sorumluyuz. Batı hayranlı-
ğı diyerek geçtiğimiz bu basit şey 
işte günümüzde hayatımızda nele-
rimizi etkilemiş haberimiz dahi yok.
Görmek istemiyoruz. Çoğunluğun 
bu gaflette olması maalesef bizim 
haksız olmamız anlamına geliyor-
muş gibi bir düşünce yapısı hakim 
durumda. Fakat her şeye rağmen 
bizim; elleri kitap tutan,büyüğüne 
saygıyı borç bilen,yoksul ile ekme-
ğini bölen ve kendi kültürü üzerin-
den bilim ve tekniğe ulaşıp bunu 
geliştiren bireyler olmak, bu şekil-
de yaşamak, boynumuzun borcu-
dur.

1-Sıtkı Aslanhan,Kültür ve Sanat etkinlikleri
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Toplumlar oluştuktan ve kendi-
lerine özgü değerler edindiklerin-
den beri birbirlerini iyi veya kötü 
etkilediler. Yeri geldi birbirlerine 
katkıda bulundular. Yeri geldi öz-
lerini kaybettiler. Bu etkileşimin de 
en önemli aracı dil olmuştur.

Mehmet Kaplan, “Kültür, bir 
topluluğu, bir cemiyeti, bir milleti 
millet yapan ve onu diğer milletler-
den farklı kılan hayat tezahürlerinin 
tümüdür” der. Hayat tezahürleri, 
her milletin kendi özüne ait olan 
ve bu özü yansıtan millî ve mane-
vi değerlerdir. Bu değerler; din, dil, 
örf ve âdetler (gelenek ve görenek-
ler), dünya görüşü, yaşama biçimi, 
tarih, sanat, edebiyat, coğrafya… 
vb. unsurlar olarak karşımıza çıkar. 
Bunların en önemlisi dildir. Kültür 
oluşumu, gelişimi, aktarılması vb. 
açılardan bakıldığında dilin işlevi 
ve önemi rahatlıkla görülebilir.

Özellikle son yıllarda sosyal 
medya ve çeşitli iletişim araçları sa-
yesinde insanlar birbirlerine daha 
rahat ulaşabiliyor ve hiç tanımadık-
ları birisiyle muhabbet edebiliyor, 
onu ve kültürünü yakından tanıya-
biliyorlar. Bu da farklı kültürlerden 
iyi veya kötü şekilde etkilenmele-

rine sebep oluyor. Ve bu etkileşim-
ler dil üzerinden gerçekleşmekle 
beraber dil de etkileniyor. Dilin 
etkileşimini olumlu veya olumsuz 
diye sınıflandırabiliriz. Özellikle di-
lin yanlış kullanımı zamanla dilde 
kalıcı etkiler bırakıp yozlaşmaya 
dönüşebiliyor. Bu da dilin aslından 
zamanla uzaklaşmasına sebep olu-
yor.

Dilimizdeki yabancılaşma aslın-
da bugüne has bir durum değil-
dir. Bu problemin tarihsel sürecine 
baktığımızda ilk olarak 16. yüzyıl da 
Arapça ve Farsça kullanımının art-
masıyla başlamış, 17. yüzyıl da ise 
bu dillere bir de Fransızca eklen-

miştir. Böylece Türkçenin kullanım 
alanı daralmış, dilimiz günümüzde 
de başka şekillerde sürecek olan 
kirlenmeye maruz kalmaktadır. Gü-
nümüzde Fransızca ve Farsca gibi 
diller yerini İngilizceye bırakmış-
tır.19. Yy dan sonra Batı ile ilişki-
lerin yoğunlaşmasını, anlaşmaları 
ve daha sonra Türkiye de yabancı 
dille eğitim-öğretim aşamasında 
İngilizcenin ön planda tutulması ve 
İngilizcenin “dünya dili” olarak ta-
nıtılmasını bu sebeplerin içinde sa-
yabiliriz. Yine aynı şekilde bulunan 
ithal ürünlerin ülkemize girerken 
bulunduğu ülkenin bu ürünlerde 
taktığı adlar, teknoloji hızıyla pa-
ralel olarak Türkçede karşılığı bu-

SOSYAL MEDYA
VEDiL

Hayat tezahürleri, her milletin kendi özüne ait olan ve bu özü yansıtan 
millî ve manevi değerlerdir. Bu değerler; din, dil, örf ve âdetler (gelenek 
ve görenekler), dünya görüşü, yaşama biçimi, tarih, sanat, edebiyat, 

coğrafya… vb. unsurlar olarak karşımıza çıkar. 

Sadullah Ensar YILDIRIM
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lunmadan dilimize girerek yabancı 
kelimelerin yaygınlaşmasına sebep 
oluyor.

Neden Türkçesi varken gerek-
siz yere yabancı kelime kullanalım 
ki? Örneğin: günlük yaşamda “faz-
ladan” yerine , “ekstra”, “e-posta” 
yerine “e-mail”, “kışkırtma” yeri-
ne “provokasyon” “nesnel” yerine 
“objektif” gibi kelimelerin yaygın 
olarak kullanılması bu soruna en 
iyi örneklerdendir.

Özellikle kitle iletişim araçla-
rında, cadde-sokak, mağaza ad-
larında Türkçe adlara rastlamak 
bayağı zorlaştı. Kafanızı çevirdiği-
niz her yerde cafe, hospital, rent a 
car, medical, restaurant kelimele-
ri algılarımıza hükmediyor. Ve hiç 
kimse bunu yadırgamıyor. Suriyeli 
muhacirlerle birlikte artan Arap-
ça tabelalara tepki verilirken her 
alana sirayet eden damarlarımıza 
kadar işleyen İngilizce konusunda 
aynı hassasiyeti göstermiyor hatta 
bunun daha havalı olduğunu dü-
şünüyoruz. Türkiye deki internet 
kullanıcılarının sosyal hesaplarına 
göz gezdirdiğimizde birçoğunun 
takma adlarının İngilizce terimlerle 
dolu olduğunu görebiliriz..

Konfüçyüs’e “Bir ülkeyi idare et-
meye çağırılsaydınız, ilk iş olarak ne 
yapardınız?” diye sormuşlar. Kon-
füçyüs şöyle cevap vermiş: “Önce 
dili düzeltirdim,çünkü dil düzgün 
olmazsa, kelimeler düşünceyi iyi 
anlatamaz. Düşünceler iyi ifade 
edilemezse yapılması gerekenler 
iyi bir şekilde yapılamaz. Gereken 
yapılmayınca ahlak ve kültür bozu-
lur. Ahlak ve kültür bozulunca ada-
let yolunu şaşırır. Adalet yanlış yola 
saparsa, halk güçsüzlük ve şaşkın-
lık içine düşer. Ne yapacağını, işin 
nereye varacağını bilemez. Bu se-
beple söylenilen sözü doğru söy-
lemeli. Hiç bir şey dil kadar mühim 
değildir” demiş.

Önemli konulardan biri olan 
günlük sosyal medya kullanımı-
mızda da yaptığımız birçok ya-

zım yanlışı Türkçeyi kötü bir hale 
sürüklemektedir. Kelimeleri daha 
hızlı iletmek adına Türkçeye yapı-
lan bu eziyet son dönemde iyice 
artmış hatta günlük konuşmamızı 
dahi etkilemeye başlamıştır. En çok 
kullandığımız mobil iletişim uygu-
laması olan ‘whatsapp’ üzerinden 
sık yaptığımız yazım yanlışlarına 
bir göz atalım. 

Dil, bir milletin sadece ko-
nuşma ve iletişim aracı değildir. 
İnancımızın, kültürümüzün ve 
medeniyetimizin nesillere akta-
rılmasında en kuvvetli köprüdür. 
Fakat son zamanlarda farkına 
varmadan iletişim araçlarının 
etkisiyle dilimizde yaptığımız 
tahribatlar sadece dili değil dü-
şüncelerimizi ve inançlarımızı da 
etkilemektedir. Bizim için fayda-
ları saymakla bitmeyen sosyal 
medya ve sosyal ağlar bilinçsiz 
kesimlerin elinde zararlı bir ara-
ca dönüşmekte. Bize düşen de 
bu zararlı etkileri bilinçli ve şu-
urlu ellerde en aza indirgemektir. 
Sorun sadece kısaltma adı altın-
da kelimelerden değil Türkçeye 
yeteri kadar hakim olmamaktan 
kaynaklanmaktadır. Gençlerin 
bu konuda daha hassas ve daha 
dikkatli olmaları ise ilk okul ça-
ğından itibaren ana dilimizin en 
güzel şekilde  eğitim müfreda-
tında işlenmesi ve yeni nesillere 
öğretilmesiyle sağlanacaktır.  Bu 
da teorik eğitimle değil dili sev-
direrek olacaktır. 
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Hz. Muhammed 
(Salih SURUÇ)

Kitap;  Peygam-
ber Efendimizi, 

karşısındaki 
insanla sohbet 
eder gibi anla-

tıyor. Server-i 
Kainat Efendi-

miz’i tanımanın 
zarûri olması hasebiyle okunmasını 

tavsiye edebileceğim bir kitap. 
Muhammed Emin Mutlu

Mağaradan Arşa (Nurettin YIL-
DIZ): Gençlerin hayatlarında islamı 

düzgün bir yere adam akıllı oturtup 
sonrasında hayatlarını nasıl ve neyin 
üzerine inşa edeceklerini ve Allah’ın 
rasulünün sevdiği Ashabı Kiram gibi 

saadetli bir şekilde 
yaşamak için Ashab-ı 
kehften yani Allah’ın 

razı olduğu birkaç 
delikanlıdan örnek 

almak istiyorsanız bu 
kitap tam size göre. 

Cihat Yasir Yazıcı

Harry Potter: (J.K. 
Rowling) Kanı deli 
akan gençlerin hayal 
güçlerini geniş-
letmesi ve hayata 
farklı düşüncelerden 
bakabilmeleri için 
bu kitabı tavsiye 
ediyorum. 
Muhammed Bekiroğlu

Huzur Sokağı:
(Şule Yüksel ŞENLER)

Çünkü kaybettiğimiz huzuru tekrar 
bulmamız için bize ipucu vere-

cektir. Kadim medeniyetimize ait 
normların fütursuzca tüketildiği 

günümüzde gençler için pınar başı 
niteliğindedir. 

Ömer Faruk Kaya

Veli Beyazıd’ın Bedduası:
(Kadir MISIROĞLU)

Osmanlı 
tarihini ve 

Yavuz Sultan 
Selim’in 

nasıl müca-
dele ettiğini 
çok güzel ve 
akıcı bir dille 
anlatıyor. Ta-

rihe merakı 
olan gençler 

için birebir. 

Tefekkür: (İmam-ı Gazali)
Gençlerin daha 
deruni düşün-
celere sahip 
olmaları için 
okumalarını 
tavsiye edi-
yorum. İçinde 
tefekkürü anla-
tıyor. 
Alperen Apaydın

Cingöz Recai: (Peyami SAFA)
Kendi medeniyeti-
mizden bir yazarın 

polisiye tarzda 
yazdığı bu kitabı 

okumak isteyenlere 
hararetle tavsiyem-
dir. İngilizlerin dün-
yaca ünlü dedektifi 
Sherlock Holmes’e 
şapka çıkarttıracak 

bir dedektiflik  hikayesidir.
Furkan Türk

Cellat: (Francesca BERTUZZİ)
Eğer aksiyon- ma-
cera tarzı okumak 
isterseniz bu kitabı 
okumanızı şiddet-
le öneririm. Kitabı 
okurken kendinizİ 
karakterlerin ara-
sında bulacaksınız. 
(Buğrahan Duran)

İslam Tarihi
Peygamberimizin 

doğumundan 
vefatına kadarki 
süretçe yaşanan  

olayları özet ma-
hiyetinde anlatan 

muhteşem bir 
kitap. 

(Zahit Murat 
Ayter)

Öğrenci TavsiyeleriKiTAP
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Başarı Öyküsü
Kitabın  insanı ba-

şarıya götürdüğünü 
bu kitapla çok açık 

bir şekilde anladım. 
İçindeki her hikayenin 

ana fikrinde insanın 
çabası karşılığında ba-

şarılı olabileceği gösteriliyor.   Cihat 
Tekne

Hayvan Çiftliği: 
(George ORWEL)  
Gerçek hayatı hay-
vanlar üzerinden çok 
iyi bir şekilde anlatan 
bir kitaptır. Gerçekleri 
dolaylı yoldan anlata-
rak insanların tepkisini 
çekmeyen bir kitaptır. 
Mahmut Özdemir

Kılıç: (Ömer Murat 
DEMİRTAŞ)

 Öncelikle kitabın çok 
güzel olduğunu belirt-
mek isterim. Halid bin 
Velid gibi bir komuta-

nı(r.a) anlatan en güzel 
kitap olduğunu düşünüyorum. 

(Ömer Faruk Çalışır)

Hakk’a Adanmış Gençlik: (Osman 
Nuri TOPBAŞ)

Her Müslüman 
gencin okuması 

ve içindeki-
ler hakkında 

düşünmesi 
gerektiğine 

inandığım bir 
kitap olduğunu 
düşünüyorum. 

Emre Demirci

Son Çağrı:  Namaz kılmayan her 
Müslüman’ın tekrar son bir çağrı ile 
namaza başlamasını teşvik eden bir 
kitap. 
M. Can Yalçın

Minyeli Abdul-
lah: (Hekimoğ-

lu İSMAİL)
Minyeli Abdullah 
kitabı; bir Müslü-
man’ın zorluklar 
karşısında nasıl 
sabretmesi ge-

rektiğini öğreten 
ve diğer Müslümanlara karşı nasıl 

tutum sergilemesi gerektiğini öğre-
ten bir kitaptır.

Hanifi Emre Tahiroğlu

Reis Bey:
(Necip Fazıl
KISAKÜREK) 
Bu kitabı okuduktan 
sonra merhamet 
duygusunu çınara 
benzettim. Onu 
suladıkça dallanır 
budaklanır, büyür 
kocaman olur; her 
şeyi ve herkesi altına alır. Bunları bu 
kitapla çok iyi anladım. 
Abdurrahman Demirkoparan

Davam: (Necmeddin 
ERBAKAN)Fikir çilesi 
çekenlerin çilesini artıra-
bilecek bir kitap.
-Yusuf Sina Baysan

Ben Bilal: (H.A.L CRAİG)
Klasik siyer an-

latımından daha 
çok modern dille 

anlatılmış, son-
radan Müslüman 
olan bir adamın 
bu kadar içten-
likle anlatması 

çok mükemmellik 
katmış. Şimdi 

doğuştan Müslü-
man olup da gavur gibi yaşayanlar 

iki kez düşünsün.
Hamza Aslan

Korkuyu Bekler-
ken: (Oğuz ATAY)
Kendi iç dünyasını 
tanımayan herkesin 
okuması gereken bir 
kitap.
Nurullah Kılıç

1Ayet 1Hadis 1Konu: (Avni AL-
TAŞ)

Bir çok konuyu ayetler ve hadislerle 
delil getirerek açıklığa kavuşturan 

bir eserdir. Bu kitap ile bilmediğiniz 
bir konuyu rahatlıkla ayet ve hadis-
ler ile anlatarak cevap gün yüzüne 

çıkartıyor.
Yusuf Demirci 

Leyla ile Mecnun:
Modern zamanda 
insanların ilişkile-

rinin kısaldığını, 
ayrılıkların çoğal-

dığını ve ilişki-
lerin anlaşmaya 

dayalı olduğunu 
gördüğümüz bu 

dünyada Leyla ile 
Mecnun bize ger-

çek aşkın bütün 
duygularını tattırabilen ve bu aşkı 

yaşatabilecek olan kitaptır. 
Ömer Faruk Uçar

EYLÜL (Meh-
metRAUF)
Mehmet Ra-
uf’un Servet-i 
Fünun Döne-
mi’nde yazmış 
olduğu bu 
romanı fikrimce 
herkes okuma-
lı. Nedeni ise; 
Mehmet Rauf  
bu romanında 
okurun kelime hazinesini gerçekten 
geliştirmesi ve bize günlük hayatta 
veya yazılarda kullanabileceğimiz 
bir dil bağışlıyor. 



Sen aşktın
Geçen kışları hissettim her kar tanesinde
Bir tutam sana aç bekliyorum aşk hanesinde
Varlığın öğretti bana seni
Toprak yağmuru
Gül baharı
Özledi...
Özledim...

Sen aşktın
Sen bende Resullullah’ın gözündeki Hatice’ydin
Çözülmüyor sensiz vakitler kör düğüm misali
Anladım aşk feci bir kaza duvara toslar gibi
Kaldım yolunda sonunu bekleyen bedevi gibi
Kıskanıyorum seni her zerremden sakınır gibi
Huşuydun sen meleklerin gözündeki Osman gibi

Ben aşktım
Gönlüm aşka susayanın medresesi
Bu hayat sahnesinin sen son perdesi
Seccade,  cennet deryasının mâşuku
Kazandım ömre değer beş vakit arşı
Seni tattım tadalı yüklendim aşkı

Seni buldum artık
Kılınca, fakirlerin gönül tokluğu
Sendin Yakup’unYusuf’a olan özlemi
Sendin uğruna Züleyha’nın kör gözleri
Yanar durur kurak orman çiçekleri
Düşün ki bırakmadım seni hiçbir baharda
Kışın bile solarken çiçekler art arda

Yolun sonu kelimelerin tıkandığı anda
Kırılan bir kalemle hayaller kaldı arâfa
Kılan namazı verdi hesabını Yaradan’a
Tekrarı olmayacak sonsuz cennetin 
Yolsuz kaldım da açtın bütün kapıları bana

Kurtuluşun
Kapısı
İsmail Berkan ZORLU
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