t-03r-08.qxp_Layout 2 7.10.2017 18:10 Page 1

PAZAR DİVANI

3.sayfa
8 Ekim 2017 Pazar

@ahmetsimsirgil ¥ a.simsirgil@gmail.com ¥ ahmetsimsirgil.com

İSLAM
DÜNYASINDA
YANGIN VAR!

BİR BÖLÜK GAZİ
KULLARIMSINIZ!

S

ultan IV. Murad Han döneminde Tunus ile Cezayir askerleri arasında çatışmalar
yaşanmıştı. Konu, Tunus idarecileri tarafından İstanbul’da Osmanlı Sultanı’na bildirilmişti. Padişah yaşanan olaylara çok üzülmüştü.
Derhal Cezayir ve Tunus ağalarına
tembih fermanları gönderildi.
IV. Murad Han’ın çağlar öncesinden
verdiği mesaj o kadar canlı ve çarpıcı
ki. Kıyamete kadar okunacak bir
derstir. Tunus ağalarına gönderilen
fermanı çok az sadeleştirme ile vermeye çalışacağım:
“Siz ki Tunus’da olan ağalar ve sâir
Tunus kullarısız. İçinizde emr-i hümayunuma sadık ve bağlı olan gazi kullarıma selâm ederim. Südde-i saadetime göndermiş olduğunuz mahzardan, Cezayir kullarının bir Arab’ın
tahriki ile üzerinize geldiklerini sizin
dahi maiyyetlerinizi ve Süleyman Paşa’yı gönderip, çok nasihat eylediğini-

zi fakat faide etmediğini neticede
üzerimize kılıç çekip, birkaç Müslümanı katl itmeleriyle iki taraf arasında muharebe ve mukatele vaki olup,
hayli âdem telef olduğun bildirmişsiniz.
Sizler iki bölük Müslümansınız! Birbiriniz ile muharebe ettiğinize asla
rızâ-yı hümayunum yoktur. Ve aranızdaki bu niza ve kavga iyi nesne
değildir. Amma sözünüz gerçek olup,
böyle inat eylemişler ise cezaların
bulmuşlar. Hadd-i zatında sizin tarafınızdan da yumuşak hareket olsa,
böyle olmaz idi. Bu defa Cezayirliye
kesin fermanlarım gönderilip muhkem tembih olunmuştur. Asla bundan böyle onlar tarafından hareket
olmaz. Siz dahi basiret üzere olup,
zinhar bundan sonra muharebe vü
mukâteleye mübaşeret eylemeyesiz.
Elhamdülillâhi Teâlâ cümleniz
Müslümanlar olup, din karındaşlarısınız ve benim nân ü nimetim ile yetişmiş gazi kullarımsınız. Yere batasıca küffarın serhaddinde bir bölük
gazi evlatlarımsınız. Şimdi siz birbiriniz ile dövüşünce, etrafınızda olan
küffar bu durumdan haz itmezler mi?
İmdi derhal birbiriniz ile barışıp, muhabbet ve iyi hâl üzere olasız.
Şöyle ki, bundan sonra ferman-ı hümayunuma itaat eyleyip, Cezâyirlüler ile cenk ü cidal üzre olursanız, ecdâd-ı izâmım ruhları için bir veçhile
itâb ü ikâbıma (cezalandırmama)
mazhar olursunuz ki, cümle âleme ibret olursunuz. Amma emr-i hümayunuma muti’ü münkâd (bağlı) olursanız, çeşit çeşit nimete ve ihsanıma
mazhar olursunuz. Ve memâlik-i
mahrûsemden olan reâyâyı/halkı
rencide ve huzursuz eylemeyip, adâlet üzere olasız. Ve hâkiminiz olan
paşa kulumun sözüne muti’ü münkâd olunuz. Daima şer’-i şerif üzere
hareket eyleyip, şer’-i şerife aykırı hareket ederek bir ferde zulm ü teaddî
eylemeyesiz.
Sonra bilmedim ve işitmedim demeyesiniz,
m
eyesiniz, v
vesselâm…”
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ün iki Müslüman grup arasında
dökülen kana, İstanbul nasıl yanıyordu. Halife nasıl bir ıstırap
duyuyordu. Sizin çatışmanız,
düşmanın güç kazanmasıdır aman ha
dercesine ikaz ediyor, yüreği yanıyor, birliğe çağırıyordu.
İslam dünyası II. Abdülhamid Han’ın tahtından alaşağı edilmesiyle, 1909 yılından
itibaren düştüğü karanlık bir girdap içinde
çalkalanıyor. Ardından
Osmanlı Devleti’nin ortadan kalkmasıyla başsız kalmanın sıkıntısını
duymaya başlıyordu.
Geliniz Osmanlı tarih
sahnesinden çekildikten sonra İslam dünyasının hâlini bir doktora
tezi olarak çalışalım.
Kan ve gözyaşından
başka ne bulacağız. Kırım, Doğu Türkistan, Afganistan, Suriye,
Irak, Mısır, Filistin, Eritre, Somali vs. ateşler
içinde bir İslam coğrafyası. Mutasavvıf şairimiz Salih Baba’nın dediği gibi:
Yetiş ey keştibânım büsbütün deryada
yangın var
Değil derya yalınız cümle hep sahrada
yangın var

Osmanlıdan miras genetik kodlarının etkisi ile dönem dönem sesi çıkan bir Türkiye.
Mümkün olduğunca ceplerini boşaltıp ilaç
olsun diye gönderen bir Türk halkı.
Artık hedefte bu sesi de kesmek ve o
cebi de kapatmak için düğmeye basma
kararı verilmiştir. Türkiye üzerinde hesaplar yapan Haçlı müsveddeleri, 15 Temmuz başarısızlığından sonra ülkemizi çevresinden sarmak suretiyle kaosun ortasına çekmek ve işini bitirmek istemektedirler. Bütün bunların bir siyasi ve bir de fikrî cepheleri bulunmaktadır. Siyasi cepheler adı “İslami” olan veya buram buram
ırkçılık kokan taşeron örgütler eliyle gerçekleşmektedir. Müslümanı Müslümana
kırdırmakta aradaki düşmanlıkları daha
fazla perçinlemektedir.
Halep, Şam, Kerkük, Musul aynı oyunun
kurbanları değil midir? DEAŞ, PKK, PYD ve
daha niceleri aynı eller tarafından işletilmekte değil midir? Bir taraftan Suriye’den
milyonlarca insan göçe zorlanmaktadır. Bir
taraftan da Suriye ve Irak’ın kuzey koridorları insansız hâle getirilmektedir. Harita ile
oynamadan önce nüfus yapısı ile oynanmaktadır. Bunun için milyonlarca mazlum
insan doğranmaktadır.
Tehdit artık Türkiye, Suudi Arabistan ve

İran’ı sarıp sarmalamaya başlamıştır.
İkinci bir ekip ise inanç dünyasını bölüp parçalamaktadır. Zaman geleceğin
aynasıdır. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Şu an aydın ve düşünür diyerek TV’lerde millete seslenen bir kısım
zevata bakınız. “İslamcılık”, “mezhepçilik” diyerek milletin birlik değerlerini yok
etmekten başka hiçbir işleri ve gayretleri
yoktur. Dün Arap dünyasını Osmanlıdan
ayırıp Batı’nın piyonu ve sömürgesi hâline getiren İngiliz ajanı Abduh ve Efgani’lerin yavrucukları bugün Türkiye’de
faaliyet hâlindedirler. Aynı gayenin hazırlayıcısı rolündedirler. Türk’ün bin yıllık
iman değerleri sarsılmaktadır. Şairin “bu
sefer uyku ölümdür uyanılmaz” dediği
günlerdeyiz. Agâh ve uyanık olma zamanıdır. Osmanlı Padişahı’nın, “bir avuç
gazi kullarımsınız, aman birbirinize düşmeyin” uyarısının tam anlamıyla yaşandığı bir dönemdeyiz. Ve Üstad Necip Fazıl’ın birlik ve beraberliği muhafazada,
içimizdeki Lawrence’lerin bozuk yollarına düşmemek için haykırdığı şu sözlerin
de tam anlamıyla idrakinde olmamız gereken bir zamandayız.
Durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak,
Haykırsam kollarımı makas gibi açarak…
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12 LİSELİ GENÇ

Okul açıldı
SALGINLAR

BAŞLADI
Uzmanlar “Çocuğunuz grip veya soğuk algınlığına yakalanmışsa antibiyotik kullanmayın,
bol sıvı almasını ve
dinlenmesini sağlayın. Okula göndermeyin” tavsiyesinde bulunuyor

Yağmur Yıldız ANKARA İHA
2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda hastalıklar
başladı. Uzmanı Doktor Ahsen Dönmez,,
İHA muhabirine yükselen ateş ve üst
solunum yolu enfeksiyonlarında neler
yapılması gerektiği konusunda önemli
bilgiler verdi. Doktor Dönmez şunları
söyledi: Çocuklar ilkokula ve kreşe başladıkları zaman hiç alışık olmadıkları
bir florayla karşılaşıyor. Bunlar aslında
olağan durumlar, çocukların bağışıklık
sistemi bir şekilde bu mikroplarla ve sebep olduğu hastalıklarla karşılaşıp savaşmalı. Bağışıklık sistemi böyle gelişir.
Eğer çocuklarda ateş varsa ve 38 derecenin altındaysa ateş düşürücü vermeyin.
İnce giysiler giydirin. Takip edin. Ateşi
38 buçuk derecenin üzerine çıkıyorsa,
ateş düşürücüyü o zaman kullanın. Bu
durumlarda çocukları okuldan uzaklaştırmak gerekir. Hem çocuğun iyileşme
sürecinin kısalması açısından hem de
salgınları önlememiz açısından bu gerekli. Çocuğun evde istirahat etmesi, C
vitamini ağırlıklı beslenmesi çok daha
önemli. Özellikle antibiyotiği gereksiz
yere kullanılmamalı. Çünkü nezle veya
gribin tedavisi hiçbir zaman antibiyotikle çözülmez. İstirahat, dinlenme ve bol
sıvı takviyesiyle yapılır.

Lösemi hastası
arkadaşları için

SAÇLARINI
KAZITTILAR

YURDUM İNSANI

Çekme
halat yerine
ayaklarını
kullandı

K

ent merkezinden, Talas İlçesi yönüne giden Komandolar Caddesi’nde hareket
hâlindeki otomobilin ön
kaputuna oturan kişiyi görenler şaşırdı. Kaputun üzerinde oturan kişinin önünde giden diğer otomobile
yaklaştığında ayaklarıyla ittiği gö-

rüldü. Arızalı aracın tamire götüren
iki arkadaşın, tamponlarının zarar
görmemesi için bu yolu bulduğu
ifade edildi. Oturduğu kaput üzerinden önündeki aracı iten kişi, tehlikeli yolculukta kendisine şaşırarak
bakanlara tepki göstererek “Önüne
bak oğlum” diye çıkıştı. KAYSERİ

DENİZDEN ONLARCA TEKERLEK ÇIKTI

Tatilciler gitti, çöpleri kaldı
Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, Gökova’da 5 gün süren
çalışmalarda denizden 170 çuval atık çıkardı. Atıklar arasında, tatilcilerden kalma banyo havlusu, deniz maskesi,
yemek tabakları, kaşıklar, güneş gözlüğü ve cep telefonları bulunuyor. Ayrıca denizden çok sayıda otomobil lastiği
de çıkarıldı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon
“Umuyorum ki bu çalışma, 7’den 70’e herkese örnek olur
ve diğer senelerde denizlerimizde bu tür manzaralarla bir
daha karşılaşmayız, gelecek nesillerle daha temiz bir çevre bırakırız” dedi. İbrahim Kılınç MUĞLA İHA

∂ Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Kutay
Gönültaş, 4 ay önce lösemi teşhisiyle Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde
tedavi görmeye başladı. Sınıf arkadaşları, ilik nakli bekleyen Gönültaş ve yakınlarını hergün arayarak destek olmaya çalıştı. 12
öğrenci, tedavi sürecinde saçı dökülen Gönültaş’a moral vermek
için okul çıkışı berbere giderek
saçlarını ‘sıfır numara’ kestirdi.
Öğrenciler, ardından internet
üzerinden görüntülü görüştükleri Kutay Gönültaş’a “Saçımız değil canımız feda Kutay” diyerek
moral verdi. Gönültaş, arkadaşlarının saçlarını kestirdiğini görünce duygulandı ve onlara teşekkür etti. Gönültaş ile görüşen
Emirkan Adıyaman “Biz şu an
yaşımız tutmadığı için ilik veremiyoruz ama sana böyle destek
olmak istedik. İyileşip yanımıza
döneceğin günü bekliyoruz”
dedi. ZONGULDAK

