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Girizgah

Eğitim, toplumların dünya ve ukba için yaptıkları en kıymetli yatırımdır. Yarının sağlıklı ve sağlam inşası için 
bugünden tedbir almaktır. İnancımızı, kültürümüzü ve dilimizi yarına taşımak için gönül köprüleri kurmaktır. 

Dede ile torunu aynı bereket sofrasının etrafında buluşturmaktır. Gençliğimizi ve geleceğimizi modern 
zamanların çıkmaz sokaklarından kurtarıp medeniyetimizin ana caddesine çıkarmaktır. 

Çocuklarımızı kendi zamanlarının gereklerine göre yetiştirmektir.

Evlatlarınız bugünlere gelirken geride güzel hatıralar biriktirdiler. Dünyaya geldiği gün evladınız, evde 
günlerce bayram havası esti, ismini özenle vermek için en kıymetlilerinizden isim sordunuz.  Zaman 

hızla aktı,  bebeklikten çocukluğa geçtiler. Namaz kılmaları için küçük seccade aldınız, başında takke ile 
çektiğiniz fotoğraflar albümünüzde başköşeye yerleşti.  İlk ezberlediği sure, okuduğu salavat gözlerinizi 

buğulandırdı. Hanenizi nurlandırdı.  Dün koklamaya kıyamadığınız evlatlarınız bugün genç delikanlılar 
oldular. 

Duygularıyla, hisleriyle, düşünceleriyle serpildiler, boy verdiler. 
Çocuklarımız gençlik dönemine geçerken önümüze birçok mesele çıktı: terbiye, eğitim, ahlak, meslek, 

kültür, dil vs. Kıymetli anne ve babalar, sanırım birazdan okuyacağınız sorulara kulaklarınız aşinadır. 
Çocuğumuzu hayırlı bir evlat olarak nasıl yetiştirebiliriz? Çağın beraberinde getirdiği problemlerden 

onu nasıl uzak tutabiliriz? Olumsuz arkadaş çevresine sahip olmaması için neler yapabiliriz? Kötü 
alışkanlıklardan onu nasıl koruyabiliriz? Sosyal medyanın pençesinden çıkarıp nasıl sosyalleştirebiliriz?  

Ve bu şekilde devam eden kaygılar, endişeler …

Bizler tüm öğretmenlerimizle okul olarak bize emanet ettiğiniz biricik evlatlarınızı aynı hassasiyetle 
muhafaza etmeye gayret gösteriyoruz. Bütün eğitim kadromuzla onları iyi bir gelecek için hazırlıyoruz. 

Bu çalışmaları yaparken şu hedefleri yolumuzu aydınlatan kandiller olarak görüyoruz:
 » Namazların cemaatle eda edilmesi

 » Temel dini bilgileri öğrenmeleri
 » Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmeleri ve düzenli hale getirmeleri 

 » Güzel ahlak ile kişiliklerinin gelişmesi
 » Ehl-i sünnet ve’l cemaat çizgisinde değerler eğitimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

 » Türkçe dil becerilerinin çok iyi bir seviyeye ulaşması
 » Kitap okuma alışkanlığı kazanmaları

 » Allah dostlarının hayatlarını öğrenmeleri
 » Dijital bağımlılıktan kurtulmaları ve bu konuda iç disiplin sağlamaları

 » İyi bir lise eğitimi için özenli bir müfredat içeriğinin öğrencilerimize aktarılması
 » Hayal ettikleri üniversiteleri kazanabilmeleri için sınav hazırlıklarının takip edilmesi

 Tüm bu hedeflere ulaşmak için evlatlarınızı uzak diyarlardan güzel ülkemize gönderdiniz. Onların  lise 
hayatlarında kendi ülkelerinin havasını teneffüs etmesini istediniz.  Dinini, dilini, kültürünü en güzel şekilde 
öğrenmesini arzu ettiniz. Ve okulumuz da bu çizgide yıllardır bu eğitim hizmetini yürütmenin gayreti içinde 

oldu.

Büyüklerimizin bu okulları açarken ortaya koymuş olduğu himmet ve dualar en büyük motivasyon 
kaynağımız oldu.  Evlatlarınızı bu kurumlara emanet ederken siz değerli velilerimizin ortaya koyduğu 

fedakarlık  ve  eğitim dönemi içinde çocuklarımızda gördüğümüz güzel gelişmeler ise elde edebileceğimiz 
en güzel hediye…

Gayret bizden, Tevfik Allah’tan cc.

Bir dahaki sayıda tekrar görüşmek duasıyla…

Mahmut İNAL
Özel Biltek Fayda Anadolu Lisesi Müdürü
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Edep, hayatı anlamlı yaşama çabasıdır. Hayatın 

güzelliklerinin farkına varma ve bu güzelliklere güzellik 

katmaktır. Edep, insanı karanlıktan aydınlığa taşıyan 

ışıktır. Bu ışık öyle bir ışık ki insanın hem dünyasını hem de 

ahiretini mâmûr eder. Ebedi lütuflara kavuşmanın ön şartı 

edepli olmaktır.   Edep, hayatın her alanında insanın en çok 

dikkat etmesi gereken davranış şeklidir. Kişi hem toplum 

içerisinde hem de münferit kaldığı zaman dilimlerinde asla 

edebi elden bırakmamalıdır. 

İnsanın değeri şüphesiz edebi kadardır. Nitekim edebi 

gözetmeyen Hakkın rızasını kazanamaz. İnsanı mukaddes 

yapan ve diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden 

biri edeptir.  Edep, ilimden önce gelir. İlmin nasıl tasarruf 

edileceğinin kriterlerini de ortaya koyar. Edep sahibi olmak 

kişiyi yanlış yapmaktan alıkoyar. Ayrıca toplum nezdinde 

sevilmesine ve itibar sahibi bir fert olmasına olanak 

sağlar. Her haliyle edep dairesinde olan kişi daima hakkın 

huzurunda olduğunun bilincindedir. Bu şuurla hareket eden 

her şeye hikmet nazarıyla bakar. Edebe dikkat etmeyen ise 

yaşamın sırrına vakıf olmamış kişidir. 

Edeple hareket eden lütufla mükâfatlandırılır. İnsan; ilmi, 

edebi ve güzel ahlakı sebebiyle eşrefi mahlukattır.  Aksi 

takdirde bu güzel huylara sahip olmayan hayvandan da 

daha aşağıdadır. İblis’in Cennetten kovulmasının sebebi de 

bir nevi edep çizgisini aşması ve kibirli davranmasıydı. 

Hz. Adem ise edebi ve tövbesiyle tekrar Hakk’ın rızasına nail 

olmuştur.  

Gönül kapısının eşiğinde olmak ve bu kapıdan içeri girmenin 

temel şartı edepli olmaktır. Bu konuyla ilgili takdire şayan 

bir örnekle devam etmek istiyorum:

Bir zamanlar İran’da bilginler ve şairler, “suskunlar meclisi” 

adıyla bir topluluk oluşturmuşlardı. Üye sayısı otuz kişiydi 

ve bunu arttırmıyorlardı. Üyeliğin ilk şartı çok düşünmek, az 

yazmak ve çok az konuşmaktı.

“O zamanlar meşhur şair ve bilgin Molla Camî, bu meclisin 

talepkarıydı. Günün birinde suskunlar meclisinin bir 

üyesinin öldüğünü duyunca, onun yerine aday olmak için 

bilginlerin bulunduğu köşke geldi. Kendisini karşılayan 

kapıcıya bir şey söylemeden ismini bir kağıda yazarak 

o sırada toplantı halinde bulunan suskunlar meclisine 

gönderdi.

edebe dair
Muhammed Eşref TOPDEMİR

Tasavvuf yar olup bar olmamaktır
Gül-i gülzar olup har olmamaktır

Tasavvuf, dost olup kimseye yük olmamaktır. 
Gül bahçesinin gülü olup diken olmamaktır.
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Meclis üyeleri bu teklifi görünce biraz üzüldüler. Molla Camî 

oraya layık bir bilgindi ama ölen üyenin yerine başka birini 

almışlardı. Yeni bir üye için yer yoktu.

Meclisin başkanı, bir bardağı tamamen suyla doldurduktan 

sonra Molla Camî’ye gönderdi. Zeki bilgin durumu kavramıştı. 

Bir damla daha olsa bardak taşacaktı. Bunun üzerine o da 

hemen oracıktaki bir gül dalından küçük bir yaprak koparıp, 

nazikçe suyun üstüne koyuverdi. Bardak taşmamıştı. Bunu 

içeri gönderdi. Meclistekiler bu kibar cevabın manasını 

anlamışlardı: Zarif insanların yeri başkaydı.

Üyeler, bu değerli bilgini de aralarına almaya karar verdiler. 

Başkan listeye Molla Camî’nin adını ekledi. Otuz sayısının 

sonuna bir sıfır koyarak, 300 yazdı. Bununla Molla Camî 

sayesinde, meclisin değerinin on misli arttığını belirtiyordu.

Listenin son şekli Molla Camî’ye gelince meseleyi anladı. 

Ancak sayının büyük gösterilmesinden hoşlanmadı. 

Sağdaki bir sıfırı silerek, otuz sayısının soluna koydu. Yani 

030 yazdı. Alçak gönüllü Molla Camî, böylece kendisini solda 

sıfır sayıyor, bardağı taşırmadığı gibi, o meclisin yapısını da 

etkilemeyeceğini söylemek istiyordu. Diğer üyeler bunu 

görünce saygı ve hayranlıkları bir kat daha artmış olarak 

suskunlar meclisinin yeni üyesini selamladılar.” 

İşte burada olduğu gibi insan bulunduğu ortama fazla 

gelmemeli yani oraya yük olmak yerine bir güzellik 

katmalıdır. Nitekim tasavvufun tanımı ve temel öğretisi de 

budur. 

Tasavvuf yar olup bar olmamaktır

Gül-i gülzar olup har olmamaktır

Tasavvuf, dost olup kimseye yük olmamaktır. 

Gül bahçesinin gülü olup diken olmamaktır.

Bu beyitle de konunun ehemmiyetinin altı çizilmiştir.
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Divan şairlerimizden Nâbî, Peygamberler şehri Urfa’nın manevi ikliminde iyi bir eğitim 

alarak çocukluk ve ilk gençlik yıllarından sonra İstanbul’a göçtü.  Nâbî, 17. yüzyıl Türk 

edebiyatının tanınmış şairlerinden biri olması hasebiyle ve kendi doğum yerini şu 

şekilde belirtmiştir:

‘’Hakimiz mevlididir hazret-i İbrahim’in

Nabiya rast makamında Ruhâviyiz biz’’

Yukarıdaki beyite bakarak şairin Urfa’da (o zamanlardaki adı Ruhâ) 

doğduğunu görmekteyiz. Doğum yılı 1642’ dir. Nâbî’nin asıl adı Yusuf’tur.

Tasavvuf terbiyesi de görmüş olan Peygamber aşığı Nâbî, padişah IV. 

Mehmed döneminde hacca gitmek üzere bir kısım devlet erkânıyla 

birlikte yola çıktı. Kafile, Medine-i Münevvereye yaklaştığında, 

Nâbî’nin Hz. Peygamber’e bir an önce ulaşma özlemiyle gözüne 

uyku girmedi. Kafiledeki bir devlet adamının, ayaklarını kıbleye 

doğru uzatarak uyuduğunu gören Yusuf Nâbî bu duruma çok 

içerlenmiş. Hz. Peygamber’in beldesinde, böyle bir hali bir türlü 

hazmedemeyen ve çok üzülen ayrıca edebe aykırı bulan Nâbî, 

içinden gelen bir ilhamla aşağıdaki gazeli söyler:

“Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hudâdır bu
Nazargâh-ı ilâhidir Makâm-ı Mustafa’dır bu’’

(Cenab-ı Hakk’ın nazargâhı ve O’nun sevgili peygamberi Hz. 

Muhammed Mustafa’nın(sav) makamı ve beldesi olan bu 

yerde edebe riayetsizlikten sakın.)

Felekte mâh-i nev Bâbü’s-selâm’ın sîne-çâkidir
Bunun kandili Cevzâ matlâ-i nûr-i ziyâdır bu

(Gökyüzünde hilâl, O’nun selâm kapısının yüreği yaralı âşığıdır. 

Semadaki Cevza’nın nur ve ışık kaynağı O’dur )

Habîb-i kibriyâ’nın hâbgâhıdır fazilette
Teveffuk kerde-i arş-ı Cenâb-ı Kibriyâdır bu

Niyazi ÖZDEMİR

şair
yusuf nâbî ve
edep
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(Burası, Allah (cc)’ın sevgilisinin ebedî istirahatgâhının, türbesinin bulunduğu yerdir ve fazilet bakımından 

Cenâb-ı Hakk’ın arşının bile üstündedir.)

Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-ı adem zâil
Amâdan açtı muvcûdat çeşmin tûtiyâdır bu

(Bu mübarek toprağın ziyasından yokluk karanlığı sona erdi. Varlık âlemi, körlük ve yokluktan 

gözünü onun sürmesiyle açtı.)

Mürâât-i edeb şartıyla gir Nabî bu dergâha Metâf-i
kudsiyândır bûse-gâh-ı enbiyâdır bu

(Ey Nâbi, bu dergâha edep kurallarına uyarak gir. Zira, burası meleklerin etrafında pervane 

gibi döndüğü, peygamberlerin hürmetle öptüğü mübarek bir makamdır.)

Nâbî bu şiiri yolda yazar. Kafile şafak vakti Medine-i Münevvere’ye girdiğinde Ravza-i 

Mutahhara’nın minarelerinden sabah ezanı okunmaktadır. Müezzin, ezanın 

ardından Türkçe bir şiir okumaya başlar. Nâbî, dikkat eder, 

okunan kendi şiiridir. Hemen minarenin kapısına koşar. Nâbî, 

müezzine: “Allah aşkına, okuduğun bu şiiri nerden öğrendin?” 

der. Müezzin şöyle cevap verir:

“Bu gece rüyamda Efendimiz (s.a.v) ’i gördüm, bana dedi ki: 

Ümmetimden Nâbî adında bir şair, benim hakkımda şu şiiri 

yazdı, hoşuma gittiği için bunu okumanı arzu ediyorum. 

Ben de rüyamda Efendimizden öğrendiğim beyitleri aynen 

okudum.”

Nâbî, sevincinden oracığa bayılıp düşer. Onun, bu iltifata, Hz. 

Peygamber’e duyduğu edep ve muhabbetten dolayı nâil olduğu 

bilinir.

Tasavvufta edep ile ilim aynı kefe içerisinde yekvücut olur. 

Ne denli ilim sahibi de olsan edep yoksunu isen senin 

kıymeti harbiyen yok demektir. Öyle ya irfan deryası 

Anadolu’nun birçok yerinde medreselerde alim 

(müderris) kapıları çok küçüktür. Bunun nedeni edebin 

ne denli mühim olduğudur. O kapılardan edeple girilip 

lütufla dönülürdü.

Edep konusunda büyüklerimize ait, elmas değerinde 

sözler vardır. Bunlardan bazılarına bakalım: Hz. Ali 

(r.a.) şöyle diyor: “Hiçbir süs, edep kadar güzel değildir.”, 

“Edebin ne kadar mühim olduğunu bilseydiniz, Allah’tan rızık 

yerine edep isterdiniz.”

Şu beyit de anonim olmuş: 

“Ehl-i irfan meclisinde aradım kıldım talep,
 Her hüner makbul ise de, illâ edep, illâ edep.”

Ecdadımız edebe o kadar çok ehemmiyet vermekteydi ki “Edep ya hu” 

yazılı levhayı evinin en itibarlı yerine asarlardı. Kısaca ecdadımız için edep başa 

taç idi.
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kulluğun
tacı
edep
Ali ÖKTÜLMİŞ

Edep bir tâc imiş nûr-î Hûda’dan.
Giy ol tâcı emîn ol, her belâdan. 
La Edrî
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İman edeple kemale erer. İlim edep sayesinde güzelleşir. Mürid edeple ancak yol 

alabilir. Zikir  edeple yapılırsa faydalı olur. İbadetler edeple yapılırsa kabul olur. 

Tevbe, edebe sarılmakla makbule geçer. Seyru sülük edebe riayet etmekle hâsıl 

olur. Özetle her iş edeple mükemmel olur, güzelleşir. Gavs-ı Kasrevî (k.s.) demiştir 

ki: “İslam dini adaptan ibarettir. Her şeyde adap lazımdır.” Bütün edepler de 

Rasûlullah Efendimiz’den (s.a.v) alınıp öğrenilir. 

Hz. Aişe anlatır: “Resul-i Ekrem (s.a.v) bir gün Ashab-ı Kiram’ı ile oturuyordu. 

Yanında Hz. Ebu Bekİr ve Hz. Ömer vardı. Hz. Abbas içeri girince, Hz. Ebu Bekİr 

kalkarak yerini ona verdi. Hz. Abbas, Resul-i Ekrem (s.a.v) ile Hz. Ebu Bekir arasına 

oturdu. Bu hareketinden dolayı Resul-i Ekrem (s.a.v) “Büyüklerin kadrini büyükler 

bilir.”  buyurdu. Sonra amcası Abbas’a dönerek bir şeyler anlatmaya başladı. 

Resulullah (s.a.v), Hz. Abbas’la konuşurken sesini o kadar alçalttı ki Hz. Ebubekir 

ve Hz. Ömer’e Resulullah’ın sesine bir şey oldu” düşüncesi geldi. Hz. Abbas gidince 

hemen Hz. Ebubekir, “Ya Resulallah! Bir rahatsızlığınız mı var? diye sordu. Resul-i 

Ekrem “Hayır” cevabını verince çok yavaş konuştunuz da ondan sordum” dedi. 

Bunun üzerine Resul-i Ekrem (s.a.v.): “Cebrail size, benim yanımda alçak sesle 

konuşmanızın emrini getirdiği gibi bana da amcam Abbas’ın yanında alçak sesle 

konuşmam emrini getirdi” buyurdu.

Abdullah b. Mübârek demiştir ki: “Kim edepleri hafife alırsa sünnetlerden mahrum 

bırakılarak cezalandırılır. Sünnetleri hafife alan farzlardan mahrum bırakılarak, 

farzları hafife alan da marifetten mahrum bırakılarak cezalandırılır.”

Edep iledir âlem-i nizâm.
Edep iledir kemâl-i âdem. 

                                     (La edrî)

Musa aleyhisselam zamanında, İsrailoğulları’nın rızkı gökten gelirdi. Bir zahmete 

ve sıkıntıya girmeden Allah Teâlâ’nın lütfu kereminden beslenirlerdi. Musa 

aleyhisselâmın kavmi arasında bu İlâhi yardımın kıymetini ve değerini bilmeyen 

cahiller çoktu. Bunlar, verilen nimetlere nankörlük ederek: “Biz toprakta yetişen 

soğan, sarımsak, mercimek gibi yeşilliklerden ve sebzelerden isteriz.” dediler. 

Yaptıkları bu edepsizlik, gelen sofranın kesilmesine sebep oldu. Ekmekleri gelmedi. 

Bıldırcın kuşunun etiyle kudret helvasını bulamaz oldular. Yemek ihtiyaçlarını 

karşılamak için toprağı işlemek zorunda kaldılar. Bahçe bellediler, tarla sürdüler, 

ekin ekip biçtiler. Yorgunlukları yanlarına kâr kaldı.  Musa aleyhisselâm bunlar için 

tekrar şefaatçi oldu. Rabbine niyazda bulundu. Keremi bol olan Allah, içinde çeşitli 

nimetlerin bulunduğu tabaklarla dolu sofrayı gökten indirdi. Bu sefer Hz. Musa 

(a.s.) onlara yalvararak uyardı: “Bu sofra devamlıdır. Yeryüzünden kalkmayacak ve 

eksilmeyecektir. Alemlerin Rabbi olan Allah’ın sofrasında aç gözlülük etmek, hırsa 

kapılmak nankörlüktür.”

Musa aleyhisselâm sanki onları hiç uyarmamış gibi, bu edep yoksunu küstahlar, 

kendileri için gelen sofradan yemek aşırdılar. Dilenci karakterli görgüsüzlerin hırsı 

yüzünden bu ilahi rahmet kapısı kapandı.

Hadd-i zâtında kim olmazsa edib.
Feleğin sillesi eyler te’dib. 
                                             (Nabi)



10 Fikir Taşı  05 - 2020

İslâmiyet üç rükün üzerinde durur 

ve bu üç esas üzerinde devam eder:  

itikat, ubudiyet ve güzel ahlaktır. 

Güzel ahlak diğer ikisini korur. Eğer 

güzel ahlak olmazsa diğerlerinin ruhu 

kalmaz.

Büyük ârif Ebû Hafs hazretleri şöyle 

demiştir: Tasavvuf, baştan başa 

edepten ibarettir. Çünkü her vaktin, 

her makamın bir edebi vardır. Her 

halin de bir edebi vardır. Vakitlerle 

ilgili edebe riayet edenler, veli olan 

kimselerin makamına ulaşırlar. Edebi 

terk edenler, Allah Teâlâ’ya yakın 

olduklarını zannettikleri halde, O’ndan 

uzaktırlar. Bazı kullar da vardır ki 

kendilerinin zannettiklerinden daha 

yüksek bir mertebeye sahip, daha 

sevgilidirler.

Abdurrahman Tahi hazretleri edebin 

lüzumuna işaret ederek şöyle 

buyurmuştur:

“Yeni intisap eden sufilere talimatı 

sağlam bina ediniz, onları güzelce 

eğitiniz. Bildiğiniz şeyleri sohbet 

üslubu içinde öğretiniz. Tarikatın 

adabını onlara güzelce belirtiniz. Eğer 

bazı sufiler müritliklerini zamanla 

kaybediyorlarsa bunun sebebi: adab 

ve eğitim eksikliğidir.

Gezdim Halep’i, Şam’ı
Eyledim ilm-i talep,
Meğer ilim bir hiç imiş,
İllâ Edep İllâ Edep!
                    (Yunus Emre)

Alvarlı Muhammed Lütfi hazretleri de 

bir beytinde şöyle der:

Olur isen ehl-i edep
Edep saadete sebep
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Rabbimizin bütün insanlığa hitap eden bir kelâmı olan 

Kur’an, Arapça olarak 23 yıllık bir süreçte indirilmiştir. Buna 

Kur’an’da şu ayetle işaret edilir. “İşte böylece biz onu Arapça 

bir Kuran olarak indirdik…” (Taha suresi, 113. ayet.) Kur’an’da 

olan mucizevî tatlılık, güzellik, etkileyicilik ve çok yüksek 

edebî zevk ancak onu dikkatle okumakla anlaşılabilir. 

Kuran-ı Kerim’i okuyan kimse doğrudan doğruya Allah’ın 

sözünü dinlemiş ve Allah ile muhatap olmuş demektir. Bu 

çok şerefli muhataplığı kazanabilmek için Kur’an okumayı 

öğrenmek gerekir. Sevgili Peygamberimiz (sav), “Sizin en 

hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” (Buhari, Fedailu’l-

Kur’ân, 21) buyurarak Kur’an öğrenmenin büyük faziletine 

işaret etmiştir.

Kur’an’ın üsluplarındaki güzellik, söz sanatlarındaki 

zenginlik, az sözle pek çok şeyler anlatması, kalp ve 

ruhu etkisi altına alan akıcı ahengi, harf ve kelimelerinin 

seçimindeki ruhu okşayan zevk gibi birçok özelliği mucize 

derecesindedir. Bütün İslam âlimleri, Kur’an’ın bu belagat 

seviyesine insanların yetişemeyeceği konusunda görüş 

birliği hâlindedirler. Bundan dolayı, peygamberimizin en 

büyük mucizesi Kur’an’dır. Çoğu kimseler, sadece Kur’an’ı 

dinlemekle “Bu güzel söz asla bir insan sözü olamaz. Bu 

ancak Allah kelâmıdır.” diyerek Müslüman olmuştur. Elbette 

değil bir insan, bütün insanlar toplansa Allah’ın sözü kadar 

güzel ve mükemmel bir söz söyleyemezler. Kur’an buna şu 

ayetle işaret eder: “…Andolsun insanlar ve cinler bu Kuran’ın 

bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirine de 

destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler.” (İsra 

suresi, 88. ayet.)

Peygamberimiz’in Kur’an okumanın fazilet ve değerine 

işaret eden pek çok hadisleri vardır. Onlardan bir kısmı 

şöyledir: 

“Kullar Allah’a ondan nâzil olan şu Kur’an’la yaklaştıkları gibi 

hiçbir şeyle yaklaşamazlar” (Tirmizi)

“Kur’an’ı okuyunuz Muhakkak ki o, kıyamet günü dostlarına 

şefaat edici olarak gelecektir.” (Müslim)

“Kur’an’ın acaiblikleri, hârikaları tükenmez. Çok okumakla 

eskimez. Onu okuyunuz. Çünkü Allah, onu okumanın her bir 

harfine karşılık (en az) on sevap verir.” (Hakim)

Tarih boyunca Müslümanlar, Allah’ın kelâmı olan yüce 

Kur’an’a çok büyük önem vermişlerdir. Bir ibadet aşkıyla 

okumuşlar, ezberlemişler, dinlemişler, yazmışlar, öğrenmiş 

ve öğretmişlerdir. Kur’an bilen veya öğrenen kimseler bunun 

kıymetini iyi bilmeli, düzenli olarak mümkünse her gün 

okumaya çalışmalıdır. Cafer-i Sadık şöyle buyurmaktadır: 

“Her kim genç yaşta ve iman halinde Kur’an okursa, Kur’an 

onun et ve kanına karışır; yüce Allah böyle birini üstün 

meleklerle birlikte kılar ve Kur’an da cehennem ateşiyle 

onun arasında engel olur. Kur’an şöyle der: ‘Allah’ım! Bana 

amel edenin dışında herkes yaptığının mükâfatını aldı; 

öyleyse bunu da mükâfatların en güzeline ulaştır.’’

Ayrıca ömür boyunca Kur’an okumayı hiç bırakmamalı 

ve sürekli olarak başından sonuna kadar Kur’an’ı okuyup 

hatmetme gayreti içinde olmalıdır. Kur’anı hatmetmenin 

önemi hakkında Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur: 

kur’an-ı kerim
okumanın

fazileti
Ömer Faruk GÜNGÖR
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Bir defasında kendisine, “Ey Allah’ın Resûlü, Allah’a hangi 

amel daha sevimlidir?” diye sorulduğunda “Kur’ân’ı başından 

sonuna okuyup, bitirdikçe yeniden başlamaktır” cevabını 

vermiştir. (Tirmizî, Kırâat 4) Muâz bin Cebel (radıyallahü 

anh) şöyle rivâyet etti: “Ben, Resûlullah ile beraber bir 

seferde bulunuyordum. Bu sırada; ‘Yâ Resûlallah! Bize 

faydalanabileceğimiz bir şey anlatın” dedim. O zaman 

Resûlullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle 

buyurdu: 

Eğer sa’îdler gibi yaşamayı, şehîdler gibi ölmeyi, haşir 

gününde kurtulanlardan olmayı, kıyâmet gününün dehşetli 

sıcağından Arş’ın gölgesinde gölgelenmeyi, dalâletten 

kurtulup hidâyet üzere olmayı istiyorsanız Kur’ân-ı Kerîm 

okumaya devam ediniz. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm Rahman’ın 

kelâmı, şeytana karşı sağlam bir kale, mizanda sevâbın ağır 

gelmesine vesiledir.”

Kur’an’da, öyle bir tatlılık var ki en tatlı bir şeyden dahi 

usandıran çok tekrar, Kur’an okuyanlar için söz konusu 

olmaz. Hatta değil usandırmak, belki kalbi çürümemiş ve 

zevki bozulmamış insanlara tekrar tekrar okumak tatlılığını 

arttırdığı, eski zamandan beri herkesçe bilinen Kur’an’ın bir 

mucizesidir.

Kur’an okuyan kişilerin ona olan saygı ve hürmetlerinin bir 

göstergesi olarak abdestli olmaları gerekir. Allah, bunu 

Kur’an’da şöyle emretmiştir: “Ona ancak tertemiz olanlar 

dokunabilir” (Vakıa suresi, 79. ayet.) Ayrıca Kur’an’ı güzel 

okuma kuralları demek olan “tecvid kaidelerine” uygun bir 

şekilde, yavaş yavaş ve mümkünse manalarını da anlamaya 

çalışarak okumak iyi bir davranış olur. Kur’an’ı özenle 

okumaya işaret eden bir ayet-i kerimede Allahü Teala 

şöyle buyurmuştur: “…Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku.” 

(Müzzemmil suresi, 4. ayet.) 

Rabbim bizlere Kur’an’ı okuyup idrak edenlerden olmayı 

nasip etsin. 
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şiir ve
kelime
Yılmaz GÖK

Düşünmemiz gereken bir konu var. Eskiler neden şiir 

yazmışlar? Bir insan neden şair olur? Kadim gelenekte 

şiire ve söze çok büyük önem verilmiştir. Efendimiz 

zamanında şiirin bir gayesi sevgililer sevgilisini anlatmak 

ve onu methetmekti. Peygamberimizin şiirlerini beğendiği 

bazı şairlere ödüller verdiği, bazılarına da özel dualarda 

bulunduğu da rivayet edilmektedir. Sahabe efendilerimiz 

müşriklere karşı sadece kılıçlarıyla değil sözleriyle de 

mücadele vermişlerdir.

Söylediği bir kasideden dolayı Peygamber Efendimiz 

tarafından hırka ile ödüllendirilen Kâ’b bin Züheyr büyük bir 

şerefe nail olmuştur. Efendimiz bürdesini (hırkasını) çıkarıp 

onun omuzlarına koymuştur. Bu sebeple Kâ’b bin Züheyr’in 

kasîdesi, “Kasîde-i Bürde” ismi ile meşhur olmuştur. 

Efendimizin vefatından sonra yazılan naatların, mevlitlerin 

de gayesinde kalplerde çağlayan muhabbeti duyurmak 

vardı. Bunu duyurmanın en güzel yolu ise şiir olmuştur.

Yunus Emre hazretleri ilahi aşkını anlatmak ve sarı çiçeğe 

sorduklarını bizim de duymamızı istediği için şiiri tercih 

etti. “Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil.” diyen 

Fuzuli derinden yaşadığı peygamber sevgisini ve ilahi aşkını 

şiirleriyle dile getirdi. “Ben yaşadığım sürece Kur’an’ın 

kölesiyim, Muhammed Mustafa’nın yolunun tozuyum. Kim 

benden bunun dışında bir şey naklederse ben o sözden 

de o sözü söyleyenden de şikayetçiyim” diyen Hz. Mevlana 

sevgisini şiir ile dile getirmiştir. Hatta Mevlevi geleneğine 

mensup olanlar şiiri Hz. Mevlana’nın ve Mevleviliğin bir 

sünneti olarak görmüşler şiire büyük önem vermişlerdir.

Biraz daha yakın zamana gelecek olursak Nuri Pakdil 

Kudüs’e olan hassasiyetini ve aşkını şiirle haykırdı. Üstad 

Necip Fazıl bir dizesinde “Bana yakan gözlerle bir kerecik 

baktınız, ruhuma büyük temel çivisini çaktınız.”  diyerek 

mürşidinin nazarını şiir ile anlatmıştır.
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Şiir güzeli ve muhabbeti anlatmakta bir araç ve hikmet 

kapısı olmuştur. Şiir yazamıyor olabiliriz fakat şiire karşı 

ilgisiz olamayız. Şiir gönüllere bir ilaçtır. Aynı zamanda 

şiir gençlerimizin sözlü ifade becerilerini geliştiren bir 

unsurdur. Yine şiir ezberlemek hafızayı geliştirmekle 

kalmaz örneğin Hz. Mevlana’dan üç beyit ezbere bilen 

kişinin gönül dünyasında bir güzellik tezahür eder. Şiir; yeri 

gelir ümitsizlik denen karanlık çukurda bize bir nur olur, 

yeri gelir bir kahramanlık haykırışı, yeri gelir aziz bir milletin 

marşı olur.

Bir de sahip çıkmamız gereken kadim kelimelerimiz 

var. Günümüzde yavaş yavaş unutulmaya başlayan bazı 

kelimeler ya birileri tarafından bizlere unutturuldu ya da biz 

sahip çıkamadık. Kalpte ne varsa dil onu söyler, şüphesiz 

dilde olan da kalbe sirayet eder. Kelimeler toplumun ve 

insanın karakterinin bir parçasıdır.

Bu kelimelerden bahsetmeden önce bir dönem boyunca 

hem şiir ezberleme hem kelimelerimizi öğrenme 

konusunda büyük gayret ve ilgi göstererek bizleri mutlu 

eden tüm öğrencilerimize de teşekkür ediyoruz.

Manalarıyla yitip gitmeye başlayan aşağıdaki kelimelerimize 

lütfen sahip çıkalım. Bu kelimelerin sadece anlamlarını 

bilmekle kalmayalım manalarını yaşayalım. Dilini ve dinini 

hissederek yaşayan insan bir adım öndedir.

“İnsandan insana şükür ki fark var.”

“Kelime: Arapça yara, iz demek. İnsanın çıkardığı sese lafız 

denir ve bu atmak demektir. Eğer bu lafız bir anlam taşıyorsa 

ve karşıdakinde bir iz bırakıyorsa buna kelime denir. Kelime 

iz bırakmak demektir.”          

Kadirşinas: Kıymet bilen, iyilikbilir.

Alicenap: Cömert, yüce gönüllü

Kadim: Eski, ezeli

Letafet: Güzellik, hoşluk

İzan: Anlayış, anlama yeteneği

Basiret: İdrak etme

Naif: Saf, sade, doğal

Vakur: Ağırbaşlı, onurlu

Müsterih: Gönlü kaygılardan uzak,içi rahat olan.

Hürmet: Saygı

Hicap: Utanma

Aklıselim: Doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği, sağ duyu.

Vefakâr: Vefalı
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satrancın hikâyesi ve 
üslü sayılar

Abdulaziz TOSUN

Satrancın kayıtlara göre ilk kez MS. 570 yıllarında 

Hindistan’da oynandığını biliyoruz. Daha önce Çin’de de bu 

oyunun oynandığı rivayet ediliyor.

Rivayet olunur ki bunu bulan Brahman rahibi Şah’a bir ders 

vermek istemiş. ”Sen ne kadar önemli bir insan olursan 

ol, adamların, vezirlerin, askerlerin olmadan hiçbir işe 

yaramazsın” demek istemiş.

Şah bu durumdan memnun görünmüş, ”Peki, oyunu ve 

dersini beğendim. Dile benden ne dilersen” demiş. Rahip 

bu olay üzerine Şah’ın alması gereken dersi hala almadığını 

düşünerek ”Bir miktar buğday istiyorum” demiş.

”Sana bulduğum bu oyunun birinci karesi için bir buğday 

istiyorum. İkinci karesi için iki buğday istiyorum. Üçüncü 

karesi için dört buğday istiyorum. Böylece her karede, bir 

önceki karede aldığımın iki misli buğday istiyorum. Sadece 

bu kadarcık buğday istiyorum” demiş.

Şah, kendisi gibi yüce ve kudretli bir şahtan isteye isteye 

üç beş tane buğday isteyen bu rahibin, küstahlığa varan 

alçakgönüllülüğüne sinirlenmiş ve ona bir ders vermek 

istemiş. ”Hesaplayın. Hak ettiğinden bir tane fazla buğday 

vermeyin” demiş.

İşte hesap;

Hesaplamaya ilk kareler kolay gitmiş.

1. Kareye bir buğday,

2. Kareye iki buğday,

3. Kareye dört buğday…

Ancak 10. Kareye gelindiğinde 1023 buğday vermeleri 

gerekmiş. Bu yaklaşık bir avuç buğdaya karşılık gelir; 

hesabın hep böyle gideceğini, hep rahibe böyle üç beş 

buğday vereceklerini zannetmişler.

1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512 + 1024 = 2047 

buğday tanesi 15. Kare yalnızca 

1.5 kilo buğday vereceklermiş.

25. Kareye gelince 1.5 ton olduğunu görmüşler ama fazla 

heyecanlanmamışlar.

31. Kareye gelince, bu işin şakasının olmadığını anlamaya 

başlamışlar. Çünkü vermeleri gereken buğday 31. karede 

92 ton olmuş.

49. Kareye geldikleri zaman 24 milyon ton buğday vermeleri 

gerekmiş. Bu ise Türkiye’nin bir yıllık buğday üretiminden 

daha fazla.

54. Kareye geldiklerinde ise 771 milyon ton buğday 

vermeleri gerekiyor. Bu da dünyamızın bugünkü ölçülere 

göre bir buçuk yıllık buğday üretimi.

”Madem başladık hesaplara devam edelim” deyip 

bitirmişler.

64. kare de tamamlandığında bugünkü ölçülerde dünyanın 

1500 yıllık buğday üretimini rahibe vermeleri gerektiği 

ortaya çıkmış.

Bu hikayenin sonu bilinmiyor. Rahip bir miktar buğdaya razı 

olup gitti mi yoksa Şah’tan iyi bir azar mı işitti bilmiyoruz. 

Satrancın günümüzden yaklaşık 1300 yıl önce bulunduğunu 

ve eskiden de dünyanın yıllık buğday üretiminin daha az 

olduğunu göz önüne alırsak rahibe olan borcumuzu hala 

ödemediğiniz, hala borçlu olduğunuz ortaya çıkar. Allah’tan 

bu borcun faizi yok!

Bu upuzun ifadelerle anlattığımız sayının matematik 

dilindeki ifadesiyle anlatımı şöyledir:

1+2+22+23+24+…+263 = 264 – 1 = 18 446 744 073 709 551 615

(on sekiz kentilyon dört yüz kırk altı katrilyon 

yedi yüz kırk dört trilyon yetmiş üç milyar yedi 

yüz dokuz milyon beş yüz elli bir bin altı yüz on 

beş)
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neden bilinmeyene
x denir?
Muhammed Emin SOLMAZ

Matematikte, cebirde bilinmeyen neden hep “X” ile gösterilir 

merak ettiniz mi? 

Eminim ki merak etmişsinizdir. 

Bildiğiniz gibi Cebirin temellerini El Harezmi atmıştır. 

Cebir sözcüğü de Harezmi’nin “El’Kitab’ül-Muhtasar fi 

Hısab’il Cebri ve’l-Mukabele” (Cebir ve Denklem Hesabı 

Üzerine Özet Kitap) adlı eserinden gelmektedir. Bu eser 

aynı zamanda doğu ve batının ilk müstakil cebir kitabı olma 

özelliğini taşımaktadır.

Bugünkü Batı bilimi, matematiği ve mühendisliği olarak 

bildiğimiz, aslında miladın ilk bir kaç yüzyılında Persliler, 

Araplar ve Türkler tarafından oluşturulmuştur.

Matematiksel ilme sahip bu kaynaklar sonunda 11. ve 

12. yüzyıllarda Avrupa’ya, yani İspanya’ya ulaştılar. Ve 

ulaştıklarında bu matematiksel ilmi Avrupa dillerinden 

birine tercüme etmeye muazzam bir ilgi vardı. Ama bazı 

sorunlar vardı. Sorunlardan biri: Arapçada Avrupalı bir 

gırtlağın çok fazla pratik yapmadan çıkaramayacağı bazı 

sesler var. Ayrıca bu sesler Avrupa dillerinde mevcut olan 

karakterlerle ifade edilemiyorlar da.

İşte suçlulardan biri. Bu şīn harfi ve bizim dilimizde ş 

harfinin çıkardığı sese karşılık geliyor 

— “ş” Aynı zamanda “bir şey” anlamına gelen “şeylan” 

kelimesinin baş harfi. Tıpkı İngilizcedeki tanımlanmamış, 

bilinmeyen şey anlamındaki “something” kelimesi gibi.

Arapçada bu kelimeyi belirli tanımlık edatı -“al”- ekleyerek 

belirleyebiliriz. Şimdi al-şeylan oldu; “bilinmeyen şey” Ve bu 

kelime matematiğin ilk zamanlarından beri mevcut, tıpkı bu 

10. yüzyıldan kalan kök almada olduğu gibi.

Orta Çağ’ın bu kaynakları tercüme etmekle görevli 

bilginlerinin sorunu, şīn harfinin ve şeylan kelimesinin 

İspanyolcaya çevirilememesiydi. Çünkü İspanyolcada bu ş 

harfi ya da “ş” sesi mevcut değildi. Böylece kurul tarafından, 

CK sesinin; “k” sesinin alınıp Antik Yunancanın Kai harfine 

dönüştürüldüğü bir kural ortaya attılar.

Sonradan bu kaynaklar herhangi bir ortak Avrupa diline, 

yani Latinceye çevrilirken Yunan Kai harfinin yerine Latin 

X harfini koydular. Ve bu olduğunda, söz konusu materyal 

Latinceye çevrildiğinde, matematik kitaplarının neredeyse 

600 yıllık temeli oluşmuş oldu.

Şu anda sorumuzun cevabını biliyoruz. Bilinmeyen neden 

X?

X bilinmeyen, çünkü İspanyolca’da “ş” diyemiyorsunuz.
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l’importance 
d’ apprendre le 

français 
aujourd’hui

(Günümüzde Fransızca Öğrenmenin Önemi)

Filiz DÖNMEZ

Aujourd’hui beaucoup de personnes 

pensent que le français n’est plus si 

utile, que c’est une langue qui se parle 

de moins en moins, etc. Eh bien, 

c’est totalement faux ! C’est vrai que 

la langue française n’a plus la même 

place dans le monde que celle qu’elle 

occupait au XIXe siècle, mais elle a 

tout de même un rôle très important 

et c’est la deuxième langue la plus 

apprise au monde après l’anglais.

Selon moi, les meilleures raisons pour 

apprendre le français aujourd’hui 

sont:

1) Pour le travail !

Oui, on sait aujourd’hui c’est l’anglais 

qui compte pour le travail. Mais 

maintenant, presque tout le monde 

parle anglais et du coup, cela n’est 

plus un “plus” c’est le minimum exigé. 

Par contre, pour ton C.V. savoir parler 

français est un “plus” indéniable. Cela 

te démarquera des autres candidats.

2) Pour aller vivre en France ou 

voyager en France !

La France est le pays le plus visité 

au monde. Si vous allez en France, 

même en touriste c’est toujours 

mieux de savoir parler la langue. En 

plus, les Français parlent très peu de 

langues étrangères.

Si vous voulez vivre en France, 

ou dans un pays francophone, la 

question ne se pose même pas: il 

va falloir que vous appreniez cette 

langue.

3) Pour votre enrichissement 

personnel !

Apprendre une langue c’est connaître 

une autre culture, se tourner vers 

l’autre et cela est la meilleure façon 

de s’enrichir. Surtout si on parle 

d’une langue comme le français ! Le 

français et la France c’est la culture, 

le savoir, les idées, l’histoire, la 

curiosité, les lumières…

4) Vous pourrez parler avec beaucoup 

plus de personnes à travers le monde!

En effet, le français est parlé encore 

dans de nombreux pays et par 

énormément de personnes à travers 

la planète: France, Canada, Belgique, 

Suisse, pays du Maghreb, etc. Et cela 

augmente chaque jour.

5) Vous rencontrerez des personnes 

intéressantes et cultivées !

Le français est la langue des 

personnes raffinées, cultivées… Si 

vous parlez français vous pourrez 

avoir accès aux informations 

véhiculées par des personnes 

intéressantes, par exemple sur 

Internet. Vous pourrez aussi, dans la 

vie de tous les jours, communiquer 

avec des personnes qui ont souvent 

des idées différentes, qui sortent des 

sentiers battus comme on dit.
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GÜNÜMÜZDE FRANSIZCA ÖĞRENMENİN ÖNEMİ

Günümüzde birçok kişi Fransız dilinin artık çok yararlı 

olmadığını, daha az konuşulan bir dil olduğunu vb. 

düşünmektedir. Bu tamamen yanlıştır ! Fransız dilinin artık 

dünyada 19. yüzyıldakiyle aynı yere sahip olmadığı doğrudur 

ama yine de çok önemli bir role sahiptir ve İngilizceden 

sonra dünyada en çok öğrenilen ikinci dildir.

Benim görüşüme göre, bugün Fransızca öğrenmek için en 

iyi nedenler şunlardır:

1) Meslek için !

Evet, bugün iş için önemli olanın İngilizce olduğunu 

biliyoruz. Ama şimdi, neredeyse herkes İngilizce konuşuyor 

ve bu artık bir “artı” değil, gerekli olan minimum bir değerdir. 

Öte yandan, özgeçmişiniz için Fransızca konuşmayı bilmek 

yadsınamaz bir “artı” dır. Bu sizi diğer adaylardan ayıracaktır. 

2) Fransa’da yaşamaya gitmek ya da Fransa’ya seyahat 

etmek için !

Fransa dünyanın en çok ziyaret edilen ülkesidir. Fransa’ya 

giderseniz bir turist olarak bile, dili nasıl konuşacağınızı 

bilmek her zaman daha iyidir. Ayrıca, Fransızlar çok az 

yabancı dil bilmektedir.

Fransa’da veya Fransızca konuşulan bir ülkede yaşamak 

istiyorsanız, şüphesiz bu dili öğrenmek zorunda 

kalacaksınız.

3) Kişisel zenginliğiniz için !

Bir dili öğrenmek başka bir kültürü tanımak, bir başkasına 

dönüşmektir ve  bu zenginleşmenin en iyi yoludur. Özellikle 

Fransızca gibi bir dil konuşursak ! Fransızca ve Fransa, 

kültürdür, bilgidir, fikirlerdir, tarihtir, meraktır, ışıktır...

4) Dünyanın her yerinden daha fazla insanla 

konuşabileceksiniz !

Aslında, Fransızca hala birçok ülkede ve gezegendeki çok 

sayıda insan tarafından konuşulmaktadır: Fransa, Kanada, 

Belçika, İsviçre, Mağrip ülkeleri, vb. Ve bu sayı her geçen 

gün artmaktadır.

5) İlginç ve kültürlü insanlarla tanışacaksınız !

Fransızca, derin ve farklı bilgilere sahip, kültürlü insanların 

dilidir. Fransızca konuşuyorsanız örneğin internet 

üzerinden, ilginç insanlar tarafından aktarılan bilgilere 

erişebileceksiniz. Günlük yaşamda, sık sık farklı fikirleri 

olan, dediğimiz gibi kutunun dışında düşünen insanlarla 

iletişim kurabileceksiniz.
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Das Bildungssystem in Deutschland ist einem stetigen Wandel und häufigen Reformen unterzogen. In den letzten Jahren stand 

vor allem die Umstrukturierung des Gymnasiums von einem neun- zu einem achtjährigen Schulabschluss an. Außerdem wurde 

im Zuge der Bologna-Reform das Studiensystem auf Bachelor- und Masterabschlüsse umgestellt.

Um in Deutschland studieren zu können, muss man Abitur oder Fachhochschulreife haben. Für internationale Studierende 

ist ein vergleichbarer Abschluss notwendig. Das Einrichten einer zentralen Studienplatzvergabestelle ist bisher leider 

noch nicht gelungen, weshalb die Bewerbung nach wie vor direkt an die einzelnen Universitäten geschickt werden muss. 

Die Zulassungsgrenzen werden ebenfalls von der Universität festgelegt und können daher auch innerhalb der einzelnen 

Studiengänge variieren.

In Deutschland gibt es drei unterschiedliche Arten von Hochschulen oder Universitäten. Die Kunst-, Film- oder Musikhochschulen 

bieten praxisorientierte Ausbildung in den jeweiligen künstlerischen Bereichen an. Fachhochschulen dagegen decken die 

wissenschaftlichen und sozialen Fächer ab und legen auch sehr viel Wert auf praxisnahe Ausbildung. 

İlyas İNAÇ

das 
bildungssystem 
in deutschland
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Die dritte Kategorie sind die eigentlichen Universitäten. 

Sie bieten die unterschiedlichsten Studiengänge an 

und decken dabei alle Fächer ab. Auch hier gibt es 

Praxisbezüge, doch der Schwerpunkt liegt auf einer 

soliden theoretischen Ausbildung.

Eine weitere Unterscheidung kann zwischen staatlichen 

und privaten Hochschulen getroffen werden. Staatliche 

Hochschulen werden vom Staat finanziert und berechnen 

keine Studiengebühren. Private Hochschulen dagegen 

finanzieren sich aus Studiengebühren, wodurch diese 

radikal in die Höhe steigen. In Deutschland gibt es deutlich 

mehr staatliche als privat finanzierte Hochschulen.

Da in Deutschland die Bildung für alle gleichermaßen 

erschwinglich sein soll und jedem die Möglichkeit 

eines Studiums gegeben werden soll, sind in einigen 

Bundesländern die Studiengebühren abgeschafft worden, 

in anderen sind sie so gering wie möglich gehalten. 

Außerdem gibt es zahlreiche Möglichkeiten, vom Staat 

Unterstützung zu bekommen, wie etwa Bafög-Zahlungen.

Das Studium an sich ist in Deutschland etwas verschulter 

als in manchen anderen Ländern. Es gibt hauptsächlich 

Vorlesungen der Dozenten und nur zusätzlich noch 

Übungen oder Tutorien. Trotzdem wird versucht in diesen 

Übungen, das theoretisch gelernte praktisch anzuwenden 

und zu belegen. 

Die Noten der einzelnen Semester setzen sich sowohl 

aus den Abschlussklausuren als auch aus Vorträgen, 

Hausarbeiten und praktischen Projekten zusammen. 

Je nach Studiengang kann die Gewichtung und 

Zusammensetzung variieren.

Der Praxisbezug wird außerdem oft durch Pflichtpraktika 

abgedeckt. Für einige Wochen oder Monate müssen 

die Studenten in einem Unternehmen arbeiten und das 

theoretische Wissen des Studiums in der Praxis anwenden 

und Erfahrungen sammeln. Das ermöglicht außerdem, die 

Eingrenzung der späteren Berufswahl.

Die erzielten Abschlüsse sind international anerkannt 

und auch geschätzt. Die Ausbildung an den deutschen 

Hochschulen zählt noch immer zu den besten.

Der erste erreichte Abschluss kann nach sechs bis acht 

Semestern der Bachelor sein. Darauf folgt nach zwei bis 

vier weiteren Semestern der Master. Für beide Abschlüsse 

sind sowohl die bestandenen Klausuren, als auch eine 

themenspezifische Abschlussarbeit notwendig.
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In den Fächern Medizin, Zahnmedizin, Jura und Pharmazie, sowie den 

Lehramtsstudiengängen ist außerdem das Staatsexamen als Abschluss 

nach dem Studiengang notwendig. Auf den Master folgt dann die 

Promotion, als das Erreichen des Doktortitels.

Die akademische Ausbildung in Deutschland soll sowohl fundiertes 

Grundwissen und theoretische Hintergründe als auch fachliche Details 

und praktische Anwendung vermitteln. Nach einem erfolgreichen Studium 

sollen die Absolventen in allen Bereichen der Arbeitswelt erfolgreich sein 

können.

Deutschlands beste Universitäten

Times Higher Education (THE) veröffentlicht jährlich das Ranking der 

1.000 besten Universitäten der Welt. 7 deutsche Universitäten gehören zu 

den Top 100:

 » Ludwig-Maximilians-Universität München (32)

 » Technische Universität München (44)

 » Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (47)

 » Humboldt-Universität zu Berlin (67)

 » RWTH Aachen (87)

 » Eberhard-Karls-Universität Tübingen (89)

 » Charité-Universitätsmedizin Berlin (90

Deutschlands innovativste Universitäten

23 deutsche Hochschulen sind 2019 bei den Reuters Top 100 der 

innovativsten Universitäten Europas gelistet. Die Nachrichtenagentur 

Reuters erstellt das Ranking anhand von zehn Kriterien, darunter die Zahl 

der Patentanmeldungen und die Zahl der zitierten wissenschaftlichen 

Publikationen. Das sind die drei Höchstplatzierten:

 » Universität Nürnberg-Erlangen (2)

 » Technische Universität München (7)

 » Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (11)

Deutschlands älteste Universität

1386 gegründet, ist die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Ruperto 

Carola) die älteste Universität in Deutschland und eine der ältesten in 

Europa. Sie ist eine der führenden Hochschulen für Medizin; in Heidelberg 

ist auch das Deutsche Krebsforschungszentrumangesiedelt. Weitere 

Schwerpunkte sind Neurobiologie, Physik, Chemie, Mathematik und 

Rechtswissenschaften. Die Universität Heidelberg hat als erste deutsche 

Universität Niederlassungen im Ausland gegründet; in Santiago de Chile, 

in New York, Kyoto und Delhi.

Deutschlands internationalste Universität

Fast jeder vierte an der Technische Universität München kommt aus 

dem Ausland. Gemäß THE-Ranking 2019 hat die TUM mit 24 Prozent den 

höchsten Anteil internationaler Studierender. Rekordhalter ist jedoch 

eine kleine, private Musikhochschule in Berlin: An der Bareinboim-Said-

Akademie hatten zu Beginn des Studienbetriebs im Jahr 2016 sogar 97 

Prozent der 37 Studierenden einen internationalen Hintergrund.
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respecting
elders 
Orhan ALİBAŞ

Our great religion Islam teaches us to show affection towards those who are 

younger than us and have lower rank and status than us. It also teaches us to 

show respect to those who are older than us, more knowledgeable than us and 

possess a higher rank and status than us. Almost every day, we surely contact 

and communicate with our elders. ‘Our elders’ here include parents, paternal 

and maternal uncles, elder siblings, other relatives, teachers, spiritual guide, 

scholars  and everyone who are older than us. who are honourable and have a 

greater status and position than us.

Imagine that you are sitting down in a chair waiting to get into the doctors office 

and an older lady enters the room. There are no seats available for her to sit in. 

Would you pretend that you did not see her walk in or would you get up and offer 

her your chair? A good person would get up from the chair and invite the old 

lady to sit down. Respecting elders in Turkish culture  is very important because 

elderly people have a lot of knowledge and wisdom. They have lived for a long 

time and learned many many things. 

Have you noticed how your grandparents know a lot of things, but at the same 

time they need help picking up the heavy things. Old people not only need the 

help of younger ones but they deserve their respect too. You can learn a lot of 

good things from your elders. They can teach you many things from their long 

experience in life. unwise children think that old people are boring, while smart 

kids sit and listen carefully to what the wise old people say. Older people always 

have interesting stories to tell filled with information and experiences they have 

gained in their lives. 

When you respect your elders you care about how they feel. You believe that 

their ideas, thoughts and feelings are important. 

Allah wants all young and old Muslims to be respectful to each other. When you 

show respect to others, Allah loves you, and all His creation loves you too.  
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Ey vatan!
Bir bayrağın var hiç batmayan.

Muhteşem bir tarihin var,
Seninle ne kadar olsam o kadar kar.

Ya Rabbi! Daha fazla güzellikler yarattın,
Öbür kötülüklerin dünyalarını karart.

Bu millet hiçbir zaman yenilmez.
Bu ülkenin duvarları delinmez.

Darbede verilen yüzlerce şehit canı,
Damarlarımın içerisinde millet kanı.

Ey vatan!
Bir bayrağın var hiç batmayan.

vatan

Yasir YILMAZ
9-C Sınıfı Öğrencisi
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Sen benim çocukluk kahramanımsın!
Küçüklüğümün en iyi anıydın.

Seninle geçirdiğim her saniyede huzur vardı.
Fakat gittiğinde geriye sadece resmin kaldı.

İş işten geçti yollarımız ayrıldı.
Seni en son gördüğümde saçların siyahtı.

Artık göremiyorum nasıl tebessüm ettiğini,
Anneme yardım ederken bizi seyrettiğini.

Arkamdaki dağ gibiydin her zaman.
Sensin! Benim için en iyi kahraman.

Şüphesiz hep yanımdaydın aslan babam.
Sıcak kucağın benim tahtımda aslan babam.

babam

M.İhsan YAĞMUR
9-C Sınıfı Öğrencisi
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Yavaş    yaşamı  slow food kavramıyla  sürdürülebilir 

kalkınmayı kent ruhuyla yaşatan Türkiye’nin cittaslow 

şehirleri, hayatı üretimle, dinamizmi sıcacık insan ilişkileriyle 

buluşturuyor. Sakin şehir unvanını alan bu ayrıcalıklı 

coğrafyalar, 1999 yılında İtalya’da kurulan Uluslararası 

Belediyeler Birliği’nin gezegene kazandırdığı en harika 

uygulamalara sahne oluyor. Hayattan zevk almanın sakin 

ve sade yaşamakla, yavaşlamanın zenginliklere yakından 

bakmakla özdeşleştiği cittaslow Türkiye sınırlarında tam 

17 kenti içine alıyor. Bunların en güzel örneklerinden biri de 

Çanakkale’de bulunan Gökçeada’dır.

türkiye’nin 
sakin şehri 
gökçeada

Veysel GÜL

Ege’nin maviliklerinin ortasında yer alan Türkiye’nin en 

büyük adası Gökçeada, büyülü bir coğrafyaya sahip. 

Çanakkale’ye bağlı adanın, zengin su kaynakları nedeniyle 

biyolojik çeşitlilik sunan doğal bir yaşamı var. 1970’ten önce 

“İmroz” adıyla bilinen adanın isminin Luwi dilinde “yüce ana 

tanrıça” anlamına gelen “İmaura” sözcüğünün Helen ağzında 

önce İmuros, daha sonra da çorak topraklardaki Bereket 

Tanrısı anlamına gelen İmbros’a dönüştüğü söylenir. 

Denizin diplerinde, uçurumlarda, Tenedos’la kayalık İmroz 

arasında bir mağara vardır, geniş, kocaman. Dinlendirirdi 

orada atlarını Poseidon; yeri sarsan.

İlyada destanında Gökçeada hep kayalık olarak anılır ve 

onunla Bozcaada arası Poseidon’un atlarının soluklandığı 

yer olduğu anlatılır. 

Aslında sunduğu doğal yaşamla ada, pek çok canlı için eşsiz 

bir habitat sunar. Topraklarında özgürce gezinen keçilerin, 

atların yanı sıra suları da pek çok deniz sakinine kucak açar. 

Gökçeada, Türkiye’nin tek sualtı milli parkına sahip. Geçiş 

yolu üzerinde olduğundan birçok deniz canlısı bu bölgede 

üreme ve yumurtlama dönemlerini geçirir. Gökçeada’nın 

sualtında denizçayırları, yunusları, denizkaplumbağaları 

ve şanslıysanız Akdeniz fokuyla karşılaşmanız mümkün. 

Adanın Aydıncık ve Kefalos plajlarının ortasında yer alan, 

tamamen deniz suyu ve yağmurlarla oluşan Tuz Gölü, ada 

halkının ve kuşların tuz ihtiyacını karşıladığı gibi, pek çok 

kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. 

Ada’da Bademli, Zeytinli, Tepeköy ve Dereköy gibi Rum 

köyleri kentsel sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmış 

durumda. Kaleköy ise bu kapsam dışında. Zeytincilik, 

arıcılık, bağcılık, balıkçılık ve organik tarım ile öne çıkan 

adada 2009 yılından beri Gökçeada Organik Tarım Festivali 

yapılıyor. Ayrıca yerel ürünlerin, tüketiciye en kısa gıda 

zinciriyle ulaştırılmasını hedefleyen “yeryüzü pazarı” 

kuruluyor. Tepeköy’de ise Meryem Ana Şenlikleri yapılıyor.       

Genellikle taş yapılardan oluşan köylerde, suyun akmadığı 

zamanlardan kalma, içlerinde yekpare taşların, su 

kanallarının ve ocakların bulunduğu çamaşırhanelere 

rastlanıyor. Adaya yayılmış Ortadoks kiliselerle birlikte bu 

çamaşırhaneler Gökçeada’nın kültürel mirası. Bunun yanı 

sıra çınar ağaçları altındaki eski köy kahveleri ve Rum evleri, 

üzerlerinde hâlâ geçmiş yüzyılın izlerini taşıyor. Efibadem 

kurabiyeleri Madam Efi’nin geleneğini sürdürmeye devam 

ediyor. Hiç dinmeyen ada yeli Gökçeada’nın denizini 

dalgalandırarak hâlâ aynı zeytin ağaçlarının arasında 

geziniyor.
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hoca
ahmet
yesevi

Taha ÇÖREKÇİGİL

Küçük bir kasabada “Çinkent” yakınlarda, Sayram denilen 

bir köyde dünyaya geldi. Babası bu köyün alim ve arif 

şahsiyetlerinden biri olan, Şeyh İbrahim. Annesi, Ayşe 

Hatun isminde o beldenin mümtaz bir ailesine mensuptur. 

Hoca Ahmet Yesevi, önce annesini kaybetti daha sonra 

babasını 7 yaşındayken kaybetti. Ahmet Yesevi, küçük 

yaştayken anne-baba hasretini çok çekti. Ahmet Yesevi 

‘nin hüzün ve hasret yılları o evlendikten sonra da peşini 

bırakmamıştı. Öyle ya musibet ve sıkıntılar Allah’ın (cc)

sevdiği kullarını hep takip eder.  Belli ki manevi iklimde 

onu pişiren ve kemalata erdiren vesileler hep olmuştur. 

Daha evliliğinin ilk yıllarında oğlu İbrahim küçük yaşta 

öldürülmüş. Bu yüzden, Yesevi’nin nesli kızıyla devam 

etmiş. Ahmet Yesevi’nin kaynaklara göre 11 yy. da doğmuş 

olduğu bilinmektedir.

Ahmet Yesevi için yürüyeceği yolu belirlemede en değerli 

rehberi babası  olmuştur. Hoca Ahmet Yesevi, bu yolda 

ihtiyaç duyacağı ilmin, tasavvufi düşüncenin temellerini 

babası sayesinde çok erken dönemde edinmiştir. Gerek 

fıkhi usuller gerekse ilk tasavvufi terbiye yolunda ilimleri 

babasının terbiye usullerine göre alarak yetişmiştir. 

Ahmet Yesevî, muhtemelen 27 yaşlarında iken Buhâra’da, 

devrin önde gelen mutasavvıf ve bilginlerinden olan 

Şeyh Yûsuf Hemedânî’nin öğrencisi ve müridi olur. Yûsuf 

Hemedânî, eğer deyim yerinde ise, “gezginci bir şeyh”tir. 

O, çoğunlukla Buhâra’da ikamet etmekle beraber Mevr, 

Semerkanî, Herat gibi önemli merkezleri dolaşarak halkı 

Allah yolunda hizmete çağırır, dinî açıdan aydınlatır ve 

özellikle dînin özünün ve temel amacının, insanın ahlâkî 

açıdan olgunlaşması olduğunu söylerdi.

Kader tecellisiyle daha sonraki dönemde ona yollar 

açacaktı. Beklenen müjde yakındı. Yol belliydi yolcu 

kendinden emindi.  Sahabeden yeni bir yoldaş vardır 

önünde: Arslan Baba

Ablasıyla beraber hangi vesile ile belli değil ama herhâlde 

taktir-i ilahi için Türkistan’a Yesi’ye gidiyorlar. Çağlar 

ötesinden muhteşem bir sada ve muştu Hoca Ahmet 

Yesevi’yi beklemektedir. Bu Hz. Peygamber (sav) tarafından 

gönderilen emaneti teslim edecek kişidir Arslan Baba.

Arslan Baba, Yesi’de hoca olarak bilinen, insanları eğitmek 

için dini konuları öğretmeye gayret gösteren Ahmet Yesevi 

ile buluşuyor. Arslan Baba, Ahmet Yesevi doğmadan 

400 yıl önce Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) den kendisine 

söyleyeceği hikmetleri sağlayacak emaneti vermek üzere 

görevlendiren bir kişi.  Ahmet Yesevi, manevi ve zahiri ilk 

terbiyesini sahabe Arslan Baba’dan almıştır.

Ahmet Yesevi, ilk mutasavvıf şairidir. Tasavvufu Anadolu’ya 

getiren bilge zattır. En önemli eseri olan Divan-ı Hikmet adlı 

tasavvufi eserinde ahlaki, dini öğütler içeren hikmet adlı 

şiirleri ve sözleri yer alır. Bu hikmetler, aslında tarikata yeni 

giren bir müride ışık olacak ve yol gösterecektir.

Hoca Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet adlı eseri 12. yüzyılda 

yazılmıştır. Dini, tasavvufi ve öğretici bir eserdir. Kitapta 

geçen dörtlüklerin her birine “hikmet” adı verilmiş ve bu 

hikmetler Orta Asya ve Anadolu’da yayılarak halkı derinden 

etkilemiştir. Yesevilik tarikatının da kurcusu olan Ahmet 

Yesevi daha sonra Anadolu’da kurulan pek çok tarikata 

kaynak olmuştur.
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Genel olarak dervişlik hakkında övgülerden, bu dünyadan 

şikâyetten, cennet ve cehennem tasvirlerinden, 

peygamberin hayatından ve mucizelerinden bahseder. Dinî 

ve ahlaki öğütler veren şiirlere de yer vermiştir.

“Artık bizim için yerin altı yerin üstünden daha hayırlıdır!”

Pir Ahmet Yesevi altmış üç yaşına geldiğinde “Artık bizim için 

yerin altı yerin üstünden daha hayırlıdır!” diyerek yeraltında 

kendisine bir oda (çilehane) yaptırmış, 73 yaşında Hakkın 

Rahmetine kavuşana kadar, aşağı yukarı on sene, burada 

yaşamıştır. Hoca Ahmed Yesevi, hikmetlerinin birçoğunda 

bu uzlete çekilmesinin sebebi olarak Hz. Muhammed 

(s.a.v)’in altmış üç yaşında vefat ederek yeraltına girişini 

kendisinin de yer üstünde Peygamberimiz (s.a.v)’den daha 

fazla gezmekten hayâ etmesini göstermektedir. 

Sevgi ve sadakatin timsali olarak ‘ölmeden evvel ölünüz’ 

sözüne binaen hayatta olduğu süre içerisinde yine bir 

örnek yaşam biçimi ile karşımıza çıkan Yesevi, yaşamını 

sevgisine ortak etmiştir. Yeryüzünde aldığı nefesin,  

Efendisi’nden ayrı olmasına artık ne ruhu razı idi ne de 

bedeni. Sadakatini bu şekilde göstermiştir ve şu dörtlükle 

bunu dile getirmiştir:

Altmış üçe yaşım ulaştı, geçtim gafil;

Hakk emrini sıkı tutmadım, kendim cahil;

Oruç, namaz kazaya bırakıp oldum ergin;

 Kötüyû izleyip iyilerden geçtim ben işte.

Hoca Ahmet Yesevi vefatından sonra da kendinden sonraki 

tasavvufi akımları ve önemli kişileri etkilemiştir. 
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Türbesi, Kazakistan’ın güneyindeki Türkistan kentinde 1389 

ile 1405 yılları arasında Timurlenk tarafından yapılmıştır. 

2002 yılında UNESCO tarafından dünya tarih eseri olarak 

kabul görmüştür. Ahmet Yesevi’nin türbesi Türkiye 

Cumhuriyeti tarafından TİKA marifetiyle yeniden tamir 

edilmiştir.

Ahmet Yesevi ’den Hikmetli Sözler

Bismillah diye başlayarak hikmet söyleyip isteyenlere inci 

ve cevher saçtım işte:

Ey dostlar, cahillerle dostluk kurmaktan sakınınız!”

“Nerede görsen gönlü kırık, merhemi ol sen,

Öyle mazlum yolda kalsa, hem dem ol sen.”

“Garip, fakir, yetimleri her kim sorar,

Razı olur o kuldan perverdigahar (Allah)”

“Akıllı isen, gariplerin gönlünü al…”

“Garip, fakir, yetimleri Resul sordu…”

“Sünnet imiş, kâfir de olsa incitme sen;

Hûda bizardır katı yürekli gönül incitenden..”
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seyfullah’ın
kelime kutusu

Seyfullah AYDIN

• Haşin bir hayatın kurbanlarıyız.

• Kimimiz zinde olmak için hayatımızın manasına doğru 

ilerliyoruz.

• Tek mağduriyetimiz kendimize inanmayışımız.

• Bugüne kadar gelenleri gıptayla seyretmekten haset 

etmekten başka bir şey yapmıyoruz.

• Eninde sonunda bedbahtlık çöküyor üstümüze sonrası 

zaten nafile.

• Her insanın şuurundaki hayatını şekillendirir.

• İnsanı hakir görmemeli ve yegane amacı kendine rücu 

etmelidir.

• Bu yüzden insanları iyi tanıyın! Her insanı habis bilip 

kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin.

• Salık vermek; vakur adamı yönlendirir, küçük adamı 

köreltir. 

• Şu da unutulmamalıdır ki içinde azıcık enver olmayana, 

dışarıdan verilen öğüt fayda vermez.

• Bir şey yapmak isteyen yolunu bulur, bir şey yapmak 

istemeyen esbabını bulur.

• Yazgılarımızı elbette değiştiremeyiz ama 

mücadelemize bahanelerimize bir neden bulup onu 

abluka halinden kurtarmış oluruz.

• Kendimizin amadesi olmak için çeşitli nedenler ararız.

• Zaten hâliyle öğüt veren, sözle öğüt verenden iyidir.

• Spor da bu düşünce ve süreçlerden geçer.

• Bize en yakın ve makul olanı seçip ilerlemek herkesin 

vecibesidir.

• Kısacası yapabilenler yapar, yapamayanlar yapmayı 

öğretir.

• Düşüncelerle karşılaşınca; zayıflar korkar, aptallar 

karşı gelir, akıllılar karar verir. 

• Emek olmadan yemek olmaz...
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Düşünen Türkçe & 
Kök

kitap
önerileri

Etimoloji; kökenbilim ya da köken bilimi, bir dildeki 

sözcüklerin kökenlerini ve bunun bir gereği olarak o dilin 

diğer dillerle ve o dili konuşan toplulukların geçmişten 

bugüne diğer topluluklarla olan kültürel ilişkilerini araştıran 

bir bilim dalıdır.

Etimoloji çok keyifli bir alandır. Kelimelerin arkasında büyük 

bir dünya ve tarih var. Kelimelerin arkasından koşarken 

bambaşka yerleri gezer dilin değişimine ve canlılığına şahit 

olursunuz.

İşte böyle keyifli bir serüvene çıkmak, kelimelerle birlikte 

dilden dile dolaşmak için iki muhteşem eser: Düşünen 

Türkçe ve Kök.

Düşünen Türkçe de Ali Akar hoca okurlarını kelimeler 

üzerinde okudukça düşünmeye, düşündükçe hayret 

etmeye, hayret ettikçe de bu dile âşık olmaya çağırıyor. Bir 

kökten bir düzine sözcük üretiliyor. 

Ses uyumuna göre görev anlam değişiyor. 

Türkçe öyle bir dildir ki başlı başına duygu, düşünce, mantık 

ve felsefe dilidir. 

Eski Türkçenin ‘idisini’ Orta Asya bozkırlarında bırakırken 

Arapçadan sahip ve rab kelimelerini alıp onlara kutsiyet 

izafe etmişiz. İnsan kelimeleriyle düşünür. Türkçe Türk 

aklının aynasıdır ve dilimiz matematiksel bir işleyişe 

sahiptir. Bu eserde 250 farklı kelime ile bir serüvene 

çıkacak ve Türkçenin nasıl bir matematiğe sahip olduğunu 

göreceksiniz.

Alp Paksoy’un Kök kitabını ise bir solukta okuyabilirsiniz.” 

Kahve yokken “kahverengi”ne ne deniyordu? “Unutmak” 

kelimesi sahiden “un”dan mı türemiş? “Eğitim” 

mefhumunun “eğip bükme”yle teması nedir? Azami kaç 

kelime “ayak” anlamındaki “pa”dan türemiş olabilir? ”Gibi 

daha birçok kelimeyle ilgili sorunun cevabını Kök adlı 

eserde bulacaksınız.

“Türk dilinde yazılmış bir eser, hiç şüphesiz, Türk milletinin 

eseridir.” der Reşit Rahmeti Arat. Etimolojinin dipsiz 

deryasında maceradan maceraya sürükleneceğiniz bu iki 

eserde iyi yolculuklar dilerim.

Yılmaz GÖK
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Enes Cenk DAVARCI

Sabır, güzel hayallerle tatlılaşır. Çünkü 

her şeyden evvel içinde bulunduğun 

sıkıntıdan kurtulma hayaline düşersin. 

O kurtuluş ümidi, içteki imandan gelir. 

Bundan dolayıdır ki sabrı olmayanın 

imanı da yoktur. “

Adından da anlaşıldığı gibi sabrın 

ne kadar önemli olduğunu anlatan  

bu kitapta Mesneviden, Kur’an’dan, 

Divan-ı Kebir’den sözler mevcut. 

Çeşitli deneme yazılarıyla olaylar 

anlatılıyor ve sabrın ne kadar önemli 

olduğunu destekleyen birçok hadisler 

mevcut.

Yazarımızın kalemi oldukça akıcı ve 

sade. Bir günde bitirebileceğiniz 

fakat hayatın her anında mutlaka 

yanınızda olması gereken bir kitap. 

Tasavvufseverler bu kitabı okumalı.

Kitapta şu menkıbe geçer:

‘’Bedende baş ne ise, imanda da sabır 

aynıdır. Başsız beden olmayacağı gibi, 

sabırsız da iman oImaz.’’ 

 HZ.ALİ 

-Senin Rabbin adil mi? diye sordu 

kadın, Hazreti Davud’a

-Ne diyorsun sen kadın, o asla zulüm 

etmez. Ne oldu ki ? dedi, Hazreti 

Davud,

Kadın: Üç tane küçük kızı olan ve 

kocası ölmüş birisiyim. Üç gün 

önce bir tane ceylan yavrusu vardı 

elimizde onu büyük bir deriye sararak 

satıp pazardan evlatlarıma yiyecek 

alacaktım ki yolda büyük bir kuş gelip 

onu alıp gitti. Şimdi ben ne yapacağım. 

Çocuklarım aç. Hem ceylan hem de o 

büyük deri elimden gitti.

Bu esnada kadın Hazreti Davud’a 

veryansın ederken kadının kapısı 

çaldı ve içeriye on tane tüccar girerek 

Hazreti Davud’a 1000 dinar verip: ‘Al 

bu dinarları hak eden birisine ver.’ 

dediler.

Bunun üzerine Hazreti Davud 

tüccarlara hayrola? diye sorunca:

Tüccarlardan bir tanesi söz alarak: 

Denizde bir kayıkla yolculuk 

yapıyorduk ki ansızın fırtınaya 

tutulduk ve kayığımız hasar gördü. 

Günlerce aç ve çaresiz gezerken 

şöyle dualar ettik:

‘’Eğer Allahu Teâlâ bizi kurtarırsa 

adam başı 100 dinar bir fakire yardım 

edelim. ‘’ Tam bu sırada bir kuş 

tepeden denize bir şey bırakıp gitti. 

Baktık ki deri parçası ve içinde de 

ceylan. Hem kayığın hasarlı kısmını 

deri ile kapattık hem de ceylanı 

yiyerek ölmekten kurtulduk.

Sabır Hazreti Davud 1000 dinarı alarak o 

kadına verdi ve buyurdu ki: ‘’Rabbin 

senin için hem karada hem de 

denizde ticaret yapıyor ve sen ona 

zalim mi diyorsun? Al bu paraları ve 

kızların için harca.

Unutma! Allahu Teala sana sıkıntı 

verse de daha sonra büyük bir hayır 

verir. Kalbini ferah tut. Eğer ,Yusuf 

imtihana tutulmasaydı babasının yanı 

başında kalacaktı. Sınavdan başarılı 

çıkınca Mısırın azizi oldu.

Aklında olsun. Sabırdan sonra seni 

bekleyen bir güzellik var. Öyle ki bütün 

dert ve sıkıntılarını unutturacaktır.

Zorluklara daldınsa, daralıp kaldınsa,

sabret…

Çünkü sabır, genişliğin anahtarıdır.

Sen Allah’a güven.

Hiç beklemediğin anda çiçek açar 

umutlar.
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Enes KÜMÜŞ
9-D Sınıfı Öğrencisi



40 Fikir Taşı  05 - 2020

Bir zamanlar uzak diyarlardan birinde bir imparatorluğun 

padişahı oğlunu yanına çağırır ve ona: “Oğul zamanı gelmedi 

mi? Vakit evlenme vaktidir.  Torun sahibi olmak isterim!” 

demiş. Oğlu ise ona: “İyi de baba beni kim ister ki? Tatmin 

edici bir dış görünüşe sahip değilim.” Şehzadenin babası ise 

oğluna şu cevabı vermiş: “Allah’a dua edersen nasibin açılır 

elbet.” O günden sonra şehzade hep dua ederek duasında 

şunları söylemiş: “Allah’ım! Bana Gülay Hatun ile evlenmeyi 

nasip et.”

Gülay Hatun bir Türkmen obasının bilinmiş, güzel, dillere 

destan bir kızıymış. Bir zaman sonra şehzadenin onu 

sevdiğini duymuş ve Gülay Hatun şehzade ile evlenmeyi 

kabul etmiş. Ama sadece menfaat için. Gülay Hatun evliliği 

takı, altın, köşkler, hayvanlar ve para için kabul etmiş. 

Düğünleri kırk gün kırk gece dillere destan her kadının 

istediği gibi olmuş. Ama konu mutluluğa geldiğinde hiç de 

dışarıdan göründüğü gibi değilmiş. Şehzade hatunun onun 

ile sadece menfaat ve çıkarlar için evlendiğini öğrenince 

ondan ayrılmaya karar vermiş. Bu ayrılık şehzade için hiç 

kolay olmamış ve aylarca ağlamış ve babası ona küsmüş. 

Şehzadenin aklına yine dua etmekten başka bir şey 

gelmemiş. Bu sefer birinci duasına nazaran daha değişik 

bir dua etmeye karar vermiş. Duasında ise şunları söylemiş: 

“ Allah’ım! Bana beni seven bir kadın ile evlenmeyi nasip et .” 

hayırlı
dua
Muhammed İbrahim ÜNAL
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Şehzade aylarca beklemiş, duası kabul olur mu diye 

düşünmüş ve en sonunda onu seven bir kadının ortaya 

çıktığını öğrenmiş. Kadın, şehzadeyi o kadar sever olmuş 

ki aşkından gece saraya kaçmış şehzadenin odasına girmiş 

ve ona ölesiye yalvarmış. Şehzade, bu ilgiden rahatsız 

olmuş ve  o kadın ile evlenmeyi reddetmiş. Şehzade uzun 

uzun düşünmüş aylarca dışarıya çıkmamış.  Acaba neyi 

yanlış yapıyormuş? Çünkü her evlenmek istediğinde bir 

aksilik çıkıyormuş. Şehzade, ülkenin önde gelen alimine 

giderek çare aramış. Şehzade ile alim uzun uzun konuşmuş 

ve en sonunda şehzadeye duasında hayırlı olanı istemesi 

gerektiğini söylemiş. Şehzade, en sonunda talimatlara 

uygun dua yapmış. Duasında şu sözler geçiyormuş:

“ Allah’ım sen en büyüksün, sen bizi yaratansın, içimizdeki 

arzularımızı en iyi sen bilirsin ya Rabbi. Allah’ım benim 

isteğim evlenmektir. Bana hayırlı bir eş, benim de kendisine 

hayırlı olacağım bir eş nasip et ya Rabbim, amin .”

Uzun bir bekleyiş sonrasında şehzadenin duası kabul 

olmuştur. Güzel, iyi huylu bir kadın ile evlenmiş ve 

şehzadenin ülkesini sonraki yıllarda adalet ile yönetecek 

bir hayırlı erkek çocukları olmuş. 

Şüphesiz ki insanoğlu hayrı ve şerri birbirinden ayırmada 

bazen basiretsiz kalır. Bizim hayır bildiklerimizde şer; şer 

bildiklerimizde ise hayır olur. Bu sebeple biz daima Allah’tan 

hayırlı olanı istemeliyiz.
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Günümüzde pek çoğumuzun aktif kullandığı emoticon 

(emoji) diye adlandırdığımız dijital imgeler günlük 

sosyalleşme faaliyetlerimizin ayrılmaz bir unsuru haline 

gelmiş bulunmakta. Scott Fahlman emoticonların muciti 

ve ilk kullanıcısı olarak anılmaktadır. Fahlman tarafından 

1982’de Carnegie Mellon Üniversitesinde duyuru panosunda 

mizah içerikli mesajları ciddiyet arz eden mesajlardan 

ayırt etmek için kullanılmasını teklif etmesi sonucunda 

hayatımıza girmişlerdir (1,3.) 

Dikkat ederseniz dijital ortamdaki yazışmalarımızda, 

belki de zamandan tasarruf etme veyahut yazıya dökmek 

isteğinde olduğumuz hissiyat ve duygulara doğru kelimeyi 

bulamamaktan dolayı, bu küçük ve bazen de tuhaf simgeleri 

tercüman tayin ederiz. Kişilerarası ilişkiler dersi aldıysanız 

veya ilerde alacaksanız öğreneceğiniz konular arasında 

büyük önem taşıyan başlıklardan biri de sözsüz iletişim 

ve bu sözsüz mesajlara anlam atfetmek ve mesajlardan 

anlam çıkarmakta yardımcı olan sözsüz ipuçlarıdır. 

Sözsüz ipuçları, yüz ifadesi gibi, amaçlanan duygu 

ifadesinin anlam belirsizliğini azaltmakla beraber duygu 

ifadesini yoğunlaştırmak veya köreltmek işlevlerini yerine 

getirmektedirler (2.) Yüz yüze etkileşimlerde duyguların 

ifade edilişi sözsüz ipuçlarına bağlı olmakla beraber metin 

tabanlı etkileşimde benzer ipuçların olmayışı emoticonların 

bu görevi üstlenmelerini sağlamaktadır. Bununla birlikte, 

yüz yüze etkileşimlerde kullandığımız sözsüz ipuçları 

ve emoticonlar arasında önemli bir fark olduğu ifade 

edilmektedir. Yüz yüze etkileşimlerdeki sözsüz ipuçlarına 

göre emoticonlar daha kasti ve istençli nitelendirilebilir (2.) 

Araştırmalar emoticonların tıpkı yüz ifadelerindeki gibi 

‘duygusal bulaşma’ – belirli bir duyguyu yaşayan biriyle 

etkileşime girildiğinde o duyguyu karşı tarafın benzer bir 

şekilde deneyimlemesi – gözlemlendiğini bildirmektedir 

(3.) Yukarıdaki ifade edilmiş özelliklerden yola çıkarak 

O’Neill ilginç bir araştırmaya imza atmıştır. Araştırmada 

O’Neill duygusal bulaşma ile ilgili ve Elektromyografik 

(EMG) araştırma sonucu kanıtlanmış olan ‘facial mimicry’ 

– duygusal yüz ifadelerinin görüntülenmesinin kişilerin 

yüz kaslarının sunulan duygusal ifadede benzer bir 

şekilde harekete geçmesi –  emoticonlar tarafından 

da tetiklenmekte olduğunu tespit etmiştir (3.) Yakın 

zamanda yürütülmüş olan bir başka çalışmada ise 

emoticonlara bakmakta olduğumuzda beynimizin 

oksipital-temporal korteksi gerçek bir insan yüzüne 

baktığımız zaman meydana gelen etkinleşimin bu durumda 

da gözlemlendiğini bildirmektedir (4.) Derks ve arkadaşları 

tarafından yürütülmüş olan bir araştırma bize özet olarak 

emoticonların çoğu zaman duygu ifadesinde, mesajın sözlü 

kısmını pekiştirmede, ve mizah ifadesinde kullanıldığını 

bildirmektedir (5.) Kullanmakta olduğumuz emoticonlar 

gerçekte yaşadığımız duyguları temsil etmeyebilir.

duyguların 
dijital (grafiksel) 

temsili: 
emoticons/emotion icons (duygu simgeleri)

Emre AKÇA
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Misalen, öfkeli olduğumuz halde güleryüz emoticonu 

kullandığımız olmuştur mutlaka. 

Bu çerçeveden ele alınınca emoticonların duygu durumu 

düzenleme özelliğini taşımakta olma ihtimali sizce 

de mümkün mü? Emoticon kullanımının günümüzde 

yaygınlaşmış olması bizlerin en azından duygularımızın 

bazılarını metin yerine simge ve sembollerle ifade etme 

ihtiyacını hissettiğimizi ima etmek de olabilir (2.) Sebebi ne 

olursa olsun Whatsapp, Facebook, İnstagram, Twitter ve 

benzeri sosyal medya ve iletişim uygulamalarında sıklıkla 

kullanmakta olduğumuz emojilere yönelik farklı bir bakış 

açısı kazandığımıza eminim. 

Kelimeler yetersiz kaldığında, boşluğu doldurmamız için 

bize yardımcı olan emojiler!
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hedef ve
motivasyon
Muhammed KARATEPE

Günümüz toplumunda gelişen 

teknolojiyle beraber ilgi ve ihtiyaçlar 

değişmiş durumdadır. Teknoloji 

kullanımının en önemli noktasını ise 

telefonlar oluşturmaktadır. Telefon 

kullanım süreleri gün geçtikçe 

artmaktadır. Bugün gençlerde 8 

saatin üzerinde telefon başında 

vakit geçiren birçok öğrenci vardır. 

Bu da işin bağımlılık derecesine 

vardığının göstergesidir. Telefondaki 

uygulamaları hazırlayan şirketler bu 

uygulamaların daha fazla kullanımı 

hakkında çalışmalar yürütmektedir. 

Bunun için her türlü uzmandan 

yardım almaktadır. İçerikten grafiğe 

insanların seveceği uygulamalar 

oluşturmaktadırlar. 
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Bu  da  hazza  yönelik    bir toplum inşa   etmektedir. 

Oluşan bu haz toplumu sadece sevdiği veya zevk aldığı 

işleri yapmaktadır.  Kendisine zor gelen veya yapmaktan 

hoşlanmadığı işleri ya ertelemekte ya da yapmaktan 

kaçınmaktadır. Akademik olarak motivasyon düşüklüğünün 

temel sebeplerinden biri budur. Aslında motivasyonumuz 

azalmamıştır ancak yön değiştirmiştir. Bugün bir 

oyunu bitirmek için saatlerce uğraşılmaktadır. Bu da 

motivasyonumuzun azalmadığının ancak yön değiştirdiğinin 

göstergesidir. O yüzden tekrar motivasyonumuzu kendimize 

ve toplumumuza fayda verecek işlere çevirmemiz lazımdır. 

Akademik olarak motivasyon eksikliğinin en önemli 

etkenlerinden birisi de oluşan hedefsizliktir. Birçok gencin 

hedefi bulunmamaktadır. Hedefi bulunanların ise hedefleri 

bireysel ve maddi hedefler olmaya başlamıştır. Bireysel 

hedefler para kazanmak, mevki kazanmak, rahat bir yaşam 

sürmek tarzında hedeflerdir. Manevi hedefler gün geçtikçe 

azalmaktadır. Oysa motivasyon için maddi hedeflerin 

olduğu kadar manevi hedeflerin de önemi büyüktür. 

manevi hedefler, insanlığa hizmet etmek, topluma faydalı 

olmak, kalıcı eserler bırakmak, kendini geliştirmek vb. 

olabilir. Hedeflerin oluşmasında ise en önemli etken örnek 

aldığımız kişilerdir. Şu an örnek aldığımız kişiler dahi sanal 

ve yapay kahramanlar olmaya başlamıştır. Bu iki husus 

motivasyon düşüklüğümüzün veya motivasyonumuzun 

yön değiştirmesinin temel sebeplerindendır. Bu 

bağlamda teknoloji kullanım sürelerimize dikkat etmemiz 

gerekmektedir. Bir öğrencinin okul öncesi dönemde telefon 

kullanım süresi 30 dakikayı geçmemelidir. İlköğretimin ilk 

dört senesinde 45 dakikayı geçmemelidir. İlköğretimin 

ikinci dört senesinde 1 saati geçmemelidir. Lise çağında ise 

telefon kullanım süresi ödev ve araştırmalar hariç  günlük 

en fazla 2 saat( sosyal medya) olmalıdır.  Yine bu bağlamda 

ne yaptığını bilen, hedefleri olan, insanlara katkı sağlamış 

kişileri örnek alan gençler yetiştirilmelidir. 
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unuttuğumuz
adetler

M. Emin ŞENER

 » ZİMEM DEFTERİ: Osmanlıda Ramazan günlerinde 

zenginler, hiç tanımadıkları mıntıkalardaki bakkal, 

manav vb. dükkânlara girer, onlardan Zimem defterini 

yani veresiye defterini çıkarmalarını isterdi. Baştan, 

sondan ve ortadan rastgele sayfaların yekununu 

yaptırıp: “Silin borçlarını… Allah kabul etsin” der, çeker 

giderlerdi. Borcu ödenen, borcunu ödeyenin kim 

olduğunu; borcu sildiren, kimi borçtan kurtardığını 

bilmezdi. 

 » Merdivenden çıkarken erkek arkadan gelirdi ki hanımın 

vücudu ifşa olmasın hem de hanımı düşerse tutabilsin 

diye. Aynı sebeplerle merdivenden inerken yine erkek 

önden inerdi.

 » Kahvenin yanında su gelirdi. Şayet misafir toksa 

önce kahveyi alır, açsa suyu alırdı. Ona göre ya yemek 

sofrası hazırlanır ya da meyve ikram edilirdi.

 » Yolda küçük, büyüğünün önünden yürüyemezdi.

 » KAPI TOKMAĞI: Osmanlıda kapılarda iki adet tokmak 

vardı. Bu tokmaklardan biri kalın biri inceydi. Erkek 

misafirler kalın ses çıkaran tokmağı, kadın misafirler 

ise ince ses çıkaran tokmağı kullanırlardı. Böylelikle 

ev halkı da kapıdaki misafir hakkında bilgi sahibi olur, 

ona göre karşılarlardı. Eğer kapıyı çalan kadın ise ev 

hanımı kapıyı ev haliyle açardı. Gelen misafir erkek ise 

ev hanımı örtünüp kapıyı açar ya da mahremi (kocası, 

oğlu vs.) açardı.
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 » SADAKA TAŞI: Sadaka taşları, taş bloklardan oluşan, 

genelde cami ve türbelerin köşelerinde bulunan 

taşlardı. Ortası çukur, 1,5-2 metre yüksekliğe 

sahiplerdi. Bu taşlar sayesinde fakirler dilenmekten 

kurtulurdu. Zenginler de riya ve gösterişten çekindiği 

için sadakaları bu taşlara koyar, fakir de gece gelip 

ihtiyacı kadar olanını alırdı. Geriye kalan paralar da bir 

başka ihtiyacı olanın gereksinimini karşılardı.

 » Kız istemeye geldiğinde damat adayının namaz kılıp 

kılmadığını anlamak için pantolonunun “diz izine” 

bakılırdı.

 » SENDEN DAHA GÜZELİ: Erkekler, hanımlara hediye 

olarak ayna alırdı ki bunun anlamı “Sana senden daha 

güzel verilebilecek bir hediye yok” demekti.

 » HADDİ AŞMAK: Osmanlı döneminde, 63 yaşını geçen 

birine yaşı sorulduğunda; “Haddi Aştık” diye cevap 

verirdi. Bu ise Peygamber Efendimize (s.a.v.) saygı ve 

sevgiden kaynaklanırdı.

 » CERRE ÇIKMAK: Cerre çıkmak Ramazan 

geleneklerinden birisi idi. Osmanlı devletinde 

medreselerde yaz tatilleri Üç Aylarda verilirdi. Bu 

tatillerde seçilmiş medrese talebeleri hem kendi 

bilgilerini pekiştirmek hem de dinî konularda halkı 

aydınlatmak için İmparatorluğun farklı bölgelerine 

gönderilirlerdi. Bu göndermeye “cerre çıkmak” denirdi. 

Medrese öğrencileri için cerre çıkmayı bir noktada 

bugünkü üniversitelerin staj eğitimleri gibi de anlamak 

mümkündür. Cerr de kelime anlamı itibarı ile kendine 

çekmek, cezbetmek manasındadır.
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İşte centilmenlik dediğimiz fairplay olarak da 

tanımladığımız bu olay insanların egoizmlerini bir kenara 

bırakıp insanlıklarını unutmadan doğruluğu, adaleti ve 

güzelliği ön plana çıkarıp diğer tüm insanlara örnek olup  

‘’öncelik insanlık’’ olgusunu tüm dünyaya yayarlar.

Ben burada oturup da birçok kelime döküp zaten 

internet arama motorlarında bulacağınız bu konuyu 

anlatmayacağım. Sadece kazanımları neler ve ne kadar 

önemli bir konu olduğunun üzerinde duracağım.

SPORCULARDA FAIR PLAY KAZANIMLARI

 » BİREYSEL KAZANIMLAR

• Güçlü ve sağlıklı bir kişilik kazanımı sağlar. 

• Hoşgörü, iyiyi, doğruyu, gücüyle kazananı takdir etme 

gibi nitelikler kazandırır. 

• Kendini kontrol etme disiplini kazandırır.

• Kendine ve başkalarına saygıyı öğretir. 

• Yapıcı, yaratıcı ve üretici yetenekleri geliştirir.

• Empati / duygudaşlık kurmayı öğrenir.

• Performansını arttırır.

• Taraftar baskısına karşı dayanıklılık kazandırır.

 » SOSYAL KAZANIMLAR

• Ölçülü davranma alışkanlığı kazandırır. 

• Sosyal sorumluluğu geliştirir. 

• Kolektif hareket etme alışkanlığı kazandırır.

Önemi:

Yıllardır sporun içinde gerek profesyonel bir sporcu olarak 

gerek hakem gerekse antrenör olarak görev yaptım. 

Mesleğim de beden eğitimi öğretmeni. Kazanma hırsının 

ne denli insan karakterine uymayan durumları ortaya 

koyduğuna bizzat şahit oldum. 

İngilizce “fairplay” kavramında oyunu (play) tanımlayan ve 

güzel, insaflı, temiz, dürüst, namuslu, adil, iyi, uygun, doğru 

vb. gibi anlamlar içeren “fair” sıfatı, aslında Indo Germen 

kökenlidir. Spor yarışmalarında kişilerin kendi egoizmlerini 

aşarak, özveriyle ödünde bulunma ve doğrudan yana olma 

becerisidir.

FAİRPLAY: 16. Yüzyıl sonlarında William Shakespeare’de 

geçen Fair Play kavramı, 18. yüzyılda spor diline girmiştir. 

İngiltere’de iyi oyun anlamında kullanılmış, uluslararası bir 

deyim olmuştur. 

Günümüzde fairplay terkibinde oyunu tanımlayan İngilizce 

“fair” sıfatının içerdiği anlam alanı, “güzel”, “yakışık alır”, 

“hoş”, “soylu”, “kibar”, “doğru”, “samimi”, “hoşgörülü”, 

“sakin”, “ölçülü”, “ağır başlı”, “uygun”, “makul”, “sahici”, “adil”, 

“eşit”, “onurlu”, “tarafsız”, “kurallara uygun”, eşit şanslar 

altında’ karşılıklarında görüldüğü gibi geniş bir yelpazeye 

dağılmıştır.

İnsanlar normal şartlarda diğer insanlar veya durumlar 

hakkında iyilikten, adaletten, dürüstlükten doğruluktan vb. 

durumlardan yana olabilme yüzdeleri yüksek olabilir fakat 

bu durumlar o kişinin çıkarlarını etkilediği zaman bu tam 

tersine dönüşebiliyor hatta 3 maymunu oynayabiliyorlar. 

fair play
Murat YAĞMUR
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Tabii bunun tam tersi olarak centilmence ve fairplay 

davranışına uygun birçok güzelliğe de şahit oldum. Birkaç 

örnekle anlatayım, futbol branşından olsun. Sene 2005 

Ajax’ın 2-0 üstünlüğü ile devam eden maçın 70. dakikasında 

Cambuurlu oyuncular, sakatlanan Ajax’lı Boerrigter’in tedavi 

edilmesi için topu taca attılar. Bu sırada Ajaxlı Vertonghen’in 

hızla vurduğu top, beklenmedik şekilde ağlara gitti. Ajax’ın 

çalıştırıcısı Van Der Brom bu olayın üzerine saha kenarına 

geldi ve takımın oyuncularına Cambuur oyuna başladığında 

hiçbir müdahalede bulunmamalarını söyledi. Bu sayede 

Cambuur, çok rahat bir gol attı ve Ajax takımı büyük bir ‘Fair 

Play’ örneği sergilemiş oldu.

İkinci örneğim West Ham ile Everton arasında oynanan 

maçta skor 1-1 ve maçta uzatma anları oynanırken hamle 

yapmak üzere kalesini terk eden Everton kalecisi Paul 

Gerrard sakatlık yaşayarak yere yattı. O anda sağdan gelen 

ortayla topu boş kaleye gönderme şansı olan Di Canio, 

aksini yaptı ve topu eliyle tutarak kalecinin sakatlığını 

gösterdi. Maç berabere bitti.

Son bir örnekle devam etmek istiyorum. Milli takımımızın 

Çekiç atma branşının başarılı sporcusu Eşref Apak’ın 

antrenörü olan Artun Talay’ın yaptığı davranış, sonucu 

iyi olmasa da bana göre centilmenliğe en güzel davranış 

örneğidir. 

Eşref Apak çekiç atma branşında Atina Olimpiyatlarında 

bronz madalya kazandıktan sonra antrenörü Artun Talay: 

‘’Artık ben sana yetemiyorum benden daha iyi antrenörle 

çalışmalısın.’’ diyerek Eşref’in antrenörlüğünü bırakır. 

Sonrası Eşref Apak’ın gerilemesine neden olmuştur 

ama burada benim bakış açım sporcusundan artık para 

kazanmaya başlayacakken veya antrenörlük kariyerine 

kariyer katacakken bu düşüncelerini bir kenara bırakarak 

sporcusunun daha iyi olması için kendisinden vazgeçmiş 

Ona katacak bir şeyinin olmadığını düşünerek onun başarısı 

için federasyondan kendisinden daha kaliteli bir antrenör 

getirilmesini ister. Bu da Artun Talay’ın şahsiyetinin 

kalitesini gösterir.

Daha çok örnek isterseniz dediğim gibi internet arama 

motorlarından branş branş fair play örneklerini aratıp 

bakabilirsiniz ‘’ Helal olsun be ‘’ diyeceğiniz çok şey 

göreceksiniz.

Son olarak söyleyeceğim şey evlatlarımızı yetiştirirken 

fanatizm kültüründe yetiştirmeyelim. Galibiyetin sevinci ne 

kadar güzel ise mağlubiyetin üzüntüsü de o kadar güzeldir. 

Çünkü  sevinç de üzüntü de insana özgüdür. Önceliğimiz 

edep, haya, doğruluk, dürüstlük ve adaleti yaymaktan yana 

olsun.
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Edep kelimesi ve bu kelimenin çağrışımlarıyla ilgili 

söylenmiş güzide sözleri toplamaya çalıştık.  Şimdi de 

büyüklerimizin konu hakkındaki özlü sözlerine hadislere ve 

hikâyelerine bir göz atalım.

Kalemin, ismin hakkını vermek davasında olan kalem 

ve kelam sahibi için edep, en büyük taç ve muazzam bir 

hazinedir. 

Osmanlı bakiyesi mesnevihanlarımızdan merhum Tahirü’l-

Mevlevî: “Edep hem terbiye hem edebiyat demektir.” der. 

Şinasi de: “Edebiyat fennî bir marifettir ki, insana edep 

hasletini kazandırdığı için ona edep, edebiyatçıya da edip 

denmiştir.” tespitlerinden hareketle edebiyatı edepten ayrı 

düşünemeyiz. 

Sözlük dünyamıza bir göz atalım, kalıplaşmış, deyimleşmiş 

edeple hayat bulan yüzlerce ifade ile karşılaşırız: ‘Edep 

çiçeği’, ‘edep erkân’, ‘edep yâ hû’, ‘edep dâhilinde’, ‘edebini 

bilmek’, ‘edebiyle oturmak’, ‘edebini takınmak’, ‘edebî kelam’ 

vesaire...

BÜYÜKLERDEN EDEP DAMLALARI

Hayâ eden saklanır. Saklanan kişi ise sakınır, sakınan kişi 

de Allah tarafından korunur.

Hz. Ömer (r.a.) 

Hava kirliliğinden değil, haya kirliliğinden nefes alamıyoruz.

Necip Fazıl Kısakürek

Edep hududa riayet etmektir. En büyük edep İlahi hududa 

muhafaza etmektir. 

Necip Fazıl Kısakürek

özlü
sözler
Muhammed Eşref TOPDEMİR

Bir incelik gösterin incinmesin yüreğim.

Cahit Zarifoğlu

Edep, aklın tercümanıdır. İnsan edebi kadar akıllı, aklı kadar 

şerefli, şerefi kadar kıymetlidir.

Şems-i Tebrizi

Güzeli güzel eden edeptir edep güzeli sevmeye sebeptir. 

Mevlana

Mârifet ehlinin ilk makamı edeptir.

Hacı Bektaş-i Veli

Her gözü, kulağı, ağzı olan insan değildir! Gerçek insan; 

ahlâkı güzel olan kişidir!

Şeyh Sâdî 

“Tatlı kelâm dinletir, tatsız kelâm esnetir.”

Sükûtu, bilmediğinden değil edebindendir 

Gerçi söylemez amma neler bilir âşık.

Hızırzâde Said Bey 

“Kâbe, Âzeroğlu Halil İbrahim tarafından yapılmıştır.

 Gönül ise, yüce ve büyük olan Allâh’ın nazargâhıdır.” 

(Bu bakımdan bir gönül almalı ki, hacc-ı ekber olsun!)

Molla Câmî 

EDEPLE İLGİLİ HADİSLER

Ebu Mes’ud el-Bedrî rivayet ediyor. Rasulullah (sav) şöyle 

buyurmaktadır. “Peygamberlik sözlerinden insanlara ilk 

ulaşan söz: Utanmazsan dilediğini yap!” 

Buhari, Edeb, 78/6120
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İnsan, güzel huyu ile Cennetin en üstün derecelerine 

kavuşur. Nafile ibadetlerle bu derecelere kavuşamaz. Kötü 

huy, insanı Cehennemin en aşağısına sürükler

Taberani

Mümin arıya benzer; konduğu dalı kırmaz, oraya zarar 

vermez. Toplayıp bıraktığı eseri de güzeldir.

Beyheki

Mümin geçim ehlidir. Arkadaşına rahatlık verir. Münafık ise 

geçimsizdir, arkadaşına sıkıntı verir.

Dare Kutni

Bir kimse tevbe ederse tevbesini Allahü teâlâ kabul eder. 

Kötü ahlaklı kimsenin tevbesi makbul olmaz. Zira bir 

günahtan tevbe ederse kötü ahlakı sebebiyle, daha büyük 

günah işler.

Taberani

Bir müslüman güzel ahlakı sayesinde, gündüzleri oruç 

tutan, geceleri ibadet eden kimselerin derecesine kavuşur.

İ. Ahmed

Sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sen sert davransaydın 

etrafındakilerin hepsi dağılırdı.

Ali İmran

SULTANIN KARŞISINDA İKEN

Bir gün İslâm âlimlerinden Ali Dekkak hazretlerine sordular: 

– Namazda iken sinek kovalayan kimse için ne dersiniz? 

-Allahü teâlânın huzurundaki edep, Ayaz adındaki bir 

Türkün, Sultan Mahmud-i Gaznevi’nin yanındakinden az 

olmamalıdır. Şöyle anlatırlar: 

”Ayaz isminde bir genç, bir gün Sultan Mahmud-i 

Gaznevi’nin resmi hizmetinde bulunurken aniden 

ayakkabısının burnunu salladı. Sultan, Ayaz’ın bu haline 

şaştı. O zamana kadar kendisinden hiçbir zaman edepsizlik 

görmemişti. Sultan ferasetle, Ayaz’ın bir özrü olduğunu 

anladı. Memurlarından birisine Ayaz’ı takip edip durumu 

incelemesini emretti. Sultanın adamı, Ayaz’ı takip etti. Ayaz 

bir köşeye çekilip ayakkabısını çıkardı. İçinden bir akrep 

düştü. Ayaz, ayakkabısıyla akrebi ezerek:

– Bugün, bana Sultanın huzurunda edebimi bozdurdun. 

Bugüne kadar sultanın huzurunda bir edepsizliğim 

görülmemiştir,” diyordu. Memur, durumu Sultan’a arz etti. 

Ayaz geri dönünce Sultan: 

– Ey Ayaz! Bugün niçin edepsizlik yaptın? Ayağını hareket 

ettirdin durdun? dedi. Ayaz özür diler bir eda ile cevap verdi: 

– Kabahat işlemek hizmetçilerin, kölelerin işindendir. 

Affetmek ise, sultanların şânındandır. 

– Akrep hikâyeniz bize ulaştı, deyince: 

-Mademki haberiniz oldu anlatayım: Sizin saltanat 

ni’metlerimize kavuşmuş biriyim. Akrep yedi defa ayağımı 

soktu, dayandım. Ayağımı oynatmadım. Sekizincisinde 

takadım kalmadı. Ayağımın ucunu yerden kaldırdım. 

Ey kardeşim, iyi dikkat et! Bir sultanın yanında, kölenin, 

hizmetçinin gösterdiği edebe bak! Bir de makamların 

en yükseği olan Allahü teâlânın huzurunda ibâdet 

hâlinde olanların ne edepsizlikler ettiklerini, onlardan ne 

cüretkâr işler meydana geldiğine bir bak! O zaman, bu 

ibâdetlerimizden utanmamız gerektiğini hattâ ömür boyu 

hâyâ sebebi ile başımızı kaldırmamamız lâzım olduğunu 

anlarsın.

MEVLANA PENCERESİNDE EDEP

İnsanoğlu eğer edepli değilse insan değildir. Hayvanla 

insanoğlu bedence birdir, fark ikisi arasındaki edeptir. 

Gözünü aç ve Allah’ın kelamını baştan başa gözden geçir! 

Göreceksin ki ayet ayet bütün manasıyla Kur’ân bir edep 

öğretme kitabından ibarettir! Kur’an-ı Kerim’in bütün 

ayetleri edep talim eder, edep öğretir” diyerek edebin 

İslam’ın hülasasını teşkil ettiğine vurgu yapar.

Mevlânâ’ya göre edep şu iki husustan ibarettir: Zahiri edep 

Hakk’ın açık emir ve yasaklarına uymaktır. Batıni edep 

ise insanın içini kirlerden temizlemesi, her yüzde Hakk’ın 

tecellisini ve güzelliğini görmesidir. Bu duruma göre baş 

kabahat insanın kendi ayıbı dururken başkasının ayıbını 

görmesidir. Halbuki çok zaman durum bunun tam tersidir.

Ayıp olan daima her şeyde ayıbı görmektir. Ruhu gayb 

aleminde dolaşan gayb eri hiç halkın kusurunu görebilir mi?

Dünyayı görmen idrak penceren kadardır. Kirli hislerin temiz 

şeyleri görmene mani olur. O halde görme hissini görüş 

suyuyla yıka. Bil ki sufilerin çamaşır yıkaması böyledir. 

Zira sen temizlenince perde kalkar ve temiz canlar sana 

koşarlar.

Bireyin ve toplumun ruh sağlığı edebe bağlıdır. Bu konuda 

Mevlânâ insanın başına gelen sıkıntı ve gamın sebebini 

edepsizliğe bağlar. O’na göre edepsizliğin zararı sadece 

bunu işleyenin kendisiyle sınırlı kalmamakta fesatçının 

çevresine verdiği zarar gibi edepsiz de çevresine zarar 

vermektedir. 
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Sadece şaka...

Genç bir yaştan itibaren okulda iyi notlar almanız ve daha sonra kolej veya 

üniversiteye gitmeniz gerektiği öğretilir. Ancak o zaman “güzel bir işiniz ve 

yüksek kazancınız” olur. Yılda 45 bin gibi az bir miktar para kazanmak için her 

gün belli saatlerde ve haftada 5 gün çalışmak zorundasınız. Ama günde belirli 

saatler çalışmadan ve haftada 5 gün çalışmadan, para kazanmanın bir yolunu 

biliyorum.

Affiliate marketing: Türkçe karşılığıyla Satış Ortaklığı sistemi en temel tanımıyla 

internetten para kazanma yöntemidir. Başka firma ya da kişilere ait ürünlerin 

satışıyla gelir elde edilmektedir.

Örneğin, Youtube’da büyümeyle ilgilenen, çok büyük bir kitlem var, takipçilerime 

youtube’da büyümelerine yardımcı olacak bir araç tanıtacağım ve her satıştan 

komisyon alırım. Araç maliyeti: Aylık 15 ₺, Komisyon: %50, kazancım kişi başı 

aylık 7,50 ₺, Sadece bir kişi için aylık 7,50 ₺ kazanıyorum. 1000 Youtube abonem 

var ve 250 tanesi satın aldıysa ne olur? Bu aylık 250 x 7,50 ₺ = 1.875 ₺ pasif gelir 

aylık ve en iyi yanı bunu sen de yapabilirsin! 7/24 çalışacak bir sistem kurma 

sürecindeyim. Çok kolay... Bunu yapmanın en iyi yollarından biri de tıpkı bunun 

gibi bir bülten. Benimki tamamen kişisel markalaşma, sosyal medya büyümesi, 

₺ ₺ ₺ yapmak ve kişisel gelişim, neden? Çünkü onlar hakkında bilgim var ve bu 

konulardan hoşlanıyorum, tarih ya da moda ya da teknoloji alanında ne kadar iyi 

olursanız olun, onunla ilgilenen bir kitle oluşturabilir ve komisyon karşılığında 

ürün ve hizmetleri pazarlayabilirsiniz.

Harika, değil mi?

Bugün için hepsi bu. Umarım seni düşündürmüşümdür…

Teşekkürler,

ekonomi ve
finans
Abdulmuttalip YILDIRIM

Zengin olmak için, 
okulun en iyisi olman lazım!
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KİŞİSEL HİJYENDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Saçların, ellerin, vücudun yıkanması gibi tüm kişisel hijyen 

görevlerinin ne sıklıkta yapılması gerektiğini uzmanların 

dilinden aktarmaya çalıştık. Tamamen uzmanların 

yorumlarıdır. 

(Kişisel yorum yoktur.)

Kişisel hijyene dikkat etmek, sağlıklı bir yaşam sürmek için 

çok önemlidir. Saçlarınızı yıkamak, dişlerinizi fırçalamak 

ve düzenli olarak duş almak mikroplardan, parazitlerden 

ve enfeksiyona neden olabilecek şeylerden kurtulmanıza 

yardımcı olur. Günlük olarak hastalığa neden olabilecek 

mikrop ve virüslerle temas halindeyiz. Düzenli bir kişisel 

hijyen programı ile korunma, hastalanmamak için 

önemlidir.

Ne sıklıkla dişlerinizi fırçalamalısınız?

Uzmanlara göre en uygun diş fırçalama rutini, uyandığınızda 

ve yatmadan öncesi. Dişlerinizi güçlendirmek ve diş 

macununuza daha iyi işe yaraması için bir şans vermek 

için uzmanlara göre geceleri dişlerinizi daha dikkatli 

temizlemelisiniz. 

sağlık
köşesi
Muhammed Eşref TOPDEMİR
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Dişlerin arasının temizliği, ağız hijyeninde çok önemlidir. 

Diş ipi gibi bir temizleyici kullanarak daha hijyenik bir ağız 

içine sahip olabilirsiniz.

Ne sıklıkla ellerinizi yıkamalısınız?

Uzmanlara göre, günlük olarak yıkadığınızdan emin olmanız 

gereken durumlar dışında ellerinizi kaç kere yıkadığınız 

önemli değil. 

Peki, bu durumlar tam olarak nedir? Yemek hazırlamadan 

önce, yemek hazırlama esnasında ve sonrasında; yemeden 

önce; banyoyu kullandıktan sonra; burnunuzu temizledikten 

sonra, öksürüğün veya hapşırmanın ardından; bir hayvana 

dokunduktan sonra; evcil hayvanınızı besledikten sonra; ve 

çöplere dokunduktan sonra.

Ne sıklıkla tırnaklarınızı kesmelisiniz?

Tırnak bakımı önemli bir kişisel hijyen görevdir. Günün 

sonunda, hem el hem de ayak tırnaklarınızın kısa 

olması önemlidir çünkü kir enfeksiyona neden olabilir. 

Tırnaklarınızı ne sıklıkta kesmeniz gerektiğine dair gizli bir 

formül bulunmamasına rağmen, tırnaklarınızın altında kir 

biriktiğini fark ettiğinizde, makasları çıkarın.

Ne sıklıkla ayaklarınızı yıkamalısınız?

Çoğu insan bu önemli kişisel hijyen görevini atlar çünkü 

duşta ayaklarının ıslanması ve sabununun yeterince 

iyi olduğu varsayımı altındadır. Ancak uzmanlara göre 

ayaklarınızı günlük olarak yıkamanız gerekiyor. Ayaklar, 

vücudunuzun geri kalanında olduğu gibi bakterilerle kaplı 

hale gelebilir. Kapalı ayakkabılar giymeniz veya çıplak ayak 

dolaşmanız pek önemli değil; ayakları iyice yıkamak, hoş 

olmayan kokuları, enfeksiyonları ve siğilleri engeller.

Ne sıklıkla duş almalısınız?

Her gün duş almak zararlıdır. Çünkü iyi bakterilerin ölmesine 

sebep olmaktadır. Aynı zamanda hastalıklara karşı cilt zayıf 

kalmaktadır. 

Ama çok yorulup terlediğimiz durumlarda alınabilir. 

• Aşırı sıcak sudan uzak kalmalıyız. Bunun yerine ılık 

suyu tercih edin. 

• İdeal duş alma süresi 5- 10 dakika olmalıdır. Kesinlikle 

15 dakikayı geçmemesi gerekmektedir.

• Mümkün olduğunca az kimyasal içeren, yumuşak bir 

sabun kullanın.

• Her gün saç yıkanabilir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok.

• Haftada iki kez duş alın ya da banyo yapın. Ancak her 

gün koltuk altı ve genital bölgelerinizi yıkayın.

• Daha sağlıklı bir yaşamın formüllerinden biri de en az 

iki günde bir iç çamaşırlarınızı değiştirin. 

ELLERİNİZİ DÜZENLİ YIKAMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYİN!

Zencefil, çok soğuk 
havalarda su ile içilirse, 
vücudu soğuk havanın 

zararlarından korumuş olur.

Resulullah (s.a.v.); Kuru üzüm 
yemeyi ihmal etmeyin. Çünkü 
o, aklı kuvvetlendirir, balgamı 

giderir, sinir sistemini 
kuvvetlendirir, yorgunluğu 
giderir, ahlakı güzelleştirir, 

gönlü hoş eder, kaygıyı 
giderir.

Kış mevsiminde her gün bir 
bardak sıcak su içen kimse 
hastalıklara karşı emin olur.

Resulullah (s.a.v.); Yemekten 
önce ve sonra elleri yıkamak, 

yemeğin bereketindendir. 
Ebu Davud

Açlık ile tövbe – istiğfar 
kapısı açılır. Kişi hayır ve şerri 

görür tövbe eder.

Hadis-i Şerifte: “Derdiniz 
günahlarınız devası da 

istiğfardır.” buyrulmuştur.

Bir şeyin yenilebilir olması 
onu gıda yapmıyor. Ayrıca 
bu gıda olmayan gıdaları 

tüketmenin de bir bedeli var. 
Raf ömrü uzadıkça bu bedel 
artıyor. Raf ömrü uzadıkça 
bizim ömrümüz kısalıyor.  

Dr. Ayşegül Çoruhlu
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Bir Aamir Khan filmi olarak karşımıza çıkan Her 

Çocuk Özeldir’in orijinal adı: Taare Zameen 

Par’dır. Bollywood sinemasının dünyaya kattığı 

en önemli eserlerden biridir. Dram türünün en 

iyi yapımlarından biri olarak görülen Her Çocuk 

Özeldir filminin oyuncu kadrosunda: Aamir Khan, 

Darsheel Safary, Tisca Chopra, Vipin Sharma, 

Tanay Chheda, Sachet Engineer, M. K. Raina, 

Meghna Malik gibi isimler bulunuyor.

Aamir Khan’ın aynı zamanda yönetmen koltuğunda 

oturduğu filmde, harfleri ve sayıları algılamakta 

problem yaşayan bir çocuk ile bu çocuğun hayatını 

değiştiren bir öğretmenin hikâyesi anlatılıyor.

Problemli bir çocuk olan Ishaan Awasthi, hiç kimse 

tarafından takdir edilmez. 

Dersleri kötüdür, arkadaşlarıyla sıklıkla kavga 

etmektedir. 

Okuldaki arkadaşları ve öğretmenlerinin yanı 

sıra ailesi tarafından da dışlanan bir çocuk olan 

Ishaan, disipline girmesi için ailesi tarafından yatılı 

okula gönderilir. Ancak yatılı okulda da Ishaan’ın 

davranışlarında herhangi bir değişiklik olmaz. 

Ta ki bir resim öğretmeni olan Ram Shankar ile 

tanışana dek. 

Ram, Ishaan’ın yalnız ve mutsuz olduğunu fark 

eder. 

Aslında özel bir çocuk olduğunu anlar ve sabırla 

Ishan’ın kendini bulmasına yardım eder.

Film, eğitim ve öğretimi kendisine şiar edinen 

herkes için uygundur.

sinema
Her Çocuk Özeldir






