
Merhaba dostlar…

Üçüncü sayýmýzdan hepinize selamlar. Yine yazdýk, yine çizdik.

“Yazarak yazar olunmaz

Yaza yaza yazar olunur.”

Üçüncü sayýmýzda daha tecrübeliyiz. Artýk daha saðlam adým atabiliyoruz diyebilirim. Heyecanýmýz
artýk yazmak konusunda deðil sizlerin beðenisine sunmak ve beðendirmek hususunda. Ýnsan
her þeyden önce kendisi için yazmalýdýr.

yi yazmanýn biricik yolu budur.

Hepimiz bu dünyada bir yolcuyuz. Yolda gördüklerimizi kâðýda aksediyoruz. Bizler sizin
bildiklerinizi deðil, kendi bildiklerimizi söylüyoruz, yazýyoruz. Çünkü her yazar bildiðini okur.
Bu sayýda da bildiklerimizi ve ufkumuzun geniþliklerini göreceksiniz. Derginin hazýrlanmasýnda
emeði geçen Salih Torun’a ve herkese teþekkür ediyor, sizlere iyi okumalar diliyorum.

Baki muhabbetlerimle…
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Bütün güzellikleriyle bir
bahçeydi o. Kokusu insaný
diyardan diyara götürürdü.
Bastýðým yerler öyle yumuþaktý
ki, basmaya kýyamýyordum. Tam
karþýmda altýndan yapýlmýþ,
güneþten parýl parýl parlayan
saraylar gibi parlayan bir cami.
Etrafýnda cývýl cývýl öten kuþlar
vardý. Kapýsýnda ki e iþlemesine
diyecek yoktu, pencereleri
yuvar lakt ý.  Cami uzaktan
d ü n y a m ý z a  b e n z i y o r d u .
Ekvatordan þiþkin, kutuplardan
basýk. Birden kulaklarýn pasýný
s i l en  b i r  se s  yükse ld i . ”
Eûzübillahiminiþþeydanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim.” Ses
o kadar güzeldi ki sanki göçmen
kuþlar kilometrelerce uzaktan o
sesi iþitip geliyordu. Birden
mi lyonlarca kuþ  tek  tek

kanatlarýný çýrpa çýrpa doluþtular
etrafa ve bir  bir  minarede yer
kapma savaþýna girdiler, saf saf
oldular. Aðaçlar, güller canlý olan
ne  varsa  hepsi  camiye  doðru
yönelmiþlerdi. Boyunlarýný büküp
deryaya dalmýþlardý sanki.
Besmelenin ardýndan bir ney sesi
hâkim oldu etrafa. O kadar
güzeldi ki… Ben þaþkýn þaþkýn
onlarý seyrederken birden bir
kelebek belirdi sað omzumda
beyazdan kanatlarý üzerinde eþsiz
renklerden desenleriyle. Ve
dönmeye baþladý etrafýmda sanki
her turda beni göklere doðru
yükseltiyordu. O döndükçe içimi
bir huzur kaplýyordu.

Derken artmaya baþladý
sayýlarý beþ, on, on beþ derken
onlarcasý sardý etrafýmý hepsi
bembeyaz kanatlarýyla. Biri sanki

kulaðýma bireyler fýsýldýyor
diðerinin kanatlarý sanki saçlarýmý
savuruyor, biri elime konup
kaçýyordu. “Aman yarabbi !”
dedim bana ne anlatmaya
çalýþýyorlardý acaba, keþke
konuþtuklarýný duyabilseydim,
dedim. Yürümeye baþladým ve
sonra yavaþ adýmlarla peþimi
býrakmýyorlar sanki etrafýmda
pervane oluyorlardý. Küçük
adýmlarla camiye ilerlemeye
baþladým, kelebeklerden altý
tanesi  üç,  dört  adým  önden
gidiyordu sanki bana yol gösterir
gibi. Ýkisi kollarýmdan ikisi
baþ ýmd an  tu tmu þ  on la r
götürüyordu sanki beni camiye.
Nihayet ulaþabildim kapýsýna.
Güzelliðiyle gözlerimi o kadar
güzel kamaþtýrýyordu ki bakmakta
zorlanýyordum ona. Birden
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Düþ ve Gerçek Hayatýn Hatýrlattýklarý



dikkat kesi ldim. Önümde
yüzlerce karýnca yuvasý ve
milyonlarca karýnca… Sanki
koþar adýmlarla savaþa giden
süvariler gibi. Birden aklýma
hocamýn sözleri geldi ”ilim irfan
diye yola çýktýk çýka çýka karýnca
yuvasý çýktý. Onlarý ezmemek için
çok dikkatli olmam lazýmdý.
Açmak için sabýrsýzlanýyordum.
Tam kapýya dokunmak için
ellerimi uzattýðýmda, kelebekler
belirdi ellerim de o anda sanki
kýzmýþ gibiydiler “ Dur çek ellerini
dokunma.” Dermiþ gibi. Hemen
çektim ellerimi. Biraz olsun
sakinleþmiþ gibiydiler. Ama bu
merakta beni yiyip bitirecekti.
Neden bu kadar kýzdýlar
anlayamamýþtým. En azýndan
penceresinde görebilirim içerisini
umuduyla, yine yavaþ adýmlarla
pencereye doðru ilerlemeye
baþladým.

Kafamý kaldýrdýðýmda birde

ne göreyim? Bembeyaz elbiseler
içinde kara gözlü, nur yüzlü koca
koca adamlar halka olmuþlar.
Dördü beþi açmýþ ellerini semaya
sanki göðe yükseliyorlar. Biride
eðmi þ  baþ ýn ý ,  ay r ý l ý ð ýn ý
dillendiriyor kamýþýn, Sanki
yüreðinin yangýnýný anlatýyor.
Ve sarýklý sakallý o dede… Oda
ne? Ben! Ama nasýl olur? Ben!
Ben  d ý þa rday ým i çe r i ye
giremedim ki, hem üstüm deki
kýyafetlerde  neyin  nesi?  Ama
ama neden aðlýyorum. Ben
neden o halkada deðilim. Neden
dýþarda bir köþede durmuþ
seyrediyorum? Neden bu kadar
üzgünüm? Hey! Hey! Ýçerde ki
benl ið ime seslen iyorum.
Konuþmaya çalýþýyorum onunla.
Ama bir türlü duymuyor beni,
öylece kalakaldým orada. Bir
s ý ç ramay la  u yan ýve rd im
duvarlarý kireçli boþ odamda.
Ama nasýl olabilir. Hepsi gerçekti

gözlerimle gördüm diye kendimi
avutsam da bu yine bir rüyaydý.
Gerçek deðildi. Bilemiyorum
a y n ý  r ü y a y ý  k a ç  k e z
görmüþümdür. Her seferinde iþte
ben buradayým bu sefer bu
gerçek rüya deðil demiþimdir
hatýrlamýyorum.

Caminin içine bir türlü
giremiyorum kendim dýþarda
aðlýyorum, benliðim içerde
aðlýyor  hep.  Bir  parçam  gibi
olmuþtu artýk hep ayný rüyayý
görmek. Yolda yürürken
kelebeklerin etrafýmda dolaþtýðýný
hissedebiliyordum. Karýncalara,
aðaçlara, camilere bakýþ açým
de ð i þ t i .  Bamba þk a  b i r i
olmuþtum. Her camiye özenle
bakýyordum. Rüyamda ki  her
þey gerçek yaþamýmda az da
olsa da rol alýyordu. Sadece bir
þey gerçek yaþamýmda hiç
olmadý. Sadece biri; O caminin
o kokusu.



BEYZA ERKUL

Dead Sleep

Buz gibi bir hava ve kasýp
kavuran rüzgâr... Body sokaðý
sessiz ve korkutucu görünüþüyle
insanýn içini ürpertiyordu.
Çizimleriyle baþý dertte olan
Hallie, camdan dýþarý bakýp uzun
bir gece olacaðýný düþündü.
Etrafýnda kahve bardaklarý ve
uyumamak için kullandýðý haplarý
vardý. Fakat çok geçmeden
uykusuna esir düþen Hallie, yine
ruhuna iþleyen bir kâbusun
iç i nde yd i .  Duvar la r ýn da
"Michael's Home" yazan kýrýk
dökük harabeye benzeyen bir
evde neler olduðunu anlamaya
çalýþan Hallie, ani çarpan bir kapý
sesiyle irkildi ve evde yalnýz
olmadýðýný düþündü. Etrafýný
kolaçan ettikten sonra küçük
adýmlarla merdivene yöneldi ve
çarpan kapý sesine doðru "Kimsin
ve benden ne istiyorsun" diye
baðýrdý. O an tiz bir ses duyuldu
sanki duvarlara sürtülen bir metal
sesi. Hallie bu sese çok korkmuþ
olmal ý  k i  o lduðu yerden
sýçrayarak uyanmýþtý. Kan ter
içinde kalan Hallie'nin sanki
gerçekmiþçesine kulaklarýnda
hala o ses ve yorgunluk vardý.
S a b a h  o l d u k t a n  s o n r a
kahvaltýsýný yapýp okula gitmek
için evden çýktý, Bloody sokaðý
ha la  se s s i zd i .  Neden in i
anlayamadýðý bu sessizl ik
Hallie'yi korkutmuyor deðildi,
sanki çýðlýk çýðlýða bir sessizlikti
bu.

Okula vardýðýnda Hallie'yi
karþýlayan Jesse oldu. Jesse;
uzun boylu, esmer, yakýþýklý

olduðu kadar zeki bir
delikanlýydý. Hallie'nin
en yakýn arkadaþý olan
Jesse, bugün  Hallie'yi
iyi görmedeðini ve
onun gidip dinlenmesi
gerektiðini söyledi.
Faka t  Hal l ie ,  iy i
olduðunu ve anatomi
ders ine yetiþmesi
gerektiðini söyleyerek
Jesse'nin yanýndan
ayrýldý.

Dersliklere gidip
yerini alan Hallie, sýkýcý
anatomi de rs in in
baþlamasýný beklerken
uyuyakaldý ve kendini
yine dün gördüðü
kâbustaki evde buldu.
Hallie evin içerisinde oradan
oraya  koþuþturuyor  ve  bir
yandan da neden burada
o lduðunu düþün üyord u .

Ýþte yine o tiz ses...  Arkasýndan
gelen yanýk kokusu... Sanki bir
þey Hallie'ye doðru yaklaþýyordu,
Hallie'nin soluk alýp veriþleri
hýzlanmýþ ve her yeri buz
kesmiþti. Omzuna bir þeyin
dokunduðunu hissettiði an
arkasýný döndü ve karþýsýnda
bakmaya bile iðrendiði biri
d u r u y o r d u .  V ü c u d u n u n
neredeyse her yeri yanmýþ olan
bu adamýn elinde býçaktan bir
e ldiven vardý. Hal l ie çok
korkuyordu ve ne yapacaðýný
þaþýrmýþ karþýsýndaki adama
bakýyordu.

Adam Hallie'ye doðru bir adým
attý ve pis pis sýrýtýyordu. Sonra

"Merhaba Hallie, ben Michael
Ryder tanýþtýðýna çok memnun
olacaksýn." dedi ve elindeki
býçakla Hallie'nin koluna bir çizik
attý. Hallie çýðlýk atarak uyandý
tüm sýnýf Hallie'ye bakýyordu
özür dileyerek sýnýfý terk eden
Hallie dýþarý çýktýðýnda kolunun
kanadýðýný fark etti. Ama bu nasýl
olurdu, Hallie uykudaydý, bunun
bir  açýk lamasý  o lmal ýydý .

Hallie koþarak evine gitti, eve
girdiðinde annesi mutfaktaydý
hiçbir þey söylemeden odasýna
çýktý ve hemen bilgisayarýnýn
baþýna geçip Michael Ryder isimli
kiþileri araþtýrdý.

Evet, birini bulmuþtu hem de
daha önce Bloody sokakta
oturan biriydi bu. Hall ie
heyecanlanmýþtý bu adamýn
onunla ne ilgisi vardý?  Hallie'den



ne istiyordu?  Bu sorulara cevap bulmak için biraz
daha araþtýrdý ve kâbuslarýnda gördüðü evinde
Bloody sokakta olduðuna ulaþtý hemen ceketini
alýp adresteki yere gitti. Burasý Cary'nin eviydi,
kâbusundaki evin aynýsýydý nasýl fark edememiþti?
kapýyý çaldý ve Cary'le görüþmek istediðini söyledi
biraz sonra dýþarý  çýkan Cary "Hoþgeldin, seni
beklemiyordum bir sorun mu var?" dedi.
Hallie,Cary'e olan biteni anlattý. Cary aðlamaya
baþladý ve bu kâbuslarýn aynýsýný kendisininde
gördüðünü söyledi her gece uyumamak için
vurduðu iðneleri, aldýðý haplarý gösterdi ve yaklaþýk
iki haftadýr doðru düzgün uyuyamadýðýný da ekledi
çünkü uyuduðunda Michael’ýn kendisine zarar
verdiðini biliyordu. Boynunda, kolunda ve
bacaðýndaki býçak izlerini gösterdi ve günden güne
kâbuslarýn süresi artýyordu daha çok uyuyor ve o
evde daha çok kalýyordu bu yüzden uyku onlara
ölüm gibiydi...

Peki ya bu kâbuslarý sadece ikisi mi görüyordu?
Onlardan baþka gören var mýydý? Hallie, hemen
Jesse'yi aramýþtý onunda bu kâbuslardan haberi
olup olmadýðýný öðrenmeliydi, bu arada Cary'de
Gregory'i aradý. Konuþmalarý bittikten sonra
Jesse'nin bunun bir saçmalýk olduðunu ve okulda
da dediði gibi dinlenmesi gerektiðini söylemiþti
fakat Gregory aksine onlarý asla uyumamalarý için
uyarmýþtý çünkü Gregory'de Michael'i tanýyordu.

Hallie, birþey fark etti eðer bu tesadüf deðilse
Michael, Bloody sokaðýnda oturanlarý seçiyordu.
Cary direk Greta ve birkaç kiþiyi daha aradý bunlar
Bloody sokaðýnda oturan kiþilerdi ve Michael'den
haberleri vardý. Gün aðarmadan herkes Cary'lerde
toplandý ve Michael'in kim olduðunu konuþtular.

Kimse Michael'i tam tanýmýyordu fakat Brahm,
yýllar önce Michael'in bu sokakta yaþayan çocuklarý
kaçýrýp bir atölyede parçalara ayýrdýðýný bunun
üzerine ailelerinin onu eviyle beraber yaktýklarýný
söyledi fakat Michael bununla da durmadý aksine
daha da hýrslandý ve bu sefer rüyalara girerek
ölümler vermeye baþladý korkarým bizlerde onun
kurbanlarýyýz diyerek lafýný sonlandýrdý. Hallie, "Ne
yapmamýz gerekiyor peki?  Bu aþaðýlýk herifin bizi
öldürmesini mi bekleyeceðiz!" dedi. Gregory söze
atlayarak "hayýr hayýr buna izin vermemeliyiz böyle
bir þey asla olmayacak" diyerek sinirle elini duvara
vurdu. Çaresiz bir þekilde düþünmeye baþladýlar
saatte çoktan gece yarýsýný geçmiþti ve uyumamak
için direniyorlardý. Brahm, eðer birlik olurlarsa
onunla baþa çýkabileceklerini söyledi ve bir planýný
paylaþtý, aslýnda kulaða mantýklý gelen plan iþe
yarar mýydý bilmiyorlardý fakat denemekte fayda
vardý. Brahm'ýn planýna göre rüyada telepati
yöntemiyle hareket edecek uykuya dalan kiþi bu
þekilde diðerlerini de ayný rüyaya alacaktý fakat
b irbirle rinden ayrý lmadan uyum içinde
yapacaklardý bunu ve onu rüyadan çýkarýp hayatýna
son vereceklerdi. Uykuya dalacak olan kiþi
Hallie'ydi çünkü o hisleri kuvvetli bir kýzdý. Hallie
yavaþ yavaþ uykuya dalarken diðerleri de endiþeli
bir þekilde zihinlerini boþaltmaya çalýþýyorlardý.
Hallie  uykuya  dalmýþ  ve  çoktan  Michael'in  o
korkunç evindeydi. Hallie konsantre olup diðerlerini
de rüyaya çekti, son olarak Michael Ryder'ý rüyadan
dýþarý çýkarmak kalmýþtý fakat bu o kadar kolay
görünmüyordu. Evin odalarýný gezmeye baþladýlar
fakat  ev  çok  büyüktü  bu nedenle  ikiþer  kiþilik
gruplar halinde devam ettiler, Hallie ve Brahm

beraber evin salonuna girdiler
Michael oradaydý, onlara  "benimle
baþa çýkabileceðinizi mi sandýnýz
aptallar" diyerek kahkaha attý. Hallie
ve Brahm, diðerlerine Michael'i
bulduklarýný söylemek için hýzla
oradan ayrýldýlar. Evin içerisinde
çýðlýk çýðlýða "Gregory! Greta! Cary!"
diye baðýrýyorlardý. Hiç birinden
ses çýkmayýnca evin odalarýný
dolanmaya baþladýlar. Mutfaða
girdiklerinde gördükleri karþýsýnda
dehþete düþtüler. Hallie olduðu yere
çöküp sadece "Aman tanrým"



diyebildi. Gregory mutfak masasýnda kanlar içinde
oturmuþ ve önündeki tabakta iç organlarý
duruyordu. Brahm hemen oradan çýkmalarý
gerektiðini söyledi ve diðerlerini aramaya baþladýlar.
Michael Ryder hala salondaydý Hallie ve Brahm
üst kata çýktýlar banyonun kapýsý açýktý ve bir
cesaret oraya girdiler.

Ve yine bir cinayet, Cary!
Cary'nin gövdesi duþa kabinin iç kýsmýnda kafasý

ise kopmuþ vaziyette dýþýndaydý. Tepkisiz kalan
Hallie ve Brahm diðerlerinindi bu þekilde bir ölümle
karþý karþýya olabileceklerini düþünerek hýzlý hareket
etmeye baþladýlar, ama sanýrým çok geçti.

Greta, Sera, Keith ve diðerleri...
Yatak odasýnda acýmasýzca derileri yüzülmüþ bir

þekilde tavana asýlmýþ duruyorlardý. Hallie daha

fazla dayanamazdý, uyanmasý gerekiyordu, buna
bir an önce son vermeliydi. Brahm ise bunu kabul
etmedi þuan uyansa bir daha hiç uyumayacaklar
mýydý? Gidip Michael'i beraber yok etmeleri
gerekiyordu. Bunu baþarabilirlerdi. Aðýr aðýr
merdivenlerden indiler, aþaðý indiklerinde Michael
olduðu yerde yoktu.

Neredeydi?
Arkalarýndan bir ses duyuldu: "Benimle

tanýþtýðýnýza çok memnun olacaðýnýzý biliyordum"
diyerek kahkaha atan Michael Ryder, Hallie ve
Brahm'ý elindeki býçaklý eldivenle kurban etmiþtir.

Bu Michael'in son kurbanlarý deðildi, yüzyýllarca
Bloody sokaðýndaki tüm çocuklarý katletti. Çocuk
ruhlarýyla beslenen Michael Ryder gün geçtikçe
daha da güçlendi.

BURCU KARA

Ýyilik Yap Denize At

Bekir uzun boylu, kural tenli, kahverengi gözlü,
orta yaþli ve 2 çocuk babasý bir adamdýr.
Köyde din kültürü öðretmenliði yapmaktadýr. Bekir
öðretmen gayet sakin, kibar ve hoþgörülüdür.
Öðrencileri 7 ve 8 yaþlarýnda olmalarýndan dolayi
Bekir öðretmen çok sabýrlý ve çocuklarý çok seven
biridir. Öðrencilerine dini, Kuran’ý ve Müslümanlýðý
iyi anlatmak ve geleceðe dair iyi müslüman gençler
yetiþtirmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya
çalýþýyordur.
Köy þartlarýndan dolayi öðrenciler büyük bir
sýkýntýyla okula gelebiliyorlardý. Bekir öðretmen
bu sýkýntýlara raðmen sabýrla ve azimle derslerini
anlatýyor, öðrencilerine faydali bilgiler vermeye
çalýþýyordu.
Gene bir gün Bekir öðretmen öðrencilerine ders
anlatmaktaydý. Bu günkü ders konularý
peygamberimizin iyilikle ve yardým ile ilgili
hadisleriydi. Bekir öðretmen hadisleri okumadan
önce öðrencilerine iyilikle ilgili neler bildiklerini
sordu. Öðrenciler teker teker bildikleri iyilikleri ve
yardýmlarý söylediler. Ama Bekir öðretmenin
dikkatini bir þey çekti. Öðrencileri genelde parayla
yapýlan iyilikleri söylüyorlardý. "Zekat Vermek,
fakirleri doyurmak, ihtiyacý olanlara para yardýmý

yapmak" gibi. Bunun üzerine Bekir öðretmen;
-Peki,  bu iyilikleri  yapan var  mý?  Diye  sordu.
Çocuklar birbirine bakarak yok diye kafalarýný iki
yana salladýlar. Çocuklardan
Biri:
-Öðretmenim biz para kazanmýyoruz ki bu iyilikleri.
yardýmlarý yapamayýz , biz daha çocuðuz bunlarý
büyükler yapar, dedi.
Bunun üzerine bütün çocuklar arkadaþina
katý ldýk larýni söyleyip çocuklarýn ancak
buyuduklerinde, para kazandiklarý zaman iyilik ve
yardým da bulunmalarý gerektiðini söylediler.
Bekir öðretmen öðrencilerine dikkatle dinledi ve
iyiliðin sadece parayla sinirlanamayacagýný
söyleyerek bir hadis okumaya karar verdi:
“Küçük olsa da hiçbir iyiliði basit görme! Din
kardeþini güler yüzle karþýlaman ve kovandan
kardeþinin kabýna su boþaltman bile iyilikten
sayýlýr.” (Tirmizi)
Bu hadis üzerine öðrenciler, tebessümün bile bir
iyilik olduðunu öðrendiklerinde çok sasirdilar. Ýyilik
ve yardýmýn sadece parayla yapýlacaðýný düþünen
çocuklar bu hadis ten sonra hiçbir iyiliði küçük
görmemeye, iyiliðin parayla kýyaslanmamasý
gerektiðini öðrenerek tebessümle dersi bitirdiler.



Nazan Haným

Nazan haným en baþýndan beri
oðlunun okumasýný istiyordu onu
eðitim seviyesi en yüksek ilkokul
ve ortaokula göndermiþti Ali
okulu tamda annesinin istediðiÊ
gibi bitirdi ilkokul ortaokul lise
derken üstün baþarý belgeleriyle
hepsini bitirdi üniversite hayatýný
da baþarýyla tamamladýktan
sonra edebiyat öðretmeni oldu
sýra atamadaydý Ali beyin ilk
atamasý Kars'a oldu Ali bey
sabah erkenden arabasýna bindi
ve yol almaya baþladý Kars'a
vardýðýnda saat 12'ye geliyordu
orada daha önceden satýn aldýðý
eve eþyalarýný yerleþtirdi sabah
okula geldiðinde meslektaþlarýyla
tanýþtý 1 ay 2 ay derken tam 1
sene oldu Ali bey bu yeni þehri
ve okulu sevmiþti çalýþma zarfý
içerisinde hayatýnda deðiþen
daha doðrusu tüm hayatýný
etkileyen bir olay daha olmuþtu
gizem haným. Ali bey okula ilk
geldiði günden beri gizem
hanýmla samimiydi gizem
hanýmda Ali  Bey gibi  bekârdý
bütün hayatýný mesleðine
adamýþtý Ali bey gizem hanýma
âþýk olmuþtu aradan geçen
zamana 2 sene daha eklendi
sonunda beklenen yaþandý Ali
bey ve gizem hanýmýn aralarýnda
diyaloglar baþladý en sonunda
evlilikleri gerçekleþti bu evlilikten
yaðmur ve rüya adýnda ikiz
çocuklarý oldu rüya uyumlu ve
sessiz bir kýzdý ama yaðmur
rüyanýn aksine hýrçýn kavgacý ve
uyumsuzdu Ali bey ve eþi gizem
haným bu duruma üzülüyor ama
ellerinden bir çare gelmiyordu

gizem haným kýzlarýnýn bir
hastalýðý olabileceðini yardým
almalarý gerekebileceðini her ne
kadar söylese de Ali bey
k a b u l l e n m e d i  z a m a n l a
düzelmesi için dua ettiler ama
nafile... Zaman geçtikçe daha
da kötüleþti lise çaðýna gelen
ikizlerden rüya özel okula burslu
öðrenci olarak girdi ama yaðmur
okul kazanamadý yaðmurun
hýrçýnlýðý bir yana yazý yazmasý
ve algýlamasý da farklýydý harfleri
sayýlarý ters yazýyordu ailesi
bunun onun tembelliðinden
kaynaklandýðýný düþündüler
yaðmurun hasta olduðunu fark
etmediler yaðmur düzgün bir lise
kazanamadýðý için onu yatýlý bir
okula gönderdiler yaðmur en
sevdiði þey olan resmi bile býraktý
her gün hocalarý tarafýndan azar
yiyor aþaðýlanýyordu yaðmurun
hayatýný yeni gelen Türkçe
öðretmeni deðiþtirdi yaðmurun
hareketlerinden harfleri ve
sayý lar ý  ters  yazmasýndan
diþleksin hastasý olduðunu anladý
bu durumu ailesiyle paylaþmayý
düþündü ama bu kötü bir durum
yaratabi l i rdi  Hasan bey
yaðmurla özel olarak ilgilenmeye
baþladý 1 senelik özel eðitim
sonunda diðer hocalar bile
deðiþikliði fark etti yaðmur
okulun en tembel öðrencisiyken
okul birincisi haline geldi okulu
bitirip diplomasýný aldý Hasan
bey yaðmurla beraber ailesinin
yanýna gitti ve bütün olanlarý en
baþýndan anlattý Ali bey yaptýðý
hatanýn az daha kýzýnýn hayatýna
mal olacaðýný geç de olsa fark

etti  Ali  bey ayný hatayý baþka
ailelerin de yapmasýný önlemek
için hayatý boyunca seminerler
verdi bu hikâyenin sonunda
yaðmur Türkiye’nin sayýlý
profesörlerinden biri haline geldi.

Allah bir kimseyi
ancak gücünün
yettiði þeyle
yükümlü kýlar.
Onun kazandýðý
iyilik kendi
yararýna,
kötülük de
kendi zararýnadýr.
(Bakara Suresi, 285)

GAMZE ALTUNER



Akþam saat  dört  sularýydý.  Yarý  aydýnlýk,  yarý
karanlýk olan havada bir basýklýk var. Dolayýsýyla
bu durum insanýn içini karartýyor. Yarýna yetiþmesi
gereken çok sevdiðim matematik performans
ödevini yapýyorum. Fakat içimde tarif edemediðim
bir sýkýntý var. Kötü bir þey olmuþ ya da olacak
gibi. Günün sabahýnda annemle kahvaltý yaptýk.
Annem genelde çok sakin biri deðildir fakat o gün
annemde ayrý bir telaþ sezdim. Bu telaþýn
farkýndaydým ama normal gibi geliyordu, normal
olmadýðýný bildiðim halde. "Ben çarþýya gideceðim
Hatice ablanla. Geçenlerde gördüðüm vizon
renkteki tuniði alacaðýz. Sen de gel hadi" dedi.
Baþka zaman olsa hiç düþünmeden, hadi çýkalým,
diye atlardým ama sanki o an ben deðil de içimden
birileri hayýr caným istemiyor, diyordu. Sýkýcý bir
hafta sonunu evde geçirme isteðim ikimizi de
þaþýrtmýþtý. Annemin ilginç bir þekilde ýsrar etmesine
raðmen evde kaldým.

O bitmek bilmeyen matematik ödevini yaparken
yarýn oynanacak derbiyi de düþünüyordum. Bir
tarafta; ligin baþýnda þampiyonluðun hayalini bile
kuramazken, ikinci yarý dördüncü yýldýzýn en büyük
adayý olan Galatasaray; diðer tarafta penaltýdan
attýðý beleþ gollerle þampiyon olacaðýný zanneden
iki yýldýzlý Beþiktaþ. Ýçimdeki sýkýntýyý maç
heyecanýna baðladým. Bu sýkýntý farklý bir þey gibi
geliyordu ama "Baþka ne olabilir?" diye
sorduðumda cevap bulamadýðým için "derbi
heyecaný" olarak adlandýrýyordum sadece. Havanýn
kararýp basýklýðýn biraz daha artmasýyla içimdeki
sýkýntý da iyice fazlalaþmýþtý. Kahvaltýdan sonra
evden çýkan annem hâlâ gelmedi. Babamý aradým.
Önce telefonunu açmadý. Birkaç dakika sonra o
beni aradý. Onun sesini duymadan "Baba, annem
nerede, amcamlara gitmeyecek miyiz? Saat kaç
oldu niye gelmedi hâlâ?" dedim. O gün davet
vardý.  Laf  anlamayan  çocuklar,  onlara  susun
demek yerine eliþlerini alýp birbirleriyle sohbet
eden anneler ve tüm bu sesleri azaltmak amacýyla
televizyonun sesini sonuna kadar açýp haber
dinlemeye çalýþan babalardan oluþan kalabalýk
bir davet. Babam bir süre cevap vermedi. Sonra
"Kýzým biz hastanedeyiz, bir araba hafifçe annene
çarpmýþ da kontrol amacýyla hastaneye geldik."
dedi. Boðazým düðümlendi. Bir þey diyemedim.

O an havanýn aðýrlýðý ve içimdeki sýkýntýnýn nedenini
anladým. Babamýn sesindeki sakinlik beni de
rahatlattý. "Annem iyi mi?" diye sordum. "Ýyi iyi
bir þeyi yok, merak etme sen." dedi ve telefonu
kapattý. Sonra kendi kendimi avutmak için "Bir
þeyi yokmuþ ki, birazdan gelirler zaten" diyerek
aklýmdaki saçma düþünceleri atmaya çalýþýyordum.
Bu konuda sadece beþ dakika baþarýlý olabildim.
Sonra aniden aðlamaya baþladým. Kanadý olmayan
meleðim, yakmayan güneþim, hiç solmayan
çiçeðim: Annem. Onu kaybetme korkusunu bütün
hücrelerim hissedebiliyordu.

Hastaneye gittiðimizde annemin yanýnda Hatice
abla vardý. Annem, o loþ ýþýklý, krem renkli duvarlarý
olan havasýz odanýn sað tarafýndaki yatakta
yatýyordu. Çok üþüdüðü için üzerini birkaç
battaniye ile örtmüþlerdi. Hatice abla da yataðýn
yanýndaki koltukta oturup annemin elini tutuyordu.
Ýkisinin de korktuðu sararmýþ yüzlerinden
anlaþýlýyordu. Ben odaya girince "anne" diye baðýrýp
aðlamaya baþladým. Sonra yavaþça annemin
yanýna doðru gittim ve diðer elini tuttum. "Ýyiyim
kýzým ben, iyiyim." dedi. Ama iyi deðildi. Sýrf ben
daha fazla üzülmeyeyim diye iyiyim dediði her
halinden anlaþýlýyordu. Oda kalabalýklaþmaya
baþladý. Annem lavaboya gitmek istedi. Biraz
doðruldu ve oturma þeklini aldý. Abim sýrtýndan,
babam sað, teyzem sol kolundan tutup kaldýrmaya
çalýþtýlar. Ben ise, o itici odada duvarda asýlý
masmavi deniz manzaralý küçük ahþap ev
tablosunun altýnda oturuyordum. Aniden ayaða
kalktým. Annemin rengi deðiþmeye baþladý. Önce
sarardý, sonra bembeyaz oldu. Baþýnýn döndüðünü
söyledikten hemen sonra gözlerini kapadý. Ben

Korku
HACER TÜRKMENOÐLU



sadece odanýn içindeki kargaþaya bakýp "anne"
diye aðlýyordum. Bir tarafta sürekli inleyen altmýþlý
yaþlardaki teyze, -"Tamam annem, geçecek annem"
diyen- oðlu, karþýmda annemi uyandýrmaya çalýþan
akrabalarým, abimin baðýrmasýndan sonra hýzla
odaya giren hemþire ve genelde beni kýzdýrmak
için "pis Limbomu" diye hitap eden kuzenimin
yanýma gelip beni teselli etmeye çalýþmasý. Sadece
anneme bakýp tüm bunlarý görebiliyordum. Bana
"Tamam kýzým, bir þey yok!" diyorlardý. Ama var,
ben görebiliyorum.

Bazen hissettiklerimizi kelimelere dökemeyiz,
yaþarýz fakat anlatamayýz ya, bu da öyle bir þey
iþte: Anlatamýyorum. Sadece kaybetme korkusunu
yoðun bir þekilde hissettiðimi biliyorum. Hayatýmda
tanýdýðým herkes gözümün önüne geliyordu
anneme bakarken. Hepsine "Git annene sarýl!"
demek istiyordum o an. Annen sana kýzdý mý? Git
sarýl.  Baðýrdý  mý? Git  sarýl.  Sadece git  ve sarýl.
Çünkü  benim  o  an  yapmak  isteyip  de
yapamadýðým tek hareket t i :  Sar ý lmak.

Ertesi gün -anneme evde tek baþýma bakamam
diye- amcamlara gittik. Müthiþ bir kar yaðýyordu.
Ýnce ince yaðmasýna raðmen insana zor nefes
aldýrýyordu ve karþýdaki kiþinin yüzünü
göremeyecek kadar yoðundu. Her akþam, acaba
yarýn da okul tatil mi diye pür dikkat haberleri
izliyorduk. Ev sürekli kalabalýk, sürekli ziyaretçi
akýnýna uðruyordu. Bir haftanýn sonunda annemin
yoðun isteðiyle eve geldik. Eve girdiðimizde
kafamda ben ve savaþtýðým düþünce ordusu vardý.
Bir türlü galip çýkamýyordum bu savaþtan. Ezilen
taraf hep ben oluyordum. Hastanede hissettiðim
o kaybetme korkusunu, anneme baktýðým her an
hissediyordum. Annem karþýmda; aðlýyor, caný
yanýyor, bize üzülüyor, korkuyor, birilerine muhtaç
olduðu için kendini suçlu hissediyordu. Ben de
onun karþýsýndaydým; aðlamamak için kendimi
zor tutuyor, annemi teselli ediyordum. Annemin
yanýnda güçlü görünsem de aslýnda o kadar
güçsüzdüm ki. Kendimi yalnýz, çaresiz, yorgun
hissediyordum. Anneme her baktýðýmda acý
çekiyordum. Öyle ki annem çorabýný giymek için
bile benim okuldan gelmemi bekliyordu. Bu da
canýmý acýtýyordu. Birine her baktýðýnda kaybetme
korkusunu hissettin mi? Eðer cevabýn "Hayýr" ise
anlayamazsýn benim dediklerimi. Anlamaya
çalýþma çünkü anlayamazsýn. Sadece yaþayanlar
"Evet, týpký böyle iþte!" diyebilir benim yazdýklarýma.
Sadece kaybetme korkusunu hissedenler...

Yanýnda aðlayabileceðim birilerine ihtiyacým vardý.
Hiç konuþmayacak, bir þey anlatmamý istemeyecek
fakat tüm yaþadýklarýmý bilip bana bakýþlarýyla bile
teselli verebilecek. Tam tarif ettiðim gibi olmasa
da vardý öyle kiþiler. Beni her gördüðünde annemi
soran, bazen sadece gözleriyle bir sürü þeyler
söyleyen, önce "Ýyi olmak zorundasýn!" der gibi
bakan, sonra da "Nasýlsýn?" diye sorup cevabýný
kendi veren... Ayrýca biri daha vardý ki söylediði
her kelimeden ders çýkardýðým, anlattýðý her
hikâyeden sonra bakýþ açýmý deðiþtiren, verdiði
her kitapla bakmamý deðil de, görmemi saðlayan
biri: Salih Hoca. Ýnsanýn hayatýnda Salih Hoca
gibi birileri olmalý. Gerçek dersi öðrenebileceði
birileri, her konuda ders ve fikir vereceðine inandýðý
birileri... Hani her insanýn hayatýnda belli dönüm
noktalarý  olur ya o noktalarýn kiminle ve nasýl
döndüðünü bilmeli insan. Her þeyden ders
çýkarabi lmel i ,  düþünmel i .  Ýnsan ancak
düþündüðünde var olabileceðini bilmeli. Ýnsan
yalnýzca bakmamalý, ayný zamanda görmeli. Ýþte
Salih Hoca benim görmemi saðladý. Baktýðýmýz
her þeyi görmediðimizi fakat gördüðümüz her þeye
baktýðýmýzý öðretti. O ince çizgiyi anlattý. Annemin
geçirdiði kazadan sonra ilk olarak Salih Hoca ile
konuþma ihtiyacý hissettim. Üstelik o zamanlar
onu pek tanýmýyordum. Yazdýklarýmý okuduktan
sonra bana dediði ilk þey "Seni anlýyorum." oldu.
Bazen birilerinin beni anladýðýný bilmek istiyordum,
buna ihtiyaç duyuyordum. Kendimi birilerine
anlatabildiðimi bilmek bile içimi rahatlatýyordu.
"Anlatamamak" anlatýlmaz. Çünkü "anlatamamak"
anlatýlsaydý, anlatamamak diye bir þey olmazdý.
Öyle birileri olmalý ki hayatýnýzda, sizi her halinizde
anlamalý. Üstelik siz anlatamasanýz bile.

Hani her insanýn hayatýnda
belli dönüm noktalarý olur

ya, o noktalarýn kiminle ve nasýl
döndüðünü bilmeli insan. Her

þeyden ders çýkarabilmeli,
düþünmeli. Ýnsan ancak

düþündüðünde var
olabileceðini bilmeli. Ýnsan
yalnýzca bakmamalý, ayný

zamanda görmeli.



Büyük küçük dalgalar arka arkaya kýyýya
vuruyordu. Dalga ve kýyýdaki taþlar buluþunca
çýkardýklarý ses muhteþemdi. Havada hafif bir
rüzgâr vardý. Güneþ batmaya baþlamýþtý. Veda
ýþýklarý ile gökyüzü kýrmýzý ve mavi karýþýmýydý.
Kýþýn bitmesine yakýn yeþil otlar, rengârenk çiçekler
çýkmaya baþlamýþtý. Rüzgârla beraber dans
ediyorlardý. Sert kayalýklarýn üzerine oturmuþ
manzarayý seyrediyordum. Yeþil ve mavinin
uyumuna yine hayran hayran bakýyordum.
Manzaraya bakarken gülümsediðimi fark ettim.
Evet, bu topraklar bana büyük bir mutluluk
veriyordu. Havasý, suyu, taþý, topraðý farklýydý,
birbirinden güzeldi. Bu tepeden ufka bakýp iki
mavinin birleþtiði yere baktým. Acaba ayrýldýklarý
yer var mý, sonu var mý diye merak etmeye
baþladým. Merakla baktýðým iki maviyi dev grilerin
ayýracaðýný bilmeden köyün yolunu tuttum.

Köyün meydanýnda tuhaf bir kalabalýk vardý.
Uzun boylu bir adam elindeki kocaman kâðýdýyla
bir þeyler duyuruyordu. Pek bir þey anlamamýþtým.
Sadece gözlerde korku ve telaþ vardý. Ertesi gün
köydeki bütün aðabeylerim, ellerinde silahlarla
uðurlanýyorlardý. Köyde bizim gibi çocuklara buralar
size emanet diyorlardý. Ýþte o zaman kötü bir þey
olduðunu  anlamýþtým.  Çünkü  babamý  en  son
gördüðümde, buralar sana emanet aslan oðlum

demiþti. O günden sonra annesiz olan ben bir de
babasýz kalmýþtým.Muhtar da beni yanýna
almýþ ,onun ai lesiyle beraber yaþamaya
baþlamýþtým.Babamýn tek mirasý buralardý.Buralar
önce bana sonra Allah’a emanetti.Belki o yüzden
o tepeyi çok seviyordum.Babamý son gördüðüm
o tepeyi... Sabah uyandýðýmda daha dün
uðurladýðýmýz aðabeylerin cenazeleri gelmeye
baþlamýþtý. Köyde aðýr bir hava vardý. Gözü yaþlý
analar birlikte. Her geçen gün kayýp sayýsý artýyordu.
Cepheye gidenlerin yaþ sýnýrý on beþe kadar
düþmüþtü. Cepheye gitmeme daha üç sene vardý
ama ben de gitmek için can atýyordum.
Arkadaþlarýmýn çoðu gitmiþti. Bir ben kalmýþtým.
Babamýn emaneti olduðum için kimse gitmeme
izin vermiyordu. Çatýþma ve bomba sesleri her
geçen gün þiddetleniyordu, köyün meydanýnda
meraklý bekleyiþlerle beraber. Aileler cepheden
gelecek bir haber için yollarý gözlüyorlardý. Mektup
ve cenazeler ayný anda geliyordu. Masmavi
gökyüzü gri bulutlarla kaplanmýþtý.Muhtarýn oðlu
da cepheye gidecekti.Aramýzda iki yaþ vardý.
Muhtara, cepheye beni de göndermesini söyledim.
Aðlamaya ve ýsrar etmeye baþladým. Daha fazla
dayanamayýp oðluyla beni cepheye gönderdi.
Bütün köyü aðlamaklý býrakarak yola çýktýk. Ýlk
defa asker göndermiyorlardý. Neden bu kadar

Tevafukun Emaneti
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aðladýklarýný anlayamamýþtým. Ýçimde büyük bir
heyecan vardý, tabi biraz da korku... Elimdeki
s i l a h a  b a k t ý m .  N e r e d e y s e  b e n i m
boyumdaydý.Muhtarýn oðlu Osman Aðabey’e
silahla boyumu göstermek istedim.Amacým gergin
ortama biraz neþe katmaktý.Ama etrafa baktýðýmda
herkesin silahla boyu aynýydý.Köydeki halkýn neden
aðladýðýný  þimdi  fark etmiþt im.Hepimiz
çocuktuk…Cepheye yaklaþtýkça bomba sesleri
artýyor,savaþýn etkisiyle yeþil ve maviden eser
kalmýyordu.Benimle beraber üç kiþiyi çadýrlara
yardým etmek amacýyla diðerlerinden ayýrdýlar.Geri
kalan savaþa gitmiþti.Çadýrlar yaralý larla
doluydu,yaralýlarýn gönlü de imanla… Çoðu,
yaralarý iyileþmeden savaþmak için geri dönüyordu.
Sabah ezanýndan sonra yiyecek daðýtmak için
savaþ bölgesine doðru yola çýktým.Manzara
korkunçtu. Önceden yeþil ve mavi olan bu yer
þimdi kýrmýzý ve siyahtý. Gemiler kýyýya biraz daha
yaklaþýyordu. Yerde yatanlarý kontrol eden saðlýk
ekipleri vardý. Birçoðu tedavi edilmeden þehit
olmuþtu. Erzak azaldýðý için günde sadece bir öðün
yemek yeniyordu. Yemekte de yarým ekmek ve
az bir þerbet vardý. Yemeði daðýtýrken savaþ yeniden

þiddetlenmiþti. Arkasý dönük yaralý bir askere
yemek vermek istedim. Seslendim ama beni
duymadý. Yanýndan uzaklaþýrken gözlerinin açýk
olduðunu fark ettim. Gözümden o anda yaþ geldi.
Yemek bitmiþti ama daha onlarca asker vardý. Aç
karýnla vatanýmýzý korumaya çalýþýyorduk. Kýyafet
sorunu da vardý. Ayakkabýsýz, daðlarda düþmana
meydan okuyorlardý. Her þeyimiz eksikti ama bir
þey  vardý  ki  o,  gücümüze  güç  katýyordu.  Bir
ALLAHU EKBER deyiþimiz yeniden dirilmemize
sebep oluyordu. Aðýr tempoda çalýþtýðým için bir
hafta hasta yatmýþým. Doktor ilk geldiðinde
durumumun aðýr olduðunu söyledi. Dinlenmem
gerekiyormuþ. Doktorun söyledikleri þaka gibi
geldi. Böyle bir ortamda ne dinlenmesi?
Yaralananlar çadýra girmeden geri koþarken ben
bu durumda asla dinlenemezdim. Babamýn mirasý
elden gidiyordu. Kýzgýn boðaya benzeyen o
kocaman gemileri kendi ateþlerinde yok etmek
istiyordum. Küçücük bedenimle o yaratýklara
meydan okuyordum. Suçsuz, masum bebekleri
babasýz býraktýklarý için, analarý aðlattýklarý için...
Bu düþüncelerle çadýrdan kaçtým. Yaptýðým hareket
biraz komik, biraz da eðlenceliydi. Bu yaþta



düþmana doðru gidiyordum. Ortalýk sakin
görünüyordu. Derin bir nefes aldým. Yaðmur, çiçek
kokan toprak þimdi kan kokuyordu. Bu topraklar
için  topraða  düþen  askerin  kanýyla…  Savaþ
meydanýna yaklaþýrken aðaçlarýn arasýndan bir
ses duydum. Korkmaya baþladým. Az önceki
kahramanlýk rüzgârlarýndan eser kalmamýþtý.
Olduðum yerde durup sesin nereden geldiðini
kontrol ett im. Ýnleme sesine benziyordu.
Askerlerimizden bir tanesidir diyerek sese doðru
koþmaya baþladým. Sesi çýkaranýn yaralý olduðu
çok belliydi. Kapalý olan gökyüzü o gece açýktý.
Önümü rahatlýkla görebiliyordum. Bu yüzden
korkmadan ilerliyordum. Aðaçlarýn gölgesini
canavarlara benzetsem de… Daha sonra aklýma
gemiler geliyordu. Onlardan iyi canavar mý olurdu?
Yerde yatanýn askerlerimizden biri olmadýðýný
görünce korkmaya hazýr olan ben titremeye
baþladým. Yaralý olan adam kanlý býçaklý
savaþtýðýmýz  düþmandý.  Bir  de  baktým ki  o  da
benden korkuyordu. Tamam dedim kendi
kendime.  Bu  yaþta,  bu  boyda  bir  çocuktan
korkuyorsa yardýma ihtiyacý olduðu kesindi. Ne
vardý otursaydýn topraklarýnda? Tamam, bizim
topraklarýmýzda insaný âþýk ettirir ama öðretmediler
mi sana, hiç söylemediler mi? “Çanakkale
geçilmez”  diye  hiç  duymadýn  mý?  Ben  böyle
söylenirken o bana þaþkýn þaþkýn bakýyordu. Ne
dediðimi anlamadýðý kesindi. Yarasý aðýr gibiydi.
En çok kolundan kan akýyordu. Hasta olduðum
için boðazýma sardýðým annemin yazmasýný koluna

sarmayý düþündüm. Ama o
a nnemden ka lan  tek
hatýraydý. Üstelik annem
yazmanýn üstüne adýmý
iþ lemiþt i .  Yaral ý  asker
kararsýzlýk anlarýmý izliyordu.
Ayný dili konuþmuyorduk
a m a  d u y g u l a r ý m ý
anlayabiliyordu. Nasýl olsa
sav aþ ta  ö lü rü m d iye
düþünerek, mor çiçekli
yazmayý koluna sýký sýký
baðladým. Ne olur ne olmaz
diye silahýný sýrtýma geçirdim.
Býçaðýný cebime att ým.
Sonuçta düþmandý.Koltuk
al t lar ýndan YA HAYY

diyerek  tuttum.  O  gece,  bir  dostluk  zaferinin
yazýlacaðýný bilmeden sürükleye sürükleye çadýra
götürdüm. Kan ter içinde kalmýþtým. Bir de hasta
olunca aðýr aðýr öksürmeye baþladým. Nefes almak
çok zor geliyordu. O anda getirdiðim yaralýnýn
bana baktýðýný gördüm. Yine þaþkýn þaþkýn
bakýyordu. Yüz ifadesi komikti. Bir süre sonra
bayýldý. Doktor tedavi etmez mi acaba diye
düþünürken, onun da insan olduðunu, düþman
olsa bile yardýma ihtiyacý olduðunu bu cephedeki
herkes biliyordu. Kaçtýðým için doktordan güzel
bir azar iþittim. Kýzgýnlýktan parlayan yüzü bir anda
kahkaha atmaya baþladý. Savaþýn ortasýnda delirdi
mi ki dedim. Sonra anlatýnca ben güldüm. Deli
fiþek gibi savaþmaya giderken, kuzu gibi dönüp
doktordan düþmaný iyileþtirmesini bekliyordum.
Savaþ, çocukluðumu da alýp götürmüþtü. Köyü,
tepeleri, sokaklarý birbirine katan ben, aklýmdan
yaramazlýk geçmeden duruyordum. Ýstediðim tek
þey topraklarýmýzýn baðýmsýzlýydý. Tepelerde
koþmam için öncelikle Ýngilizlerin uçaðýný gök
kubbeden indirmemiz gerekiyordu. Askerlere su
daðýtýrken  bir  on  baþýnýn  iki  yüz  kiloluk  topu
kaldýrdýðýný gördüm. Topraða âþýk olan tek ben
deðildim. Burada benden de çok âþýklar varmýþ.
Topun, gemileri vurmasý için dua ediyordum.
Gözlerimi kapattým. Belki bu son þansýmýzdý. Tekbir
seslerini duyunca zaferi iman dolu göðüslerinin
kazandýðýný anladým. Gözlerimi açtýðýmda canavar
ateþler içinde batýyordu. Heyecanýmdan zýplamaya
baþladým.Zýplarken vücuduma bir þeyin battýðýný



hissettim.Elimi cebime attýðýmda iþlemeli býçaðý
gördüm.Özel bir hediye gibi duruyordu.Belki bir
gün adamý bulurum diye tekrar cebime
attým.Umarým o da annemin yazmasýna iyi bakar
diye dua ettim. Denize baktýðýmda kýzgýn boðalarýn
boðalýklarý gitmiþ,onun yerine ateþte yanan odunlar
ge lmiþ t i .S ev inc imden o lduðum yerde
duramýyordum.Ölen arkadaþlarýmýn,gözü yaþlý
bütün insanlarýn intikamýný almaya baþlamýþtýk.

Köyüme büyük bir özlemle ve sevinçle geldim.
Doktor olarak ilk geliþimdi bu. Muhtarýn yanýna
gidip büyük bir özlemle sarýldým. Baba kokusu
vardý onda. Bende de evlat kokusu… Oðlu þehit
düþtüðü için onu okutamamýþtý. Bu yüzden benim
okumamý çok istemiþti. Cepheye giymeseydim
doktorluk hevesimin olmayacaðýný söyledim. Deli
oðlan, deyip tekrar sarýldý. Savaþtan sonra ilk kez
gülüyordu. Helallik alýp, tekrar yola çýktým. Yardým
amaçlý Fransa’ya iki aylýðýna gidiyordum. Onu da
atlattýktan sonra köyümden hiç ayrýlmayacaktým.
Hastaneyi gezdikten sonra yaralýlarý tedavi etmeye
baþladým.Kan kokusu olmamasý beni en çok mutlu
edendi.Beyaz duvarlarýnýn arasýnda mor bir yazma

gördüm. Elim ayaðým birbirine dolaþmaya baþladý.
Heyecan ve sevinç yine ayný anda kapýmý çalmýþtý.
Yataða doðru ilerleyerek mor yazmanýn köþesine
baktým.”Yusuf Halil” yazýyordu. Bu benim
yazmamdý.Yazmaya koþarak gelmem yataktaki
hastayý da heyecanlandýrmýþtý. Gözleri çok tanýdýk
geliyordu. Annemin tek hatýrasýný bulmanýn sevinci
yaþarken, yaþlý adam birden Türkçe konuþmaya
baþladý.

-Ben bilir biraz Türkçe. Unutmadý seni, bekledi
ben. Ýyilik yaptý sen. Türkleri yanlýþ bildi, anladý
ben. Senin için öðrendi Türkçe ben. Bunlarý
söylemek için sana. Affet beni. Yanlýþ öðrettiler
Türkleri. Ama anlattý ben. Sevdi sizi herkes. Siz
dost, siz sever yardým, siz iyi, siz imanlý. O sýrada
yanýma hemþire geldi. Yýllardýr gelmemi beklediðini,
her gün dua ettiðini, Türklerin kahramanlýklarýný
herkese anlattýðýný söyledi. Yatakta yatan hastalar
beni büyük bir coþkuyla alkýþlamaya baþladýlar.
Bazýlarý da týpký onun gibi meraklý bakýyordu. Sahi
onun adý neydi? Öðrenmek için yataðýna
baktýðýmda zor nefes aldýðýný gördüm. Resmen
ölmek beni bekliyordu. Menim býçak nerede, dedi.

V a l i z i n  ö n  g ö z ü n d e
olduðunu hatýrlayýp koþarak
b i z e  ay r ý l an  o dadan
getirdim. Býçaðý görünce çok
sevindi. Sarýldý, öptü. Duygu
dolu anlar yaþanýrken beni
en çok son sözleri þaþýrttý.
Býçaðýna sarýlý, gözleri kapalý,
alnýndan boncuk boncuk
terler dökülürken: “Oturdu
ben vatanýnda. Ben de sevdi
o topraklarý. Ama o topraklar
size aþýk... Öðrendi biz
ÇANAKKALE GEÇÝLMEZ.”



Yaðmur; kimine rahmet, kimine
eziyet, kimine azap; gökyüzünün,
doðanýn mucizesi, suyun, paklýðýn,
temizliðin ve gözyaþýnýn simgesi...
Yaðmur, Allah’ýn kullarýna karþý
imtihan vesilesi... Böyle düþündü
küçük siyahi çocuk Suriye’nin
karanlýk ve acýmasýz, hissiz yüzüne
karþý. Nedendi bu acý, bu korku?
Niye insanýn insana karþý olan bu
duyarsýzlýðý, acýmasýzlýðý niye?  Niye
nefret vardý gözlerinde, korkunun,
hýrsýn ve çaresizliðin getirdiði acý,
teninin siyahýna inat parlak inci
diþleri vitriniydi yüzünün.

Ama bu kez diþleri acýyla kývrýlan
dudaklarýný kemirmekle meþguldü.
Buluttu gözleri yaðmurdu gözyaþlarý
ve yeryüzüydü çukurlaþmýþ siyah
yüzü. Gözlerinin o can alýcý siyahý,
bir noktaya sabit ve anlamlý bakýþlar
fýrlatýyordu, en acýmasýz insaný
ayaklandýracak ve bozacak bakýþlar.

Ama boþtu karþý tarafýn bakýþlarý,
hissiz, anlamsýz bakýyordu Yaser’in
gözlerine. Gülmek ve cennete
gitmek için saklayan küçük bir
beden vardý karþýsýnda. Kardeþiydi,
canýydý, aileden geriye kalan tek
kiþi ve son þehitti. Kanýndandý,
canýndandý. Ama ondan geriye
sadece ayaklarýna geçirdiði iki
teneke kutusundan baþka bir þey
kalmamýþtý. Fakirliðin, çaresizliðin,
insanýn duyars ýz l ýð ýnýn ve
acýmasýzlýðýnýn simgesi iki küçük
kutu. Hangi ülkede hangi varlýklý
a i len in sevg iy le büyüttüðü
çocuðunun yediði o küçük konserve
kutularý, þimdi kendisinin ayaðýna
ayakkabýydý. Ýsyanla dolu yüreði
ve þimdi onu yýkayýp gömecek bir
d a m l a  s u y u  b i l e  y o k t u
gözyaþlarýndan baþka. Bu þehir kaç
tane daha cansýz bedene mezar
olacaktý. Ne kadar daha kan lazýmdý
aç kurtlarýn doymasý için!

MUSTAFA ÞAMÝL BABÜR

Küçük Yolcu

Önce çevresine bakýndý çaresizlik içinde, sonra çevirdi gözyaþlarýný
semaya. Çareyi ve çaresizliði yaratana, yaðmuru ve gözyaþlarýný
meydana getirene. Açtý ellerini gökyüzüne. Aileden geriye kalan
tek varlýða ve son þehidin minik bedenine baktý. Bombardýman
altýndaki þehirde kendisini ait hissettiren, bu þehirde kalmasýný
saðlayan cansýz minik bedeni rabbine emanet etme vakti gelmiþti.
Ateþ düþtüðü yeri yakarken ayrýlýk da yüreðini daðýtýyordu. Ellerinden
kayan ailesiyle birlikte koca bir vatandý. Þehir canlý bir morg olup,
yýðýn ve enkaza dönüþmesine raðmen, anýlarý hala tazeydi, dün
gibi duruyordu köþe baþlarýnda.

“Rabbim” dedi, ne istemek istediðini söyleyecekken yumdu
aðzýný sýkýca. Sýðdýrmak istemedi hissettiklerini, basit, küçük ve
yetersiz kelimelere. Bir insanýn acýnýn ve çaresizliðin en derininde
yapacaðý en müthiþ duayý sessizlik içinde iletti Rabbine…

Gözleri daha bir keskindi þimdi. O zayýf, çelimsiz uzun kollarý
son bir hamleyle kalktý yukarý ve ayný anda meleklerin, yeryüzünün
ve üzerinde bulunduðu her kum zerreciðinin dilekleri ve dualarý.
Yaðmur diyordu, bir kaç damla yaðmur. Kardeþimi yýkayýp
gömebilmek için sadece yaðmur. Bir damla su. Dayanamadý
melekler, dayanamadý yeryüzü, âlem dayanamadý ve taþýyamadý
bulutlar bu acýyý, indirdi gözyaþlarýný önce yavaþ yavaþ, sonra
hýzlandýrarak gýpta etti melekler “ Ya Rabbi bu ne iman!”. Suriye’nin
kýzgýn topraklarýnda doðan ve büyümek için savaþ veren siyahi
çocuk yaðmurla birlikte akýtýyordu gözyaþýný.

Gözyaþlarý içinde düþüncelere daldý. Þimdi payýna düþen ayrýlýktý,
göç etmekti bulunduðu topraklardan. Yollara düþmek kolay
olmayacaktý elbet, kendi medeniyetine yabancýlaþtýrýlmýþ bir insaný,
baþka bir millet niye baðrýna bassýndý? Kanar mýyým? Yorulur
muyum? Hiç önemi yok diye düþündü. Bu yolun adý göç olacaktý
ve mülteci diyecekti insanlar. Bu yolda insanlarýn yorgun ve öfkeli
bakýþlarý vardý. Ayaðýndan çok yüreðine batacak dikenler… Bu
göç; hem ayrýlýðý hem de geri dönüleceði umuduyla kavuþma
arzusunu saklýyordu içinde... Bu göç; ayný anda hem geçmiþ
zamaný hem de gelecek zamaný barýndýrýyordu. Bu göç týpký cennet
gibiydi, yitirildiði an geçmiþteydi cennet ve geri dönüleceði için de
gelecekte. Bu göç; Hz. Âdem’in cennetten dünyaya sürülüþü kadar
gerçekti, Hz Yusuf’un gömleði kadar kanlý, kuyusu kadar karanlýktý.

Bu göç Allah Resul’ünün Mekke’den çýkarken “ Ey Mekke!
Kavmim beni çýkarmasaydý, senden baþka hiçbir yerde
yaþamazdým’’ demesi kadar aðlamaklýydý.

     Gözyaþlarý içinde vakarla kalktý oturduðu yerden. Kapattý
kardeþinin gözlerini. Son kez dokundu eline ve yüreðine. Yaðmurun
yýkadýðý o küçük bedeni usul usul gömüyordu þimdi, dualarýyla
birlikte…

     Mezardan uzaklaþýp yola koyulurken baktý ardýna Rabbi
küçük dostunu yýkamakla meþguldü kavrulmuþ Suriye
topraklarýnda…



“Sana geliyorum Allah“ diyerek
tozlu sehpaya adýmýný attý.

Kafasýndaki sýzýyla gözlerini
açtý. Tavanda bir ip, halka
biçiminde asýlý duruyor. Ayaðýnýn
altýnda paramparça olmuþ bir
sehpa... Dün geceye dair hiçbir
þey hatýrlamýyor, sadece ipten
dolayý kendini öldüreceðini
anlýyordu. Ama gece neler
yaþadýðýný hatýrlamýyordu. Birde
dilinde sadece “Allah“ kelimesini
tekrarlýyordu. “Neydi bu olanlar?
 Ben ne yapýyorum?“  Bir duþ
aldý, toparlandý. Üstüne gelen
evden kaçarcasýna dýþarý çýktý.
Güneþ kaybolmuþ, yerini geceye
býrakmýþtý. Caminin önünden
geçerken dün akþamki olanlarý
hayal meyal hatýrladý. Camiden
kovulduðunu... Dün camide olan
müslümanlardan birini gördü,
tedirgin adýmlarla ona doðru
gitmeye çalýþtý. Genç bir ses
duydu;

-Amca! Bir saniye bekler
misiniz?

-Arkasýna döndüðünde uzun
boylu, 17-18 yaþlarýnda bir genç.

-Dün sizi camide gördüm...
- Y a n l ý þ  y a p t ý ð ý m ý n

farkýndayým...
Derken kumarbaz, genç söze

girdi:
 -Ýçki içmeniz belki yanlýþ

olabilir.  Ama Allah'tan umut
beklemenizin neresi yanlýþ,
zamanýn müslümanlarýnda
olmayan bir umutla girdiniz içeri.

-Evladým, duvardaki yazýyý
gördüm “Allah“ dedim. Sanki
yeniden doðdum. Bu kadar
bitmiþliðe raðmen, umutsuzluða

Dolu gözlerle, son parasýnýda kumara yatýrdý. Ve her zaman
ki gibi kaybetmiþlik yaftasýyla ayaða kalktý, kendini dýþarý attý.
Kumarhanenin yanýndaki markete yöneldi. Bitkin adýmlarla ve
þiþmiþ gözlerle içeri girdi.          -Yine veresiye için mi geldin be
adam?

-Sana söz demiþtim, kazandýðým zaman borçlarýmýn iki katýný...
-Her zamanki gibi kaybettin deðil mi?
Kumarbaz; yarýn kazanacaðým bakýþýyla Ali Amcayý razý etti.
-Sen yarýn kaybet de o zaman görüþürüz...
Kumarbaz içkisini aldý. Þehrin ana caddesinde yavaþ adýmlarla

ilerliyor, bir taraftan da içkisini yudumluyordu. Hiçbir þeyden
zevk almýyor, içinde ki boþluðu içki ve kumarla doldurmaya
çalýþýyordu. Herþeyi tatmýþtý, tatmadýðý bir þey kaldý o da ölümdü.

Güneþ neredeyse doðmak üzereydi.  Caddenin sonundaki
caminin önünden geçerken duvardaki yazý dikkatini çekti: “
Kalpler  ancak Allahý  anmakla  tatmin  olur.“  yazýyordu.  Hiç
tatmadýðý bir duyguyu yaþadý. O içki kokan aðzýyla “Allah“ dedi.
Çok heyecanlandý, senelerdir ilk defa huzuru tatmýþtý. Koþar
adýmlarla camiye girdi.  Cemat çýkýþa doðru ilerlerken karþýlarýnda
bir adam belirdi; elinde içki þiþesi, saçý baþý daðýnýk... Uzunca
bir bakýþma sonrasýnda bir fýrtýna belirdi. Cemat, linç edercesine
Kumarbazýn üstüne yürüdü...     “Allahýn evine böyle nasýl
girersin, Çýk dýþarý iblis! “  Kumarbaz kendini dýþarý zor attý.
Bilmiyordu ki caminin Allah'ýn evi olduðunu, ona kimse
söylememiþti. Bu olanlar ona çok dokundu, aðladý, aðladý... Ýyi
de ilk defa kendini iyi hissetmiþti. Umut beklerken o kapýdan bir
pislik gözüyle kovuldu. Kendinden nefret ediyordu. Eve giderken
elindeki þiþeyi büyük bir hýnçla yere vurdu, elinde derin bir yara
oluþtu.  Ama kalbinde daha büyük bir yara vardý. Elindeki yarayý
hissetmiyordu bile.  Eve vardý. Aynanýn karþýsýna geçti, uzun bir
süre baktý. Kýzarmýþ gözleri hayatýnýn ne kadar berbat olduðunu
ýspatlarken, ona þöyle diyordu: “Gündüzleri uyuyorsun, geceleri
kumarhanelerde içki masalarýnda geçiriyorsun, Hiçbir þeyden
zevk almýyorsun. Baksana Allah'ýn evinden bile kovuldun. Sen
iðrenç bir insansýn.“ “Hayýr! Hayýr.“ Gözlerinden akan yaþlar,
hayatýnýn ne kadar anlamsýz olduðunu kanýtlýyordu. O içki kokan
aðzýyla, haykýrýrçasýna: “Allah, beni duyuyormusun? Senin adýný
söyleyince içimi bir huzur kaplýyor. Sana gelmek istiyorum. Eðer
gerçeksen beni sana ulaþtýr.“ dedi. Ölü adýmlarla oturma odasýna
doðru ilerledi. Karþýlýklý birer koltuk, ortada bir sehpa birde içeri
giren ýþýk süzmesi... Yaralý eli ile tavana ipi astý. Ýpin karþýsýna
geçip yavaþca koltuða uzandý. Son sigarasýný yaktý ardýndan
içkisini yudumladý. O ölüme baktý, ölüm ona. Yavaþca doðruldu.

RECEP ÝNCE

Kumarbaz



Þeytan içki ve kumar ile

aranýza düþmanlýk ve kin

sokmak; sizi Allah’ý

anmaktan ve namazdan

alýkoymak ister. artýk

vazgeçtiniz deðil mi?

(Maide Suresi, 93)

Öyleyse Allah’a itaat

edin, peygambere itaat

edin ve Allah’a karþý

gelmekten sakýnýn. Þayet

yüz çevirirseniz bilmiþ

olun ki elçimize düþen

sadece apaçýk tebliðdir.

(Maide Suresi, 93)

raðmen huzuru tekrardan tattým. Allah beni çaðýrýyordu sanki.
Dayanamadým içeri girdim, cematle karþýlaþtým. Kýyamet kopsa umrumda
olmaz. Ama huzur bulduðum, ümit beklediðim kapýdan kovulmak bana
çok dokundu evladým, çok...

-Be amca onlar insan, ne beklersin ki? Sen Allah'tan umut beklerken
insanlarla karþýlaþmýþsýn. Onun okyanus büyüklüðündeki rahmetine,
sizin günahýnýz bir damla gibi gelir.

-Bana Allah'tan bahset, bana Allah'ý tanýt.
-Allah o kadar büyüktür ki kulunu çok sever, Tevbesini hemen kabul

eder, çok baðýþlayýcý ve çok merhamet edendir.
Kumarbaz gence sarýlýr. Hüzünlü bir þekilde kulaðýna: “Ona söyler

misin beni de affetsin.“der.
-O seni her daim duyar, içinden geçenleri de dýþýndan söylediklerini

de. Haydi, içinle seslen Allaha.
Kumarbaz Allah’a seslendi.

Ey iman edenler! Ýçki,

Kumar, dikili taþlar ve

fal oklarý ancak þeytan

iþi birer pisliktir.

onlardan kaçýnýn ki

kurtuluþa eresiniz.

(Maide Suresi, 90)



Koþar adýmlarla evine doðru yol almýþ, aðýr aðýr
ilerleyen tankýn önüne geçmek için acele ediyordu.
Elinde sýkýca tuttuðu taþ minik parmaklarýný
acýtmasýna raðmen, gözünü tanktan ayýrmýyordu.
Küçük, yaralý yüreðinin acýsý, gözlerini zorluyor;
lakin akýtmýyordu gözyaþlarýný kafire inat sanki.

Ýþte tank yetiþmiþti. Elinde sýkýca tuttuðu taþý
fýrlatýp, ‘Allah’a Ekber! ‘diye haykýrmýþtý titrek
sesiyle. Ve sanki küçücük bedenin evine siper
edercesine kaya gibi durdu tankýn önünde Filistinli
çocuk daha on yaþýndaydý.  Âmâ yaþýtlarý  gibi
deðildi bedeni küçük ama yüreði büyük bir çocuktu.

Tank, bir an durmuþ; içindeki adam, çocuðun
fýrlattýðý taþa, bir de ''Allah’a Ekber!'' deyiþindeki
heybete þaþýrýp kalmýþtý. Yanýnda ki arkadaþý
çocuðu öldürmek için onu kýþkýrtmaya baþladý.
‘Hadi ne duruyorsun, çiðneyip geçsene onu!''

Ama çocuða bakakalan adam tanký durdurmuþ,

süremiyordu bir türlü. Ýçindeki seste girdi devreye:
‘Bir çocuk mu seni etkileyecek? Hadi durma öldür
onu!''

''Öldürmem'' dedi donuk sesiyle.
Arkadaþý: ‘Ne dediðinin farkýnda mýsýn sen? Þu

ana kadar onlarca çocuk öldürdük seninle. Bunu
mu öldüremeyeceksin?''

Filistinli çocuk ise her an tekrar hareketlenip
üstüne yürüyebilecek olan düþmanýnýn karþýsýnda
bir set gibi durmuþ. Ýçinde neler olup bittiðini,
tankýn niçin durduðunu, daha önce onlarca çocuðu
öldürdükleri gibi onu da neden öldürmediklerini
düþünmeden haykýrdý küçük yüreðiyle...

''Allah’a Ekber!
Ben Filistinli çocuk ey Ýsrail!
Sesimi sana duyuramam mý zannettin?
Ýþte karþýndayým, hadi öldür beni!
Sen öldürdüm zannederken,

ZEYNEP BERÝRE TEVLÝOÐLU

Bir Ýsraillinin Ýntiharý



Bir Filistinli çocuða karþý, bin direniþçi doðuyor.
Ben Filistinli çocuk!
Küçücük yüreðime bir Filistin sevdasý sýðdýrýrken;

sen ürkek yüreðine bir damla merhamet bile
sýðdýramadýn.

Hadi! Öldür beni!
Öldür ki, bir Filistinli çocuðun ölümü, binlerce

Müslüman'a direniþ çaðrýsý olsun!''
Küçük bir çocuðun, büyük bir yürek dilinden

dökülüyordu bu sözler. Onun bu sözlerine sonuna
kadar dinlemiþti iki arkadaþ. Çocuðun ölmesini
isteyen arkadaþý, diðerine: ‘Yeter bu kadar
oyalandýðýmýz! Bu da diðerleri gibi iþte. Sabrýmý
taþýrma öldür onu hadi!''

Derin düþüncelerinden sýyrýlýp kendine gelen
diðer i  arkadaþýna dönüp cevap verdi:

''Bu çocuðu öldürmekten vazgeçelim. Nasýl olsa
biz býraksak da diðer arkadaþlarýmýz öldürür''

''Hayýr'' diye kükredi arkadaþý. ‘Kesinlikle bu
çocuðu sað býrakmamamýz gerekiyor. Dediklerini
duymadýn mý? Tam bir direniþçi gibi konuþuyor.
Bugün yarýn büyürse baþýmýza bela olur diðerleri
gibi.

Sözünü bitirdiði gibi telsizden haber aldýlar. Bir
kaç mahalle ötede direniþçiler arkadaþlarýna pusu
kurmuþ, onlardan yardým istiyorlardý. Haberi aldýðý
gibi arkadaþýna döndü. ‘Hemen gitmemiz lazým.
Bu  çocuðu  bir  gün  ben,  kendi  ellerimle
öldüreceðim. Hadi tanký sür, geri dönüyoruz.''

  Filistinli çocukla karþýlaþtýðýnýn üzerinden tam
bir hafta geçmiþti. Bu süre zarfýnda hiç kimseyi
öldürmemiþ, daha doðrusu öldürememiþti çocukla
karþýlaþtýðýndan beri, suskun, düþünceli ve içine
kapanýk bir asker olmuþtu. Nedense bu Filistinli
çocuktan çok etkilenmiþ, çocuðun buðulu gözleri,
aklýndan gitmek bilmiyordu. ‘Ben Filistinli çocuk!
Küçücük yüreðime bir Filistin sevdasý sýðdýrýrken,
sen ürkek yüreðine bir damla merhamet bile
sýðdýramadýn!''...sözleri, günlerce kulaklarýnda
çýnladý durdu. Yüreðini dinledi ve þikayet dolu
vicdanýn sesini...

  Niçin þimdiye kadar onlarca, beklide yüzlerce
Filistinli genç, yaþlý, çocuk, kadýn demeden
öldürmüþtü? Davasý neydi? Bilmiyordu. Kendisini
bildi bileli eline silah tutuþturulmuþ, çocukluðunda
gözlerinin önünde yüzlerce Filistinliyi katletmiþlerdi.
Ona öldürme eðitimi vermiþlerdi sadece da
beyninde yankýlanan sesle yaþayýp durmuþtu.
‘Büyüyünce ben de öldüreceðim!

‘Büyümüþtü... Ve o da büyükleri gibi
öldürüyordu artýk. Ýyi de, niçin öldürüyordu? Ýþte

onu hiç düþünmemiþti. Hep baþkalarýnýn ''ÖLDÜR’
‘emriyle sürüp gitmiþti hayatý. Bir an kendi kendine
kýzdý. ‘Benim kendi düþüncem yok mu? Bu kadar
ölüm neden? Peki, bu kadar zulüm neden?''

Bir  Filistinli  çocuðun  haykýrýþýna  ve  kendi
sorularýna cevap veremeyecek kadar aciz
düþmüþtü. ''Merhamet'' kelimesi yuvarlandý titrek
sesinden. Yoksa merhametsiz miydi? Her þey bir
ya da merhamet neydi? Onu bile unutmuþtu.
Hayal meyal hatýrlýyordu. Altý yedi yaþlarýndayken
dedesi onu kucaðýna alýr sever, okþardý. Bir de
annesinden öðrenmiþti galiba. Babasý onlarca genç
Filistinliyi ellerinden baðlayýp gözünün önünde
kurþuna dizerken, büyük bir korkuya kapýlmýþ da
annesinin kucaðýna koþarak, yüzünü gizlemiþti.
Annesi de ona þefkatli (!) kollarýný açýp baðrýna
basmýþtý  an annesinin kucaðý,  ona her þeyden
güvenli gelmiþti. Annesinin þefkatinden merhameti
öðrenmiþti(!)

Ya bu çocuklarýn anneleri neredeydi? Onlarý
koruyarak, þefkat gösterecek baðrýna bacaksak
anneleri neredeydi! ''Öldürdüm'' diye mýrýldandý
bitkin sesiyle. ‘Ben öldürdüm onlar. Onlarý þefkatin
deðil, korkunun kucaðýna ben attým! Þuana kadar
yüzlerce masumu öldürdüm o Filistinli çocuðun
ölümü arzuladýðý kadar olamadým. Onlar
ölümleriyle direniþçiler yaþatýyor, ben ise yaþamýmla
hem vicdanýmý hem de binlerce insaný
öldürüyorum. Yazýklar olsun bana! Yazýklar olsun!''

Kendisiyle hesaplaþmak için geldiði ormanýn
derinliklerinde, hýçkýrýklarý duyuluyordu artýk.
Yýllardýr susturduðu vicdaný baðýrýr çaðýrýyordu.
Þimdi doðduðu güne lanet etti. Niçin yaþadýðýný
bile bilmeyip körü körüne öldürmüþ ve öldürmüþtü.

Bir an, içine büyük bir korku düþtü þuana kadar
öldürdüðü Filistinlilerin, karþýsýna geçip kendisinden
hesap sorduðunu düþündü. Gerçekten öyle olsaydý
ne olurdu acaba hali? Ne yaparlardý ona? Onu
da, onun yaptýðý gibi öldürürler miydi? Filistinli
çocuðun sesi tekrar çýnladý kulaklarýnda: ‘Hadi!
Öldür beni! Öldür ki, bir Filistinli çocuðun ölümü
binlerce Müslüman'a direniþ çaðrýsý olsun!''

Belindeki silahý alýp þakaðýna dayadý.
Gözlerinden süzülen yaþlar, acýyla gerilmiþ yüzüne
düþerken, vicdaný son olarak þu sözleri haykýrdý:
“HADÝ!  BAS  TETÝÐE!  SEN  BAS  KÝ,  BÝR
ÝSRAÝLLÝNÝN ÝNTÝHARI, TÜM ÝSRAÝLLÝLERE
UYANIÞ ÇAÐRISI OLSUN!''

Ve ardýndan patlayan silahýn sesi, ormanýn
derinliklerinde onun bastýðý son tetiðin sesiydi.



Hiç hayallerinizi sýfýra aldýnýz mý? Ya da
yaþanmasýný istemediðiniz bir olayý yaþamak
zorunda kaldýnýz mý? Hayat denen uzun imtihan
hiçbirimize adil deðil her birimiz bu sýnavda
yýprandýkça yýpranýyoruz. Geride býraktýklarýmýzla
geçen bir ömrün yapraðý gibi dökülüp gidiyoruz
ömrümüzden. Yalnýzlýðýn içine gömülmeye,
kaderim buymuþ deyip içimizde bekleyen karanlýða
atmaya alýþmýþýz hepimiz. Bir mecburiyet
varmýþçasýna yaþamaya alýþmýþ insanlýk. Maskeler
almýþ insan siluetlerinin yerini sahteleþtikçe
sahteleþmiþiz.

Durup düþündüðüm, deðer mi diye sorduðum
çok anlar oldu, çevremdeki boþ duygularla
yürüyen, kör gözlerle bakan insanlarý gördüðüm
zaman. Geçenlerde bana yönlendirilmiþ olan bir
soruyu sormak istiyorum size; “Karþýlýðýnda dünyayý
size verseler, herhangi bir organýnýzý feda edebilir
misiniz?” Elbette “Hayýr!” olur cevabýnýz. Zira bazý
þeylerin azý, çoðundan daha kýymetlidir. Belki de
onlarýn azýna az demek bile uygun düþmez. Fiyat,
elimizde olmayan bir þeyin elimize geçmesi için
istenen bedeldir. Deðer ise, elimizde olana verilen
kýymettir. Herkes herþeyin fiyatýný bilir ama deðerini
bilemez deðer kalple, fiyat akýlla belirlenir. Herhangi

bir nesneyi herkes isteyebilir, ama onun gerçek
deðerini yalnýzca tek kiþi bilir. Bu yüzden onu hak
edene, yani ehline vermek gerekir. Aksi takdirde,
o þeyin kýymeti tam anlamýyla bilinemez. Hayatta
bazý þeylerin kýymeti kaybedilince biliniyor ama
son piþmanlýk fayda etmez misali bir faydasý
olmuyor. Kaybettiklerimizin ve kazanmak
istediklerimizin sarhoþluðuyla hayallere dalýyoruz,
gerçekleþmeyeceðini bile, birçok hayal kuruyoruz.
Ýstediðimiz gibi olmayýnca da hemen yýkýlýyoruz.
Gerçeklerle yüzleþmeye cesaretimiz kalmýyor.
Kurtulmak elimizde olduðu halde, boþ hayallerin
peþine takýlýp akýntýya býrakýyoruz kendimizi. Sonra
da acý ve dertlerin havlusu ile kurulanmaya
çalýþýyoruz. Hayatýn gerçek amaçlarýna anahtarsýz
kilitler vurmuþuz. Baþka dünyalara, bambaþka
manzaralara fýrsat vermeden, baþka bir pencereden
bakmayý denemeden tamamlýyoruz ömür miladýný.
Her günümüzü sýradan ve ayný yaþýyoruz.
Ýhtimallerle dolu hayat sýnavýnda hiçbir tercih
yapmadan sönüyoruz.

Bütün aynalar solup giden mazideki kýrýk dökük
anlarý gösteriyor. Derin bir nefes alýp geriye
baktýðýmýzda, hayatýn önsözünde bahsettiklerimizi
hatýrlayýp piþman oluyoruz. Kendimize ait hiçbir
eser býrakmadan, son sözü bile söyleyemeden
ölümün kollarýna teslim oluyoruz. Öyle bir hale
gelmiþiz ki adýmýzdan, sözümüzden, kaderimizden
ve en önemlisi de kendimizden korkar olmuþuz.
Daha fazlasýný istemekten, baþkalarýný ezerek daha
güçlü ve zengin olmaktan, her þeyin en yeni
modelini, iyisini ve lüksünü elde etmekten baþka
gayemiz kalmamýþ.

Uzaklaþtýðýmýz manevi deðerlerin sadece adýný
anar olmuþuz. Yarýnlar düne karýþtýðý için, bugünü
yaþamayý da unutmuþuz.

Kader diyerek hayatýn kollarýna býrakmýþýz
kendimizi. Kendimizi düþünmekten kimse kalmamýþ
çevremizde kalabalýklarda yalnýzlaþtýkça
yalnýzlaþmýþýz. Eðer hayat denen þey bunlardan
ibaretse biz hayatý o zaman tam anlamýyla
yaþamýþýz…

Fiyat, elimizde olmayan bir þeyin
elimize geçmesi için istenen bedeldir.

Deðer ise, elimizde olana verilen
kýymettir. Herkes herþeyin fiyatýný bilir
ama deðerini bilemez, deðer kalple,
fiyat akýlla belirlenir. Herhangi bir

nesneyi herkes isteyebilir, ama onun
gerçek deðerini yalnýzca tek kiþi bilir.

Bu yüzden onu hak edene, yani
ehline vermek gerekir. Aksi takdirde,

o þeyin kýymeti tam anlamýyla
bilinemez.

GAMZE ALTUNER

Son





sessiz bir aþk

içimde o, ve o aþk

büyük içten içe çýkmayan

sarmaþ dolaþ sessiz çýðlýk

kýzgýn ve sakin küçük çocuk

elleri kan ve revan katil çocuk

nurun gölgesinde ki ýþýk

sahte ürpertisiz bir tane

ki aþk tek hece

fakat ölüm iki hece

sýra sýra bir ve iki

katil çocuk masum

bakýn ona o ve o aþk

kan ki damla damla

ah o sessizlik ve bir çýðlýk

iletilemeyen küçük bir uyduruk

bir ve iki, adým adým

her an korkular

belirsiz benim adým

ki ben aþk ve ölüm

bir ve iki ve o...

Çýkmaz bir sokak
Sokak Ýçinde ben

Benim içimde bir sokak
Korkma, iyice bak

Gözyaþý yaðmur, gamze bir göl
Ýçinde bir umut

Savaþ içinde mutluluk
Bitmeyen bir yas

Mezara girmeyen ölü
Sokak lambasý bozuk

Gelen insanda yüz yok
Ýçime aðlarým, içim bana

Bak iyice bak
Gece yarýsý bozulan sokak lambasý

Karanlýkta aðlayan ben
Bense küçük bir çocuk

Sanma kötü biri
Ölen sizden biri

Uzaktan sesler var
Haykýrýþ her sokakta

Derin düþünceler içinde hayal
Hayalin içinde o

Uzanan ip
Altýnda darbelik tabure

Son nefeslik can
Ýçimden biri, mezara girmeyen ölü

RECEP ÝNCE

Bir ve Ýki
ÝSMAÝL ÜÇPINAR

Ölü Biri



Baþ baþa kaldýk yine
Sen ben ve gözyaþým
Sol yanýmda bir agrý hissediyorum
Gene sýzlýyor gene aglýyorum
Durmadan dökülüyor yere
Gözümdeki inci taneleri
Dursn artýk bu inciler
Sana diyorum ey gözlerim
Hani seni kandýrmak için diyorum ya
Herþey yolunda
Aslýnda biliyor musun o söze bende inanmýyorum
Sade o an kendimi kandýrýyorum
Elimden bir þey gelmiyor
Aslýnda biliyor musun o vefasýz için
Her gece bende aglýyorum
Ama sana söylemiyorum
Çünkü biliyorum ki boþa
Ama durduramýyorum
Her gece onu düþünüyorum
Onun hayalini kuruyorum
Sonunda yine aðlýyorum
Yine tutamýyorum kendimi
Aðlýyorum ve aðlýyorum
Akan her bir damla iki dudagýmýn arasýndan akýp
gidiyor
Kalbim sýzlýyor gözlerim aðlýyor
Akan her bir damla kalbime dokunuyor
Kalbim sýzlýyor gözlerim aðlýyor

Bir kitabýn yapraklarýnda okudum

Hayatýn en kýsa cümlesini

Eski yýpranmýþ bir kitaptý

Elden ele geçmiþ olduðu her halinden belliydi

Cildi eski basýmlardan

Fuat söylüyor bunu

Sahafýn birinden almýþ

Sahafta öyleydi zaten

Eski yýpranmýþ bir kitaptý

Sakallarý saçlarýna karýþmýþ diyemem

Ama eski bir kitaptý oda

Alnýndaki çizgiler imzasý gibiydi

Sonra gözlükleri vardý

Onlar yeniydi

Antika gibi bir adamdý

Konuþurken damla damla konuþur

Deniz yapardý sohbeti

Fuat söylüyor bunu

Fuat çok konuþur zaten

Birde nerede ne yapacaðýný bilmez

Suratý yýllanmýþ þarap gibidir

Espirilerini severim

Ciddiyeti daha bir hoþuma gider

Her insan baþka baþka zaten

Bende baþka baþakayým

Gülmem bir tutmaz üzülmemi

Aklým o eski sahafta hala

Birkaç kitap alsaydým keþke

Belki hayatýmýn en güzel cümlesini

Bir kitaptan bulabilirdim tekrardan

Öyle bir ihtimalde yok gerçi

Hiçbir þey bir tutamaz kanlý canlý bir sesi…

Asla rücû
Boz orucu
Kim kurucu
Bu düzende

Sen, mürteci
Ye kýrbacý
Hem tatlý hem
Acý sende

Boyun bükme
Yere bakma
Düzen altüst
Olur senle

Yalnýz deme
Durup dinle
El yerine
Allah senle

MUHAMMED YASÝN

Asla Rucû

MERVE KONDU
Baþ Baþa

VEYSEL GÜNEÞ
Fuat



Ýnsan fýtraten sosyal bir varlýktýr. Ýnsanlar hep bir aileden
gelmiþlerdir. Hepsi Âdem ve Havva’nýn çocuklarýdýr.

“Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da
eþini yaratarak ikisinden birçok erkek ve kadýnlar yaratan
Rabbinizden sakýnýn. Ýnsan tek baþýna zayýftýr, kardeþleri
ile beraber güçlüdür. Arapça da ahun kardeþ demektir. Bir
insan düþtüðü zaman inceldiði, aniden aha diye feryat eder.
Sanki “kardeþim benim yardýmýma gel” diyormuþ gibi.
Kardeþi olmayan bir insan savaþa silahsýz giden bir asker
gibidir. Ýslam dini kardeþliði teþvik eder ve Allaha Teâlâ
kitabýnda þöyle buyurur. Hani siz birbirinize düþmanlar
idiniz de Allah kalplerinizin arasýný birleþtirdi. Böylece onun
nimet sayesinde kardeþler oldunuz.

Allah Teâlâ kardeþçiði bazý kurallara korumuþ ve
kardeþliði yýkacak sebepleri kaldýrmýþtýr. Bunun için haset
etmeyi, bumuz etmeyi, tecessüs, suizan da bulunmayý ve
insanlarýn birbirleri ile alay etmelerini yasaklamýþtýr.

“Ey iman edenler! Zandan çokça sakýnýn çünkü zenin
bir kýsmý günahtýr, birbirinizin gizli kusurunu araþtýrmayýn
ve biriniz diðerini çekiþtirmesin herhangi biriniz ölmüþ
kardeþinin etini yemeði sever mi? Ýte bundan iðrendiðiniz
o halde Allah’a saygý duyup emrine uygun yaþayýn. Aykýrý
davranýþtan sakýnýn þüphesiz Allah tövbeleri kabul edendir,
çok merhametlidir. Allaha Teâlâ bir kardeþinin diðer bir
kardeþini korkutmasýný ve sivri bir þey ile ona iþaret etmesini
de yasaklamýþtýr. Ýþaret ettiði yöndeki melekler de kiþiye
lanet ederler.

Rasulullah (s.a.s) bir kardeþin diðer kardeþine olan
haklarýný bizlere bildirmiþtir. Bunlardan bazýlarý þunlardýr;
kardeþiyle karþýlaþtýðý zaman ona selam vermesi,
hastalandýðýnda onun ziyaretine gitmesi (kim hasta kadrini
ziyaret ederse ona bir çaðýrýcý “dünya ve ahrette hoþ yaþayýþa
eresin bu gidiþin de hoþ oldu kendine cennette bir yer
ayarladýn kardeþine yardým et. Bir sahabe þöyle sorar
mazlum olduðun da yardým ederim de zalim olduðun da

RAHAF KATAOU
Kardeþlik

nasýl yardým edeceðim? Rasulullah (s.a.s)
þöyle cevap verir;”onun zulmünü
e n g e l l e y e r e k  y a r d ý m  e t m i þ
olursun”buyurmuþtur. Baþka bir hadisin
de  þöyle  buyuruyor,  Hediyeleþin  ki
birbirinize olan sevgini< artsýn.
Kardeþliðin pratik örneði de sahabeler þu
þekilde göstermiþtir. Mekkeli muharrirler
mallarýný mülklerini Mekke’de býrakarak
Medine’ye geldiler. Medinelilerde onlarý
çok güzel karþýlayýp mallarýný mülklerini
onlarla paylaþtýlar.

Abdurrahman b af þöyle anlatýyor.
Medine’den geldik Rasulullah (s.a.s) beni
ve Þad b Dabi’yi kardeþ yaptý. Þad bin
ensarlar arasýnda en çok parasý parasý
olanlardaným paramýn yarýsýný sana
vereceðim ve eþlerimden hangsini
beðenir sen onunla ev len”ded i .
Abdurrahman b Avf “bu þeylere ihtiyacým
yok sen bana sadece çarþýnýn yolunu tarif
et”dedi. Burada muhacirlerin iffetini ve
ensarlarýn fedakârlýðý vurgulanmýþtýr.

Ýnsanlar madde sevgisi dünyayý
kuþattýðýnda kuran ve Ýslam ruhundan
uzaklaþtýklarýnda münafýkla dolu bir
yaþam sürdürmeye  baþ lad ý la r .
Kardeþlerine sevgilerini kardeþliðin
haklarýný eda etmezler.

Fakat Allah’a þükürler o lsunki benim
imtihanýmda, ülkemden, evimden ve
sevdiklerimden ayrýlmamda samimiyetle
ve sevgi ile benim yanýmda duracak ve
bana destek olacak kardeþler buldum.

Allah onlardan razý olsun. Ve
gerçekten bu kardeþ ler ime Hz.
Muhammed  (s.a.v)bu hadis ini
hat ý rl ýyorum;”müminler  birbi rini
sevmekte, birbirlerine acýmakla ve
birbirlerini korumakta bir vücuda bezerler.
Onlara bir müjdeyle müjdeliyorum;”kim
bir müminin dünya sýkýntýlarýndan birisini
giderir…

Allahtan bu ülkeye selamet vermesini
ve tüm kötülüklerde korumasýný dilerim.
Son olacakta diyorum ki” kardeþlik,
kardeþlik… Kardeþliði muhafaza edin ki
cennete girebilelim ve Allah bize böyle
desin; karþýlýklý yataklarda kardeþ olarak
kalýn.



Bi r den  i r k i ld i  a dam.
Yataðýnýn içinde kan ter içinde
kývranýrken, baþýndaki aðrýnýn,
göz lerindeki buðunun ne
olduðunu anlamaya çalýþýyordu.
Saat üç c ivarý.  Yerinden
kalkmayý denedi, olmadý. Bir
daha denedi, yine olmadý. Sanki
s a b i t l e n m i þ t i  o r a y a ,
kalkamýyordu. Sadece gözleri
açýktý. Birden bir serinlik hissetti.
Dýþarýdan esen rüzgâr pencereyi
aralamýþ, perdeyi savuruyordu.
Hiç bu kadar sakin deðildi odasý.
Baþýndaki  aðr ý  daha da
þ i d d e t l e n i y o r d u .
Doðrulamýyordu yerinden.
Vücudundaki aðýrlýk kalkmasýna
izin vermiyordu. Ay ýþýðý
pencereden aynaya yansýyordu
ve odadaki boðuk aydýnlýk
ürkütücüydü. Esen rüzgâr terli
vücudunu soðutmuþtu adamýn.
Ölü  bir  insandan  farký  yoktu
a r t ý k .  N e  y e r i n d e n
k ýmý lday ab i l i yo r  ne  d e
konuþabiliyordu. Sadece gözleri.
O puslu gözleri… Kapattý
gözlerini titriyordu. Hala uyanýktý
ama uyumayý da istemiyordu.
Serinliðin geçtiðini hissediyordu.
Tam gevþedi derken tavan
arasýnda dolaþan kedilerin
çýkarttýðý sesleri duydu. Ani bir
hareketle gözlerini açtý. Gözleri
kýzarmýþ ve dudaklarý kurumuþtu.
Maðrur bir hissizlik vardý
suretinde. Kalkmayý denedi,
olmadý. Olmuyordu. Gözlerini
sýkýyordu, sýktýkça gözlerinin
yerinden fýrlayacak hissi veren
büyüklüðünü hissediyordu.
Vücudu kendi kontrolünden
çýkmýþ gibiydi. Tekrar kalkmayý
denedi. Tekrar… Bu denemeler
kendini daha da halsizleþtirmiþti.
Yorulduðunu ve o tuz lu
gözyaþlarýna karýþmýþ boncuk
boncuk akan terlerinin, yastýðýný
ýslattýðýný fark etti. Acizliðin,
korkunun verdiði  endiþe
göðsünü sýkýþtýr ýyordu. En

azýndan duygularý vardý ki
hissedebil iyordu. Beyninin
içindeki korku alarmý onu
çýldýrtmak üzereydi. Bedeninin
yorgunluðuna, hareketsizliðine
in a t ,  gö z l e r i  k o ca m a n ,
kýpkýrmýzýydý. Ýçindeki inanýlmaz
ac ý  yor u yo r d u  o n u  ve
vücudunun bütün azalarý tek tek
yer deðiþ t ir iyordu adeta.

Ýþlediði cinayetlerin acýsýydý
bu. Oysa ortada görünen ne bir
ceset vardý ne de bir dava.
Öldürdüðü her insan için bir kat
daha artýyordu acýsý. Kalbi
vücuduna ihanet ediyordu. Her
kan pompalayýþýnda damarlarý
biraz daha kalýnlaþýyor, biraz
daha belirginleþiyordu derisinin
altýndan. Rüzgâr þiddetini
arttýrdýkça vücudu morarýyor ve
soðuyordu. Ay bile ýþýðýný
ç e k i y o r d u  ü z e r i n d e n .
Zamanýnda öldürdüðü insanlarýn
etlerine diþlerini geçirirken, hiç
aklýna gelmemiþti bu yaþadýklarý.
O bir katildi… Bu güne kadar
hiçbir cinayetinden sonra piþman
olmadý. Piþman olmayý istemedi.
Bedenleri ölmeyen ölülerdi

onlar. Beyni kaynýyordu sanki.
Kalbinin sesi kulaklarýndaydý. Bir
uðultu… Çatýnýn gýcýrtýsý artýyor,
kediler bile kaçýyordu adamýn
þerirliðinden…

Bir daha kapadý gözlerini.
Belki bu sefer olur düþüncesiyle
tekrar kalkmayý denedi, denedi
fakat olmuyordu. Üþüyordu.
Pencereden rüzgâr geldikçe
battaniyesi bile istemiyordu onu
ve kayýyordu üzerinden. Vücudu
buz kesiliyordu. Birden bir gýcýrtý
daha...

Kapý, kulaklarýný delen o
dehþet sesiyle açýldý. Ýçeriye giren
kimse yoktu. Bu sefer homurtu
seslerini duymaya baþladý.
Çaresizdi ve içinde tasvir
edemediði sýzýlar onu yiyip
bi t i r iyordu. Göz ler i  hala
kapalýydý. Ýçeriye girmeye çalýþan
bir adam. Üstü baþý kan içinde.
Fakat ayaklarýyla beraber elleri
de yerlerdeydi. Sürünerek
geliyor, bir taraftan da eliyle
göðsünün altýný tutuyordu. Tam
boynunun so l  ta ra f ýnda
kocaman bir ýsýrýk izi! Öyle derine
geçmiþ ki ýsýranýn diþleri, kanlar

AYÞE YILDIRIM

Bir Vicdan Muhasebesi



Ve Kudüs artýk yer þehri, toprak þehri. Bakýr yapraklarýn,
çelik gövdelerin, acýmasýz yüreklerin…

Kudüs tarihte eþine az rastlanan mübarek þehirlerdendir.
Bünyesinde barýndýrdýðý Mescid-i aksa yani Kudüs Mescidi
yeryüzünün mübarek mescitlerinden biridir. Taþý topraðý
tarih kokan bu þehir, yeryüzünün en eski mabetlerinden
biridir. Hz. Süleyman’ýn emriyle cinler tarafýndan yapýlan
bu mescitte Hz. Peygamber (sav)’in imamlýðýnda tüm
peygamberler namaz kýlmýþlardýr. Gelin görün ki Efendimizin
imamlýðýna mazhar olmuþ, Ýsra suresinde bereketinden
bahsedilen mübarek þehir ve bünyesinde barýndýrdýðý Mescid-
i aksa bugün bir yetim misali yalnýz kalmýþ, siyonizmin o
kanlý ellerinde yapayalnýz kalmýþtýr.

Mübarek Kudüs dile gelse; ‘Neredesiniz ümmet-i
Muhammed?’ dese... Ne söylerdik? ‘Siyonizme karþý
sustunuz, beni onun eline býraktýnýz’ dese… Cevabýmýz ne
olurdu? ‘Yahudi köpeði öldürdüðü bebeðin kanýyla beni
yaktý, yýktý, ateþledi’ dese…

Ne söyleyebilirdik? ‘Kudüs’ü fetheden Hz Ömer’(!)in
torunlarý ben burada yok edilmeye yüz tutarken nerdeydiniz?’
dese… Konuþabilir miydik? ‘Selahaddin Eyyübi, Sultan
Hamid bana hürmet ederken,  gerekirse canýný bile
verecekken siz ne yapýyordunuz?’ dese…

Ne diyebilirdik? ‘Dil dil, ýrk ýrk, cemaat cemaat ayrýldýnýz,
ümmetçiliði unuttunuz ‘dese…

‘Siyonizme karþý Ýslam adý altýnda toplanýp beni kurtarýn’
deseydi. Yanýtý olur muydu tüm bunlarýn? Olmamýþtý, yýllarca
Kudüs susmuþtu, susturulmuþtu. Ama bizler inanýyoruz ki
Kudüs ‘ü kurtarmak bizim elimizde. Yahudileri ve o alçakça
zihniyetleri siyonizmi Kudüs topraklarýndan çýkarmak bizim

elimizde. Ýslam adý altýnda toplanarak
ümmet-i Muhammed’in sorununa çözüm
bulmak bizim elimizde. Din, dil, ýrk
ayrýlýklarýný kenara býrakarak bu zulme
son vermek bizim elimizde. Rahmetli
Erbakan Hoca’nýn dediði gibi…’ Kudüs
tüm ümmetin sorunudur.’ Kudüs’ü
Yahudi iþgalinden kurtarmak bizim
elimizde. Buna inanýyor ve güveniyoruz.
Çünkü inanýyorsak üstün olan biziz. Ne
mutlu bu yolda bizlere yoldaþ, dava
arkadaþý olana.  Ne mutlu Küdüs’e sahip
çýkanlara… Ne güneþe boyun eðmesi
yeryüzünün, ne dalgalarýn boyun eðmesi
aya, ne bahardan sonra gelmesi yazýn,
ne teslimiyeti sonbaharýn kýþa, ne de
topraða tohum saçmak...

Hatta tohumlardan hayat fýþkýrmasý
kesin olmayabilir ama

Kudüs kurtulacak!

HATÝCE NUR YÜKSEL

Kudüs Dile Gelse

durmadan akýyor ve kanlarla beraber üç beþ parça
boyun eti sallanýyor. Ýþte o adam. Kapý komþusu.
Öldürdüðü fakat ölmeyen bedenlerden birisi…
Her sabah güler yüzle ‘’günaydýn’’ dediði, otobüs
duraðýna kadar beraber adýmladýklarý o adam.
Kaburga kemikleri görünüyor!  Isýrýlan parçalar
ortalýkta yok, ýsýrýlmaktan korkunç bir hale gelmiþ!
Sürünüyor. Öldürdüðü fakat ölmeyen… Bu iðrenç
manzarayý görmesi için gözlerini açmasý gerekiyor,
ama nafile. Feri sönmüþ ve þiþtikçe þiþiyor gözleri.
Büyük bir acýyla açýyor gözlerini. Kan çanaðýný
andýran gözleri görmekte zorlanýyor. Komþusunu
o halde görünce korkuyor. Kendisine doðru
sürünen boynu ve kaburgalarý ýsýrýlmaktan, etleri
koparýlmaktan parçalanmýþ. O da ne, aðzýndaki
bu kan tadý, bu et parçalarý? Midesinin kazan gibi
kaynamaya baþlamasýyla, aðzýna dolan kanlý et
parçalarýný kusmasý bir oluyor. Bu öðürmeler
genzini yakýyor, ciðerlerini parçalýyor. Damarlarý

çatlayacak neredeyse. Komþusu acýyan gözlerle
ona bakýyor. Kaburgalarýnýn ve boynunun eksik
parçalarý çýkýyor teker teker. Kendi aðzýyla
öldürdüðü ve etini diri diri çiðnediði komþusu
yataðýnýn ucunda ona doðru yöneliyor ve bir iki
kelam ediyor:

‘’Sen benim gýyabýmda konuþtun! Yüzüme
söylemekten kaçtýn! Benim gibi bir acizden korkup
Allah’tan korkmadýn! Sen beni öldürdün! Cesedimi
kimse  görmedi.  Cesedim  hiç  olmadý.  Beni
öldürdün! Ölü vücudumu keskin diþlerine kurban
ettin! Beni öldürdün! Her ayýbýmý söyleyerek ölü
bedenimi diþledin! Utanmadan öldürdün! Hiç
yargýlanmadýn, kýnanmadýn, ayýplanmadýn. Ölü
kardeþinin etini seve seve çiðneyip yuttun! Þimdi
yaptýklarýnla hesaplaþma zamaný! Þimdi bunlarýn
acýsýný çekiyorsun…

Þimdi, benden aldýk lar ýný bana geri
veriyorsun…’’



Allah’tan geldik, yine
Al lah’a döneceð iz .
Topraktan yaratýldýk,
yine topraðýn olacaðýz.
Yaratýlýþýn sebebi;  var
olmanýn güzelliðidir.
R a b b i m i z  s o n s u z
rahmeti ile varlýðýmýzý
d i l e m i þ  b i z l e r i
ya ra tm ý þ t ý r .  B iz le r
‘’yokluðun’’ ne demek
olduðunu bilmediðimiz
için ‘’ varlýðý’’ kýymetini
id rak  edemiyoruz .

Bir avuç topraktan
y a r a t ý l d ý k ,  a m a
Rabbimizin kýymetini
anlayamadýk. Hem bu
kudreti anlayamadýk,

hem de üstüne nankör
olduk. Rabbimiz verdi
biz daha fazlasýný istedik.
Ýstemek hakkýmýz. Ama
þükreden bir kul olmak
da Rabbimizin bizim
üzerimizdeki hakký.
Müslüman þükreden
demektir, Müslüman
þükretmek zorundadýr.
Þükretmeyen Müslüman
utanmalýdýr. Yaratýlmýþ
olma nimetinin hakkýný
v e r e m e m e k t e n
utanmalýdýr.

Ýnsan fanidir. Allah’ýn
önünde fani olmanýn en
zengin tablosu da O’nun
bize verdiði nimet ve
sofradýr.

M ü s l ü m a n ý n
nimet ler i  kutludur.
Çünkü nimetin her
yerinden kulluk sýzar.
N i m e t  b i z e  g ö r e
rahmettir. Peygamber
A l l ah ’ ýn  ins a n l ý ða
rahmetidir  mesela,

þehi t ler  ve gaz i ler
rahmettir insanlýða.

Ýnsan doðumla að
atar, ölümle aðý toplar
ve  ses s i z ce  varl ý k
sahnesinden çekilir.
Kimi að boþ dönecektir,
kimi að dolu dönecektir.
Kimi að da bir defineyi
beraberin de getirecektir.
Bu define  belki  de  bir
ipucudur bizlere. Ýslam’ý
c a n l ý  t u t m a m ý z ý ,
Rabbimize kul olmamýzý
iþaret ediyordur belki de.

Ýslam’ý canlý tutan
hakikat te ahiret t i r .
Kur’an ahireti sýk sýk
a n a r .  B u  yü z d e n
Müslüman olan kiþi de
ahiretin farkýna varmalý,
her an sonsuz hayata
b a þ l a y a c a k  g i b i
davranmalýdýr. Yani
bedenini ahiret aþýsýyla
aþýlamalýdýr. Bu aþýyý
yapan bir Müslüman
saðl ýk l ýd ý r.  Saðl ýk l ý

Müslüman ölümden
korkmayandýr. Ölümün
gelmesinin ‘’  hazýr  ol’’
da bekleyendir. Saðlýksýz
Müslüman ise hazýrlýksýz
olandýr. Hazýrlýksýz olana
ölümün sesi onun için
bir göç alarmý deðil
felaketin  ve  büyük bir
hüsranýn baþlangýcýdýr.

Ýslam’ý canlý tutan
hakikatte
ahirettir. Kur’an
ahireti sýk sýk
anar. Bu yüzden
Müslüman olan
kiþi de ahiretin
farkýna varmalý,
her an sonsuz
hayata
baþlayacak gibi
davranmalýdýr.

HANÝFE BEYZA BAYRAKÇI

Geri Dönüþ

Kim tevbe edip
salih amel ilerse,
þüphesiz o, tevbesi

kabul edilmiþ
olarak Allah'a

döner.
(Furkan Suresi, 71)



Ýnsan zekâ oyunlarýna kalktýðýnda biraz yalan söylüyor. Büyükler

genelde baþkalarýnýn fikirlerinden çok görünüþlerine önem

verirler. Oysa bir insaný tanýyabilmek için fikirlerini bilmek,

düþüncelerini kavrayabilmek gerekir. Çoðunlukla çocuklar

büyüklerin yaptýðý davranýþlarý anlayamaz, ama anlamasa bile

hoþ görmeye alýþmalýdýrlar. Büyükler arkadaþtan, dosttan çok

paraya önem verirler. Sürekli sayýlarla uðraþýr mutlu olmayý

unuturlar.

Eðer bir çocuk arkadaþýný unutursa gözleri sayýlardan baþka bir

þey görmeyen büyüklere döner. Yalnýz kalýr, mutsuzlukla tanýþýr

ve baþa çýkmaya çalýþýrlar. Sayýlarý bir kenara býrakýp yapýlanlar

hakkýnda düþünmek, düþünceleri yargýlamak gerekir. Ýnsanýn

kendini yargýlamasý baþkalarýný yargýlamaktan daha güçtür.

Düþünceleri yargýlarken iyi olaný yargýlayýp kötüyü bir kenara

atmak deði l  hepsini  süzgeçten geçirmek gerekir .

Kibir duygusu mutsuzluða götürür. Kibirli kendini beðenmiþ

insan hakkýndaki eleþtirileri dinlemek yerine sadece övgüleri

dinler.  Ama bazen de  sözcükler  yanlýþ  anlama kaynaðýdýr.

Kendilerine gelen eleþtiriyi iyi yönde olsa bile yanlýþ anlayabilirler.

Ama çocuklarda bu durum söz konusu deðildir. Çocuklarýn

yanlýþ anlayabilecekleri düþünceleri yoktur. Ve yalnýzca çocuklar

ne aradýklarýný bilirler. Çocuklara ya da çocuk olmak isteyenlere…

Koyun gülü yemedi. Büyükler anlaþýlmaz. Mutluluk yanlýþ yolda,

uzak…
Küçük Prens

Antonie De Sait-Exupery

Müberra Yarar’ýn katkýlarýyla...



Pis þeyler pis olanlar içindir,
pis olanlar da pis þeylere lâyýktýr.
Temiz þeyler temiz olanlar içindir,
temiz olanlara da temiz þeyler
yakýþýr. Onlar, iftiracýlarýn kendileri
hakkýnda söyledik ler inden
uzakt ý r lar ;  onlar  iç in bi r
baðýþlama, deðerli bir nasip
vardýr. (Nur Suresi 26. Ayet/18.
Cüz)

Hepimiz doðduk, yaþýyoruz
ve beklide bu yazýyý okurken
bitirmeye ömrümüz yok. Kalýcý
de ð i l i z  dü ny a ya  sa d ec e
konaklamak için geldik ama ev
sahibi gibi yaþýyor ona göre plan
yapýyoruz ona göre kararlar alýyor
davranýþlarýmýz ý  ona göre
belirliyoruz. Sayýsýz günah iþliyor,
haram yiyor kul hakkýna giriyor
harama bakýyoruz. Harama o
kadar alýþmýþýz ki haram gündelik
hayatýmýzýn vazgeçilmez bir
parçasý olmuþ. Bu yazýmda
haramlarýn içinden o kadarda
hafife alýnmayacak bir haramdan

bahsedeceðim. Helal olmayan
bir bayan veya erkek ile iliþki
kurmak.Ê  Bir  çeþit  zina,  öyle
günlere geldik ki bir erkeðin
sevgilisi  ya  da  kýz  arkadaþý
olmadýðý zaman toplumdan
dýþlanarak seviyeye geldik.
Maalesef acý ama gerçek.
Toplumumuz öyle bir hale geldi
ki zinanýn haramýn adýný aþk
koydular.

Dileyen dilediði yolu seçebilir.
Dileyen dilediðini tercih edebilir.

Allah’ýn istediði temizliði tercih
edenler temiz olur, Allah’ýn deðer
yargýlarýna göre pisliði tercih
edenler de pis olabilirler. Allah
bu dünyada kimseyi zorlamýyor.
Eðer Rabbimiz zorla "benim
dediðim gibi olacaksýnýz" deseydi
hepimizi temiz yaratýrdý, hatta
cinsel organlarýmýzý yaratmazdý,
melekler gibi, ya da þu taþlar gibi
hiç birimizi günah iþleyemez bir
biçimde yaratýrdý olur biterdi.
Ama Allah böyle istememiþ.

Bizleri hem Tayyip hem de habis
olabilme özelliðinde, ikisinden
birini tercih edebilme iradesinde,
özgürlüðünde yaratmýþ ve hadi
dileyen dilediðini tercih etsin
buyurmuþtur. Ve iþte bunun
kaderini de þöylece belirliyor
Rabbimiz:

Habis kadýnlar habis erkekler
içindir. Kötü kadýnlar kötü
erkekler içindir. Habis erkekler
de habis kadýnlar içindir. Ýffet ve
hayâsýz kadýnlar iffet ve hayâsýz
erkekler içindir, namussuz
erkekler de namussuz kadýnlar
içindir.  Ýffet  ve hayâlý  kadýnlar
iffet ve hayâlý tertemiz erkekler
içindir, iffet ve hayâlarýný Allah’a
göre ayarlayan tertemiz erkekler
de iffet ve hayâlý tertemiz kadýnlar
içindir. Evet demek ki temiz
erkeklere temiz kadýnlar, temiz
kadýnlara temiz erkeler yaraþýr,
onlar kendilerine ancak onlarý
lâyýk görürler. Kötü erkekler de
aynen kendileri gibi kötü kadýnlarý
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eþ seçerler, kötü kadýnlar da
kendileri gibi kötü erkeklerden
hoþlanýrlar.

Veya kötülük, kötü söz, çirkin
söz kötü erkekler hakkýndadýr,
kötü erkeklere de kötü söz
yakýþýr. Ýyi söz, Tayyip söz iyi ve
temiz erkeklere aittir, güzel sözler
iyi erkeklere, temiz erkeklere
yakýþýr. Kötüler, kötü sözlere
dalarlar, iyilerin o kötü sözlerle
asla bir ilgisi olamaz.

Evet, burada bir hususa
dikkat çekelim. Bir delikanlý
düþünün ki Allah’ýn ortaya
koyduðu temizlik anlayýþýndan
uzak bir hayat yaþýyor. Ýstediði
yerlerde istediði kimselerle düþüp
k a l k ý y o r .  T o p l u m u n
yasallaþtýrdýðý pis yerlere gidip
geliyor. Namussuz ve iffetsiz bir
hayat yaþýyor. Sonra nihâyet
evlenme vakti geldiði zaman da
iffetli ve namuslu bir kadýn arýyor
kendisine eþ olarak. Peki, kadýn
için de ayný þey mümkün mü?
Elbette hayýr. Býrakýn nikâh dýþý
bir iliþkide bulunarak bir günah
iþlemeyi, sözlüsünden ayrýlan,
kocasýndan boþanan bir kadýn
bile sanki ebediyen suçlu
görülmektedir. Ama erkek
delikanlýlýk döneminde istediði

gibi yaþayacak, istediði þeyleri
yapacak ama evlenirken tertemiz
bir kýz arayacak ve onunla
evlenecek.

Tabii evlendikten sonra da
yine ayný pislikleri yapmaya
devam edecek, ama evdekinin
tertemiz kendisini beklemesini
isteyecek. Ýþte Rabbimizin bu
ayetlerinde böyle bir anlayýþa
yer  yok.  Hanýmýnýn  temiz
olmasýný isteyen erkek kendisi
de temiz olmak zorundadýr.
Kocasýnýn temiz olmasýný isteyen
kadýn kendisi de temiz olmak
zorundadýr. Öyle deðil mi? Sen
Allah’a ihanet et, sen kendine
ihanet et, sen azalarýna ihanet
et,  sen  karþýndaki  kocana  /
hanýmýna ihanet et sonrada da
karþýndakinin tertemiz olmasý
konusunda çaba harca. Olacak
þey mi bu?

Öyleyse hanýmýmýz hakkýnda
istediðimizi kendimiz için de
isteyeceðiz. Kocamýz hakkýnda
istediðimizi kendimiz hakkýnda
da isteyeceðiz. Biz tertemiz olalým
ki tertemiz kadýnlar bize gelsin.
B i z  t e r t e m i z  o la l ým  k i
hanýmlarýmýz da tertemiz
hayatlarýný devam ettirsin.
Allah’a hainlik yapan, Allah’a

karþý gelerek bir hayat yaþayan
ne erkeðin, ne de kadýnýn
tertemiz insanlarýn kanýna
girmeye hakký yoktur. Öyle deðil
mi? Eðer sen Allah tanýmaz,
temizlik tanýmaz, pislik içinde bir
hayattan hoþlanýyorsan, o
zaman git keyfine göre yaþayan,
Allah tanýmaz kimselerle evlen.
Niye temiz bir Müslümanýn
kanýna girmeye çalýþýyorsun?

E ð e r  n a m u s l u l u k t a n ,
temizlikten hoþlandýðýn için temiz
bir kadýn arýyorsan sen de
namuslu ol. Niye Müslümanlarýn
tertemiz kýzlarýna, tertemiz
erkeklerine ihanet ediyorsunuz?
Niye kendi deðer yargýlarýnýzla
baþkalarýnýn deðer yargýlarýný
sýfýrlamaya çalýþýyorsunuz? Ne
hakkýnýz var buna? Allah diyor
ki bakýn:

"Ey adam, eðer benim deðer
yargýma göre habissen, pissen
git dünyada benim deðer
yargýlarýma göre yaþamayan
birçok insan var onlardan biriyle
evlen. Git dilediðin gibi yaþa,
ama benim tertemiz kullarýma
iliþme, bulaþma ve onlarý
kötülüðe doðru çekip götürme,
onlarýn kanlarýna girme." diyor
Rabbimiz.



Bosna Hersek'in Bosanski
Þamats þehrinde 1925 yýlýnda
dünyaya gelen Aliya, Ýkinci Dünya
Savaþý boyunca faþist ideolojiye,
sonrasýnda ise komünist ideoloji
ve uygulamalarýna karþý verdiði
mücadele ile ismini duyurmaya
baþladý. Ýkinci Dünya Savaþý
yýllarýnda Boþnaklar'ý yaþanan
biyolojik ve manevi soykýrýmdan
korumak için Miladi Müslümani
(Genç Müslümanlar) isimli, kolej
ve üniversite öðrencilerinden
oluþan teþkilatta görev aldý.

Ýzzetbegoviç, 1946 yýlýnda
tutuklandýktan sonra 1949 yýlýna
kadar hapiste kaldý. 1970 yýlýnda
k a l e m e  a l d ý ð ý  " Ý s l a m
Deklarasyonu" isimli bildiriyle
dikkatleri üzerine çeken Boþnak
lider, öncelikli olarak özgürlük,
Ýslami düþüncenin çaðýmýzda
yeniden canlandýrý lmasý ve
yaygýnlaþtýrýlmasý, günümüz
M ü s l ü m a n l a r ý n ý n  v a h i m
durumunun iyileþtirilmesi, Batý ile
Ýslam dünyasýnýn iliþkisi, yeni bir
medeniyetin nasýl inþa edileceði
gibi konularý bu bildirgesinde
derinlemesine iþledi.

" Ý s l a m  D ek l a r a s y o nu "
nedeniyle  "bölücülük  ve  Ýslam
devleti kurma" suçlarýndan
beraberindeki 12 Bosnalý aydýnla
1983  y ý l ý nda  y a rg ý l anan
Ýzzetbegoviç, 14 yý l  hapse
mahkûm edildi. Aliya, 1988 yýlý
sonunda Yugoslavya hükümetinin
"sözlü muhalefet sebebiyle
cezalandýrýlan bütün mahkûmlarýn
serbest býrakýlmasý" kararýnýn
ardýndan hapisten çýktý ve siyasete
ilk adýmýný attý.

B o þ n a k l a r ' ý  k e n d i  ö z
v a t a n l a r ý n d a  a þ a ð ý l ý k
duygusundan kurtarmayý, siyasi
ar enada e tk i l i  o lm alar ýn ý
saðlamayý ve ülkedeki diðer etnik
unsurlarla birlikte bir arada
yaþamýn en güzel örneðini
göstermeyi amaçlayan Aliya, 27
Mart 1990'da Demokratik Eylem
Partisi'ni (SDA) kurdu.

Eski Yugoslavya'yý oluþturan

altý cumhuriyetten biri olan Bosna
Hersek'te, 18 Kasým 1990
tarihinde yapýlan ilk çok partili
seçimlerde Ýzzetbegoviç'in genel
baþkanlýð ýn ý  yapt ýðý  SDA,
p a r l a m e n t o d a k i  2 4 0
mi l le tveki l l ið inden 86 's ýn ý
kazanarak, seçimlerden güçlü çýktý.

Aliya, önce Slovenya'nýn,
a r d ý n d a n  H ý r v a t i s t a n ' ý n
Yugoslavya'dan baðýmsýzlýðýný ilan
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etmesinin ardýndan, ya baðýmsýzlýðý tercih edip bir
bedel ödeyecek ya da o zamanki Yuoslavya'nýn
devlet baþkaný olan Slobodan Miloþeviç'in ýrkçý
yönetimi altýnda kalacaktý.  Ýzzetbegoviç,  bu zor
durumu her zaman büyük saygý duyduðuhalkýnýn
tercihine býraktý. 29 Þubat ile 1 Mart 1992
tarihlerinde ülkede referandum yapýldý. Halkýn
yüzde 64'ü referanduma katýldý ve yüzde 99,44'ü
baðýmsýzlýk yönünde ''evet'' oyu kullandý. Sýrplar
referanduma katýlmadý. Referandumun ardýndan
AB, 6 Nisan'da, ABD ise 7 Nisan 1992'de Bosna-
Hersek'in baðýmsýzlýðýný tanýdý.

Referandumun ardýndan, halen Lahey'de
yargýlanmasý devam eden dönemin savaþ
dönemindeki Bosnalý Sýrplar'ýn siyasi lideri Radovan
Karaciç ve yargýlanmasý devam ederken 2006
yýlýnda hayatýný kaybeden Slobodan Miloþeviç,
Bosna Hersek'e karþý etnik temizlik baþlattý.

Kýsa sürede organize olan Boþnaklar, merhum
Aliya Ýzzetbegoviç'in etrafýnda kenetlerek, onunla
birlikte baðýmsýzlýðýn aðýr bedelini ödemeye baþladý.
Savaþ boyunca evler, camiler, tarihi eserler yýkýlýp
insanlar toplama kamplarýnda iþkenceye tabi
tutulurken, kadýnlar sistematik tecavüzlere maruz
kaldý.

Birleþmiþ Milletler'in (BM) korumasý altýndaki
Srebrenita'da 1995 yýlýnda soykýrým iþlenirken Aliya,
direncini kaybetmedi, halkýna sabýr ve direnmekten

baþka bir þeyin sözünü dünyanýn ilgisizliðinden
dolayý veremedi.

Avrupa'nýn en büyük dördüncü silahlý gücü olan
Yugoslavya Ordusu'nun üç yýlda dize getiremediði
Boþnaklar, savaþýn lehlerine dönmeye baþlamasý
üzerine uluslararasý toplumun bakýsýyla 1 Kasým
1995 tarihinde imzalanan Dayton Antlaþmasý ile
Bosna Hersek'in sýnýrlarýný korumayý baþardý.
Halkýna uluslararasý arenada tanýnan bir devlet ve
bayrak býrakan Aliya, saðlýk durumu kötü olmasýna
raðmen, savaþtan sonraki dört yýl boyunca da
savaþýn yaralarýnýn sarýlmasýna ve ülkenin
kalkýnmasýna önemli katkýlarda bulundu.

Rahatsýzlýðý nedeniyle 2000 yýlý ekim ayýnda
devlet baþkanlýðý görevinden çekilen Aliya
Ýzzetbegoviç, 19 Ekim 2003 taritinde saat 14.25'te
hayata gözlerini yumdu.

Son günlerinde kendisi için büyük bir anýt mezar
yapýldýðýný öðrenen Aliya, devlet yetkililerini bu
projelerinden vazgeçirterek, þehitler arasýnda
mütevazý bir mezarda gömülmek istediðini iletti.
Talebi üzerine Aliya, Saraybosna'daki Kovaçi
Þehitliði'nde kendisi için hazýrlanan mezara
defnedildi. Merhum Aliya'nýn, "Her þeye kadir olan
Allah'a yemin ederim ki köle olmayacaðýz" þeklinde
mezar taþýnda yazan sözü ise hayatý mücadele ile
geçen liderin Boþnak halkýna býraktýðý en önemli
tavsiyeler inden bir i  o larak göster i l iyor.



   Friedrich Nietzsche ile Hz.
Mevlana’nýn buluþtuðu nokta
ömrünü imtihanlarla geçirmeye
mahkûm olan insan hayatýnýn
üzerine söyledikleriyle hem
Nie t z s che  hem de  Hz .
Mevlana’nýn ardýnda býraktýðý
f i k i r l e r i n i n  b e y a n ý d ý r .
Ya þ am la r ý n ýn  a r as ýn da n
nerdeyse asýrlar geçmiþtir fakat
fikirleri Dünya ve Ay gibi uyum
içerisindedir.
   Nietzsche anlatmak istediði
konuyu benzetmeler ve imalar
kullanarak anlatmaktadýr. Bunu
þöyle açýklamaktadýr: ”Herkesin
okumayý öðrenme hakkýnýn
olmasý, zamanla sadece yazmayý
deðil düþünmeyi de mahveder.
Daðlarda en kýsa yol doruktan
doruðadýr; ama bunun için uzun
bacaklarýn olmalý. Özdeyiþler
doruk olmalý, kendisine hitap
edende iri kýyým ve uzun boylu.”
Nietzsche’ye  göre  kiþinin  en
büyük düþmaný yine kiþinin
kendisidir. Bu yüzden insana
hedef olarak “üst insaný”
göstermiþtir. Üstinsan, üstün ýrk
demek deðildir. Ýnsaný hayvan
ile üstinsan arasýnda gerili bir ip
olarak tanýmlayan Nietzsche,
kiþinin sürekli olarak üstinsana
doð ru  kend i s in i  aþm as ý
gerektiðini söylemektedir. Ancak
kiþinin üstinsana ulaþabilmesi
için önce kendini aþmasý
gerektiðini,  kendini aþabilmesi
içinde önce alçakta olduðunu
kabul etmesi gerekmektedir. Hz.
Mevlana ise bu konuyu:
“Kendini hiçe saymazsan
hiçlikten kurtulamazsýn.” diyerek
özetlemiþtir. Nietzsche’nin
üstinsaný zaman içinde bütün
insanlýðý yönetecek, zulmedici

bir diktatör deðildir. Kendisi
kapitalizmin yarattýðý fabrika
kölelerine karþý çýkarken bu
s i s t emi  zo rb a l ý k  o l a rak
görmüþtür. Bu duruma
zemin hazýrladýðýný da
söylemiþ olup, onun
üstinsan olgusunun
sanýldýðýnýn tersine
Adolf Hitler
olmadýðýný söylemiþtir.

 Baþar ýy ý  uzun uzad ýya
basamaklarý olan bir merdiven
olarak düþünürsek merdivenin
en yüksek noktasýna zirve
diyebi l i r i z .  Nietzsche ’nin
üstinsaný baþarý merdiveninde
zirveye ulaþan her kiþinin en
yüksek noktaya bir basamak
daha eklemesi istemidir. Hz.

   Mevlana ise: ”Sen ne ararsan
kendinde ara, çünkü her varlýk
sende.“ diyerek varlýðýn insanla
anlamýný kazandýðýný anlatmýþ
olur.

  Hz. Mevlana çoðu insanca
hoþgörünün sembolüdür ve
insana verdiði deðer Allah’a olan
saygýsýndandýr. Ýnsanýn içerisinde

Hazýrlayan: Pembe Nur Pýnar

Hz. Mevlâna - Friedrich Nietzsche



Allah’tan bir parça olduðunu ve
insanýn bu yüzden varlýklarýn
yücesi olduðunu düþünmüþtür
bu  yüzden  insan  as l ýn ý
hatýrlamalýdýr. Geçmiþte yaptýðý
hatalardan sýyr ý lan insan
tasavvufla kendini unutmak için
deðil kendini hatýrlamak için
döner kendine.  Bu yola
girenlere, girmeyenlere, aslýný
unutanlaradýr Hz. Mevlana’nýn
7 öðüdü.

Yaþadýðý yýl lar boyunca
daima üretken olmuþtur çünkü
o üstinsaný oluþturmuþ ve bu
olgunun en iy i  örneðini
kendisiyle sunmuþtur. Nietzsche
“tanrý öldü” diyerek insanlarý bir
zamanlar felse feyi, bi l imi
engelleyen onu zayýf kýlan bir
diðer tabiriyle insaný hayvan
mertebesine indiren yapýlardan
(Din ve Devlet) arýnmasý
gerekt iðini söylemektedir.
Nietzsche buna “Sonsuz Döngü”
ad ýn ý  ve rmi þ t i r .  Sonsuz
d ö n g ü n ü n  i ç e r i s i n d e
anlayamadýðý ilahi bir güç
olduðunu yapýtlarýyla kýsmen
aktarmýþtýr. Bu onun ateist
olmadýðýný gösterir. Hz. Mevlana
bu duruma asýrlar evvel þöyle
deðinmiþtir: “Dinle! Ruhun
olduðu nereden aþikârdýr? Hiçbir
insan ruhu inkâr edebilir mi?
Adýnýn ruh olduðunu ikrar
etmeyebilir ama bedenin içinde
gözle göremediði saklanmýþ,
sýrlanmýþ bir enerjiyi hareket

ettiren kudreti kim inkâr edebilir?
“

Hz. Mevlana:
Her þey üzerine gelip seni

dayanamayacaðýn bir noktaya
getirdiðinde sakýn vazgeçme,
çünkü orasý gidiþatýn deðiþeceði
yerdir.

Friedrich Nietzsche:

En derin yaralarla baþlar en
derin gülücükler, en yüksek
u ç ur um la rd an  d üþ e rk e n
öðrenirsin uçmayý, en derin
denizlerde boðula boðula
becerirsin tek bir nefesle
yaþamayý.

En derin yaralarla
baþlar en derin
gülücükler, en yüksek
uçurumlardan
düþerken öðrenirsin
uçmayý, en derin
denizlerde boðula
boðula becerirsin tek
bir nefesle yaþamayý.



Hz. Ebubekir Sýddýk:

Dost dediler, maðaralarda sýrdaþ, ýssýz gecelerde yoldaþtý. Yaralandý, býrakmadý. Hakaretlere dayandý.
Gözyaþý döktü sýrf o üzülmesin diye. Sabretti sukut etti. Ýþte gerçek dost buydu. Býrakmadý , peþinden
gitti, pes etmedi. Gönül dostu oldu. Peygambere sýrdaþ oldu. Sabretti cennetle müjdedendi. Ýþte ooh
Ebubekir Sýddýk’tý.

Hz. Ömer bin Hattab:

Hak ile batýlý ayýran, hak çizgiden hiç sapmayan, insanlarýn heybetinden korktuðu, sözlerinden neþe
bulduðu insan. Peygamber efendimiz  (sav) duasýnda iki kiþiden biriydi Peygamber efendimiz (sav)
Faruk ünvanýný layýk gördü.

Hz. Osman bin Affan:

Meleklerin bile haya ettiði, peygamber efendimizin özel itinasýna mazhar olmuþ kiþi. Ýki kýzýyla evlenmiþ
olduðu için Zi’n Nureyn lakabýyla anýlýrmýþ. Peygamber efendimiz (sav) ‘’Üçüncü kýzým olsaydý, muhakkak
ki seninle evlendirirdim’’ demiþtir. Tam bir edep abidesiydi.

Hz. Ali bin Ebu Talip:

Ehli beytin Ehli adabýnýn birincisiydi, Allahuteala’nýn arslaný idi. Çeþitli hadis-i Þeriflerde medh edilirdi.
Ehlisünnetin göz bebeðiydi. Evliyanýn reisi, kerametler hazinesiydi, O Hz Ali’ydi.

Talha bin Übeydullah:

‘’Beni öldürseniz de ben dinimden dönmem’’ dedi. Çünkü bulmuþtu hak yolunu, yolun sonu bir
mutluluða gidiyordu. Peygamber efendimizin ‘’Yürüyen bir þehit görmek istiyorsanýz Talha Bin
Übeydullah’a baksýn ‘’ demiþtir. Ashabýn zenginlerindendi, zengin olduðu kadarda cömertti. Bundan
dolayý El- Fayyad lakabýyla anýlýrdý.

Zubeyr ibn Avvam:

Müslüman olduðunda tam on iki yaþýndaydý. Çocuktu daha, ama herþeyin farkýndaydý.  Amcasý farkýna
varamamýþtý.  Savaþta karþý karþýya geldiler. Amcasýný öldürmekten çekindi. Ama amcasý öyle yapmadý
ve saldýrdý. Zübeyir ibn Avvam amcasýný öldürmek zorunda kaldý.

Abdurrahman bin Avf:

Peygamber efendimizin arkasýnda namaza durduðu ve namazýn sonunda, Salih bir kiþi diyerek, kýymetini
ifade ettiði. Üç kere malýnýn yarýsýný verdiði gönlü zengin bir sahabeydi.

Sad bin Ebu Vakkas:

Cennetle müjdelenler arasýnda onuncudur. Onun hayali ahiretti. Makam da deðil, mevkide de deðildi
gözü . Cihatý seven bir yiðit, gösteriþi sevmeyen bir kuldu.

Ebu Ubeyde bin Cerrah:

Müslüman olduðu günden vefatýna kadar malýyla, makamýyla ve canýyla  islamiyeti yaymak için çalýþtý.
Bedir savaþýnda zor bir karar verdi çünkü babasý düþmalarýn tarafýndaydý. Allah için çarpýþtýðý savaþta
babasýný öldürdü.

ESA DEMÝRCAN

Aþere-i Mübeþþere



Yönetmen: Hwan-Kyung Lee

Senaryo: Hwan- Kyung Lee

Yapým: 2013\Güney Kore\127 Dakika

Oyuncular: Seung-Yong Ryoo, Kal So-
Won, Dal-Su Oh

Tür: Drama Komedi

6 yaþýnda küçük bir kýzý olan zihinsel engelli Yong-gu, haksýz yere küçük bir kýza tecavüz ve
cinayetten suçlu bulunup, azýlý suçlularýn bulunduðu 7. koðuþa konulmuþtur. Dýþarýda tek baþýna
kalan ve yardýma muhtaç olan kýzýný bu hücreye getirmek istemektedir. Gariptir ki buradaki
suçlular Yong-gu'ya yardým etmek için seferber olmuþlardýr. Sonunda ise gözyaþlarýnýzý
tutamayacaðýnýz bir sahne ile film muhteþem bir þekilde bitirilmiþtir. Size þu kadar söyleyeyim:
"Bu filmi beðenmeyecek bir insan tanýmýyorum."

7. Koðuþtaki Mucize

Yönetmen: George Miller

Senarist: George Miller - Nick Enright

Yapým: 1992\ABD\129 Dakika

Oyuncular: Nick Nolte - Susan Sarandon -
Peter Ustinov

Tür: Dram,Týp

Lorenzo’nun Yaðý

Týp konusunda hiçbir eðitimleri olmayan
Lorenzo'nun anne ve babasý, çocuklarýna konulan
ALD hastalýðý teþhisiyle Lorenzo'ya iki-üç yýl ömür
biçildiðini öðrenirler ve hastalýða karþý mücadeleye
giriþirler. Nadir bir hastalýk olduðundan
doktorlarýnda ellerinde kesin bir tedavi yöntemi
yoktur bu nedenle baba Augusto, doktorlarýn
gittiði yöntemden memnun kalmayýp gece gündüz

hastalýkla ilgili makaleler okuyarak bilgi edinmeye çalýþýr. Araþtýrmalarý sonucunda beyindeki
zararýn kandaki  "yað asitlerinden" kaynaklandýðýný keþfeder. Bu yað asitlerini yok ederek
Lorenzo'yu ölümden kurtarýr. Yaþanmýþ olaydan alýnan bu film, harika bir baþarý ve kararlýlýðýn
öyküsüdür.

Hazýrlayan: Beyza Erkul




