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Genel Yayın Yönetmeni

Kıymetli Okuyucularımız,
Yoğun bir yazı ardımızda bırakarak
sonbaharın kendi yavaş yavaş hissettirmeye
başladığı bir dönemde selamlıyoruz sizleri.
Yazarlarımızın serbest çalışmalarına yer
verdiğimiz 22. sayımızda belirli bir dosya
konusu üzerinden gitmeyip herkesin kendi
çalışmasını yansıtabileceği bir ortam
yaratmaya çalıştık. Oldukça keyifli içeriklerin
yer aldığı sayfalarımızda sizlerin de
dolaşırken aynı hisleri beslemesini temenni
ediyoruz.
Yeni sayımızın bizler için bir diğer önemi
de ekibimize yeni arkadaşlarımızın dahil
olması. Yeni arkadaşlarımız dahil olmak
üzere şu ana kadar ekibimizde dergimiz için
emek veren tüm arkadaşlarıma şükranlarımı
iletiyorum.

www.yenidunyavakfi.org
bilgi@yenidunyavakfi.org
Yazı ve fotoğraf göndermek için:
ydvgencdunya@gmail.com

Sağlık ve mutluluğun bizlerle olması
temennisiyle keyifli okumalar dilerim.

Yeni Dünya Vakfı bünyesindedir.
Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazara aittir.

3

10
8
11

İÇİNDEKİLER

6

4

13
14

12

İsviçre ve Kayıp Çocukları

6

Şeytanın Saatçisi

8

Durgun

10

Nakışlı Çantalar

11

Gidişat

12

Yolcu ve Misafir

13

Amadeus

14

21
17
22
16

28

18

24

Olma / Mak

16

Ten / Ruh

17

Yol Ayrımı

18

İki Küçük Ada

21

Gerçek Mucize
Kendine İnanmaktır

22

Eğitimsizliğe Eğilim

24

Olmaz Dediklerin Olduğunda
O (Allâh) Koşar Yardımına

28
5

Rabia Keşir

İsviçre ve Kayıp Çocukları

D

oğal güzellikleri, temiz havası, büyüleyen
Alpleri, dinlendiren manzarası ve
karanlık geçmişiyle Avrupa’nın en küçük
ülkelerinden biri olan İsviçre’yi tanımanın
zamanı geldiğine inanıyorum!
1291 yılında doğan İsviçre
Konfederasyonu’nun tarih boyunca çoğunlukla
Alman, Fransız, İtalyan ve Romanş kökenli
bireylere ev sahipliği yaptığını görüyoruz.
Bundan ötürü olsa gerek dört resmi dile sahip
olan İsviçre; zengin kültürel mirası ve etnik
çeşitliliği ile Avrupa’nın küçük ama gözde
ülkelerinden kabul edilmektedir. Yüzölçümü
oldukça küçük olmasına rağmen şaşırtıcı
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şekilde farklı iklim özelliklerine sahip olan
İsviçre, dört farklı iklimi bünyesinde barındıran
nadir ülkeler arasındadır. Genelde dağlık bir
coğrafya üzerine kurulan İsviçre, tarıma
elverişli topraklara pek fazla sahip olmadığı
için tarımsal uğraşlara yönelmemiş, sanayi ve
ticaret alanına yönelmiştir. Sanayi ve ticarete
dayanan ekonomisi nedeniyle Avrupa’nın ve
dünyanın “zengin” devletleri arasında olan
İsviçre, benimsediği tarafsızlık ilkesi dolayısıyla
bankacılık ve finans alanında sayılı güvenilir
ülkeler arasında bulunarak oluşturduğu
başarılı imajı korumaktadır. Fakat ekonomik
anlamda var olan iyi imaj 1790’lı yıllardan
1960’lı yılların sonuna kadar devam eden

çocuk işçi çalıştırma politikaları nedeniyle
“çocuk haklarını koruma” noktasında baş
gösterememiş, tarihin acılarla dolu karanlığına
adeta bir leke olarak kazınmıştır.
Sözleşmeli çocuk işçiler yani “Verdingkinder”
çıplak ayaklı olmalarıyla göze çarpan 14
yaş altındaki çocuklardan oluşmaktadır.
Bu yaş altındaki çocuklar resmi olarak
fabrikalarda çalıştırılamayacağı için toplumun
yoksul kesiminden birçok çocuk çiftliklerde
çalıştırılmak üzere kilise tarafından toplanmış
ve işçi olarak çiftliklere satılmış yahut
verilmiştir. Bu durumun halk tarafından normal
kabul edilmesi, çocukların ülke ekonomisine
katkısıyla ve kilisenin öncülük etmesiyle zaman
içinde gerçekleşmiştir. Özellikle yoksul, annebabası olmayan, suç işlemiş çocukların tercih
edildiği bu düzende yıllar boyunca -çocukların
ne hissettiği ya da ne koşullarda yaşadığı
önemsenmeden- ağır işler de dahil olmak
üzere yaşları nispetinde kaldıramayacakları
birçok yük yüklenmiştir. Ev içinde yaşamalarına
müsaade edilmeyen çocuklar; gece vakitlerini
ahır ya da bahçede geçirmek zorunda
bırakılmışlar, gündüz saatlerini ise hayvan
bakımı ve inşaat gibi kuvvet gerektiren yerlerde
çalışarak tüketmişlerdir.
Toplumun kayıp çocukları olarak görülen bu
çocuklar, kilise tarafından alınıp “Kurtarılmış
Çocuklar”a dönüştürülmüştür. Bir din adamının
bu tanım ile çocukları adeta “toplaması” ise
halkın tepkisizliğine sebep olmuştur. Çünkü
bu durum karşısında verilecek tepki, kiliseye
karşı gösterilecek tepki ile eş değer olacaktır
ve toplum bu bilince sonraki yıllarda ulaşmaya
başlayacaktır. Nitekim 1880 yılında yazılmış

olan Heidi isimli kitap da çocuk işçiliğini acı
şekilde konu edinmektedir. Kitapta dedesinin
yanından zorla alınan çok sevdiği ortamından
koparılan Heidi, oldukça zengin görme engelli
bir kıza arkadaş olmuştur. Fakat bir gün
geri döneceği umudunu hiç kaybetmeyen,
bulunduğu ortama alışamayan Heidi
çıplak ayaklı olmasıyla dikkat çekmektedir.
Çocuk edebiyatı içerisinde dahi yer bulan
Verdingkinder örnekleri yaşanan trajedinin
boyutunu adeta gözler önüne sermektedir.
Ekonomik alanda kazandığı başarıya ve elde
ettiği imaja rağmen 2013 yılına kadar İsviçre
Federal Hükümet’i tarafından araştırılmayan
çocuk işçi problemi ülkenin büyük utançları
arasında sayılmalıdır. Yaşadıklarını anlatan ve
hak ihlallerini gözler önüne seren yaklaşık on
bin kadar Verdingkinder toplum içinde kiliseye
karşı infial oluşmasına neden olmuş ve İsviçre
Devletine tazminat talebinde bulunmuştur.
Çiftçiler Birliği, Luzern Katolik Kilisesi ve
İsviçre Devleti mağdurlardan özür dileyerek
yaşanan bu trajik durumu kabul etmiştir.
Avrupa’nın finansal anlamda en güçlü devletleri
arasında olan İsviçre, yalnızca 1920-1970
arası dönemde dahi 300 bin çocuğun zorla
çalıştırılmasını engelle(ye)memiş ve tarihin
karanlık köşelerinde varlığını ispatlamaya
çalışan belki de milyonlarca çocuğun çığlık
seslerini bastıramamıştır
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Şeytanın Saatçisi
Ebubekir Dilsiz

Ç

ocukluğumun ve belki birçok insanın
çocukluğunun hatta gençliğinin en
fantastik öykülerini yazmış olan Jules
Verne’nin okuduğum zaman garipsediğim bir
kitabından bahis açmak istiyorum. Garipsedim
çünkü Jules Verne bana çoğu zaman
bilimkurgu türünde bilime ağırlık veren bir
yazar olarak gözükmüştür. Aya Yolculuk kitabı
olsun, Denizler Altında Yirmi Bin Fersah kitabı
olsun, bana hep yazarın bilime ağırlık veren
bir kalem olduğu düşüncesini kazandırdı. Bu
kitabında ise yazar bilim ve din çatışmasında
dine arka çıkan bir tutum takınarak belki
önyargı belki farklı bir tutum olan bu
düşüncemi yıktı.
Kitap neredeyse her yerde görebileceğimiz
“Kula bela gelmez hak yazmadıkça/Hak
bela yazmaz kul azmadıkça” deyişinin
Fransız masalı halidir. Kitaptaki ana karakter
Zacharius Usta, Cenevre Şehrinin milli gururu
olan bir saat ustasıdır. Öyle ki usta yaptığı
saatler ve zamanı ölçmek için bulduğu
icatlarla meslektaşları arasında yaşayan bir
efsanedir. Bu ün, Zacharius Usta’nın gururunu
kabartmakta, hatta “Tanrı sonsuzluğu yarattı
ben de zamanı” diyecek kadar büyükleneceği
bir hale getirmektedir onu. Bu hal bana biraz
da Dede Korkut Masallarındaki Deli Dumrul’un
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büyüklenmesini anımsatmıştır nedense. Tabi
İslam adabı gereği Dumrul, Tanrı’ya değil
Azrail’e büyüklenmekteydi. Velhasılıkelam gel
zaman git zaman bu büyük ustanın saatleri
tamir kabul etmeyecek şekilde bozulmaya
başlar. Bu bozulmalarla beraber Zacharius
Usta’nın da felaketi adım adım yaklaşır tabii.
Hikâye süresince Usta, din ve bilim arasında
çeşitli çatışmalar yaşamış ve uğradığı bozgun
neticesinde adeta Tanrıya karşı gelecek kadar
yoldan sapmıştır.
Kitap boyunca din ve bilim çatışmasını
fantastik bir öykü ile işleyen Jules Verne, dinin
tarafını tutmuş ve kitabın sonunda adeta bilimi
din addedenleri şeytanlaştırmıştır. Yüzyıllardır
süregelen din-bilim kavgasında dini tutan
bir bilim kurgu yazarı olması tarihte eşine az
rastlanır ilginçlikte bir olaydır. Kibir ve hırsın
en vahim günahlar olduğunu işleyen birçok
sanat eserine dâhil olan bu eser, okuyucusuna
eğer izlemişse mutlak surette Şeytanın Avukatı
filmini de hatırlatacaktır.
Eğer yazımı okuyan siz kıymetli okuyucum,
bu filmi izlememiş ve Zacharius Usta kitabını
okumamışsanız derhal şimdi işe başlayarak
telafi edebilirsiniz.

“Kibir, dedi keşiş misafirlerine, iyilik için
yaratılmış bir meleği yok etti. İnsanoğlunun
kaderinin tosladığı engeldir o. Bütün
kötülüklerin anası olan kibre hiçbir mantıkla
karşı konulamaz; çünkü kibirli insan, tabiatı
gereği, o mantıklı sözlere kulak tıkar…”
“Ölüm bu! Varlığımı dünyaya dağıttığıma
göre yaşayacak ne kadar ömrüm kaldı
artık! Çünkü ben, Zacharius Usta, imal
ettiğim bütün bu saatlerin yaratıcısıyım!
Bu demir, gümüş ya da altın kutuların her
birine ruhumun bir parçasını hapsettim! O
lanet olası saatlerden biri ne zaman dursa,
kalbimin durduğunu hissediyorum, zira
saatleri kalp atışlarıma göre ayarladım!”
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Durgun
Hasan Koç

B

ir katille mücadele içerisindeyim. Tüm
gücüyle saldırmakta hücrelerime. Onun
en büyük silahı hiçlik, benimse tek
ihtiyacım dirlik.

Her unutulası şafak; biraz daha tatmakmış
eskiyi, biraz daha uzaklaşamamakmış, umudu
melodilerde korumaya çalışmakmış, hep aynı
anları hissetmekmiş.

Ruhum, uçuruma yürüsem dahi son adımda
bile geri dönmeyecek bir kararlılıkta ve bu
kararlılığımı ölüme kadar götürecek bir
durgunluğun buhranında çırpınıyor.

Kim bu yaşadığım?

Ne sebep oluyor bu durgunluğa?
Gecelerce düşünsem de cevabı yok. Bir his
var ama galiba. Sadece bir his.. Yaşandığı gibi
kalsın istiyorum sanırım her şey. Şafaklarda ne
hissettiysem aynı kalsın. Bir gün ümit kırıntıları
filizlenirse eğer, aynı tazelikle “Neden?” diye
sorabilmek için aynı kalsın. Lâkin yine de her
güneş battığında o hissin kaçınılmaz gelişini
engellemeye çalışayım uyuyarak. Öcülerden
kaçmak için çekilen yorgan gibi. Belki uyuyarak
kaçabilirim katilimden. Belki…

Nelerden hoşlanıyor veya nefret ediyor? Neden
böylesine karmaşık ki? Oysa bir kakaolu süt
bile yetiyor tebessüm etmeye ancak ruhum
çok görüyor bunu. ‘Dingin’leşiyorum her dalga
sonrası ve belki dibe iniyorum.
Korkuyor muyum? En kötüsü de bu ya; Ben
hissizleştim.
Tek çarem O. Hep aynı iki duayı ediyorum tüm
benliğimle;
Rabbim, bizi affet.
Rabbim, kalpleri sensiz bırakma.

Zaman her şeye ilaçtır diye düşünürdüm hep.
Lâkin yanılmışım. Zira her takvim yaprağı,
yaraya ekilen bir dirhem tuzmuş. Oysa ne
kadar basitçe ve olgunca kabulleniliyor ilk
anda! Çocukça yaşanan duygular, yetişkince
kalmıyormuş meğer hatırda.
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Nakışlı Çantalar
Başar Varol

Her akşam gezerim Çengel sokaklarında
Gencecik bir kızın nakışlı çantasında
Şarkılar her zaman tütsülenir kalbime
Beylerbeyi her dakika akseder hayalime
Kalabalıklar içinde yalnızlık ayrı bir kader
Aklım nakışlı çantalarda bir gelir, bir gider
Kitaplarla beraber iskelede sabahlarım
Gündüzler neyse de tutsaktır akşamlarım
Omuzlarda rengarenk ayırırlar yolları
Çengeldeki kızların nakışlı çantaları
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Gidişat
Sara Bükülmez

B

iz, rahat yaşamak için çabalarken bir
de baktık ki insanlığımızı kaybetmeye
başlamışız yavaş yavaş. Para için
doğrularımızı, sağlığımızı ve zamanımızı feda
eder olmuşuz. Farkında olmadan ya da bilerek
kendimize yaptığımız bu kötülükle birlikte
gelen şikâyet etmeler var bir de. Bunu yaparken
de içimizde pişmanlık, hayal kırıklıkları ve
çokça öfke biriktiriyoruz aslında bir yandan
da. İçimizde istiflediğimiz bunca mutsuz edici
duygudan sonra yüzümüz de gülmez oldu tabi.
İnsanlarda, kusur bulmak için yaşamak huy
haline gelirken bunlara eklenen şikâyet silsilesi
ile birlikte yanımızdaki insanları da mutsuzluğa
sürükler olduk. Ne uğruna ve değer miydi
acaba?

nereye kadar sürebilir ki? Ne yazık ki
gidişatımız pek de parlak görünmüyor. Böyle
devam ederse vay bizim halimize! Değiştirmek
için elimizi taşın altına koymak lazım.
Ne yapabiliriz diye düşünelim şimdi. Aslında
yapmamız gereken oldukça basit bana
kalırsa. Herkes kendine ne için yaşadığını
sorsa, gerçekten yaşama gayesini bulmuş
olacak. Kendisine yaptığı bu iyilikle birlikte,
sürekli zarar gördüğü ve ona dayatılan hayatın
ağından kurtulacaktır. Bu geniş ve dört
bir tarafımızı kuşatmış ağlardan ancak
kendimizi bularak kurtulabiliriz. Böylelikle
sağlıklı düşünerek hem kendimize hem de
diğer insanlara yardım edebiliriz. Öyleyse hadi
başlayalım!

Bunu devam ettirerek ve görmezden gelerek
yaşamaya devam ediyoruz. Peki bu durum

Biz ne için yaşıyoruz?
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Yolcu ve Misafir
Elif Tenay

Kendisine her zaman yolcu derdi.
Ona da misafir adını verdi.
Misafir güz mevsiminde gelmişti.
Yolcu gitmenin arifesindeydi.

Onu yolundan etmek istemedi,
Misafirse bunu ayrılık sandı.
Kaderin işine akıl ermezdi,
Misafir de aynı yola baş koydu.

O beklenmeyen misafir gibiydi,
Vakitsiz geldiğinden değil elbet.
Kendisi han değildi ki yolcuydu,
Bu yüzden misafiri hiç olmazdı.

Başka yerde, gözden ırak olarak,
Ancak gönülden ırak olmayarak.
Demek ki bazen gözden ırak olmak,
Değildir hep gönülden ırak olmak.

Misafir de yolcu sayılırdı.
İki yolcu bir yola sığmaz mıydı?
Neden sığmasın ki elbet sığardı,
Aynı yolun yolcusu olsalardı.
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AMADEUS
Rabia Keşir

M

ozart ve Antonio Salieri arasındaki
ilişki üzerine oluşturulan Amadeus,
1984 tarihli Amerikan yapımı bir
filmdir. Sinema tarihinin en iyi filmlerinden
biri olarak kabul edilmektedir. Milos Forman
tarafından yönetilen ve Peter Shaffer tarafından
sahneye konulan Amadeus, 8 dalda Oscar
ödülü almaya hak kazanmış bir yapıt olarak
sanat camiasının sayılı büyük eserleri arasında
yer almaya devam etmektedir. Biyografi, dram
ve müzikalin bir arada sunulduğu film 160
dakikadan oluşmaktadır.
Eserin temel amacı; Antonio Salieri üzerinden
Mozart’a ve onun hayatına bir bakış sunma
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yönündedir. Öyle ki bu durum, filmin ilk
dakikalarında izlediklerini kavramakta
zorlanabilecek seyirciler için de bir merak
unsuru olarak sunulmuştur.Film temelde
Salieri üzerinden işlenmiş olup Mozart’ın
hayatının birçok noktasına değinilerek kendisi
hakkında fikir oluşturulması amaçlanmıştır.
Bunu yaparken kullanılan dil ve sahne
geçişleri etkileyici olmakla beraber bir ölçüde
ürperticidir. Birbiri ardınca sıralanan sahnelerin
bazen çok yavaş bazen çok hızlanarak ilerleyişi
filmin tansiyonunu yükselterek izleyiciyi 160
dakika boyunca filme bağlama noktasında
büyük bir çalışma örneğidir.

Filmde Salieri sanata sıcak yaklaşmayan,
ilgi duymayan bir ailenin çocuğu olarak
sunulmuştur. Kendisindeki bitmek bilmeyen
sanat sevgisi bu noktada ilerleme azmini
ve isteğini sunsa da babası tarafından her
zaman engelle karşılaşmıştır. Dolayısıyla
sanat hayatına geç başlayan fakat başarılı
olmak için görülmemiş bir çaba örneği sunan
Salieri, Mozart karşısında kendini hiçbir
zaman başarılı görememiş ve bunun hıncını
duyarak hayat sürdürmüştür. Bu hınç ve
kıskançlık duygusunun temelinde; Mozart’ın
haylaz ve tutarsız davranışlı biri olmasına
rağmen Tanrının sesi olabilme bahsine erişmiş
olduğunu düşünüyor olması yatmaktadır.
Salieri için, hayatını aşırılıklar ve tutarsızlıklarla
sürdüren Mozart, Tanrının sesi olmayı
hakketmeyen biridir. Kendisi ise Tanrıya inanan
ve başarılı olmak için çaba sarf ettiği kadar
aşırılıklardan kaçınmak için de bir o kadar
uğraşan bir birey olarak Tanrının Sesi olmayı
hakketmektedir.
Hakkettiğine ulaşmak için çabalar fakat her
çabası sonuçsuz kalır. Bu durum onu Tanrıdan
uzaklaştırır. Sadakatsiz ve umursamaz

kişiliği ile bilinen Mozart, bugün dahi tanınan
parçalarıyla aramızda yaşamaya devam
ediyorken Salieri tarih sahnesinde silik bir
karakter olarak kalmıştır. Bunun farkında
olan Salieri için yaşamak sancılı bir hale
dönecektir. Film tam da bu sancının eşiğinde
başlamaktadır.
Filmin ses ve görüntü kalitesi gayet iyi
olmakla beraber seçilen dekor ve kostümler
döneme dair fikir sahibi olma noktasında
önemli noktalar oluşturmaktadır. Yapılar,
sahneler, çeşitli sahne eserleri ve birçok detay
gibi görünen fakat imgesel manalarla filmi
zihnimizde oturtan ayrıntılarla birlikte eser
başyapıt özelliğini almıştır demek mümkündür.
Tanrıyı yenmeye çalışan Salieri ile Tanrıya
inanmayan Mozart arasındaki tek taraflı kavga
hayatın her alanına uyarlanabilecek etkileyici
bir çıkarımdır.
Tanrıyı yenmeye çalışırken Tanrılaşan Salieri
için ise her zaman devam eden o büyük kavga
artık Mozart ile değil kendisiyle olacaktır.
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Olma / Mak
Zeynep Günen

Öylesine gelmiş olma/malıydı, Eylül.
Ardından hüzünle sarımtırak renkle boyanan Ekim.
Eteklerinden savurarak eserken her bir neşe,
Bir bir yazıyordu, alnının ak yanına.
Ya ölüm ya doğum ya da sevinç,
Sakalları vefa ile yıkanmış, bir ihtiyar misali: doğum.
Parmaklarının arasından nazlıca sızan: ömür.
Büyümüş olmalıydı onca gün kalbim,
Afaki kalamazdı yoksa bu kadar gürültüye.
Sahi en son hangi nefeste sürûrla dinledi?
Velev ki denizi, kuşları hiç bilemedin akşamın o nahoş kızıllığını,
Kaybetmiş olamazdın.
Belki biraz ötede belki şah damarında.
Nihai gökyüzüne bir ses yükseliyor;
“Şüphesiz ki biz sana şah damarından da daha yakınız.’’ (Kaf /16)
Kaybetmiş olamazdın.
Avuçlarının aciz çukurunda bir el: merhamet
Elmacıklarının pembe dalgalı kıvrımlarında: tebessüm
Bulmuş olmalıydın.
Sükûnetle yüreğinin yelken yelken çırpındığı,
Bir güneşin yüzünün edeplice süzüldüğü vakitte,
Ya ölüm ya doğum ya da sevinç…
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Ten / Ruh
Hatice Kübra Güneri

Bir insan,
İki beden.
Biri ruh,
Biri ten.
Ruh soyut,
Ten somut…
Her ikisiyle bir insan.
Peki neden?
Yalnız ten için,
Bütün çaban?
Ten fani,
Ruh ebedi.
Ruhunu güzel tut bul saadeti.
Ten anlamaz has güzelliği.
İnsan iki türlü yaralanır,
Ten hastalanır,
Ruh daralır.
Birini tıp,
Diğerini zikir onarır.
Her ikisi de iyi olmadıkça,
Kişi refah bulamaz kuruntularda.
Ten, ruha emanet.
Doyurulur dünya malıyla.
Ruh, sana ait.
Doyur onu,
Sonsuzun aşkıyla.
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Yol Ayrımı
Büşra Yenigün

Gözlerini acıtan ışığa doğru bakarak seslendi,
“Kim var orda?”. Cevap veren kimse olmadı.
Işığa doğru yürümeye devam etti, eliyle ışığı
engellemeye çalışıyor ama parmaklarının
arasından süzülüp gözlerini acıtan ışığı
engelleyemiyordu. Tekrar seslendi
“Işığın gözlerimi acıtıyor kimsin sen?”. Bir ses
duydu,
“Senim ben” dedi.
“Ben misin?
Nasıl yani, benimle alay ediyor olmalısın!”.
Işığa yaklaştıkça ışık kayboluyordu, uzaklaştıkça
ortaya çıkıyordu. Ne yapacağını bilmeyen
çaresiz haliyle seslendi yine, “Bu acıtan ışığına
rağmen seni bilmek istiyorum! Gerçeği söyle,
kimsin sen?”. Kısa bir sessizlik aldı etrafı.
Yeniden duyuldu o ses,
“Kendini bilir misin sen?”. Durdu ve kısık
gözleriyle sordu yeniden:
“Kendimi mi? Ne dediğini anlamıyorum.”,
“Anlaman için karanlığından çıkman gerek, o
zaman ışığım gözlerini acıtmaz.”.
“Ben karanlıkta değilim senin ışığın çok fazla.”
dedi. “Madem ışığım seni rahatsız ediyor, o
halde neden merak ediyorsun beni?”.
Eliyle ışığı engelleyerek
“Bilmem” dedi kısık bir sesle.
“Bilmediğin bir şeyi merak ediyorsun. O halde
bana bildiğin bir şey söyle.” dedi.
“Nasıl bir şey?”,
“Seni sen yapan bir şey.”.
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“Beni ben yapan mı?”,
“Evet.”.
“Beni ben yapan çok şey var. Hangisini
söyleyeyim ki?”,
“Hangisini söylemek istersen.”.
“Güzelliğim.”.
“Güzel olduğunu kim söyledi?”,
“Hiç kimse…
Aynalar yalan söylemez.”.
“Aynada gördüğüne inandın mı yani?”,
“Evet gözlerim yanılmadı hiçbir zaman.”.
“Beni göremiyorsun ama demek ki yanılabilir.”.
“Bu konuşma can sıkıcı bir hal almaya başladı,
kimsin sen ve neden seni göremiyorum cevap
ver lütfen.”.
“Dedim ya, ben senim.”.
“Sen bensen, ben kimim?”,
“Bu sorunun cevabı sende saklı.”.
“Nasıl yani?”,
“Bak şöyle yapalım. Işığımı engellemek
istiyorsan iki taraflı bir ayna al eline.”,
“Tamam bekle, bir yere gitme lütfen ayna alıp
geliyorum hemen.”.
“Ben senim, buradayım istesem de bir yere
gidemem.”
Aynayı alıp geldi hemen, nefes nefese kalmıştı.
Daha sonra aydınlığı elindeki ayna ile incelemeye
başladı. Bu şekilde yaparak gözlerinin acısını
biraz da olsa dindirmişti.

“Ne görüyorsun şu an?”,
“Kendimi.”
“Kendini görmek sana ne hissettiriyor?”,
“Pek bir şey hissetmiyorum. Her gün görüyorum
zaten.”.
“Gördüklerimiz midir bizi biz kılan yoksa
görmediklerimiz mi?”,
“Görmediğim bir şey beni nasıl ben kılabilir?”.
“Görmek istemek senin elinde.”,
“Tamam seni görmek istiyorum.”.
“Beni görmen için kendini görmen lazım.”.
“Fakat aynada kendimi görüyorum şu an.”.
“Hayır, gördüğünü zannediyorsun.”.
“Ne yapmam lazım peki?”, “Karanlıktan çıkman
gerekli.”.
“Hangi karanlık?”.
“Beni görmeni engelleyen karanlıktan. Her
birimiz bu hayata elimize verilen bir aynayla
gönderildik. Aynanın iki yüzü var ama insanlar
sadece gördüklerine inandılar.”.
“Ben aynanın iki yönünü nasıl aynı an da

görebilirim?”,
“Aynanın görünen tarafına bağlı kalmayarak.”
“Anlamadım?”.
“Seni sen yapan bir şeyin sadece ayna da
gördüğün cismine bakarak güzellik olduğunu
söyledin. Aslında seni sen yapan bunun da
ötesinde bir güzelliğin var.”.
“Nedir o?”,
“Sen Mevlana’yı bilir misin?”.
“Evet biliyorum.”.
“Mevlâna, bütün cihanı aradı ama bulduğu en
üstün liyakatin sadece güzel ahlak olduğunu
söyledi.”.
“Güzel Ahlak mı?”,
“Evet, ne olduğunu biliyor musun?”.
“Elbette biliyorum. Doğuştan kazandığım ya da
sonradan elde ettiğim davranışlarım.”.
“Peki ya sen ahlaklı biri misin?”.
“Elbette ahlaklıyım. Herhangi ahlaksız yönümü
gördün mü?”.
“Ben senim, sen ne bilirsen ben onu bilirim.”.
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“Ben seni de bilmek istiyorum.”.
“Bilmek için görmek lazım. Karanlık da bizde
aydınlıkta.”.
“Ben aydınlık tarafımla var olmak istiyorum
bunun için ne yapabilirim?”.
“Elinde ki aynayı kır.”.
“Neden?”,
“Beni görmenin yolu bu.”.
Aynayı yere atmasıyla her bir parçası etrafa
dağıldı.
“Ne görüyorsun?”,
“Parçalanmış cam parçaları.”.
“Kendini görüyor musun?”,
“Hayır parça parça görüyorum.”.
“Güzelliğin parçalandı yani. Seni sen yapan
güzellik değilmiş demek ki. Baksana saniyeler
içinde parçalara ayrıldı.”.
“Beni ben yapan ne peki?”.
“İnsanı insan kılan, hakikate ulaştıran,
karanlıklarını aydınlatan güzellik.”.
“Güzel ahlak mı?”,
“Kendini bilmeye yaklaştın.”.
“Kendimi bilmemin yolu güzel ahlaklı olmak
yani öyle mi?”.
“Ahlak sahip olmamız gereken en üstün
özelliğimiz. Ahlaklı insan güzeldir ve sadece
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ahlaklı insan kendini bilebilir.”.
“Peki ben güzel ahlaka sahip miyim?”.
“Bunun cevabını sadece sen bilebilirsin.”. Bir
anda aklına daha dün arkadaşına sarf ettiği
cümleler geldi. Ona çok ağır sözler söyleyip,
gönlünü incitmişti. Ahlaklı yönüne uygun
davranmadığını fark ederek hayıflandı. Bir an
evvel gönül alma iştiyakı hissetti kendinde.
Bu düşüncelerin ardından ışığın gözlerini artık
acıtmadığını fark etti. Parçalara ayrılmış olan
ayna sapasağlam bir halde bir anda elinde
belirdi. Ardındaki karanlığa baktığında, her şeyi
daha iyi anladığını fark etti. Dudaklarından şu
cümleler dökülmeye başladı: “Ahlaka uygun
hareket etmediğimde karanlık bir dünyaya
mahkûm oluyormuşum demek. Meğer gözümü
acıtan o ışık benim ahlakımdı.”.
Elindeki aynaya dikkatlice baktı. Bir yönü
karanlığı, diğer yönü aydınlığı göstermekteydi.
Karanlığın, aydınlığın, ahlakın ve ahlaka uygun
olmayanın kendinde mezcedildiğini anladı. İki
yol ayrımında yaşadığının idrakindeydi artık. Biri
ışıklı diğeri karanlık…

İki Küçük Ada
Eyüp Yılmaz

Biz, yağmur yağarken…
Bizin en afili hali bu.
Sırılsıklam…
Nermin Teyze’nin çamaşırlarından hallice.
Göğün yerle bir oluşunun seyri, gözlerimiz kapalı.
Lakin yalnızca bir seyir değil bu, karışmak esasında.
Usulca… Serseri Rüstem’in yırtık ceketine sızar gibi.
Bilirim yamalı giymezsin fakat emrolundu sislice,
Değdi düğmeleri, ruhumuzun her zerresine, tenimizi delercesine.
Tanrı haddini bildirdi tek tek yarattıklarına,
Göz açtırmayan bir utançtı ve kaçıştı insanlık,
Çamurdu nihayetinde, özüne dönme korkusuydu bu.
Ve biz, iki küçük ada, kırılıp ayrılmış ana karadan,
Vuslatı yarınlara kalmış,
Özgürlüğünün bedelini yalnızlıkla ödemiş iki küçük ada.
Ve elveda,
Gök tekrar yerle bir olana dek, elveda.
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Gerçek Mucize
Kendine İnanmaktır
Ayşenur
Ayşenur Ören
Ören
Şu günlerde hep kişisel gelişim kitabı okur oldum. Ama bu sefer
elimdeki kitap çok aç olduğum bir zaman diliminde elime geçti. Tek
Şu günlerde hep kişisel gelişim kitabı okur oldum. Ama bu sefer
günde bitirdim ama günün içinde farklı olaylar yaşadım, her olayda
elimdeki kitap çok aç olduğum bir zaman diliminde elime geçti. Tek
başka bir sayfa tam hayatımın bam teline değdi. Bazı kitaplar bazı
günde bitirdim ama günün içinde farklı olaylar yaşadım her olayda
zamanlarda daha anlamlıdır. İşte bu kitap bana ilaç gibi geldi. Çünkü
başka bir sayfa tam hayatımın bam teline değdi. Bazı kitaplar bazı
bugün gerçekten çok hastaydım.
zamanlarda daha anlamlıdır. İşte bu kitap bana ilaç gibi geldi. Çünkü
bugün gerçekten çok hastaydım. Kitabı özetlemek amacıyla kitaptan
“Kitaptan Bize Öneriler”
bize öneriler diye başlık açmak istiyorum…
1. Kendine sen değil ben diye hitap etmelisin.
1. Kendine SEN değil BEN diye hitap etmelisin.
2. İkna ve inanmak aynı şeyler değildir.
2. İkna ve inanmak aynı şeyler değildir.
3. Herkesin yeteneğini takdir etmeli ve kendi yeteneğini asla eksik
3. Herkesin yeteneğini takdir etmeli ve kendi yeteneğini asla eksik
görmemelisin.
görmemelisin.
4. Başarısızlık ‘’Henüz başaramadın anlamına gelmektedir.’’
4. BAŞARISIZLIK: ‘’henüz başaramadın anlamına gelmektedir.’’
5. Yanlış insanları hayatından çıkarmalısın. Sana ‘Bunu yapamazsın,
5. Yanlış insanları hayatından çıkarmalısın. Sana ‘bunu yapamazsın,
beceremezsin.’ diyorsa kendi yapamayacaktır o yüzden sana bunu
beceremezsin’ diyorsa kendi yapamayacaktır o yüzden sana bunu
söylüyordur. İnsan kendine inanırsa yapabilir.
söylüyordur. İnsan kendine inanırsa yapabilir.
6. Ağlamak ağlatmaktan daha güçlü bir duruştur.
6. Ağlamak ağlatmaktan daha güçlü bir duruştur.
7. Arkadaş senin aynandır.
7. Arkadaş senin aynandır.
8. Kendi kararını kendin vermelisin.
8. Kendi kararını kendin vermelisin.
9. Yalnızlık kötü bir şey değildir. En iyi öğretmendir. Yanlış ve doğrularını
9. Yalnızlık kötü bir şey değildir. En iyi öğretmendir. Yanlış ve doğrularını
tartmak için bir vesiledir.
tartmak için bir vesiledir.
10. Umut etmekten bıkılmamalıdır.
10. Umut etmekten bıkılmamalıdır.
11. Kıskançlık zararlı değildir. Fakat fazlası kendine ve çevrene
11. Kıskançlık zararlı değildir. Fakat fazlası kendine ve çevrene
inanılmaz derecede zarar verir.
inanılmaz derecede zarar verir.
12. Kitapta en sevdiğim bölüm ise; ‘’Affet ve rahatla.’’ Kin insanı bir yere
12. Kitapta en sevdiğim bölüm ise; ‘’affet ve rahatla’’. Kin insanı bir yere
vardırmaz fakat affetmek insana manevi bir mutluluk katar.
vardırmaz fakat affetmek insana manevi bir mutluluk katar.
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13. Kendine değer verip kendine zaman ayırmalısın.
14. Her şey yolundayken de dua etmelisin yani sadece başın dertteyken
dua etmemelisin. Şükür ve hamd etmeyi bilmelisin.
15. Özveri ve fedakârlık aynı şey değildir. Fedakârlık tek taraflıdır ve
yapan taraf zarar görür. Özveri de tek taraflı ama en kötü, ruhani bir haz
verir. Asla kimseye zarar vermez.
16. Tecrübe güzel bir kazanımdır.
17. İşlerini ertelememelisin.
18. Geçmişi geçmişte bırakıp bugüne odaklanmalısın. Dünü
değiştiremezsin ama bugünü değiştirebilirsin.
Kitapta her 30 sayfada bir kendine not yaz kısımları var. Gerçekten
kitap güzel dizayn edilmiş… Tam sıkılacakken bir hikâye konulmuş, tam
sıkılacakken bir özlü söz eklenmiş. Diyaloglar eklenmiş, güzel sözler
eklenmiş… Derken kitap sürükleyici olmuş. Gerçekten yazarı tebrik
ediyorum. Zor bir günümde bu kitabı hediye kargolamış olmasından
dolayı çok teşekkür ediyorum.
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Mahinur Özdemir

Eğitimsizliğe Eğilim

H

ayata adım atışımızdan bu yana
hepimiz farklı tecrübeler ve anılarla
bugünlere kadar geldik. Bu tecrübelerin
oluşmasında ilk etkenler aile yapımız ve
çevremizde meydana gelen etkileşimler
oldu. Eğitim hayatına başlama yaşı 5-7 gibi
düşünülse de insanlar olarak atladığımız
veya görmezden geldiğimiz çok önemli bir
mesele var ki o da eğitimin ilk aşamasının bu
yaşlarda sonlanmış olması. Yani bir ömür boyu
üstümüzden çıkmayacak olan huy kisvesinin
dikildiği ve tüm ayrıntılarıyla şekillendirildiği bu
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döneme “bebeklik-çocukluk dönemi” diyerek
basite almamız ve “Nasıl olsa henüz bir şey
anlamıyor.” düşüncesiyle o kıymetli yılları adeta
bir çöpe çevirmek anne-baba olarak hayat boyu
yapılabilecek belki de en talihsiz hatalardan. Bir
ağacı kökü olmadan değerlendirmek biyolojik
ve ekolojik olarak mümkün olmadığı için
aile hayatı ile toprağın altından giriş yapmak
istedim ancak asıl meselem kökle değil
yaş olan ağacın eğilip bükülmesi ve meyve
vermesiyle ilgili olacak.

Nerede ve hangi şartlarda yaşarsak yaşayalım
bazı soğuk, tatsız ve bayat gerçeklikler
yakamızdan düşmüyor. Bunları yakamıza takan
çengel ve sıkça üzerinde durduğumuz birçok
meselenin kaynağı da eğitim sistemi dediğimiz
ancak sistemden ve eğitimden bihaber olan
“paçavra” öğretiler. Metottan, doktrinden
ve pratik hayata uyarlamaktan son derece
aciz olmasına rağmen kendisine “sistem”
diyebilmek cahil cesareti istiyor. Evet geldiğimiz
nokta üzülerek söylüyorum ki “eğitimden doğan
cahillik ve sistemden doğan kendini bilmez
cüretkarlık”.
Kadın-erkek eşitliğinin yanlış yorumlanması,
şiddete tolerans, mesnetsiz bazı gelenekler,
eril-dişil hakimiyet savaşı, başörtü meselesini
hâlâ problem yapmaya hevesli, birbirinin
görüşüne hunharca saldırmayı hakkı sanan
hadsiz insanlar… Okurken içi şişenler oldu,
yazarken patlamamak ne mümkün… Halk
ağzında amiyane tabirle ifade edilen ve
bazen yerine cuk diye oturan bir söz var:
“Bizi bir salın!”. Bu tarz tartışmalar ve büyük
bir titizlikle çıkmaza sokulan meseleler
ülkedeki “insan eğitimi” üzerine bir lahza
dahi düşünülmemesinden gelmiyorsa neden
geliyor? Okullar; okumanızı, sayılarla işlem
yapmanızı, çevrenizde olup biten biyolojik,
fiziksel, kimyasal olayları anlayıp tarihsel
süreçleri kronolojik olarak öğrenip coğrafi
hareketleri algılamanıza yarar. Üniversite
sizi “belki” meslek sahibi yapar. Akademik
süreçler spesifik bir konu üzerine uzmanlaşıp
ilminizi artırmanıza ve idealist bir maksadınız
varsa insanlara aynı konu üzerinden ilminizi
yaymanızı sağlar. Tüm bunlar ise eğitim
değil bizzat “öğretim” in kendisidir. Hiç kimse
profesör olunca eğitimli olmaz ancak bir
konuda söz sahibi ve ilim sahibi olur. Eğitim
meselesi tüm okullardan, akademilerden,
dillerden, öğretilerden uzak ve hepsinden çok
daha mühim, üzerine derince düşünülmesi

gereken bir mevzudur. Eğer biz bunun farkında
olmadan insan değerlendirmesi yapmaya
kalkarsak ve sosyal hayatı bu bilinçle
şekillendirmezsek üniversite okumuş eğitimsiz
insanlar ekranlarda soytarılık yapmaya devam
edecek. İlkokul mezunu olan insan en ufak
hatasında linçe kurban giderken profesör
olmuş bir insanın ayıpları “şirinleştirilmeye”
ve tolere edilmeye devam edecek. Gerçi bizim
halkımız sever kendisine cahil diyenleri, siz
ne bilirsinizcileri, kendisine Kaf Dağı’ndan
bakanları…
Yakın geçmişte yaşanmış, beni çok şaşırtan ve
şakşakçı Müslümanları gördükçe şaşkınlığıma
bir de üzüntü katan bir olaydan bahsetmek
istiyorum. Malumunuz günümüzde karşısında
kamerayı görünce ne yapacağını şaşıran
tipler kümülatif olarak artış gösteriyor ve
sinir uçlarını zorlamaya devam ediyor. En
çok izlenen kanallardan birini haber bülteni
dinlemek için açtığımda haberde yaşanan
tatsız bir olayın üstüne sunucunun “Namaz
5 vakit, ahlak 24 saat.” dediğini duydum.
Cümlenin abesliğine mi gülersiniz, Müslüman
mahallesinde edilen boşboğazlığa mı ağlarsınız
artık ona siz karar verin. Ya da hepsini
geçin ve bu cümleye beş vakit namaz kılan
insanların bile alkış tuttuğunu söyleyip sizi
biraz daha kederlendireyim. Haberde yaşanan
ve sunucunun haklı olarak “ahlaksızlık”
olarak tanımlamayı tercih ettiği meseleden
tutun, “ahlak büyüktür namazdan” kıyasını
ve halkın bilinçsizce ellerini patlatana kadar
alkışlamasını da eklersek başından sonuna
trajikomik bir olay ve ne yazık ki bu tarz
olayların sadece bir tanesi. Ya da bir tarih
profesörünün muhatabının yüzüne bakacak
kadar saygı kavramını öğrenememiş olması ve
yine bazı kişilerce “Ben de profesör olsam ben
de bu egoya sahip olurum.” denilerek durumun
meşrulaştırılması da cabası…
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Yine başka bir tarih profesörünün kendi
ağzıyla “Ben halktan sayılmam.” demesi ya da
iki şarkı besteleyip iki şakıyınca veya çakma
sarı saçıyla kameraya iki poz verince kendini
sanatçı olarak gören psikolojik vakaların
kendi oyu ile başka herhangi birisinin oyunu
bir tutmaması, yakın zamanda kendisini
şarkıcı diye adlandıran ancak şarkılarından
çok giyim tarzıyla gündeme gelen, bunu bile
isteye yapan ve sonra da “özgürlük”, “sanat”,
“modernizm”, “kadınlık” üzerine ahkam
keserek kendisini eleştirenleri bu kavramları
anlamamakla suçlayan, tüm bunlar yetmezmiş
gibi imam hatiplileri “sapık” ilan eden malum
şahsın hâlâ birtakım aklı evveller tarafından
şuursuzca savunuluyor olması ülkemizdeki
birtakım öğretim aşamalarının hiçbir şekilde
eğitimi bünyesine katamadığını ve halkın da
dalkavukluğuyla adeta bir balonmuşçasına
şişip şişip kendisini “efendi” den sayan
elitist ve son derece garip tiplerin türediğini
gösteriyor. Ya da reklamın iyisi kötüsü olmaz
anlayışıyla başörtüsünün hangi mesleklere
uyup hangilerine uymadığı konusunda halka
ders vermeye kalkan ve diliyle beyni arasında
köprü kuramayan bir diğer kendini bilmez gibi
tipler ne hikmetse kendisini aydın, modern ve
toplumun bilirkişisi ilan edebiliyor. Hal böyle
olunca herhangi bir “haber sunucusu” namazı
ahlaktan aşağıda tutmaya cüret edebiliyor,
demokratım diyenler kendince oy terazisi
yapıp kendi oyunun ağırlığını kendisi belirliyor,
benliğini halkın üstünde tutup yine aynı halka
bir şeyler öğretebileceğine inanıyor ve zehir
kusan dillerine kolayca tesettürü meze yapacak
kadar hadsizleşebiliyor.
Verdiğim örnekler hemen hemen hepimizin
şahit olduğu ancak birkaç hafta içinde unutulan
acı olaylar. Bu toplumsal hafızanın daha
güçlenmesi için balığı ve cevizi toplum olarak
fazlaca tüketmeliyiz sanırım. Karşımıza çıkıp da
bize ders verecek, haber sunacak, sanatçıyım
diye ortaya çıkacak her kim varsa önce kendi
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ahlaki eğitimini tamamlayıp öyle çıksın.
Televizyon gibi görsel ve işitsel bir medya
aracına her gün yüzlerce eğitimsiz “öğretici” ler
çıkıyor, halkın zekasıyla ve maneviyatıyla dalga
geçercesine caka satmaya kalkıyor.
Saydığımız ve aslında saymakla da
bitiremeyeceğimiz bu tarz örnekleri en
aza indirmek için kendi reflekslerimizi ve
hareketlerimizi gözden geçirmeliyiz. Kaş
yapayım derken tüm yüzü darmaduman
eden bir insana kaş yaptı diye alkış tutmak
eğitimsizliğin ve bilinçsizliğin bir başka boyutu.
Tekrar ederek söylüyorum ki eğitimden kastım
hiçbir zaman akademik bir başarı değil.
Akademik başarı çözdüğün test sorusuyla
ve kağıtlarla aranın ne kadar iyi olduğuyla
orantılıdır ve bu hayatın hiçbir noktasında
ahlaki eğitimin yerini doldurabilecek bir kıstas
değildir, olmamalıdır. Gönül isterdi ki öğretim
kurumları aynı zamanda “insani” kurumlar olsa
ve yarış atı yerine ahlaklı şahsiyetler yetiştirse.
Ancak görüyoruz ki bu görev bizzat bize ve
ailelere düşüyor. Kişi doğduğu andan itibaren
hayatla paralel, esaslı bir İslami eğitim ve
ahlakla yetiştirilirse ve kıymeti ölçüsünde değer
görürse inanıyorum ki olaylara karşı gereken
reflekse ve aksiyona sahip olacağız. İlmi
öğretimimizi enine, manevi eğitimimizi boyuna
olacak şekilde geliştirip derinleştirirsek kendini
bilen, nereden geldiğinin ve nereye koştuğunun
farkında olan, hayatın manasını ıskalamadan
yaşamını ikame ettirecek kaliteli insanların
çoğaldığını göreceğiz. Yunus Emre’nin o güzel
dörtlüğünü tekrar tekrar hatırlamak duası ile…
İlim ilim bilmektir.
İlim kendin bilmektir.
Sen kendini bilmez isen
Ya nice okumaktır.
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Olmaz Dediklerin Olduğunda
O (Allâh) Koşar Yardımına
Emrah Emrullah Topçu

Durur dediğin araba durmadığında
Düşmez dediğin uçak düştüğünde
Çökmez dediğin ev çöktüğünde
Kaymaz dediğin ayak kaydığında
Vurmaz dediğin baş vurduğunda
Devrilmez dediğin beden devrildiğinde
Kapanmaz dediğin göz kapandığında
Bırakmaz dediğin dost bıraktığında
Bitmez dediğin mülk bittiğinde
Tükenmez dediğin nefes tükendiğinde
Çıkmaz dediğin can çıktığında; izhar olacak tüm hakikat dört bir yanına…
Olmaz Dediklerin Olduğunda O (Allâh) Koşar Yardımına…
Hiçbir şeyin sana teminat veremediğini, seni korumakta aciz kaldığını idrak edip
tek koruyucunun, tek nizam sahibinin O olduğunu işiteceksin sonunda…
Rabbinden yabancı gelmeyecek gayet hoş bir seda…

ْ َ ُّ ُ
َ ْ ُ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ َٓ
ُ
س ذ ِائقة المو ِت ثم ِالينا ترجعون
ف
ٍ كل ن
(Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.)
Ve bir daha ...

ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َٓ َ َ
َْ َ َ ً َ
َ
ف ِاذا ج َاء اجله ْم ل ي ْستأ ِخ ُرون َساعة َول ي ْستق ِد ُمو
(O ecel geldiğinde ne bir ân erteleyebilirler ne de öne alabilirler.)
Ve o ecele bir haşiye yazıyor üstad Bediüzzaman…
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”Mâdem ecel gizlidir; her vakit ölüm, başını kesmek için gelebiliyor ve genç ihtiyar farkı yoktur.
Elbette dâimâ gözü önünde öyle büyük dehşetli bir mes’ele karşısında bîçâre insan, o i‘dâm-ı
ebedî, o dipsiz, nihâyetsiz haps-i münferidden kurtulmak çâresini aramak ve kabir kapısını bir
âlem-i bâkīye, bir saâdet-i ebediyeye ve âlem-i nûra açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek
hâdisesi, o insanın dünya kadar büyük bir mes’elesidir…“
Ebediyet ve hiçlik arasında yürüyen insan nasıl olur da adım atar hiçliğe?
Nasıl da asılıp idama mahkûm kalır hiçlik ağacında?
Halbuki karşısında ebedi varlık güzelliklerini taşıyan binlerce tür meyve veren bir ağaç vardır.
Gölgesi altında ebedi bir istirahate çekilmek varken nasıl da mücadele edemez, nura açılan o
kapıya varamaz…
Yoksa karanlık olur kabri ve çaresiz tek başına ve zindan olur toprak çöker tüm ruhuna…
Ama iman nuru ile inanan ahirete; alır yanına Kur’an-ı Kerimini aydınlatır kabrini…
Hem yalnız da kalmaz görür tüm nur alemini, onunla beraber binlerce kandili yanan kabri.
Zindan olmaz ona o kabir, kırlarda buluşur orada mü’min dostlarıyla hep beraber izlerler o
batmayan güneşi. Ve okurlar o mübarek ayet-i celileyi…

َّ ُ ّٰ َ ِّ َ َّ
ۘ َ َ ْ َ َّ َ
َّ اب َو ُه َو َي َت َو َّل
الص ِال ۪ح ي ن
�
الل ال ۪ذي نزل ال ِكت
�ِان و ِل ي ي
(Şüphesiz ki, benim koruyanım Kitab’ı indiren Allah’tır.
Ve O bütün salih kullarını görüp gözetir… )
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yenİ yilda
en bÜyÜk ﬁrsatlar

Kargo Bedava ve kapıda ödeme kolaylığıyla

’ ta

MOBİL UYGULAMAYI

İNDİRMEK İÇİN

uygulamamizi İndİrİp kampanyalardan haberdar olmayi unutma!..
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