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Oğuz DEMİR
EDİTÖR
Binler selâmet der kenârest…
Asırlar evvelinden haykırıyordu, Yûnus Emre:
Ben dost ile dost olayım, canımı feda kılayım
Ölmezden öndün öleyim, dünya bâki kalmaz bana

H

er karşılaştığımızı Hızır olarak bilmeliydik, Anadolu
Erenlerinin buyruğuydu âdeta; Hakk’a vasıl olmada,
Hakk’ı bulmada olmazsa olmaz bir şarttı. Eğer kaderde insan olduğumuza kani isek, bir cânı incitmemeyi şiar edinmeliydik kendimize. Cânı, bu fâni dünyayı feda kılmalıydık, gül cemâli cennet olan Dost’a…

İşte bu yüzden, İnsan, insanın umuduydu ve umududur da…
Adres:
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Değerli ağabeylerim ve kardeşlerim birbirine Hızır olarak
kenetlenmiş dostların çatısı olan Vefa İlim Yayma Yurdumuzda, bir dönemi daha hitama erdirmiş bulunmaktayız. Tekraren editörlük vazifesi ile bizleri şerefyap kılan
ağabeylerime teşekkürü borç bilirim. Asıl teşekkürü ise
on üçüncüsünü çıkardığımız bu bültende, gerek bölümleri gerekse kulüpleri adına emek sarf edip gönüllerinden
dökülen satırlara yer veren bölüm ve kulüp başkanı kardeşlerime; ayrıca yeni ufuklara adım atmak adına bizlere
yollar çizen yazılarıyla bültenimize katkıları olan dostlarıma etmek yerinde olacaktır.
Eksiklerimizden ötürü sizlerden af diler, dua bekleriz…
Tevfik bizden gayret Allah’tan…
Gönüllerimizin nice Hızırlara kavuşması ve nice envâr-ı
cemâle mazhar olması temennisiyle…
www.vefailimyayma.org • 1
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MİMAR ve MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,

D

eğerli İlim Yayma ailesi, arkaya dönüp baktığımızda ne kadar hızlı geçtiğine şaşırdığımız dört
ayın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu sene de, bayrağı devraldığımız abilerimiz gibi, bölümümüzde olan
kardeşlerimizin hem maddi, hem manevi alanlarda
gelişimine katkı sağlamak amacıyla güzel ve faydalı
etkinlikler yapmaya gayret ettik.
Dünya’da tüm mazlum coğrafyaların, zalimlerden
kurtulmak için, yardım beklediği Türkiye’nin gelişiminin ancak ve ancak teknik alanda çok iyi yetişmiş
mühendisler sayesinde olacağını biliyoruz. Tabii ki
mühendislerin alanlarında başarılı olmalarının yanı
sıra, İslamî hassasiyetlerinin de en üst seviyede olması gerektiğine inanıyoruz. Bu minvalde yaptığımız
etkinliklerde maksadımız ‘ideal Müslüman mühendis
ve mimar olmak’ oldu.
Öncelikle, yurdumuzda bulunan mühendislik laboratuvarında oldukça önemli projeler gerçekleştir-
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meye devam ediyoruz. Özellikle yurda yeni gelen
kardeşlerimizin her hafta çarşamba günleri Temel
Elektronik ve Arduino dersi ile mühendisliğin temelleri hakkında fikir sahibi olmaları için çalıştık. Bunun yanında yine laboratuvarımızda İnsansız Hava
Aracı yapmak için bir takım kurduk, 3 boyutlu yazıcı
yaptık. Ahmet Seha kardeşimizin eğitmenliğini yaptığı “Linux kullan bilgisayarına hükmet!” sloganıyla Linux işletim sistemi ile alakalı workshop yaptık. Yine
laboratuvarda, bölümünde okuyan kardeşlerimizin
kendi okullarındaki veya istedikleri konudaki projelerine ev sahipliği yaptık.
Vefa yurdunda kalmanın gereği olarak ‘Vefâlı’
olmak düsturuyla, önceki yıllarda mezun olan abilerimizi yurdumuzda ağırladık ve onların tecrübelerini
dinleme fırsatı bulduk. Yine Vefader aracılığıyla bizlere ulaşan mezunlarımız ile kahvaltı yapıp, onlarla
tanıştık. Ayrıca birkaç mezun abimizin evine misafir
olup, dostluk bağlarımızı kuvvetlendirdik.
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Nükleer enerji alanında bizlere ufuk katan Doç. Dr.
Erol Kam hocamızdan ‘Nükleer Enerji’ başlıklı konferansıyla mesleki buluşmalar gerçekleştirdik. Sabiha Gökçen Havaalanında bulunan Turkish Technic’e teknik
gezi yaparak, milli şirketlerimizde mühendislerimizin
başardıkları işleri yerinde gördük.
Bunların yanında, sosyal etkinlik olarak mezun ziyaretleri, lokal sohbetler, sabah namazı ve ardından
kahvaltı programları, gelenekselleşen meyve buluşmaları ve futbol maçları düzenledik.
Vakfımızın tek cümle ile özetlediği ‘Vatana ve millete, faydalı ve hayırlı bir insan yetiştirmek’ olan misyonu gereğince yapmaya çalıştığımız etkinlikler ile bu
dönemi de sonlandırdık. Rabbim önümüzdeki günlerde
daha güzel ve hayırlı işler yapmayı nasip etsin inşallah.
Âmin…
Allah’ın selâmı üzerinize olsun.

Muhammed Emin YABACIOĞLU
MİMAR VE MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ BAŞKANI
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EĞİTİM BÖLÜMÜ

D

eğerli Vefa İlim Yayma Vakfı Yurdu’ndaki kardeşlerim ve yolu bir vesileyle bu mektebe uğramış, ekmeğinden yemiş, suyundan içmiş, eski Vefalı
ağabeylerim, Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize
olsun.
Eğitim bölümü olarak 1 Ekim Pazar günü bölüm
idari sorumlumuz Burak Koç’un katılımıyla bölüm
tanışma toplantımızı yaptık. Bu toplantıda maalesef
geçen senelerde aramızda olan pek çok arkadaşımız yoktu. Niyetimiz mezun olan ağabeylerimizden
ziyade Uluslararası İlahiyat Programı kapsamında
Türkiye’ye gelmiş ve bu tekkenin çorbasını içmiş kardeşlerimizi, ağabeylerimizi aramızda görmekti. Kendilerinden hem dostlukları hem de tahsil gördükleri
alan vesilesiyle bolca istifade ettik. Bu sebeple onları anmayı ve onlara teşekkürü bir borç bilirim. Allah
kendilerini istikametten ayırmasın. Bölümün kısm-ı
âzamını oluşturan bu kardeşlerimiz gidince yeni gelen arkadaşlarla bölümdeki çeşitlilik biraz daha artmış
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oldu. Bölümümüz ilk defa bu kadar fazla birinci sınıf
arkadaşı bünyesine dâhil etti. Bizlere de bu çeşitlilik
içinde ortak dili oluşturmak düştü. Toplantıda arkadaşlardan beklentilerimiz ve onların bizden talepleri
üzerinde duruldu. Toplantımızı meyve ikramımız ve
samimi sohbetimizle taçlandırdık.
Dönemin başlamasıyla bizler için yoğun bir ders
temposu da başlamış oldu. Aramızdaki muhabbeti diri tutmak ve yeni arkadaşlarımızla kaynaşmayı
sağlamak için lokal sohbetlerimizi düzenledik. İkinci
dönem bu sohbetlerimize yurdumuzdan mezun ağabeylerimizi de davet etme teşebbüsümüz olacaktır.
Öncelikli vazifemiz olan talebeliği ihmal etmemek
kaydıyla yurdumuzun ve kulüplerimizin düzenledikleri faaliyetlere katılımı bölüm arkadaşlarımıza teşvik
ettik. Yeri geldi Kültür ve Edebiyat Kulübü’nün öncülüğünde tiyatro izlemeye gittik, yeri geldi yurdumuz
Gezi Kulübü‘nün düzenlediği hafta sonu gezilerine
iştirak ettik, yeri geldi Vefa Kulübü’yle vakfımız eski
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idarecilerinden olan Âlim Kahraman hocamızı ziyaret
ederek hoş sohbetinden istifade ettik. Maksadımız
bireysel olarak faaliyet yapmaktansa yurttaki diğer
bölümlerden kardeşlerimizle sık etkileşime geçebileceğimiz faaliyetlere katılmak ve bunları teşvik etmekti. Çünkü bölümler arası yarışmadansa bölümler
arası çalışma düsturumuz oldu.
Mezuniyete yaklaşmış ve ileriye dönük meslek
hayatında tecrübe kazanma gayretinde olan bölümümüz öğrencilerinden gelen talep doğrultusunda
İrfan Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Kerim
Nalbant ağabeyimizi yurdumuza davet ettik. Kendisi
bizlere İrfan Eğitim Kurumları’nın eğitim modelinden,
değerlerinden, öğrenci profilinden ve işleyişinden
bahsetti. İlgilenen arkadaşlarımıza staj imkânı sağlandı.
Dönemin sonuna doğru sabah namazı için soluğu,
Nuruosmaniye Camii’nde aldık. Hocamızın latîf kırâatı
ile huşu içinde namazı eda ettikten sonra yurdumuza dönerek hep birlikte kahvaltımızı ettik.

Efendim, son olarak yaptığımız ve yapacağımız
faaliyetlerde bizden desteklerini esirgemeyen yurt
idarecilerimize de bu vesileyle teşekkürlerimizi iletiriz.
Söz bitti mürekkep de kurumak üzere. Lakin
bunca kelamın üzerine asıl selam etmek istediğimiz eşhası sona sakladık. Bizden sonra yurda gelmiş ve hasbelkader bu bülten eline geçip de Eğitim
Bölümü sayfasını açan kardeşim! Kim var imiş biz
burada yoğ iken diyerek bu sayfayı açtığın ve sabredip sonuna kadar okuduğun için sana gönülden
selam olsun. Çünkü insan hatıralardan silindiği zaman asıl yokluğu tatmış demektir. Sen bu yazıyı
okuyorsan Yunus’un ifadesiyle ‘’Her dem yeniden
doğarız.’’
Recep DOĞAN
EĞİTİM BÖLÜMÜ BAŞKANI
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SAĞLIK BÖLÜMÜ

S

elamûnaleykûm öncelikle bizi yeni bir yıla daha
vefa çatısında buluşturana hamd ve senalar olsun.
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Birbirinden güzel etkinliklerle bir dönemi ardında bırakmak üzereyiz. Yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte
aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla dostluğumuzu
pekiştirmek amacıyla bir bölüm tanışma toplantısı gerçekleştirdik. Ardından kaynaşmayı sağlamak amacıyla
onlarla birlikte sağlık bölümü içerisindeki odalarımıza
her hafta sırayla hep beraber misafir olduk.
Yaptığımız etkinliklere geçmeden önce bir müjdeli
haber vermek isterim: Yurt revirimiz aktif hizmete başladı, birer haftalık periyotlarla tıbbi bir danışma birimi
olarak her gün 23.00-23.30 arası gönüllülük esasına
dayalı olarak hizmet vermektedir. Ayrıca revir hizmet
saatleri dışında ağrı kesici temini için güvenliğe bırakılmış olan PAROLdan alabilirsiniz.
Diğer bir müjdemiz ise “İlim rütbesi rütbelerin en
yücesidir.” düsturunca geçen yıl kurulan Anatomi ve
Tıp Eğitimi Laboratuvarımızı da daha verimli kullanmak
adına Ömer Kirazoğlu salonuna taşıdık. Geleceğin hekim ve sağlıkçı adayları burada edinecekleri pratik bilgi
ve tecrübelerle ülkemiz tıbbını daha ileri bir noktaya
taşımalarında kendilerine ve insanlığa yararlı olmasını
temenni ve niyaz ediyoruz.
İlim Yayma Vakfı Sağlık Bölümü olarak Kızılay’la ortak olarak her yıl düzenlediğimiz Kan Bağışı Kampan-
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yamız bu yıl da 22 Kasım Çarşamba
günü yurt kantininde yapıldı ve geçen yıla göre bağış sayımız artarak
65’e ulaşmış oldu. Gelecek dönem
tekrar yapacağımız kan bağışı kampanyamız için şimdiden dikkkatleri
çekmek gerek. Zira kanın tek kaynağı insan. Bu hayati sıvının başka
bir muadili yok. Bu yüzden kan bağışlamak, hayat kurtarmakla eş değer. Hiç tanımadığınız insanlara kan
bağışlayarak derman olabilir, hatta
kan bağışlayarak kendi sağlığınızı da
koruyabilirsiniz.
Mutad olduğu üzere bu dönem
de bir sabah namazında Eyüp Sultan
Camii’ne giderek o manevi atmosferi
tekrar yaşadık. Yine bir sabah namazını da Osmanlı donanmasının en cesur kaptanlarından biri olan Kaptan-ı
Derya Kılıç Ali Paşa’nın Mimar Sinan’a
yaptırdığı camide eda ettik ve ardından vapurda çay simit eşliğinde
kahvaltımızı yaptık.

Bir sonbahar akşamında Çengelköy’deki Çınaraltı Çay Bahçesine
gittik ve denizin huzur veren dinginliğinde çay eşliğinde ikindi kahvaltımızı yaptık. Çayla iyi giden sadece
meşhur Çengelköy böreği değil aynı
zamanda sıcak muhabbetti.
Mevlit kandilinde bölüm olarak
hep beraber bir sahurun ardından akşam da iftar için İMÇ emektarı Sezai
Ustanın kapısını çaldık...
Bir dönemi böyle güzel anılarla
kapatmak üzereyiz. Vefa kardeşliğinin bereketi olsa gerek. Şimdiden
daha dolu bir gelecek dönem temennisiyle yazımızı noktalıyoruz. Esen
kalın...
Mazhar ORHAN
SAĞLIK BÖLÜMÜ BAŞKANI
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HUKUK BÖLÜMÜ
Bismillahirrahmanirrahim
Hamdele ve Salvele

H

ukuk Bölümüne başkanlık yapma görevi geçtiğimiz dönem başında tarafıma tevdi edildi. Bu mesuliyetin ehemmiyeti ve ağırlığından nezd-i acizanemde bu vuku hüzün ile mukabele olundu. Hem idareci
ağabeylerimizin hem de bölümdeki dostlarımın sükût-u
hayale uğramasından korktum. Bu korku ilk günkü gibi
hala içimde diri bir şekilde durmaktadır. Son sınıf olmam
hasebiyle görevimi bihakkın gerçekleştiremiyor olabilirim. Lakin bu görevi ifa etmekten imtina etmek yalnızca bir mazeretin ötesine de geçemezdi elbet. Bihaberin
artık yola çıktık.
Vira Bismillah…
İlk adımımız elbette ki gelenek üzere tanışma toplantısı tertip etmekle başladı. Burada gaye; gelecek yıllara büyük dostlukları peyda edecek bir numune-i imtisal üzere aramıza köprüler attık. Ahiri meçhul… Görelim
Mevlâ neyler, neylerse Güzel eyler.
Bu dönemki planlamamızın hedef noktası “Mezuniyet Sonrası Yaşananlar” olarak belirlemiştik. Bu
vesileyle biz de tabiri caizse çiçeği burnunda mezunlarımızdan başlayarak eskiye doğru bir yolculuk başlat-
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tık. Bu seferde ilk durağımız geçen sene mezun olan
ağabeylerimiz oldu. Bu buluşmada mezuniyet akabinde
yaşanan sorunları yani hâl-i pür melâli analiz ettik. 4
yıllık lisans döneminde yalnızca sınavlara çalışarak geçirmemek gerektiğini mesleğimizi de üç
aşağı beş yukarı belirleyip bu minvalde okumalar, çalış-
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malar vs. yapmamız icap ettiğini yeni yine yeniden –ilk
sınıftan son sınıfa tüm kardeşlerimiz için- gözler önüne
serdik. İstifade edebilmek ümidiyle…
Bu yolculukta ikinci durağımız ise keza yine yurdumuz mezunlarından 1 ila 5 yıl önce mezun olan ağabeylerimizi Medrese Mescidimizde ağırlamak oldu. Bir cumartesi günü ikindi vakti başlayan bu faaliyet mezkûr
günün akşam vaktinde hitama erdi. Burada irdelenen
konular ise artık avukatlığın, hâkim ve savcılığın
ve akademisyenliğin zorlu başlangıç yılları ve bir taraftan da süregelen aile hayatı üzerine mülahazalar aldık heybemize. Soru-cevap eşliğinde kafamızdaki soru
işaretlerinin büyük bir kısmını halledebilme ümidiyle...
Bu dönemdeki diğer hedeflerimizden biri de yapabileceğimiz meslekleri nasıl onurlu ve şerefli bir şekilde ifa
edebileceğimizi göstermek için şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz (Allah-cc.- mekânını cennet eylesin)
Bey’in kabrini ziyaret ettik. Burada yaklaşık 2 yıl önce
menfur vakadan heybemize hisseler alma ümidiyle…
Sözlerimi hassaten başlattığımız projeye getiriyorum. 5D/1K… Projenin adını 5 Dakika - 1 Konu olarak
belirledik. Her iki haftada bir, farklı sekiz arkadaşla hukuk konularını çalışarak diğer gelecek meslektaşlarımı-

za anlatıyoruz. Asıl hedef beklenenin aksine dersleri
tekrar etmek veya öğretmek amacıyla değil, bir topluluğa karşı sınırlı bir sürede belirli bir konuyu ve kamera
önünde anlatabilme yetisi kazanmaktır. Her arkadaşın
anlattığı beşer dakikalık videoları da kayıt altına almaktayız. Hâlihazırda iki program icra edebildik. Gayelerimizi
gerçekleştirebilme ümidiyle…
Ömer Can BAŞ
HUKUK BÖLÜMÜ BAŞKANI
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SİYASAL BÖLÜMÜ

D

eğerli İlim Yaymalı kardeşlerim, öncelikle Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun.
2017 – 2018 Eğitim ve Öğretim yılının ilk döneminde
İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu “Siyasal Bölümü’’ olarak,
dönem başında bölüm tanışma toplantımızı “uzun bir
yolculuk tek bir adımla başlar’’ diyerek, Ömer Aydın hocamızın teşrifleriyle medrese mescidimizde gerçekleştirdik.
Bu toplantımız kardeşlik hukuku oluşturmak, bölüm içi
kaynaşma ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla yaptığımız ilk toplantımız oldu. Toplantıda Peygamberimizin
buyurduğu gibi evvel refik, ba’del tarik (önce yoldaş,
sonra yol) düsturuyla hareket etmemiz gerektiği üzerinde durduk. Aramızdaki muhabbetin ve kardeşlik bilincinin
gelişmesi için faaliyetlerimize devam ettik. İstanbul’umuzun manevi değerlerinden Eyüp Sultan Hazretlerinin huzuruna vardık ve sabah namazımızı bu uhrevi mekânda
eda ettik.
Siyasal Bölümü olarak, engelli bireyler hakkındaki tüm
ön yargıların kapının önünde bırakılacağı, saygı duymayı
telkin eden, farklılıkların besleyici birer zenginliğe dönüştüğü, bireylerin kendi korkularını yenmesine ve kendilerini gerçekleştirmelerine destek veren bir merkez olan
karanlıkta diyalog müzesini gittik.
Geçen senelerden bizlere miras kalan Siyasal Bölümü
Kütüphanesine yeni kitaplar kazandırdık ve tüm kitapları
kayda geçtikten sonra kütüphanemizin düzenlemesini
yaptık. Son olarak bölüm içerisinde kaynaşma ve daya-
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nışmayı pekiştirmek adına oda toplantılarımızı gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Her oda
gerek kendi içinde gerek diğer odalarla çeşitli etkinlikler
düzenleyip, sohbet meclisleri kurdu.
Bildiğiniz gibi; bizler zaferle değil, seferle mükellefiz.
Hedeflerimizi, hayallerimizi gerçekleştirebilmek, hakka ve
hakikate yaklaşmaya bir nebze de olsa hizmet edebilmek adına yürüdüğümüz yol; işte bu seferdir. Bir dönem
böyle geçti. Siyasal Bölümü olarak, kendimizi daha fazla
geliştirerek, Hak rızasını kazanmak yolunda çalışmaya
gayret gösteriyoruz. Bu dönem için desteklerini hiç eksik
etmeyen oda başkanlarıma ve tüm siyasallı arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Nihayetinde bir dönemi
böyle bitirmiş olacağız inşallah. Yazıyı Üstat Sezai Karakoç’ tan bir alıntı ile bitirmek istiyorum.
“Her inanmış genç, önce kendi ruhunu arıtmaya
çalışmalı, sonra bilgiye donanmalı, şuurunu sürekli
uyanık tutmaya çalışarak İslam toplumunun dirilişine
kendini adamalıdır. Şöhret yerine hizmeti, haset yerine takdiri, had bilmezlik yerine hakkı teslimi, boş
öğünme yerine alçak gönüllüğü yerleştire yerleştire
ruhumuzu arıtmalı, durmaksızın arıtmalı, ölünceye
kadar arıtmalı.’’
Selam ve dua ile. Saygılar sunarım…
Berat UÇAN
SİYASAL BÖLÜMÜ BAŞKANI

YURT
BÜLTENİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ

K

ıymetli vefâlı kardeşlerim, birliğimizin ve dirliğimizin sembolü
olan bu çatı altındaki bir mevsimin daha sonuna yaklaşıyoruz. Bunca çalışma ve çabamız sonraki mevsimlere hazırlık, üzerimizde olan sorumluluğun farkındayız. Bu bağlam da ilme giden
yolda irfanla yoğrulmuş vefâlı gençleri kazanmaya çalışıyoruz.
Bu yolda yorulmadan çalışmaya ve kazanmaya devam edeceğiz. İktisat Bölümü olarak bu bilinci kendimize misyon edindik. Tam manasıyla birlikten kuvvet doğar ilkesiyle yaptığımız
çalışmalarda çok fazla yol kat ettik. Her şeyden önce ilke edindiğimiz bir şey daha vardı, alanında uzman hayırlı insanlar olabilmek. Efendimiz (asm)’den aldığımız “ibadetin makbulü az da
olsa devamlı olandır” mesajıyla çalışmalarımızda devamlılığı esas aldık. Her hafta düzenli olarak bir araya geldiğimiz
İktisat Atölyeleri ile güncel ekonomik meseleleri anlamaya yönelik sunumlar düzenledik. Yine atölye kapsamında
alanında uzman vefâlı mezunlarımızın bilgi tecrübelerinden istifade etmeye çalıştık. Bu kapsamda lokal sohbetler
düzenledik. Son sohbetimizde Sayıştay, THY, Borsa İstanbul, Kuveyttürk ve Akademi alanında uzman abilerimizle
yaptığımız buluşmada kariyer planı ve meslek tanıtımı anlamında önemli bir tecrübe kazandık. Bu sayede meslek
seçimi konusunda erken teşhis niteliğinde her alandan meslek grubunu tanıma fırsatı bulmuş olduk.
Bu yıl İktisat Bölümü olarak yurt genelindeki arkadaşlara da ulaştık. Temel ekonomi alanında sunumlar yaparak en azından güncel olaylara yorum yapabilecek bir seviye yakalamaya çalıştık. Sabah namazı programlarıyla ve
odalar da gerçekleştirdiğimiz lokal sohbetlerle kaynaşmayı sağladık. Yeni gelen arkadaşlara faydalı olmak adına
bölüm odamızda haftalık olarak düzenli toplantılar
yaptık. Ayrıca okuma gruplarıyla birçok kitabın tahlilini tamamladık. Yine bu çalışmaları yaparken faaliyet
takvimi düzenledik. Düzenlediğimiz takvime göre bu
dönem sonuna kadar özel sektör ve akademi alanında
genel konferans düzenlemeyi planlıyoruz. Bu süreçte
bizlere destek olan idarecilerimize teşekkür etmeyi
borç biliriz. Allah Vefa kardeşliğine veda sokmasın inşallah.
Hakan PARLAK
İKTİSAT BÖLÜMÜ BAŞKANI
www.vefailimyayma.org • 11

YURT
BÜLTENİ

KÜLTÜR VE EDEBİYAT KULÜBÜ
Muhterem Ağabeylerim ve Kardeşlerim…
ir başlangıcın nihayetine ermesinin hem hüznü
hem de sevinci bir arada yaşattığı bir mevsime
daha ulaşmış olduk. Bir aradalık kavramına vukûfiyet
kazanırken sevincin varlığını hissetmekte ve kısa süreli de olsa bir ayrılığa doğru götürecek olan uzaklığın vereceği üzüntüyü de idrak etmekteyiz.
Kültür ve Edebiyat Kulübü olarak üzerimizdeki
sorumluluğun da bilinci ile hareket etmeye çalıştık.
Bu bağlamda âdeta geleneksel olmuş diyebileceğimiz etkinlikleri zamanında ve yerinde yapmaya özen
gösterdik. Yoğun bir çalışma temposu içerisinde,
yurttaki kardeşlerimize farkındalık kazandırmak adına “Haftanın Kitabı Uygulamasını” her yıl olduğu gibi
sistemli bir şekilde icra ettik. Yurtta kalan kardeşlerimizin istifade etmesini sağlayarak, bir üst seviyeye
ileteceğini düşündüğümüz kitapları, vakfımızın da
destekleriyle uygun fiyatlarla öğrenci arkadaşlarımız
ile buluşturduk.
Ayrıca dönem başında kantinde açtığımız standımız ile de kulübümüzde görev almak isteyen arkadaşları aramıza dâhil ederek bir tanışma toplantısı
düzenledik ve dönem içerisinde yapılmasını planladığımız etkinlikler üzerine istişarelerde bulunduk. Medrese 1, İbnülemin Mahmud Kemal İnal Kütüphanesi
olarak bilinen kütüphanemizi revize etmek için çalışmalarda bulunduk.

B
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Kasım ayının başında otuz altıncısı düzenlenen İstanbul TÜYAP Kitap Fuarına gittik, özellikle bu sene
yurdumuza yeni gelen kardeşlerimiz açısından yüzlerce yayınevini ve binlerce kitabı bir arada görebilmek yeni ufuklara, tasavvurlara vesile oldu.
Yine Kasım ayı içerisinde, Mustafa Doğan Ağabeyimiz ve kırk kişilik bir grupla Necip Fazıl tarafından
yazılan ve geçtiğimiz nisan ayından beri gösterimde olan Reis Bey isimli tiyatroya gittik. “Dünya dört
köşe değildir, Reis Bey!...” nidasının zihinlerde bıraktığı yırtıcı bir yankıyla bir sonbahar gecesi İstanbul’unu
da hissetmiş olduk.
Dönem içerisinde planladığımız halde çeşitli mecburi sebeplerden ötürü tehir etmek zorunda kaldığımız etkinliklerimiz de oldu. Her sene kasım ayı sonlarında düzenli olarak yapılan kitap fuarımızı bu yıl ikinci
döneme sarkıtmak durumunda kaldık; yine çeşitli konferanslar vermek için çağırdığımız hocalarımızın aşırı
yoğunluklarından ötürü konferans, sohbet adına Kültür ve Edebiyat Kulübü için nâkıs bir dönem oldu.
Ahde Vefâ adına, güzelliklerle ve dostlukla anılmak üzere verdiğimiz uğraşlar için bizden yardımlarını eksik etmeyen kardeşlerimize ve değerli yurt/
vakıf yöneticilerimize teşekkürü borç bilir; hüsn-ü
niyetlerinize talip olduğumuzu belirtmek isteriz.
Oğuz DEMİR
KÜLTÜR ve EDEBİYAT KULÜBÜ BAŞKANI

YURT
BÜLTENİ

VEFA KULÜBÜ
A

llahü Teâla’nın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize
olsun. ‘’Sözlerime size bir selam verildiğinde ondan
daha güzeliyle selamlayın ve aynısıyla karşılık verin.’’ Hadis-i Şerifi ile başlıyorum.
Hicri 1437, Miladi 2015 yılında kurulan Vefa Kulübü
bu yıl itibariyle 3 yaşını tamamladı.
Vefa Kulübü olarak kuruluş amacıyla beraber Vefa nedir? nasıl icra edilir? amacıyla kulüp olarak bu gaye doğrultusunda hareket edip bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Bu
doğrultuda vakfımızda öğrenim görenlerin nerede kaldıklarının bilincinde olunması gerektiğine yönelik çalışmalar
yaptık. Düşüncelerimizin alt yapısını oluşturan hayatını
himmet ve hizmete adamış büyüklerimizin kitaplarından
başlayarak bize neler anlatmaya çalıştıklarını tahlil yoluyla vakfımız bünyesinde bulunan kardeşlerimizle birlikte
daha iyi bir şekilde idrak etmeye çalıştık.
Bu misyon ve vizyonla beraber yapmaya çalıştığımız
anafaaliyetler:

Bulunduğumuz yeri tanımak ve anlamak amacıyla;
• Bizlere emanet edilen Ekmekçizade Ahmet Paşa Medresesi ile Recaizâde Efendi Kütüphanesi ve şu an ikamet etmekte olduğumuz yerin tarihi hakkında yurdumuzdan mezun olan halen dahi vakfımız bünyesindeki
kütüphanede çalışan Mikail Uğuş ağabeyimiz ile birlikte yazdığı ‘’Vefa Ekmekçizade Külliyesi’’ kitabının okunması ve tahlilini konferans yaparak gerçekleştirdik.
• Vakfımızda daha önce vakıf müdürlüğü ve kısa süreliğine yurt müdürlüğü yapmış olan Yrd. Doç. Dr. Âlim
Kahraman’la birlikte İstanbul ve edebiyat tanışıklığı
bulunan Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek’ten
başlayarak edebiyat ve İstanbul üzerine 5 hafta boyunca düzenli olarak okumalar ve hocamızla birlikte
lokal sohbetler gerçekleştirdik.
Bünyamin Ünsal ÖLÇÜCÜ
VEFA KULÜBÜ BAŞKANI
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BÜLTENİ

FOTOĞRAFÇILIK
KULÜBÜ

D

eğerli İlim Yaymalı kardeşlerim, Allah’ın selamı, rah-

destekte bulunmaya gayret ettik. İlim Yayma’nın bu

meti ve bereketi üzerinize olsun.

yoğun temposunda bana yardımcı olan Bünyamin Top-

Fotoğrafçılık Kulübü olarak bu sene de her sene

olduğu gibi yurdumuzun her etkinliğinde etkinliğimizi göstermeye gayret ettik. Yurdumuzun icra ettiği

çu, Bahattin Torun, Talha Yaşar ve diğer kardeşlerime
teşekkür ediyorum.
Sağlıcakla kalın…

gezi, konferans vb. etkinliklerde elimizden geldiğince
anı, hatıra biriktirdik. Her başlangıcın bir sonu olduğu

Yakup ERTAŞ

bilincinde davranarak senenin sonuna geldiğimizde ya-

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ BAŞKANI

şadığımız sene boyunca aklımızda yer edinen fikrimize
bakış açısı katan insanları, mekânları kaydettik. Zamanın ve ömrün çok hızlı aktığı bu zamanda 5 -10 yıl sonra Vefa çatısı altındaki lisans hayatımızda yaşadığımız
anıları, gördüğümüz mekânları, dinlediğimiz değerli ilim
adamlarını andığımızda; maziye doğru bakınca insanda
oluşan geçmişi yâd etme hissini uyandırmak için her
değerli anımızı arşivledik. Bunun yanında fotoğrafa
ilgisi olan kardeşlerimize sanatlarını icra etmeleri için
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YURT
BÜLTENİ

GEZİ KULÜBÜ

B

u yıl yaz tatilinde bir mesaj gördüm, “Gezi Kulübü
Çalışma Arkadaşları Arıyor” şeklinde; düşündüm ve
karar kıldım ki bu vazifeyi ifa etmek hem Hayırdır hem
Mükafattır. Müdür yardımcımız Fatih Kayabaşı ağabeyimizi aradım ve göreve talip olduğumu söyledim. Onlar
da sağ olsunlar bu göreve bizi layık gördüler ve bu görevi bize tevdi ettiler.
Ekim ayı başı itibari ile Gezi Kulübü olarak ilk icraata
başladık ve şehrimizin manevi Fatihi, sultanlar sultanı,
Mihmandarı Resûl Halid Bin Zeyd Ebû Eyyûb el Ensari
Hazretleri’ni ziyaret ettik. Ardından Vefa -Süleymaniye,
Fatih- Zeyrek, Fener-Balat, Ayvansaray, Rumelihisarı
Baltalimanı, Laleli-Aksaray, Galata-Karaköy, şeklinde bir
rotayla devam ettik. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Kulübü ile ortak olarak yaptığımız ağaç dikme ve Şile
gezisi programı ise belki de kulüp olarak yaptığımız en
müstesna işlerdendi.
Şehirdışı gezilerine Gazi Murat Hüdavendigâr hediyesi Trakya’nın gözbebeği Selimiye’nin mihmandarı
Edirne Gezisi ile başladık ardından başkentler başkentinin dedesi Orhangazi armağanı Ulu Çınarın fidanı ipekli
Bursa’yı ziyaret ile devam ettik. Son olarak da benden
selam olsun Bolu Beyi’ne diyerek Bolu-Abant gezisini
yaptık, iki buçuk ay gibi kısa bir süreye sekiz şehiriçi, üç
şehirdışı geziyi sığdırabildik; Elhamdûlillah…
Çok gezen mi bilir çok okuyan mı tartışmasından çok
defalar, çok gezenin galib olarak ayrıldığı malumunuzdur, lakin burada nasıl gezildiği de bilhassa önem arz

etmektedir. Temelinde ne vardır, bu gezmenin? Neyi
esas alır? Neden gezilir? Bu gibi sorulara verilecek cevaplar da elbette “Çok okuyan mı, çok gezen mi bilir?”
sorusunun galibini belirler.
Biz gezilerimizin temeline bir büyüğümüzün tavsiyesi ile ibret temasını koyduk. Hakikaten de insan yalnızca gezmemeli, ibret de almalıdır. Kanaatimce ancak
ibret almak, bir nesli ileriye taşıyabilir. İbret almaz isek
tarih tekerrür eder durur.
Bunca lâf-ı güzaftan sonra, yazımı İstanbul içindeki
gezilerimiz boyunca kahrımızı çeken ve bizlerden değerli bilgi birikimini esirgemeyen araştırmacı-yazar İbrahim Akkurt hocamızın Galata gezisi esnasında anlattığı
eşsiz ve pek müstesna bir hiciv örneği ile noktalamak
muradındayım.
Galata Kadısı, Eyüp Kadısı ve Üsküdar Kadısının arası
açıkmış, Eyüp Kadısı ile Üsküdar Kadısı şair ve aynı zamanda da kardeşlermiş. Eyüp Kadısı Mematî, Üsküdar
Kadısı Hayatî mahlasını, Galata Kadısı da Postî mahlasını kullanarak şiirler yazarlarmış. Bir gün Eyüp ve Üsküdar Kadısı kardeşler, Galata Kadısına bir fetva sorarlar:
“İt posti domuz posti giyilse caiz midir?”
Cevap hiç gecikmeden gelir.
“ Hayatî de Mematî de murdardır.”
Bünyamin TOPÇU
GEZİ KULÜBÜ BAŞKANI
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YURT
BÜLTENİ

SPOR KULÜBÜ
Selamların en güzeli olan Allah’ın selamı ve
bereketi üzerinize olsun.
Değerli Kardeşlerim ve Kıymetli Abilerim
slam dini yaşayan her Müslüman bireyin kendisine
sağlıklı bakmasını emretmiştir. Bu emir doğrultusunda
insanın sağlıklı bir şekilde hayatını idame ettirebilmesi için spor en önemli kuraldır. İslam dini, Müslümanları gerekli sebeplerden dolayı spora teşvik etmiştir. Bu
sebepler arasında; Müslümanların ibadetlerine ve diğer
görevlerine kuvvetli bir istekle sarılmalarını sağlamak,
onlara daha güçlü olma yollarını göstermek, beden sağlığını temin etmek, öte yandan Müslümanların İslam
topraklarının savunmasına topyekûn hazırlıklı bulunmalarını teşvik etmek gibi sebepler sayılabilir. Bundan
dolayı Müslümanlar, Asr-ı Saadetten itibaren Hz. Muhammed (asm)’in tavsiye ettiği sporlardan atıcılık, binicilik, güreş sporlarıyla meşgul olmuşlardır.
Biz de vakfımız bünyesinde gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerde peygamberimiz Hz. Muhammed
(asm)’in bize göstermiş olduğu yoldan ilerleyerek yur-

İ
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dumuzda bulunan kardeşlerimizin spor yapmalarını
sağlamaya çalışmaktayız.
Bu doğrultuda vakfımız içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu dönem ki faaliyetler:
• Yurdumuzun spor sahasında minyatür kale futbol
turnuvası,
• Yurdumuzun oyun salonunda satranç turnuvası,
• Yurdumuzun spor salonunda masa tenisi turnuvası,
• Cuma günleri düzenli olarak havuz kompleksine
yüzme,
• Etnosporla birlikte yurdumuzdaki kardeşlerimize
Mangala ve Mas Güreşi tarihi ve eğitimi,
Bu dönemlik gerçekleştirdiğimiz faaliyetler bu şekilde olup önümüzdeki dönemde yapacağımız faaliyetler
daha çeşitli ve daha renkli olacaktır.
Kendimize iyi bakın Allah’ın Selameti üzerinize olsun
Vesselam.
Yusuf Sertaç AYAN
SPOR KULÜBÜ BAŞKANI

YURT
BÜLTENİ

Sosyal
Yardımlaşma ve
Dayanışma Kulübü
D

eğerli Vefâlı Kardeşlerimiz; Allah’ın (c.c.)

rahmeti, bereketi ve mağ-

Vakıf idarecilerimizin de bu geziye katılımlarını sağlayarak, vakfımız için hatıra ormanı yapılması fikrini uygulamalı olarak istişare etme fırsatı bulmuş olduk.

fireti hepimizin üzerine

İki Cihan Güneşi Efendimiz (asm) bir Hadis-i Şerifin-

olsun. Rabbimiz’den bu

de: “Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye

yılımızı ve kalan ömrümü-

eden kimseyle ben, cennette (mübarek işaret parmağıyla

zü rızâsına uygun olarak

orta parmağını birleştirerek) şöyle yan yana bulunacağız.”

daha bereketli geçirme-

(Müslim, Zühd 42.) buyurmuştur. Bizim de bu dönem

yi niyaz ediyor ve sizleri

üzerine düştüğümüz ana projemiz yetimlere yönelik oldu.

O’nun selamı ile selamlı-

9 aylık sürece yaydığımız bu projede ekim ayında üç, ka-

yoruz.

sım ayında ise iki yetim kardeşimizin birer yıllık ihtiyaç-

Bizler Sosyal Yardım-

larını (yıllık 1200) yurt genelinden tüm arkadaşlarımızın

laşma ve Dayanışma Ku-

yardımseverliğiyle sağlamış olduk. Altıncı kardeşimiz için

lübü olarak; yurdumuzda

ise yetim aboneliği başlattık.

düzenlenen kulüpler haf-

Tecrübenin her daim ön planda tutulması gereğinden

tasında, gönüllü arkadaş-

hareketle, kıymetli Salih SELMAN hocamızın deneyimle-

larımızla tanışarak seneye

rinden dersler çıkarmak amacıyla, hocamızla medrese

başladık. Artan yemekle-

mescidinde hasbihal ettik. Bunların yanı sıra önümüzdeki

rin israf olmasını engellemek için yapılan yemek dağıtım

dönem belirleyeceğimiz, kütüphaneden yoksun bir okul

kampanyamıza devam ettik. Ancak bilhassa yemek yar-

için çıkaracağımız kitap listesi doğrultusunda bu okuldaki

dımlarının süreklilik arz etmemesi nedeniyle açıkçası arzu

kardeşlerimize kütüphane hediye etmek arzusundayız.

edilen düzeni şu ana kadar sağlayamamış bulunmaktayız.

Tüm bu hayır işlerine büyük bir isteklilikle iştirak eden

“Giymediğin Bir Elbise Başka Birini Isıtabilir” sloganıyla

Vefâlı Kardeşlerimize yürekten şükranlarımızı sunarız.

çıkılan kıyafet yardımı, belirli aralıklarla ihtiyaç sahiplerine

Rabbim cümlemizi hayır yolundan ayırmasın.

ulaştırılmaya devam etti. Bununla birlikte, geçen sene yeniden başlattığımız yetiştirme yurdundaki kardeşlerimize

Serhat ÖZDEMİR

ziyaret faaliyetimizi ve bu yıl ilk defa fidan dikme etkinliği

SOSYAL YARDIMLAŞMA ve

düzenleyip bunu yurdumuzun Şile Gezisi ile birleştirdik.

DAYANIŞMA KULUBÜ BAŞKANI
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SİYER,
FAYDA,
YÖNTEM
İ

slam dini; Kur’an, Sünnet ve medeniyet saç ayakları
üzerinde yükselir. Bu saç ayaklarının kilit noktası hiç
şüphesiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (asm)’dır. Vahyin muhatabı, sünnetin kaynağı ve medeniyetin temelini atan O’dur. İslam dinini anlayabilmek için
O’nun tanınması zaruridir. Tanımaktan kasıt peygamberimizin, kendisinin ve çevresindekilerin hayat içinde
karşılaştıkları durumlara veya vuku bulmuş olaylara
tepkilerini, önerilerini bilmektir.
Hayatta olduğu sürede onu tanımak İslam dini
müntesipleri için bir sorun teşkil etmiyordu. Vefatından
sonraki süreçte fetihlerin artması, yeni kavimlerle ve bu
kavimlerin oluşturdukları medeniyetlerle karşılaşmak
yeni sorunları da ortaya çıkardı. Dört halife döneminde hayatlarının büyük çoğunluğunu peygamberimizle
geçirip onu iyi tanıyan arkadaşlarının, toplumda çoğunluğu oluşturması sorunlara getirilen çözümlerin İslam
medeniyetinin temel taşlarından sayılmasını sağladı.
Zamanın ilerlemesi bu kaynak neslin dünyadan irtihalini de beraberinde getirdi. Peygamberimizin tanınması, gelecek nesillere çoğunlukla sözlü aktarımlarla
iletilmekteydi. Kur’an’ın mushaflaştırılması sonucuna
ulaştıran süreçteki endişelerin duyulması, kırtasiye olanaklarının ilerlemesi ve medeniyetin ilim geleneğinin
oluşmaya başlaması, bu sözlü aktarımlarla bilinen peygamberimizin hayatının müstakil olarak kitaplarda toplanmasını beraberinde getirdi. Coğrafi olarak dağınık aktarımları ve daha önce yazıya geçirilmiş parça bilgileri,
müelliflerin gücü nispetince bir araya getirerek oluşturduğu kitaplar devasa bir veri yığınının bulunduğu yeni
bir külliyatı oluşturdu.
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Sonrasında verilerin değerlendirme sürecine geçildi.
İlmi hayatta her zaman devam eden bir kabul olarak
veri toplanması ve oluşturulmasından belki de daha
zor olanı verilerin değerlendirilme süreciydi. Zaten Peygamber söz konusu dahi olsa tarih içinde yaşanmış
bitmiş bir zaman için veri oluşması gibi bir durum söz
konusu olamazdı. Sahabelerin ve onlardan sonra gelen
birkaç neslin de bitmesiyle artık veri eldesi de mümkün
değildi. Bilginin yayılma imkanının gelişmesiyle edebi
ve sanatsal faaliyetler çerçevesinde estetik kaygılarla
telif edilen eserler bir yana konulursa tarihsel açıdan,
toplanan verilerin değerlendirme süreci başladı. Sonuç
olarak bu konuda gerek toplama gerek değerlendirme
noktalarında yapılan çalışmalar yeni bir ilim dalının oluşumunu sağladı. Günümüzde son haliyle siyer olarak bilinen bu ilim, ıstılahı anlamıyla peygamberimiz Hz. Muhammed hakkında yapılan biyografi çalışmalarına denir.
Günümüze değin bu çalışmalar, çalışmalara yapılan
şerhler olarak sürdü. Bugün ülkemizde peygamberimizin hayatıyla ilgili gerek internet ortamında gerek raflarda pek çok kitaba, teze ve makaleye rastlamaktayız.
Ulaşılan bu çalışmaların bir kısmını bağımsız araştırmacıların ve yazarların ürünleri oluştururken daha büyük
bir kısmını akademik ürünler teşkil eder. Özellikle son
yıllarda genel yayım hayatı takip edildiğinde akademik çalışmaların sayısı artmıştır. Bağımsız edebi kimlik
oluşturabilmiş üniversite dışı çalışmaların azalmasıysa
üzüntümüzü artırmıştır. Bağımsız edebi kimlik oluşturmuş eserlerin daha çok kişiye hitap etmesi üzüntünün
ana sebebidir.
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Bağımsız araştırmacılar tarafından hazırlanmış eserlerde genel olarak tarihi hassasiyet ikinci planda yer
alırken akademik çalışmalarda edebi zevk çok daha
arka planlara itilmektedir. Bu durum göz önüne alınarak
genel okuyucu kitlesi açısından, itidalli bir yaklaşımla iyi
bir ön araştırma yapmak kesinlikle öğrenme ihtiyacını
karşılayacak ve okumadan elde edilmek istenen amacı
sağlayacaktır.
Diğer bir noktaya değinecek olursak piyasadan
temin edilebilecek peygamberin hayatına dair eserlerin çoğunluğu siyer ilminin, İslam medeniyetinin ilim
geleneği içinde üstlendiği vazifesine yardımcı olma
konumundan uzaktadır. Tarihi hassasiyetlerin terk
edilmesinin yanında bu alanda oynatılan kalemlerin
peygamberin hayatını dahi kendi ideolojilerinde ve örgütsel oluşumlarında çarpıtarak, bağlamdan kopararak
kullanmalarına şahit olmaktayız. Bu ilmin, yazımızın
konusu çerçevesinde yararından ve bahsettiğimiz
sorunlardan arındırılması için İslam geleneği içindeki konumunu anlamak gerekmektedir.
İlimlerin tasnifi konusunda İbn Haldun’dan Taşköprülüzade’ye Kayserili Ahmet Remzi Efendi’den
Hacı Kalfa Kâtip Çelebi’ye pek çok müellifin eserlerinin incelenmesi önem arz etmektedir. Onların yaptıkları ilim tanımlarının ve tasniflerinin ışığında siyer ve
hadis ilimleri tedarikçi, malzeme sağlayıcı ilimler olarak ele alınabilir. İnsanın kendisi, diğer insanlar ve
yaratıcıyla fiziki etkileşiminin düzenleyicisi olarak
fıkıh ilmini, düşünsel alanda durumunun ve etkileşiminin düzenleyicisi olarak da kelam ve
felsefe ilimlerini tanımlayabiliriz. İnsan
hayatının bu iki yönünde çizilen yollarda
samimiyet ve sebat öğretisinin verilerini
de tasavvuf ilmine ayırırız.
Daha ayrıntılı olarak ismini zikretmediğimiz diğer ilimlerle beraber irtibatlı şematik tasnifler çizilebilir, yazılabilir.
İslam’ın tarih içinde büyük emeklerle binlerce ömrün adanmasıyla oluşturduğu bu ilim
geleneği esas alındığında her birisinin görev alanının farklılık gösterdiğini kavramak gerekir. Bir evi oluşturan temel yapı bölümlerine benzeyen bu ilimlerin; tıpkı evdeki gibi çatıyı taşıyan, bahçeyi ayıran, dış cepheyi
oluşturan bölümlerin görevlerinin yanında önemlerinin
de farklılık gösterdiğini de unutmamak gerekir. Bu noktayı benimseyerek en kötü halde İslam’ın bu hareketle
ilerlediğini kabullenerek okumalar yapmak lazımdır.

Siyer özelinde açıklarsak, ilmi hiyerarşiyi alt üst
ederek siyerden, fıkhî hükümler, kelamî kaideler, tasavvufî doktrinler kendi kendimize çıkarmamalıyız. Mesela
okunan bir vakıa üzerinden sadece olay baz alınarak
vereceğimiz bir karar yanlış olabilir. Çünkü olayın öncesi
olabilir, vahyin 23 yıllık bir süreçte tamamlandığı göz
önüne alındığında asıl bağlayıcı kararın olaydan sonraki
yıllarda takdir edilme durumu olmuş olabilir, olaya ait
psikolojik ve sosyolojik özel durumlar olabilir… Bu yüzden siyer eserleri ilmi hiyerarşisi bilinerek okunmalıdır.
Bu bakışla yaklaşıldığında diğer sorunların da kendiliğinden çözümünün gerçekleşeceğine umarız.
Enes GÜLLÜ
Yıldız Teknik Üniversitesi
Makine Mühendisliği 3. Sınıf
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Kut’ül Amare
B

irinci Cihan Harbi’nin barut kokuları bütün dünyayı
sarmıştı. Osmanlı’nın 2 milyon 800 bin kişilik ordusu değişik cephelerde dövüşüyordu. Irak baştan aşağı
Müslüman’dı. Halkın çete savaşlarından endişe edecekleri düşünülerek, İngilizlerin buraya çıkarma yapmayacağı tahmin edildiğinden bölgedeki birlikler Filistin ve
İran cephelerine kaydırılmıştı. Bunu haber alan İngilizler,
Irak’ın en güneyinde bulunan Fav’a çıkarma yaptılar ve
kuzeye doğru ilerlemeye başladılar. Hiç hesapta olmayan bir cephe daha açılmış oluyordu.
29 Nisan 1916 günü Irak topraklarında büyük bir
zafer daha kutlanıyordu: Kut’ül Amare! Çanakkale Zaferi’nden sonra elde edilen en büyük zafer olan Kut’ül
Amare’de 33 bin İngiliz askeri ile 500’e yakın içinde
generalin de bulunduğu subay grubu esir alınıyordu.
Bütün dünya bu zafer karşısında şaşkınlığını gösterirken; güneş batmaz imparatorluk üzerinde bir güneş
doğuyordu: Türk güneşi! İşte bu güneş Arap çöllerinde
İngiliz hayallerini gömüyordu. Ama gelin görün ki diğer
cephelerde yapılan hatalar bu zaferi gölgede bıraktı.
İşte bu zaferin öyküsü:
Büyük kuvvetlerle Çanakkale’ye saldıran İngilizler,
aynı tarihlerde de Arap topraklarında adım adım ilerliyorlardı. Çanakkale yenilgisinden sonra ağırlıklı olarak
Arap Cephelerine kuvvet kaydıran İngilizler bölgenin
kalbi Bağdat’ı ele geçirmek istiyorlardı. General Townshend komutasındaki birlikler 24 Temmuz 1915 günü
Bağdat’a doğru hücuma geçti. Bu ilerleyiş karşısında
Irak Umum Kumandanı Nurettin Bey komutasındaki
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birlikler 28 Eylül 1915 tarihinde İngilizler karşısında
Kut’ül Amare’den çekildi ve İngilizler burayı işgal etti.
22 Ekim günü ise İngiliz birlikleri Bağdat üzerine iki koldan yürümeye başladılar. Bu birlikler Selman-ı Pakt’ta
Nurettin Bey komutasındaki birlikler tarafından 22 Kasım günü durduruldu. İngilizler tekrar Kut’ül Amare’ye
geri çekilmek zorunda kaldılar. 23 Kasım günü de Türk
birlikleri hücuma kalktı. Birçok yerde çok çetin çatışmalar oldu. Zaman zaman Türk birlikleri geri çekilse de genel saldırısını durdurmadı. 5 Aralık günü Türk birlikleri,
Kut’ül Amare önlerine geldiler. Aralık ayı boyunca Kut’ül
Amare’de sıkışan İngiliz birlikleriyle çok çetin çatışmalar
oldu.
Türk birlikleri Kut’ül Amare’de İngilizleri tam manasıyla kuşatmış ve bir çember içine almışlardı. Bunu yarmak için İngiliz birlikleri zaman zaman takviye aldıysa
da başarılı olamadı. Mart ayına kadar süren bu kuşatma sırasında İngilizler içinde büyük kayıplar oluyordu.
Nehirlerden yapılan cephane ve yiyecek yardımı yeterli
olmuyordu. Bu yarma sırasında Sabis bölgesinde Ali İhsan Bey komutasındaki birliklerle de başarılı çarpışmalar
oluyordu. “Sabis Meydan Muharebesi” olarak da tarihe
geçen bu çatışmalarda Türkler büyük başarılar elde
ediyordu. 10 Mart 1916 günü zor durumda bulunan
İngiliz birliklerine, Türk Komutanlığı tarafından teslim
olma önerisi verildi. İngilizler buna olumlu cevap vermedi. İngilizler 6 Nisan günü büyük bir saldırıya geçerek
yarma harekâtına giriştiler, ancak başarılı olamadılar ve
çok büyük kayıplar verdiler.
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9 Nisan günü İngiliz Komutanı Towshend’e Halil
Paşa’nın “teslim ol” çağrısı gitti. General buna, “Türkler
muharebe sahasında daima iyi asker ve necip insandırlar; fakat ben henüz teslim olmayı düşünmüyorum”
cevabını verdi. 22 Nisan günü İngiliz birlikleri General
Townshend komutasında 5 bin kişilik bir birlikle hücuma geçtiler. Bundan da sonuç alamadılar. 3 bin ölü
vererek geri çekildiler. Arada Hali Paşa’ya rüşvet teklif
ederek kuşatmanın kaldırılmasını istediler. Hali Paşa da
bu tarihî teklife şu anlamlı cevabı verdi: “Baltacı devirleri geride kaldı!”
Bu hücum ve tekliften sonra sonuç alamayacaklarını
anlayan İngilizler, General Towshend’in yazısıyla teslim
olacaklarını bildirdiler. General Townshend şu satırları
içeren telgrafı, İngiliz Avrupa Kuvvetleri Karargâhına
gönderiyordu:
“Kut’daki muhafızlarımızı almak üzere bir Türk alayı yaklaşmaktadır. Hem kalenin hem de şehrin üzerine
beyaz bayrağı çektim. Taburlar saat ikide Şumran yakınındaki kampa girmeye başlıyorlar. Biz telsizi yavaşça
imha ediyoruz ki, bu iş yapılmaya değer. Kut’tan bütün
gemiler ve istasyonlara elvedâ ve hepinize iyi şanslar…
(29 Nisan 1916, Saat: 13.35, General Townshend.”
İngiliz birlikleri ellerindeki topları imha ettikten sonra
476’sı subay olmak üzere 33 bin 390 kişilik mevcuduyla kayıtsız ve şartsız olarak Türk kuvvetlerine teslim
oldular. Bu tarihi zafer üzerine 6’ncı Ordu Kumandanı
Mirliva Halil Paşa, ordusuna şu mesajı çekiyordu:
“Bugüne Kut Bayramı namını veriyorum.”
Bu zafer Avrupa’yı tam manasıyla şok etti. Bütün
gazeteler Türk’ün zaferini yazmak zorunda kalırken, İngilizler için de “Çanakkale’den sonra en büyük hezimete uğradı” değerlendirmesini yaptılar. Gerçekten de en
büyük zaferdi. Ancak gelin görün ki diğer cephelerdeki
yenilgiler ve yanlış sevk ve idare bu zaferi başarısızlığa dönüştürdü. Bir süre sonra buradaki Türk birlikleri
-Almanya’nın etkisiyle- İran cephesine gönderildi ve zayıf kalan bu cepheye İngilizler 1917 yılı başında büyük
kuvvetler yığarak bekledikleri güce ulaştı ve 11 Mart
1917’de Bağdat’ı geri aldılar. Daha sonra da Musul’a
doğru ilerlediler. Petrol yatakları Musul’u, Türk direnişi
karşısında alamadılar. Ancak mütarekeye kadar... Mütarekede bile buralar elimizdeydi. Mondros Mütarekesi’nden üç gün sonra burayı da haksız bir şekilde oldu-bittiyle işgal ettiler. İlginçtir bu bölgede görev yapan ve
adlarını iki büyük zafere attıran Ali İhsan ve Halil Paşalar yıllar sonra soy ismi olarak bu bölgenin isimlerini aldılar. Sabis ve Kut! Bu vesileyle Arap çöllerinde canlarını
veren aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Sonuç
1915 yılında Irak cephesinde İngilizlerin Noel’de
Bağdat’ta olma hayali Selman-ı pak Muharebesi ile kesintiye uğradı. İngilizler çıkış noktaları olan Kut’ül Amare’ye geri çekilmek zorunda kaldı. Kut’ül-Amare 4 ay 23
gün süren kuşatmadan sonra Türkler tarafından geri
alındı. Bağdat’ı ele geçirmeyi hedefleyen İngiliz projesi
ve savaş planları için acı bir sonuç ve yine İngiliz gururu
için de tam bir ağır darbe oldu. 1915’teki Bağdat’ı ele
geçirme hayali, 1916’da unutulmayacak acı bir trajediye dönüştü.
Türkler Kut’ül Amare’yi kuşattıktan sonra, saldırılarla ele geçiremeyince teslime zorlamak istediler. Bir
yandan da psikolojik harp yöntemi olarak Hintli firarları
teşvik ederek Kut’ül Amare savunmasını zayıflatmaya
çalıştı. Bunda da kısmen başarılı oldular. Ancak Hintliler kitle halinde Türklere sığınmadı ve sığınma olayları bireysel düzeyde kaldı. Yine de bu olaylar İngilizleri
yeterince tedirgin etmeye yetti. Müslüman Hintlilerin
Irak’ta Türklerle savaşmak konusundaki isteksizlikleri
açıkça görülmektedir. Bu isteksizlik sayısı 150’ye varan
başarılı firar olaylarında etkili olduğu söylenebilir. Bir
o kadar da başarısız firar girişimi ve intihar olayları ile
daha kuşatmanın başında 500 kadar kişinin de hasta
olmadığı halde hasta olduğunu iddia etmesi de bunun
başka bir kanıtıdır. Bunda Pan-İslam propagandalarının
da etkisi görülebilir. İngiliz Kurtarma Ordusunun başarısızlığı yanında, Hintlilerin at eti yeme seçeneği ile karşı
karşıya kalması ve uzun bir süre bunu yemeyi ret etmesi Kut’ül Amare’nin teslim olmasında önemli bir rol
oynadığı görülmektedir. Özellikle Hintlilerin morallerinin
bozuk olması ve açlık ve hastalıktan dolayı zayıf düşmeleri, İngiliz Kurtarma Ordusu ile Kut’ül Amare’deki İngiliz Tümeninin ortaklaşa hareket etmesini engellemesi
açısından kayda değerdir.
Kaynakça:
1. Arı, Kemal. Birinci Dünya Savaşı Kronolojisi. Ankara: Genelkurmay Başkanlığı Basımevi, 1997.
2. Halil Paşa, Bitmeyen Savaş. Yay. Haz.: M. Taylan Sorgun.
İstanbul: 7 Gün Yayınları, 1972.
3. Cephelerden Kurtuluş Savaşı’na 1. Dünya Savaşı –Cepheler-,
C. 1, T.C. Kültür Bakanlığı, yty.
4. Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi: Irak-İran Cephesi
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ÖZGÜRLÜK VE
ANLAM ARASINDA
Y

eni bir toplum ve birey projesi olarak modernitenin
belki de en büyük iki krizi, özgürlük ve anlamı iki
karşıt değer haline getirmiş olması ve ahlakın temelinden yoksun olmasıdır. Sosyologların bu toplumun
ve tek tek bireylerin durumunu betimlemek için en sık
kullandıkları kavramların bölünmüş özne, anomi, yabancılaşma ve benzeri kelimeler olması boşuna değildir.
Netice olarak modern dönemde kadîm paradigmalar alt
üst olduktan sonra modern insanın önünde iki seçenek
belirdi: anlamlı bir hayat veya muhtevadan yoksun bir
özgürlük. Ya anlamlı bir hayat sürülecek ve özgürlük iradeyle sınırlandırılacak veyahut muhtevadan yoksun bir
özgürlük anlayışı ve aşırı bireycilikle zirveye varan bir
pragmatizm birleştirilip ‘dünyadan mümkün olduğunca
zevk alma’ yoluna gidilecekti. Bu, özellikle Hristiyanlığın iflasından sonra ahlakın bir temelinin kalmadığı
Batıda çok vehim sonuçlar doğurdu. Bütünüyle madde
merkezli batı dünyasında bugün aile gibi en evrensel,
kutsal kurumdan bütün toplumsal değerler ve kurumlara kadar hemen her “değer” birey ve toplum nezdinde
bağlayıcılığını yitirmiş durumda, her türlü sapkınlık ve
sapıklıksa her yerde... Gerçekten de ‘tanrı yoksa ahlak
anlamsız ve birey merkezdeyse toplumsal değerler
saçma’ ön kabulünden hareketle oluşturulan bir dünya
görüşünün bu noktaya gelmesi şaşırtıcı değil. Batı, bu
durumdan nasıl kurtulacak bunu bilemiyoruz ve fakat
ilgisiz de kalamıyoruz, zira artık batıdan zuhur eden fikirler ve anlayışlar -maalesef- sadece orada kalmıyor.
Teknolojik, siyasi ve ekonomik anlamda dominant güç
olan Batı’nın en kabul edilmez fikirleri bile dünyanın
çeşitli yerlerinde destek bulabiliyor. Özellikle içimizde
birçok “batı taklitçisi” barındıran Müslümanlar olarak bu
ahlaki temelsizliğe ve aşırı bireyci/özgürlükçü anlayışa
karşı ümmeti koruyacak kadim paradigmaların ihyası
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için çalışmalıyız. Bu yazının devamında kısaca bu konuya değinmeye çalışacağız.
Öncelikli kriz olan ahlakı temellendirme sorununda
Kuran ve sünnetin bağlayıcılığı bizi kurtarıyor. Müslüman olmak, ‘Allah’ın ve Resul’ünün iyi/ahlaki dediğini iyi
ve kerih gördüğünü kötü görmek ve öyle kabul etmek’
anlamına geldiği ve ‘bu kabul edişin fiiliyata ne kadar
döküldüğüne bağlı olarak cennet veya cehenneme gidileceğine’ inandığımız için, bu noktada neden ahlaklı
olmamız gerektiğini temellendirebiliyoruz. Ancak burada pragmatik bir ahlak anlayışına karşı dikkatli olmalıyız. Bununla şunu kast ediyoruz: Allaha teslim olmuş
Müslümanlar olarak bizim bir fiili terk edişimizin veya
bir işi yapmamızın tek sebebi Allah’ın emri veya nehyi
olmalıdır; o fiilin dünyadaki pratik bir yararı veya zararı
değil. Yani Müslüman sonuç odaklı değil; fiil odaklı düşünendir, eğer bir şey emredildiyse muhtemel sonuçları
ne olursa olsun itaat edilir. Bu bireysel hayatımızdaki
basit bir meselede de böyledir, ümmeti ilgilendiren büyük davalarda da.
Krizin diğer yönüyse maalesef özellikle ülkemizde
ruhlara işlemiş bir şeydir: özgürlük ve bireycilik. Muhtevadan yoksun özgürlük, nefsin en çok isteyeceği şeydir.
Yani ne olduğu ve ne için olduğu belli olmayan bir özgürlük... Bu, insana özgürlüğü sadece yaşama değil ama
aynı zamanda onu tanımlama fırsatı sunması açısından
farklıdır ve insanı tam anlamıyla kibir abidesi haline getirmiştir. Böyle bir özgürlük anlayışının ve metafizik temellerden yoksun dünyanın gideceği yolu kestirebildiğinden olsa gerek, Kant en çok bu konulara yoğunlaştı.
Bu “kötü yol” özgürlüğün tek değer haline getirilmesi
durumuydu. Biz bunun en temelde panzehrinin İslam’ın
kibri en büyük kalbi hastalıklardan biri olarak görmesinin
vurgulanması olduğunu düşünüyoruz. En nihayetinde
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doğanın ve kendi nefsinin hakimi değil; Allah’ın yarattığı alemlerden bir alem olduğunu idrak etmiş bir insanın,
kendisini ilah konumuna getiren bu özgürlük anlayışını
reddedeceği aşikardır. Ayrıca, Rene Guenon’un da işaret ettiği üzere, metafiziğe dair herhangi bir kabul zorunlu olarak “birey ötesi” değerleri ve idrakleri gerektirir. Bu kabulün doğal sonucuysa tevazudur. Onun zıttı
olarak kibirse, bir anlamda bütün kötülüklerin en temel
sebebidir. Yapılan her kötüde mutlaka kibir olduğu gibi;
yapılması gereken yapılmıyorsa yine orada kibir vardır.
Bu yüzden Allah Resulü bu konuda son derece nettir:
Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan hiçbir kimse cennete giremez. (Müslim, Îmân, 148, 149) Ve ilgili
ayetler son derece açıktır: Allah, kibirli ve kendini beğenip övenleri sevmez (Nisa-36). Dolayısıyla kendini her
şeyin merkezinde gören değil; kibirsiz ve ‘kul’ insanlar,
bu medeniyetin diriliş erleri olacaklardır.
Yazının son bölümünde, bu bağlamda birey-toplum
düşüncesinde İslam ve Batının kısa bir karşılaştırmasını yapmaya çalışacağız ve özellikle postmodernizmle
zirveye varan aşırı bireyciliğin aşılması noktasında bazı
konulara değinmeye çalışacağız. Öncelikle, söz konusu
birey toplum ilişkileri olduğunda batının siyaset düşüncesi tarihi, en temelde ikiye ayrılarak incelenebilir; bireyi
topluma tercih edenler ve bireyi topluma feda edenler...
Bu spektrumun bir ucunda komünizm, diğer ucunda
anarko-kapitalist liberalizm bulunurken, dengeden her
zaman yoksun kalınmıştır. İslam düşüncesindeyse tevhidin bir gereği olarak bu şekilde bir karşıtlık durumu
oluşturulmamıştır. Bireyi ve toplumu birinin diğerine
feda edilmesi gereken iki zıt varlık olarak görmek yerine, bütüncül bir bakışıyla bireyin selametiyle toplumun
selameti aynı şey olarak görülmüştür. Yani aslında fert
ve toplumun kavgalı iki unsur olarak algılanması ve
bu şekilde çözüm aranması batılı bir fenomendir. Müslümanlar olarak

böyle bir ayrımı yaparak çözüm aramamızın mümkün
olmadığını akılda tutmalıyız. Bu yüzden, İslam’da iyiye
teşvik ve kötüden nehyetmek her ‘bireye’ farz kılınmıştır. Toplumdaki her fert, sadece bireysel anlamda
ahlaklı olmakla değil ama bunun yanında toplumun genelinde ahlaksızlığın yok edilmesi konusunda sorumlu
davranmakla mükellef kılınmıştır. Bu sorumluluk anlayışı, kendi fiilerinde anlamsız bir özgürlüğün önüne geçer. Yani bizim sadece bizi ilgilendiren bir fiilimiz yoktur.
Yaptığımız her şey şu veya bu şekilde ya ahlaksızlık
selinde bir zerre oluyor veya bu ahlaksızlık selini durdurmak için kurulmuş/kurulan sette bir tuğla… İyiliği
emredip kötülükten men etmek dille yapılan anlık bir
şey değil; fiile yapılan ve çok kapsamlı, uzun süreçli bir
faaliyetler manzumesidir. Bunun önemini belirten birçok ayet ve hadis vardır ancak hazreti Ebubekir’in (r.a)
bu beyanı çok kapsayıcı ve kuşatıcıdır:
“Ey insanlar! Sizler şu ayeti okuyor ve fakat yanlış anlıyorsunuz: “Ey iman edenler, siz kendinize bakın.
Doğru yolda iseniz sapıtan kimse size zarar veremez”
(Maide, 105). Biz Hz. Peygamber (sav)’in: “İnsanlar, zalimi görüp elinden tutmazlarsa, Allah’ın, hepsine ulaşacak umumi bir bela göndermesi yakındır” dediğini
işittik.” Keza ben, Resulullah (sav)’ın: “İçlerinde kötülükler işlenen bir cemiyet, bu kötülükleri bertaraf edecek
güçte olduğu halde, seyirci kalır, müdahale etmezse,
Allah’ın hepsini saran umumi bir bela göndermesi yakındır” dediğini işittim. (Tirmizi, Tefsir, Maide-3059)
Dolayısıyla bırakalım dünyevi işlerde bireyciliği içselleştirmeyi, ahirete dair işlerde bile ‘ben’ değil, biz demek, pratik hayatımızı bu ilkeye göre yaşamak ve bu
çerçevede düşünceler üretmek durumundayız: Ahirete
dair, ahiret kardeşlerimizle planlarımız olmalı, en temel
amacımızsa Allah’ın yasakladıklarını toplumsal ve bireysel hayattan bütünüyle kaldırmak.
İşte ancak böyle bir idrakte anlam ve özgürlük iki
karşıt değer değil; tamamlayıcı iki temel unsur olur:
Hürriyet sahibi bireyin Rabbine ve Müslüman cemaate
karşı sorumluluğu anlamlı bir hayat sunar. Anomi ve
yabancılaşma yok olur.
Mehmet Sebih ORUÇ
Yüksek Lisans
Ders Dönemi
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Boşa Geçen Zamanlar Geçirilen Namazlar

Z

aman, ömür ırmağından geçen su damlaları misali; gönlümüzün kuru topraklarından akıyor ve eğer
boşa geçerse bize nemden başka hiçbir şey bırakmıyor.
Yosun tutuyor kalbimiz, kirleniyor. Sonra pişmanlıklar,
‘keşke’ler, varsayımlar ensesinde yoruluyor geri kalan
ömrünün atımlarına karışmayarak; ölüyor.
İşte, kalbimizin zaman özeti bu. Haykırırken ruhumuz “Ben Müslüman’ım!” diye, davranışlarımız tam aksini gösterirken neyi savunabiliriz? Sosyal medya denen
illete, televizyona, boş dalaşmalara köpeğin önüne attığımız kemik gibi zamanımızı kemirtiyoruz hiçbir neden
yokken. Peki, bir çaresi yok mu bu başıboşluğun? Şeytan ve nefs ikileminde boğuşurken olması gerekenlerin
binlercesi, kılınmayı bekleyen namazlar yanı başımızda
durup bizi gözetlerken ve “Yürü, hala ne diye kendinle
savaştasın? / Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!”
mısralarını bize armağan eden Arif Nihat Asya’yı hayal
kırıklığına uğratmaktan usanmıyoruz, yaptıklarımızdan
uslanmıyoruz. Atalarımızın yüzlerimize tükürmesini
adeta arzularcasına deli cesaretinden vazgeçemiyoruz.
Bu kadar olumsuzluk varken bir çıkış yolu yok mu,
sadece ağlayıp sızlasın mı peygamber ümmeti? Elbet
bir çıkış yolu var, büyülü bir ‘rağmen’ kelimesi dudaklardan düşmemeli. Her şeye ‘rağmen’ bütün zorluklara
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‘rağmen’ başarabiliriz. Hatta bu zorluklar azmimizi kamçılayacaktır. Nitekim Allah-û Teâlâ yüce kitabı Kur’an’da
“Kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.”
(Saf Suresi, 8.Ayet) müjdesini veriyor. Rabbimiz nurunu
tamamlayacaktır, peki burada bizim misyonumuz ne olmalı? Elinden geleni yapmakla mükelleftir insan(Mesela
bir marangozdan fırında çalışmasını ya da bir hekimden
integrallerin, milenyumun hesaplamalarını yapmasını
bekleyemeyiz vb.), zamanın getirdiği sorumlulukları
yüklenebilmeli omuzlarına. Zaman merkezli düşünmeli,
vaktini nasıl daha verimli kullanabileceğini öğrenmeli.
Çünkü aldığımız her nefesten sorumluyuz.
Nefeslerimizi hangi uğurda harcadığımızın hesabını veremezsek her şey boşuna. İnsan olarak pek çok
mefhumdan sorumluyuz. “Zaman” da bunlardan biri.
Yüce Yaratıcımız, zamanımızı doğru ve programlı biçimde kullanmamızı istemekte. Bunun en büyük kanıtı
ise günlük beş vakit namazın üzerimize farz kılınması.
Çünkü zamana en büyük kardeşliği kıldığımız namazlar
yapıyor. Namazlarımız ve samimi yapılan dualar, zaman
nehrimizde adeta bir regülatör işlevi görür ve zamanın
akımını ayarlar. Eğer ayarlanmazsa zaman, Mehmet
Akif İnan’ın: “Zaman bir hızdır ve yıldızdır akan/ Esneyen günler ve geceler üstünden” dizelerinde anlattığı
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gibi günlerin ve gecelerin saldırısına maruz kalarak tükenip gidecek.
Zamanın ölçüsü Avrupaî saatler değildir; akrep ya da yelkovan
değildir. Zamanın ölçüsü namazdır. Asırlarca dünyaya böyle hükmettik: sabah namazıyla beraber
çalışma başlar ve akşam ezanında
paydos ederdik. Zamanın kıymetini bilenler ve israfından uzak duranlar bizim halkımızdı. Biz böyle
bir milletin torunlarıyız. Günümüz
şartları ne kadar el vermese de böyle ideal bir çalışma
düzenine, elimizden gelenle sorumlu olduğumuzun farkındalığıyla dört bir elle namaza sarılmalı, ezan seslerini
günlük alarmımız saymalıyız.
“Namaz dinin direğidir; kim onu terk ederse dinini
yıkmıştır.” buyurmuştur Peygamber Efendimiz(asm). İnsanımız unutuyor, kalplerinde bir ses yankılanıyor: “Ben
sorumluyum, yapabileceklerimle yükümlüyüm.” Bu ‘yapılacaklar’ listesine eklememiz gereken işler var. Namazı
ilk sıraya koyarsak Allah’ın izniyle iki dünyada da galip
biz olacağız. Sanıldığı gibi zor değil yapılması gerekenler
ancak sanılacağı gibi de kolay değil. Namazımız, işlerimizi kolaylaştırıyor çünkü işlerimizi Allah’ın yardımını alarak yapmaya bizleri vesile kılıyor. Biz namazı kıldığımızda namaz da bizi onurlu, ölçülü ve güçlü kılıyor.
Namaz ile zamanın ne kadar iç içe olduğunu vakit
namazlarımızın varlığından anlayabiliriz. Zaman için namaz ne kadar önemliyse, namaz için de zaman o kadar
önemli. Diğer medeniyetlere zamanın değerini İslam
medeniyeti öğretmiş ve bu önem ibadetlere yansıtılmıştır. Eğer böyle olmasaydı zamanı, İslam dininin direği olan namazımızın farzlarından biri olarak saymazdık.
Zamanın kıymetine ve bunu dünyaya bizim medeniyetimizin kazandırdığına örnek güzel bir hikâyeyle sözlerimi bitirmek istiyorum:
Almanca dersinin Alman hocası çok disiplinli biriydi. Bilhassa zaman açısından hiç müsamahası yoktu. Bir
hafta boyunca, kimin kaç dakika geç geldiğini tespit

ediyor ve onları geç kaldıkları süre
kadar sınıfta tutuyordu. Tabii bu
durum, zaten kursa zor zaman
ayırmış kursiyerlerin hiç de hoşuna
gitmiyordu. Bir gün, haftalık cezası
18 dakika tutan bir arkadaş kızarak şöyle dedi:
“Neredeyse saniyeleri hesap
edeceksiniz. Neyse hatırınız için
başka bir zaman on dakika sınıfta
kalayım. Şimdi çok acil bir işim var.”
Alman Hoca, bir süre arkadaşı süzdü ve şöyle konuştu:
“Olmaz. Çünkü siz önem verdiğiniz işlerde bu kadar
hassas olsaydınız, şimdi benden 18 dakikalık bu cezayı almazdınız. Zira ders de sizin için önemli bir iştir. Bu
bakımdan şimdi kalacaksınız ve 18 dakikalık bir ders vereceğim size. Arkadaşlar zamanı iyi kullanmıyorsunuz.”,
sonra bir broşür göstererek, “Şuna bakınız lütfen.” dedi.
Bu bir tren tarifesiydi. Arkadaş göz ucuyla bakıp
iade edecekti ki, “Hayır daha iyi incelemenizi istiyorum.”
dedi, hoca. Trenlerin kalkış ve varış saatleri değişik
ve karmaşıktı. Mesela trenlerin kalkış ve varış saatleri
08.03, 11.56, 15.11, 18.26, 20.43 gibi küsuratlı şekilde düzenlenmişti. Cezalı kursiyer şöyle dedi:
“Bakınız, işte burada Avrupalı kafanın mantıksızlığı
açıkça görülüyor. Ne demek yani 3 geçeler, 4 kalalar, 11
geçeler, 17 kalalar. Şuna üç buçuk, dört buçuk deseniz
olmaz mı? Hiç olmazsa çeyrek deseniz de, akılda kalacak bir saat olsa...”
Alman hoca hafif bir tebessümle:
“Kendinize hakaret etmeyin. Çünkü bu tarifenin
böyle düzenlenmiş olması ‘Avrupalı Kafa’nın mantıksızlığı değil, ‘Müslüman Kafa’nın tutarlılığıdır. Çünkü biz
saati de zamanı kullanmayı da Müslümanlardan öğrendik. Siz Müslümanların ibadetlerinde yer önemli değildir. Dünyanın her yerinde ibadet edilebilir. Ama zaman
çok önemlidir. Çünkü her ibadetin kendine ait bir vakti
vardır. Hatta bu vakit, ibadetin şartıdır. İbadetlerin vakti de bizim tren tarifesi gibi hep küsuratlıdır. Üstelik
bu vakitler de sürekli değişirler. Böylece Müslümanlar,
her gün değişmekte olan zamana karşı uyanık durma,
zamanın kıymetini anlama ve onu iyi değerlendirmeye
yönlendirilmektedir. Bizim zamana bakışımızın ilham
kaynağı siz Müslümanlarsınız.*
*Hikâye Alıntıdır: http://www.zamanindegeri.com/node/468

Mehmet Furkan YILMAZ
İstanbul Üniversitesi
Çapa Tıp Fakültesi 1. Sınıf
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SORBON’DAN
İSTANBUL’A BİR HUKUKÇU
T

ürk hukuku tarihi, yüzlerce yıl öncesine dayanır. Bu
yüzlerce yıllık dönemin içerisinde bin yıldan fazlası
İslamiyet etkisinde gelişmiştir. 1923’te Cumhuriyetin
ilan edilmesi ve ardından 1924 Anayasası ve onu takip eden günlerde Medeni Kanunun, Borçlar Kanununun, Ticaret Kanununun vs. Avrupa’dan devşirilmesi
ile İslamiyet etkisindeki hukuk etkinliğini kaybetmiş
Batı etkisinde yeni bir hukuk dönemi başlamıştır.
Yeni bir hukuk sistemine geçmenin zorluklarını,
güçlüklerini ve sıkıntılarını yüze yakın yıl geçmiş olmasına rağmen Türkiye hala hissetmektedir. “Hukuksuz
ülkede hukuk okunur mu, böyle adalet olmaz olsun,
Allah kimseyi avukatların eline düşürmesin” gibi birtakım serzenişler bu hukukun üzerinden yüz yıl geçmiş
olmasına rağmen hala benimseyemeyişimizden, özümseyemeyişimizden kaynaklanıyor olabilir mi acaba?
Tüm bu olumsuzluklara rağmen yeni ve genç Türkiye, Sadri Maksudi Arsal, Mahmut Esad Bozkurt, Ebu’l
Ula Mardin gibi hukukçuları yetiştirmesini de bilmiştir.
Daha adını zikretmediğimiz, zikredemediğimiz hukukçular, başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere, kürsülere şeref vermiştir.
Bu nadide isimlerden olan Sadri Maksudi Arsal 5
Ağustos 1879’da bugün ki Rusya Federasyonu’na
tabi Özerk Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti olan
Kazan’ın 30 kilometre kuzeyinde bulunan Taşsu Köyü’nde doğmuştur. Din adamı yetiştiren
bir aileden gelen babası köyün imamı,
annesi okuryazar ve köy okulunun
kızlar kısmını idare eden bir kadındı.
Sadri Maksudi ilk eğitimine köy okulunda başladı. Buradaki eğitimi bitince Allamiye Medresesi’ne kaydoldu. Bu
arada eser çevirisi ile de meşgul olan
Sadri Maksudi, Daniel Defoe’den
Robinson Crusoe’yu ağabeyi
ile beraber, Tabakat’ül
Arz adlı eseri
ise tek başına
Kazan Türkçesine çevirdi.
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Allamiye Medresesini bitirdikten sonra temel felsefesi “Dilde fikirde işte birlik” olan İsmail Gaspıralı’nın
Kırım Bahçesaray’daki Zincirli Medresesine kaydoldu.
Sadri Maksudi, Gaspıralı’dan o kadar etkilenmiştir ki
daha sonraları “Benim manevi babam İsmail Gaspıralı’dır” demiştir. Daha sonra manevi babası İsmail Gaspıralı ve Hâce-i Evvel Ahmet Mithat Efendi’nin tavsiyeleri ile Paris’e okumaya gitmiştir. 1901-1906 yılları
arasında Sorbon Hukuk Fakültesi’nde okur ve Ayaz
İshaki ve Yusuf Akçura ile tanışır.
Sadri Maksudi 1906 Ağustos ayında Rusya’ya döndü ve o arada toplanan Rusya Müslümanları kongresinin ikinci gününe katıldı. Burada merkez komitesi üyesi seçildi. 20 Temmuz 1917’de toplanan ikinci umum
Rusya Müslümanları toplantısında Sadri Maksudi; İç
Rusya ve Sibirya Türk – Tatarları Milli-Medeni Muhtariyeti’nin ilan edilmesine öncülük etti. Sadri Maksudi
hem idarenin başı hem de bu muhtar yönetimin başkanı idi. Böylece 1552’den beri Rus tutsaklığı altında
bulunan Tatar Türkeri’nin kısa süreli de olsa ilk devlet
başkanlığını yapmış oldu. Sonraları Bolşevik İhtilali ile
bütün muhtarlıklar yıkılınca Sadri Maksudi de yönetimi
bırakmak zorunda kaldı ve tekrar Sorbon Üniversitesi’ne döndü. Burada Türk Tarihi dersleri verdi. Mustafa
Kemal tarafından Türkiye’ye çağırılınca buradan ayrıldı
ve ailesi ile beraber Ankara’ya yerleşti. 1925’te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörlüğüne tayin
edildi. Sadri Maksudi burada Türk Hukuku tarihi kürsüsünü kurdu. 20 Şubat 1957’de İstanbul’da vefat etti.
Hayatını kısaca özetleyebildiğimiz Sadri Maksudi’nin biraz da eserlerini ve hukukçu kişiliğini anlatmak
isteriz siz değerli okurlarımıza. Sadri Maksudi gibi siyaset, fikir ve hukuk sahasında önemli işler başarmış
ve eserler yazmış bir şahsiyetin yazılarının eksiksiz bir
bibliyografyası ne yazık ki henüz yapılmamıştır. Sadri
Maksudi’nin ilk gençlik romanı Maişet ve gezi yazısı
olan Angliağa’ya Seyahat (İngiltere’ye Seyahat) adlı
eserleri tekrar tekrar basılmıştır.
1939-1940 öğretim yılı dâhil İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde Türk Hukuku Tarihi dersleri vermiştir. 1941’de ise Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne Hukuk Tarihi ve felsefesi profesörü olarak tayin
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edilmiş ardından 1943’te tekrar İstanbul Üniversitesi
Hukuk Tarihi ve Felsefesi ordinaryüs profesörlüğüne
tayin edilmiştir. 6 Kasım 1945’te emekliye sevk edilmiş ancak hukuk tarihi alanında yetişmiş bir adam bulunmadığı için görevine emekli olarak devam etmesi
rica edilmiştir.
Burada bir parantez açmak isterim; yetişmiş adam
bulunmadığı için tam anlamıyla emekliye ayrılamamıştır Sadri Maksudi. O dönemde dönemin şartları gereği
belki de toplum ve devlet yapısı gereği yetişmiş adam
kıtlığı vardır. Aslına bakarsanız, kanaatimizce, bugün
dahi yetişmiş adam kıtlığı mevcuttur. Adalet, hak, hukuk, hürriyet vs. kavramları bir grup aydının (!) rahmetli Cem Karaca’nın deyimiyle ‘yarım porsiyon aydın’ın,
elindedir. Gerçek manada aydınlar, hukukçular ise bu
mücadelede ne yazık ki çoğu kez gerilerde kalmıştır.
Profesör Dr. Ahmet Mumcu Sadri Maksudi için: “Bizde hukuk tarihi ilmini Sadri Maksudi kurmuştur. Onun
hukuk tarihi alanına getirdiği en büyük yenilik, Türk
hukuku tarihinin sadece İslam hukukundan ibaret olmadığını, İslam’dan önceki kökenlerinin de araştırılması gerektiğini söylemesi ve buna ciddiyetle yönelmesidir” der. Zaten Sadri Maksudi ile o dönemin bir başka
değerli ismi Mahmut Esad Efendi arasında ki fark da
işte bu İslamcı-Türkçü ayrımından kaynaklanmaktadır.
Sadri Maksudi bir araştırma metodu da oluşturmaya gayret etmiştir. Bu metoda göre önce çok çeşitli
dillerden, mekânlardan çeşitli devirler için malzeme
toplanmalıdır. Toplanmış malumatı sosyoloji ve hukuk
tarihi ilminin makbul esaslarına göre tasnif etmek ve
Türk tarihinin türlü devirlerinde görülen hukuki müesseselerin ilmi mahiyetini, rolünü ve vazifesini tespit ve
ehemmiyetini izah etmek gerektir.
Sadri Maksudi Arsal’ın aşağı yukarı çeyrek asır hizmet verdiği Ankara Üniversitesi ve uzun süre hizmet
verdiği İstanbul Üniversitesi’nde kalemi oynadı ve
oynamaya devam ediyor. Her ne kadar İstanbul Üniversitesi’nde, kürsü anlamında, takipçisi olmasa da her
10 yılda bir İstanbul üniversitesi bünyesinde yapılan
anma törenleri ile ruhu şad edilmektedir.
Her yıl onlarca hukuk fakültesinin ve başka fakültelerin açıldığı ülkemizde hala istenen yeterlilikte yetişmiş adam bulunamamasının nedenlerini belki biraz
da eğitim sisteminde aramak yerine, kendi- mizde
aramalıyız. Sadri Maksudi gibilerin başarı
hikayelerini okuyup, ki bunlar her ne kadar ben hikaye kelimesini kullansam
da gerçektir, kendimi-

ze bir misyon vermeli ve ülkümüzü de ona göre belirlemeliyiz. Misyon ve ülküden kastettiğimiz şey ise
harekete geçmek ve ülkümüzü gerçekleştirmek için
mücadele vermektir. Evet, geçlik, yani bizler, harekete
geçmeliyiz. Aklımızı bilindik, klişe laf ve düşüncelerden
arındırmalı, başkalarının düşüncelerini papağan gibi
tekrarlamaktan vazgeçmeliyiz. Düşünceleri, akıl yürütmeleri, fikirleri özümseyebilmeli, yorumlayabilmeli,
ortaya yepyeni bir düşünce ve bambaşka bir metotla
yeni bir ülkü koymalıyız. Bunu onlarca yıl önce başarmıştır Sadri Maksudi. Yeni ve farklı düşünceleri ayrıca
bambaşka bir metodu vardır Sadri Maksudi’nin. Zaten
kendisini yazmamızın konu etmemizin nedeni de budur. Muradımız odur ki; Sadri Maksudi ve onun gibiler
biz gençliğe örnek olsun ve her 10 yılda, binlerce Sadri
Maksudi yetişsin.
Ebediyete intikalinin 60. yılında Sadri Maksudi’ye
ve onun gibi aziz vatanımız için ilim, irfan ve araştırma
gayretinden bir an olsun vazgeçmeyen ilim insanlarına
Cenâb-ı Hak’tan rahmet ve merhamet dilerim.
KAYNAKÇA:
1. GEDIKLI, FETHI. “YOLUNU KENDI KAZANAN BIR YOLCU:
SADRI MAKSUDI ARSAL.” İÜHFM C. LXX (2012): 399 –
412
2. ARSAL, SADRI MAKSUDI. TÜRK TARIHI VE HUKUK. İSTANBUL: İSMAIL AKGÜN MATBAASI, 1947.

Bünyamin TOPÇU
İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
2. Sınıf
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İTHAL EDİLMİŞ MESELELER
İ

slam Milleti geçtiğimiz iki asırlık dönemde bir krizin
içine yuvarlandı. Kaynağı gavur toprakları olan birçok
problem İslam diyarına tabiri caizse ithal edildi. Aslında
kendi meselelerimiz olmayan olay ve durumlarla ilgili
‘İslamî’ yorumlamalarda bulunduk. Yeri geldi “İslam kadın haklarına saygılıdır.” dedik. Yeri geldi, “İslam akıl dinidir, ilerlemeye engel değildir.” dedik. Yeri geldi, “İslam
barış dinidir, terörü lanetliyoruz.” dedik. Mesele olarak
önümüze konulan durumların ne olduğunu, bunları ortaya atan kişilerin hangi amaca matuf olarak konuştuklarını ne yazık ki görmedik veya görmek istemedik. Bir
misalle anlatacak olursak daha sıhhatli yol alabiliriz.
Ernest Renan, 1883’te Fransa’da yaptığı bir konuşmada “İslam terakkiye manidir.” diyerek, hala daha
süren bir tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu. Sonrasında Namık Kemal gibi İslam Milleti’nin düşünür kadrosu
bunun böyle olmadığını, İslam’ın ilerlemeci bir din olduğunu savunmaya başladılar. Aceleyle ve yoğun bir dini
savunma refleksiyle verilen bu tepkiler zannediyorum
ki birkaç noktayı gözardı etmemize sebep oldu. Renan
bu tezini Batılı kafa yapısının şekillendirmiş olduğu Avrupa’nın insanlığın ulaşabileceği en üst medeniyet modeli olması gibi ön kabuller ile temellendiriyor. Yani bu
‘terakki’ anlayışının şekillendirdiği dünya görüşü insanın
kâinata, eşyaya, insanlığa ve tanrıya bakış açısını fıtri ve
geleneksel anlayıştan kopararak ‘hâdim’likten ‘hâkim’liğe eviriyor. Modern kalıplar içinde şekillenen Metropol
yaşantısını nihai hedef olarak sunarken; misvak kullanmak, yerde yemek yemek, yemeği üç parmakla yemek
gibi hikmetli sünnetleri ‘ilkellik’ olarak kabul ediyor.
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İlerleme mitinin yol açtığı bir problemli nokta da
Asr-ı Saadet’in biz Müslümanlara çağlar üstü bir örneklik olması anlayışını zedelemesidir. İnsanlık tarihinin ilkel
insanlarla başladığını ve sürekli bir gelişme, mükemmel
olana evrilme ile devam ettiğini esas alan bu anlayış,
aynı zamanda Modern Batı Medeniyetini ulaşılabilecek
nihai hedef olarak önümüze koyuyor. Biz Müslümanlar
ise hem Âdem Aleyhisselam’a Cenabı Hakkın ilmi, yani
eşyanın isimlerini öğretmesine hem de yeryüzünün görüp görebileceği en mükemmel devrin Asr-ı Saadet olduğuna iman etmiş insanlarız. Resul-i Ekremin Sünnet-i
Seniyyesini rehber edinmiş ve insanlığın da ancak bu
şekilde huzura kavuşacağı iddiasında olmamız hasebiyle insanlık tarihini bu şekilde algılayan bir kafa yapısına
net bir şekilde yollarımızı ayırmış oluruz. Bizim için yapıp ettiklerimizde nihai kıstas ‘ilerilik-gerilik’ gibi şüpheli
anlayışlardan öte hakikate uzaklık veya yakınlığımızdır.
Müslümanlar olarak önümüze sunulmakta olan bu
tür ithal edilmiş problemlere kafa yormak yerine, geleneğin hazinelerini keşfederek insanlığı hakikate ulaştıracak, gerçek adalet ve huzuru tesis edecek bir medeniyetin ihya ve inşasına koyulmalıyız. İslam Milleti ancak
bu şekilde marufu emreden, münkerden nehyeden, bütün aşırılıklardan sıyrılmış itidal ve istikamet üzere olan
‘vasat ümmet’ kıvamına erebilir.
Seyyit Ahmet SARI
İstanbul Teknik Üniversitesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Hazırlık
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Cami Mimarisinin
Tarihsel Gelişimi ve Değişimi
(Mescid-i Nebevi)

M

inarelerinden günde 5 defa ezan sesi yankılanan
camiler... Küçük mescitler, mahalle camileri, devasa tarihi camiler... Peki hiç 1400 yıl önceki mescitlerle
bugünki camiler arasında ne fark olduğunu merak ettiniz mi?
Mescit “secde yapılan yer” anlamına gelir. Bizim
yaygın olarak kullandığımız “cami” kelimesi ise eskiden
sadece “cuma namazı mescidi” anlamında kullanılırdı.
Cami, toplanma, bir araya gelme anlamındaki “cem”
sözcüğünden türemiştir. Toplanma, bir araya gelme anlamına gelen cami kelimesi günümüzde belli bir mimari
için kullanılan bir kelime olarak dilimizde yer etmiştir.
Cami kelimesinin kullanımında zaman içerisinde
oluşan bu değişiklik gibi camilerin mimarilerinde de zamandan zamana, mekandan mekana pek çok değişiklik
olmuştur. Müslümanların ilk mescidi Kuba Mescidi’dir.
Bu mescidi incelediğimizde küçük bir minaresi ve düz
bir tavanı vardır. Daha sonra Medine’de yapılmış olan
ve tam anlamıyla bir cami diyebileceğimiz (Çünkü cuma
namazları burada kılınırdı) Mescid-i Nebevi’ye baktığımızda da yine benzer bir yapı karşımıza çıkıyor.
İslam’ın ilk dönemlerindeki bu mimari, İslam’ın başka
coğrafyalara yayılması ve farklı kültürlerle karşılaşması
sonucu çeşitli değişikliklere uğramıştır. Emeviler Dönemine gelindiğinde camilerde hala büyük bir değişiklik
yoktu. Ancak istisna olarak sayabileceğimiz mihrap önü

kubbeli plan tipine sahip Emevi Camii, yapımından sonra
kurulan tüm İslam devletlerindeki cami mimarisine model olmuş ilk yapıdır.
İslam’da her sınıf halkın ayrım gözetilmeden ön saflarda namaz kılabilmesi safların geniş tutulması isteği
uyandırmış, bunun sonucu olarak camilerde -kiliselerin
aksine- yatay mimari tercih edilmiştir. Bu yüzden dikey
mimariyle yapılmış bir cami hiçbir yerde karşımıza çıkmaz. Ancak Abbasi’ler döneminde yapılmış Samarra Ulu
Camii’de karşımıza neredeyse dikey mimari diyebileceğimiz bir minare çıkıyor.
150.000 kişinin aynı anda namaz kılabildiği caminin
dev boyutlu bu anıtsal minaresine geniş bir rampa ile
çıkılır. Bu minare şekli bir daha kullanılmamıştır.
13. yüzyıla geldiğimizde Osmanlı’nın ferah ve aydınlık mekanların oluşturulmasına önem veren mimari
anlayışının camilerde de kendini gösterdiğini fark ediyoruz. Bu anlayış camilerin gelişimine çok büyük katkı
sağlamıştır. Dönemin başlarında tek kubbeli yapılar inşa
edilirken ilerleyen süreçte çift veya çok kubbeli yapılarda yapıldı. Bu dönem mimarisinin camilere en büyük
katkılarından biri kubbelerin çokça kullanılması ve büyültülmesi ve avluların genişletilmesi oldu. Dönemin en
büyük camisi Bâyezid Camii’dir. Bu cami erken dönem
Osmanlı mimarisinin son eseridir.
www.vefailimyayma.org • 29
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(Bâyezid Camii avlusundan bir görünüm.)

Klasik dönem Osmanlı mimarisi 1501 ile 1703 yılları
arasını kapsar. Klasik dönem mimarlarının genel yaklaşımı yüksek ve görkemli yapılar inşa etmek yönündeydi.
Bu sebepten erken dönemde uygulanmaya başlanan
kubbeli ve merkezi planlı yapılar, klasik dönemde daha
anıtsal ölçeklerde uygulandı. Bu dönemi etkileyen
önemli yapılardan birisi de 537 yılında inşa edilmiş Ayasofya’ydı. Ayasofya’nın ki gibi büyük kubbelerin inşa
edilebilmesi için yarım kubbelerin kullanılması pratiği
de bu dönemde yaygınlaştı.
Şüphesiz klasik dönemin ve Osmanlı’nın en büyük
mimarı olan Mimar Sinan, pek çok mimari yapıda olduğu
gibi camilerde de büyük bir gelişime vesile olmuştur.
Kendisinden önceki mimariyi ustalıkla kullanıp buna
yenilik getirmekle kalmamış, camide kaba görülebilecek
kısımları estetik hale getirmiştir. Örneğin; yanı başımızda bulunan Şehzade Camii’nde dört ayağı desteklemek
için kullanmış payandaları tasarım elemanı olarak düzenlemiş, bu sayede payandaların kaba görünümünün
önüne geçmiştir. Daha sonra bu yöntemi Süleymaniye
ve Selimiye Camilerinde de kullanmıştır.
Mimar Sinan dört yarım kubbe ile kare tabana oturan merkezi kubbe tasarımıyla orta mekanı yükselterek
yapıyı bir piramit içine almıştır. Bu, merkezi kubbenin
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en gelişmiş örneğidir. Daha sonra altıgen şema üzerine
pek çok deneme yapan Mimar Sinan’ın, bu denemelerde
merkezi simetrik mekan şemasından farklı olarak mekanı enine yaydığını görüyoruz.
Ayrıca yine Mimar Sinan’ın ürünü olan sekizgen taban üzerine oturmuş Rüstem Paşa Camii, yeni bir tasarımın ürünüdür. Denediği bu şemayı Selimiye Camii’nde
olgunluğa ulaştıran Mimar Sinan, sonunda Selimiye Camii ile Ayasofya’yı geçme arzusuna ulaşmıştır. Caminin
üç şerefeli dört minaresi, on sekiz kubbe ve on altı sütundan oluşan avlusu, yerden kırk üç metre yükseklikte
ve otuz bir metre çapındaki devasa kubbesi ve daha
pek çok mimari ustalıkla parmak ısırttıran, “Taş dehaya
ulaştı, deha taş kesildi.” sözüyle tasvir edilen Selimiye
Camii, Osmanlı ve islam mimarisinin en büyük şaheserlerinden biridir. Cami, 2011 yılında UNESCO tarafından
“Dünya Mirası” olarak seçilmiştir.
18. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı mimarisi batılılaşma eğilimiyle değişime uğramıştır. Bu değişimden elbette camiler de payını almıştır. Bu dönemde yapılmış
Nuruosmaniye Camii Osmanlı mimarisinde bir dönüm
noktası sayılmaktadır. Cami barok üslupta inşa edilmiştir. Camiyi aydınlatan 174 pencere barok stilinde ve
alçıdandır. Mihrap çıkıntılıdır ve klasik dönem Osmanlı
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camilerinden farklı olarak çok
köşelidir, bir yarım kubbe ile kapanmıştır. Ayrıca kurşun yerine
taş alemler de ilk kez bu camide
kullanılmıştır.
Daha sonra halk arasında bilinen adıyla Ortaköy Camii’nde
de tekrar edilen barok tarzı tanzimat döneminde değişikliklere
uğramaya başlamıştır. Pertevniyal Valide Sultan Camii ile neogotik tarz uygulanmış ve farklı
mimarisiyle klasik dönemdeki camilere benzemeyen eser, islama
yeni ve farklı bir güzellik kazandırmıştır. Caminin Aksaray Meydanı’na açılan avlu kapısı, İstanbul’ daki camiler içerisinde pek
alışılmadık, aynı zamanda göz
kamaştırıcı bir estetiğe sahiptir.
Ayrıca altın yaldızlarla parlatılan
mavi rengin egemen olduğu kalem işi süslemeler, benzeri görülmemiş bir güzelliğe sahiptir.
Günümüze geldiğimizde ise
genel olarak çarpık kentleşme
ve göçe bağlı ani nüfus artışının
etkisiyle ihtiyacı karşılayabilmesi
için maalesef camiler
hızlıca ve birbirinin kopyası gibi
inşa edilmektedir.
Neyse ki günümüzde de farklı
bir tarzda ve
mimariye yenilik getiren
camiler yok değil. Modern mimarinin etkisiyle oluşturulan pek çok
cami, islamın mimari zenginliğine
zenginlik katmaktadır.
Marmara İlahiyat Camii bu
tarzda verilebilecek en güzel
örneklerden biridir. Bu cami
adeta mimarlık geleneğimizin modern dille yorumlanışı
niteliğindedir.
Cami
tabiattaki “nautilus”
(Samarra Ulu Camii Minaresi)
formunun fraktal ya-

pısı ve 1000 yıllık geleneksel “kırlangıç tavan” tekniğinin ilhamıyla
birleşerek cami mimarlığına yeni
bir soluk kazandırmayı amaçlamıştır. Işık ve gölgenin mekana tesirini
gözeten şeffaflıkla iç-dış birliğini
sağlayacak şekilde, dışarıdan içerisi, içeriden dışarısı net bir şekilde
okunabilmektedir.
Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük camii yapım projesi olarak bilinen Çamlıca Camii’de
kuşkusuz kültür mirasımızda iyi bir
yer alacaktır.
1400 yıl içerisinde her şey gibi
camiler de büyük bir gelişim ve
değişim göstermiştir. Bu yazımda anlatmaya çalıştığım camileri
seçerken mimaride değişikliğe ve
gelişime yol açmış camileri seçmeye özen gösterdim. Bunun dışında,
dünya üzerinde farklı coğrafyalarla
ve kültürlerle karşılaşmış çok farklı mimari özelliklere sahip camiler
var. Fas’ta ki 210 metrelik boyu
ile dünyanın en uzun minaresine
sahip II. Hasan Camii, Birleşik Arap
Emirlikleri’nde bulunan 82 kubbe
ve 1048 kolona sahip Şeyh Zayed
Camii, cam metal ve kristal malzemeler kullanılarak yapılan Malezya’da ki Kristal Camii, yapımında
tek çivi bile kullanılmayan, Samsun’da bulunan ahşaptan yapılma
Göğceli Camii, Mali’de ki çamurdan
yapılmış Büyük Cami bunlardan sadece birkaçı.
Yeryüzünde bulunan birbirinden farklı mimari özelliklere sahip camilere her geçen yıl yenileri ekleniyor.
Her caminin ardında mimari özelliklerinin yanı sıra hikayeleri ve açığa çıkmamış sırları var. Ama ne yazık ki günümüzde bunları merak eden çok insan yok. Birbirinin
kopyası camilerin azalması ve islamın kültürel zenginliğinin bel kemiği olan camilerin, daha da geliştirilmesi ve
estetik kaygısıyla inşa edilmesi temennisiyle...
Mehmet Ali SEVER
İstanbul Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı 1. Sınıf
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İYİ ADAMLAR
İYİ ATLARI BEKLİYOR
O

smanlı şehir hayatının en önemli oluşumu mahalleler çerçevesinde gerçekleşir. Kendisine imar ve
ıslah görevi verilerek arazi tahsis edilen kişi öncelikle
mahalleye merkez olabilecek bir yere bir cami yaptırır,
sonra da kıdemine göre insanların ev yapmasına izin
verilirdi. Camii merkezli yapılan evlerin oluşturduğu sokaklar hep camiye doğru açılır, mahalle büyürken her
yeni gelen kendisinden öncekinin hakkına riayet etmeyi bir görev bilirdi. Ayrıca bu mahalleye herkes kolayca
giremez ancak mahalleden birinin “ehli ırz ve namustur”
kefaletiyle yerleşebilirdi.
Bu mahallede imam bizzat padişah tarafından atanır, mahalledeki problemlerde ilk olarak imam kadılık
görevini icra ederdi. Mahalle halkı birbirinin hukukunu
gözettiği gibi mahallenin genel ahlaki gidişatını da
korumaya özen gösterirdi. Mahalleye dışarıdan gelen
birisine burada ne aradığı sorulur, gerekirse yardımcı
olunurdu. İhtiyarlar ve kimsesizlere mahallenin gençleri
yardımcı olur, dışardan alınması gereken şeyleri alıp getirirlerdi. Uygunsuz davranışlarda bulunanlar uygun bir
dille uyarılır, asayişin bozulmasına izin verilmezdi.
Bu mahallede öne çıkan insanlar vardır ve bunlardan
birisi de şüphesiz ki mahallenin bekçisidir. Bekçi mahallenin her şeyidir âdeta. Asayiş ondan sorulur, tertip ve
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düzen onun elinde gerçekleşirdi. Bekçi her evin dışardaki çocuğu gibidir ve aynı zamanda bekçi babadır da
o. Hava karardıktan sonra işe başlar, sabah namazına
kadar mahallede durmaksızın dolaşırdı. Evine yalnız dönen kadınlara evlerine kadar eşlik eder, kapısı açık unutulmuş evlere girip kontrol ederdi. Değneği bulunur, bir
elinde de fener olurdu. Sesi herkese güven verir, insanlar o sesin eşliğinde huzur içinde yatıp uyurlardı.
Mahallenin gençleri mahallenin asayiş ve namusundan kendilerini sorumlu tutar, başıboşluğa izin vermezlerdi. Gençler mahallede kabadayılık yapmazlar, işleyeceği kusurları da başka yerlerde işlerlerdi. Çocukları ve
zayıfları koruyup kollarlar, kimsenin onları ezmesine
izin vermezlerdi. Dışarıdan gelenler mutlaka gizli bir
denetim altında tutulur, genel ahlak kurallarına aykırı
davranışlara izin verilmezdi. Büyükler herkesin büyüğü,
küçükler ise herkesin küçüğü idi. Büyükler gerek gördüğünde gençlerin kulaklarını usulüne göre çekerler,
çocuklara güzel güzel nasihat ve öğütte bulunurlardı.
Bu güzel mahallenin bir de “Gizli Yardım Teşkilatı”
vardı. Evi yananın evini yeniden inşa eden, yetim ve
öksüzler evleneceği zaman bütün ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olan bu gizli teşkilat varlığı bilinen
fakat görünmeyen insanlardan oluşurdu. Her biri kendi
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Yine yurdun asayişinden oda bekçilerimiz sorumluiş ve gücünde olan bu insanlar olağandışı durumlarda
bir anda ortaya çıkar ve iş bittiğinde de hemen ortadan dur, başıboşluğa izin vermezler, yurtta kabadayılık yapkaybolurlardı. Genelde “imam’’ın önderliğinde çalışan mazlar (İşleyecekleri kusurları da nerede işledikleriyle
bu teşkilat her mahallede bulunurdu. Bir iyilik hareketi ilgili yazarın bir malumatı olmadığı için burası es geçilolan bu yapı iyiliklerinin reklamını yapmaz, sadece iyilik miştir. Okuyucu kitlesinin, yazarın bir korku dolayısıyla
için çalışırdı. Bir anda ortaya çıkar ve geldikleri gibi kay- burayı makalesinde işlemediğini savunanları çokta cidbolurlardı. İyilikler, yapanlar tarafından hemen unutulur, diye almaması önemle rica olunur). Dışarıdan gelenleri
mutlaka gizli bir denetim altında tutarlar, genel ahlak
görenler tarafından ise hiç unutulmazdı.
Şimdi böyle mahalleler yok ne yazık ki. Herkesin bir- kurallarına aykırı davranışlara izin vermezlerdi. Oda
birini tanıdığı, sevip saydığı, büyüğünü büyük küçüğünü büyüklerimiz gerek gördüğünde gençlerin kulaklarını
küçük saydığı mahallelerimiz sessizce ortadan kaybol- usulüne göre çekerler, gençlere güzel güzel nasihat ve
du. Şimdi kimse kimseyi tanımaz, kimse kimseye se- öğütte bulunurlar.
Tabii ki bu güzel yurdun tam bir Gizli Yardım Teşlam vermez oldu. Aynı apartman sakini olup da yıllarca
birbirini görmeyen komşular var. Herkes kendi başına, kilatı olmasa da güzel bir Sosyal Dayanışma Teşkilatı
bulunmaktadır. Teşkilat, varlığı
herkes kendi derdiyle dertli. Bir
bilinen fakat her ne kadar görükoşturmaca ki ancak ölümle biEh! Tamamen boş değiliz
nen insanlardan oluşuyorsa da
ter. İş, güç ve telaş, telaş, telaş...
yine de. Eli erdiği, gücü yetgörevler tam bir hassasiyetle ve
Eh! Tamamen boş değiliz yine
tiği sürece iyilik yapmaya,
bilinçle yerine getirilmektedir.
de. Eli erdiği, gücü yettiği sürece
iyilik üretmeye çalışan inHer biri kendi iş ve bölümünde
iyilik yapmaya, iyilik üretmeye
sanlarımız az da olsa var
talebelik eğitimi alan bu insanlar
çalışan insanlarımız az da olsa
çok şükür. Ne de olsa hayat
olağandışı durumlarda bir anda
iyilik üzerinde durur. Onlar
var çok şükür. Ne de olsa hayat
da olmasa ne yapardık biz?
ortaya çıkar ve iş bittiğinde de
iyilik üzerinde durur. Onlar da olGüzel
vakıflarımız,
güzel
vahemen ortadan kaybolurlar ve
masa ne yapardık biz?
kıf
insanlarımız
var.
Her
biri
tekrardan imtihanlarına çalışmak
Güzel vakıflarımız, güzel vakıf
bir
vakıf
gibi
insanlarımız
var.
üzere etütlerine dönerler.
insanlarımız var. Her biri bir vaGönüllü çabalayan, yürekten
Sevgili dostlar; İyi yürekli inkıf gibi insanlarımız var. Gönüllü
dert
edinen
insanlardır
bunsanlarımız şüphesiz ki bunlardan
çabalayan, yürekten dert edinen
lar.
Başkasının
derdinin
derdiibaret değil. Daha nice isimlerini
insanlardır bunlar. Başkasının
ni
çekerler.
Her
yerdedirler
ve
zikredemediğimiz güzel yürekli
derdinin derdini çekerler. Her
hep
iyi
işte,
her
iyi
iştedirler.
insanımızın sayesinde iyilik hayerdedirler ve hep iyi işte, her iyi
reketi devem ettirilebiliyor. Ben
iştedirler.
sadece bizim vakfımız çevresinİlim Yayma da bir örnektir
aslında bu mahalle manasına. Yıllardır içinde barındırdı- deki bir kaç ismi zikrettim. Allah bu insanların sayısını
ğıyla, mezun ettiğiyle kısaca müdavimleriyle kocaman çoğaltsın. Çünkü yeterli sayıda iyi insanımız olursa dünbir mahalle bir ailedir. Yine bir “ehli ırz ve namustur” ya da iyileşecektir.
Evet...
kefaleti gerektirir Vefa’ya girmek. Baba bekçilerimiz
Bu insanları gördükçe azmimiz artıyor, geleceğe
vardır mesela aşağıda girişte her zaman hal hatır soran
gece yarısı gelip “yanan ışık uyumamıza engel teşkil umutlarımız çoğalıyor, daha çok çalışmamız gerektiğini
etmesin” anlayışıyla bütün odaları dolaşarak ışıklarımızı anlıyoruz.
Son bir söz daha:
söndüren. Yine Vefa’ya dışarıdan gelen birisine burada
Ey Şair! İyi insanların hepsi iyi atlara binip gitmemişne aradığı sorulur, gerekirse yardımcı olunurdu. Sadece
fiziki olarak mı sandınız tabii ki hayır. Yolunu şaşırıp da ler demek ki!
yurdumuza yolu düşen az Gayri Müslime ihya ve tebliğ
çalışmaları olmadı burada (Yazar burada tahmin edildiği
üzere bir tahmin yürütmüştür. Ne de olsa her Müslümanın üzerine düşendir güzel zan).

Mustafa APAYDIN
Yıldız Teknik Üniversitesi
Makine Mühendisliği 2. Sınıf
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SERDENGEÇTİ GEZDİ
Çıktığın yolda, bugün, yelken açık, yapyalnız,
Gözlerin arkaya çevrilmeyerek, pervâsız,
Yürü! Hür mâviliğin bittiği son hadde kadar!…
İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar.

N

e güzel türkü yakmış Yahya Kemal denize… Ne güzel demlemiş ve bitirmiş hayatın muradına ermek
için gark olduğumuz gerçeğin hayaliyle “İnsan, âlemde
hayal ettiği müddetçe yaşar.” Sınırlarımızı belirleyen zihnimizin, tahayyülümüzü taşıdığımız noktaların ötesine
pranga vurmasını kim ister? Bu soruya verilecek cevap
‘elbette hiç kimse’ olacaktır, yalnız sorunun başında bir
çelişkiyle karşı karşıyayız ‘sınırlarımız’. Sınırlarımıza rağmen hayal ederiz, zihnimizde kurar kendimizce yaşar ve
hayırlısı deyip bekleriz. İşte hayat bu beklemenin anlam
yüklendiği sonlu bir serüven. Heyecanlarımız, umutlarımız, sevinç ve üzüntülerimiz hepsi sınırdan öteye fıtratımızın elverdiği ölçüde yolculuk zamanlarımız. Peki, ne
kadar hayal edebiliyoruz?
Bir gezi yazısı için zannımca farklı bir girizgâh oldu
bizimki. Zikir ettiğimiz başlığın manasıyla bütünleşen
bir seyahatin gönül hamurunda yoğrulup zihnimde pişirdiğim hikayesi yalnızca anlatacaklarım. Evvela kimdir
bu Serdengeçen ve nedir ki derdi gezdi? Serdengeçti
kelimesinde bulunan ‘ser’ baş anlamına gelmektedir,
geçmek fiiliyle birleşince hedef edindiği amaç uğruna
başından bile olmaya razı olmuş; her türlü tehlikeyi
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göze alan manasını ortaya çıkarıyor. Seyahate çıkmadan önce elbette istekliydim, içimdeki kıtaları aşacak
gücü bedenimin her köşesinde hissediyordum. Yolculuğumuzun temel çıkış noktası Yaradanın “İlmi isteyene
veririm” sözü üzerine ilmi talep, bu uğurda çıkılan yolun
ve harcanan zamanın izzetine erişmekti. Serden olsak
bu yolda ne ala, şehadet olurdu ahiret yurdumuzun
azığı. Bir dil öğrenmekti gayemiz bir insan daha büyütmek için içimizde. İlk rotamız iklimi sıcak, insanlarının ise
ikliminden daha sıcak olduğu Sudan topraklarıydı. Temmuz ayının ilk haftası ülkemizden yaklaşık olarak üç bin
kilometre uzakta olan Sudan’ın başkenti Khartoum’a
vardık. Sömürülmüş ve hala çeşitli yollarla sömürülen
bir coğrafyada olduğumuzun bilincindeydik bu yüzden
beklentilerimizi minimize ederek bu yolculuğa çıkmıştık.
Ancak Khartoum’a gelince durumun beklediğimiz kadar
vahamet içerisinde olmadığını anlamamız uzun sürmedi. Kalacağımız yere doğru araç içinde seyir halindeyken gözlerimiz ilk defa gördüğümüz bu toprakları merakla süzüyordu. Sudan’a gelişimizin nedeni sadece dil
eğitimi değildi. Benim için daha önemli addettiğim bir
görevimiz daha vardı: İnsanî Yardım. Evet, vaktimizin
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ekseriyeti dil eğitimiyle geçecekti ancak kurban bayramında bu mazlum coğrafyaya uzanan yardım elinin
elçileri olabilmeyi de gönülden istiyorduk.
Yakın zaman dilimi içerisinde, ülkede yıllardır süregelen iç karışıklıklar yüzünden Afrika’nın en büyük toprak parçasına sahip ülke konumunda olan Sudan, Kuzey
ve Güney olmak üzere ikiye bölündü. Bu bölünmenin
ardından bu unvanı Cezayir’e kaptırdı. Ülkede özellikle uluslararası basına da çokça yansıyan “Darfur Sorunu” hâlâ süregelmekte olan bir sorun. Darfur, Sudan’ın
batısında, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad ve Libya’nın
sınırında bir eyalet. Bu eyalette çoğunluğu siyah Afrikalılar’dan oluşan 6 milyon insan yaşıyor. Niyala kenti
ise Darfur’un en büyük, ülkenin de ikinci kalabalık kenti.
Bundan 6 sene önce şehirde yaklaşık 2.5 milyon insan
yaşıyordu. Ama iç savaşta yakılıp yıkılan köylerden
kaçan iki milyon insan da kentin çevresine yerleşince
nüfus 4.5 milyona ulaştı. Hükümetin milis gücü olan
ve Cancavit denilen saldırganlarla halkın “Tura-Bura”
dediği siyah savaşçıların arasında yıllardır süren çatışmalarda binlerce sivil öldürüldü, binlerce insan yerinden
yurdundan oldu. Tahmin etmek çok zor değil burada
yaşanan trajedilerin müsebbiplerini. Bu coğrafyada hâlâ
planları olan emperyalist, sömürgeci devletlerin ülkenin
kaynaklarını sömürmekte olan yarışlarının eseri geride
bıraktıkları bu manzara. Darfur’a gitme fırsatım olmadı
ama Khaortoum’da Darfurlu insanlarla tanıştım. Problemlerini dinlemeye, yaşadıkları acıları paylaşıp hissetmeye çalıştım. Bazı hislerin tercümesini diliniz ne kadar
iyi dönse de yapamazsınız. Allah’ın selamını veren bir
beyazın onlarda yarattığı şaşkınlık ve ardından kendini hayranlığa bırakan duygu ve gözlerindeki mutluluk
görülmeye değer. Tabi sonra sen Müslüman mısın sorularına da maruz kalıyor Elhamdülillah diyoruz. “Elham-

dülillah” ki beyazın siyaha, güçlünün zayıfa üstün değil;
kardeş olduğu dinin inananları olduğumuz için.
Khartoum şehrinin nüfusu yaklaşık 5,5 milyon, bu
nüfus ile ülkenin en kalabalık şehri. Yanında da neredeyse Khartoum’un yarı nüfusuna sahip Mavi Nil
nehrinin ayırdığı Omdurman şehri var. Bir iki kez Omdurman şehrine pazarları gezmek için gitme fırsatımız
olmuştu. Khartoum’dan çokta farklı değildi. Kavurucu
sıcağın altında bizim gözümüzde bir karmaşanın hâkim
olduğu Omdurman pazarlarında insanların meraklı bakışları arasında yürürken aklımda tek bir düşünce vardı.
Milyarlarca can, milyarlarca fikir ve farklı coğrafyaların
farklı şekillere soktuğu milyarlarca hayat. Her göz kırpışımda zihnimin bir köşesinde Süleymaniye’den izlediğim İstanbul beliriyor, diğer bir köşede ailemin hüzünlü
vedasındaki endişeli yüzleri, hayata dair tüm arzularım,
insan olmayı hissediyorum ve dalgınlığım son bulunca
tamda önümde elinde ne olduğunu bilmediğim şeyleri
bana satmaya çalışan küçük bir Sudanlı görüyorum. Bu
keşmekeş Sudan hayatının alışılmış bir parçası, her ne
kadar bize farklı da gelse bazı hususlarda acımayla karışık nasıl yaşıyorlar böyle sorularıyla kendimizi meşgul
etsek de kendi hayatımızın ölçüleriyle bu hayatı kıyaslamanın yanlışlığını fark ediyoruz. Onlar ellerinde olan
için şükrediyor, burada şükür hayatın belki de en önemli
parçası. Aslında şükreden bir kalbiniz varsa yaşadığınız
hayatın nasıl olduğu pekte önemli olmuyor. Bunu burada gözlerimle müşahede ettim. Allah nefislerimizi ıslah
eylesin!
Sudan’da kalmış olduğumuz süre zarfında Türkiye’nin ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızın buradaki
faaliyetlerini yakından inceleme fırsatımız oldu. TİKA,
Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlar aracılığıyla ülkemiz
ve Sudan arasındaki ilişkiler kültürel ve yardım boyu-
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tunda ivme kazanırken aynı zamanda Türk iş insanlarının yaptığı yatırımlar ile ticari ortaklıklar da kurulmakta.
Ülkemizden birçok öğrencinin Afrika kıtası dahilinde
çok rağbet gören Uluslararası Afrika Üniversitesi’nin
de çeşitli bölümlerde eğitimlerini devam ettirdiklerini,
bu üniversitenin Afrika’nın birçok bölgesinden gelen
öğrencilerle renkli bir eğitim atmosferine büründüğünü
gördük. Arapça eğitimimize üniversitenin ana kampüsüne çok yakın olan Uluslararası Khartoum Arapça Dil
Kursu’nda başladık. Hızlandırılmış olarak aldığımız 1,5
aylık eğitimin verildiği bu kursta Endonezya, Malezya,
Pakistan ve daha birçok ülkeden gelen erkek, kadın öğrenciler Arapça öğrenmek için 9 aylık bir eğitime tabi
tutuluyor. Sudan’ın Arapça öğrenmek isteyenler için
çok farklı bir tecrübe olacağını söyleyebilirim. Birçok
Türk gördüğümüz Sudan’da yabancılık çekmeyeceğiniz
kanaatindeyim ancak zahmetsiz rahmet olmuyor, biraz
çile çekilecek elbette.
Ülke turizm anlamında elinde olan potansiyeli maalesef kullanamıyor. Böyle söylediğime bakmayın gezecek yüzlerce yer yok fakat olan yerlere de gereken
ehemmiyet verilmiyor. Düşünsenize bu toplumun tarihi
sömürge ile başlıyor, öncesine dair bilinenler oldukça
kısıtlı, bu kısıtlı bilgiye olan rağbette çok az haliyle. Bu
toplum cahil bırakılmış ve bu durum kabullendirilmiş, iç
geçiriyorum çünkü geçmişini hakkıyla bilmeyen bir toplum ne kadar aydınlık bir gelecek inşa edebilir ki kendine?
Khartoum’da bulunan Sudan Ulusal Müzesi bu kısıtlı
bilginin ve tarihin kısmen de olsa yansıtılmaya çalışıldığı ülkenin muhtemelen iki-üç müzesinden biri. Aynı
zamanda çokta bilinmese de siyahi firavunların hüküm
sürdüğü Kush İmparatorluğu döneminde Khartoum’un
kuzeyinde kalan El-Bagrawiah denilen bölgede bu an-
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tik imparatorluğun başkentliğini yapmış Meroe kenti
bulunuyor. Kush İmparatorluğu kralları da Antik Mısır
firavunları gibi adlarına piramit şeklinde anıtsal mezarlar inşa ettirmişler. Bu piramitler Mısır’da bulunan Giza
Piramitleri kadar büyük ve ihtişamlı olmasa da antik
kentte irili ufaklı yüzlerce piramit var. Meroe ve civarı
2011 yılı Haziran ayında “Meroe Adası Arkeolojik Alanları” adıyla UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilmiş
ancak başta bahsettiğimiz ehemmiyetsizlikten burasıda nasibini çokça almış. Böyle muazzam bir tarihin yattığı yerin neredeyse kendi kaderine terkedilmiş olması
insanı üzüyor. Ne yapılabilir sorusunu sormaya gerek
yok aslında. Yiyecek ekmek, içecek temiz su bulamayan
insanların yaşadığı bu coğrafyada bu öncelikli sorunumuz olamaz elbette. Dua ediyoruz, Sudan’ın mamur
bir İslam beldesi olması için dua ediyoruz yarınların bu
ülkeye ve Âlem-i İslam’a huzur getirmesi için. Biz üstümüze düşeni yapalım, çalışalım; tevfik Allah’tandır!
Sudan benim için ilk defa Kurban bayramını sevdiklerim ve ülkemden ayrı geçireceğim yer oldu. Kendimi
böyle hususlarda dirençli bilsem de ister istemez bir
hüzün çöktü Arefe gecesi. Ancak bu hüzün çok sürmedi, bayram sabahı beyaz cellabilerini giymiş Sudanlı
kardeşlerimizle beraber kıldığımız bayram namazıyla
insanların neşesi ve ülkemizden kilometrelerce uzak
bir yerde hissettiğimiz ait olma duygusu hüznümü alıp
götürdü. Şükürler olsun Rabbime, buraları görmeyi ve
benlikten geçip ‘biz’ olmayı yaşattığı için. Şimdi dönüp
bakınca kurban faaliyetlerinde yaşadığımız onca zorluğun ne güzel arkadaşlıklara vesile olduğunu, ne güzel
hatıralar bıraktığını anlıyor ve şükrediyorum. İHH İnsani
Yardım Vakfı vesilesiyle içinde bulunduğumuz Kurban
organizasyonlarında Sudan’ın çeşitli bölgelerinde bulunan ihtiyaç sahibi insanlar aziz Türk milletinin uzattığı
yardım eliyle bu mübarek günleri bereketli geçiriyor. Bu
güzel atmosferin manevi havasını teneffüs etmek ise
kalplerimizi huzurla doldurdu. Sadece İHH değil Türkiye’den birçok yardım kuruluşu kurban organizasyonunda faaliyet gösteriyor. Yapılan yardımlardan ve yardımlara vesile olanlardan Allah razı olsun, vefalı Türk her
yerde…
Sudan’a geliş amacımız olan dil programının ve
ardından kurban bayramının bitimiyle iki buçuk ayın
sonunda biriktirdiğimiz onca acı, tatlı anıyla yine koyulduk sefere. Sudan yolculuğumda beraber olduğum
arkadaşlarım yurdumuza dönerken ben biraz da deli cesareti tek başıma istikametim Orta Doğu, bindim uçağa.
Yine aynı gayeyle Arapça eğitimine devam etmek için
bu sefer Ürdün Amman’a geldim. Sudan’a gelmeden
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önce planlamış olduğum Ürdün seyahatimde değerli kardeşim Ahmet Niyazi Ülkü ile beraber unutulmaz
zamanlarımız oldu. Açıkçası Sudan’ın ardından Ürdün’e
geldiğimde nispeten Ürdün’ün daha gelişmiş yapısı
beni cezbetmişti. Ürdün Haşimi Krallığı kuzeyinde Suriye, kuzeydoğusunda Irak, güneyinde ve doğusunda
Suudi Arabistan, batısında Filistin’in yer aldığı monarşi
rejimiyle yönetilen bir Arap ülkesi. Ürdün’ün başkenti
Amman ülkenin en büyük şehri olup ülkenin siyasi, kültürel ve ticari merkezidir. Ülke nüfusunun yarısından
fazlası (4 milyon) insan Amman’da yaşamaktadır. Aynı
zamanda şehir MÖ 7000 yıllarında kurulmuş olup tarihteki en eski şehirlerden birisidir. Vaktimizin çoğunu
geçirdiğimiz Ürdün Üniversitesi ülkenin en büyük ve
köklü üniversitesi olmasıyla Ortadoğu’da hatta Arap
coğrafyasında eğitimde bir marka haline gelmiş durumda. Ürdün, devlet harcamalarının %20.5’ini eğitim
alanında yapması ile bu istatistikte Türkiye’nin önünde.
Türkiye’de bu oran sadece %4.
Ürdün insanının bize karşı olan sevgisi, saygısı gerçekten kayda değer. Yaklaşık bir ay kaldığım bu ülkede
bu anlamda çok güzel hatıralarım oldu. Ürdün Üniversitesi’nde pasaportumuzla kayıt yaptırdığımız Üniversite
kütüphanesinde ders çalışıyor, vermiş olduğumuz aralarda edindiğimiz arkadaşlarımızla sohbetler ediyorduk.
Sadece Ürdünlü değil, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen arkadaşlarımız oldu. Fransız, Macaristanlı, Çinli, Amerikalı gerçekten Ürdün’de kaldığım süre zarfında belki
de ona yakın ayrı milliyetten insanla iletişim kurup arkadaşlık ettim. Bu kadar farklı kültürü ve ayrı yaşamı
bir arada bulmak eşsiz bir tecrübe oldu bizim için. Ürdün, Arapça eğitimi anlamında kaliteli bir grafiğe sahip
ancak dil eğitimi burada biraz tuzlu. Sudan’ın ardından
burada tekrar bir dil kursuna kayıt olmadım daha çok bireysel çabalarım ve edindiğim arkadaşlarım ile dil serüvenimi devam ettirme gayretinde bulundum. Sudan ve
Ürdün arasında dil eğitimi anlamında bir kıyas yapacak
olsam açık ara Ürdün’ü tavsiye edeceğim. Burada daha
az zaman geçirmeme rağmen daha çok istifade ettiğimi düşünüyorum. Aynı zamanda Ürdün, Sudan kadar
uzak değil bize, Arapça sevdalıları bu ülkeyi kesinlikle
ziyaret etmeli.
Ülke çevresindeki petrol zengini ülkeler aksine bu
anlamda çok fakir. Ekonomisinin belli bir kaynağı ve
ciddi bir üretim kapasitesi yok. Dış yardıma bağlı. Bu
yardımları Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ABD ve İngiltere`den alıyor. Turizm anlamında ise birçok Arap ülkesinden önde olduğunu söyleyebiliriz. Ellerinde bulunan
doğal ve tarihi değerlere sahip çıkmaya çalışıyorlar.

Katıldığım bir tur vasıtasıyla gezdiğim ülkenin meşhur
tur güzergâhı olan antik kent Petra, Wadi-Rum, Aqaba
şehrinde genel anlamda memnun kaldığımız ve oldukça
atraksiyonlu geçen bir seyahatimiz oldu. Kişi başı 40 dinara anlaştığımız bir gece yarım pansiyon konaklamalı
bu uygun gezinin maliyet anlamında başka sürprizleri
var. Ürdün Hükümeti antik kent Petra ve Wadi Rum’a
girişte kendi vatandaşlarından ve ikameti bulunanlardan 3,4 dinar gibi cüzi bir rakam alırken turistlerden
ise 50 dinar gibi uçuk bir ücret istiyor. Tabi bu konuda uyarılmış ve uyandırılmış olan ben ikameti bulunan
Çinli bir arkadaşımdan aldığım ikamet ile bu dengesiz
ücret farkını bertaraf etmek için riskli bir girişimde
bulundum. Eğer bu geziyi bireysel ya da küçük bir arkadaş grubu ile gerçekleştirmiş olsaydık muhtemelen
yanıma aldığım ikamet kartını görevlilere göstermem
pek de bir anlam ifade etmeyecekti. Ancak tur içerisinde rehberin herkesten topladığı pasaport, ikametlerin
arasına bende Çinli arkadaşı ikametini salladım. Sağ olsun zât-ı muhteremin elinde haybeye dolaşan poşetin
içinde duran ikamet bir öğrenci için önemli sayılacak bir
masraftan kurtardı beni. Çinli arkadaşım İbrahim’le bunun üzerine keyifli bir kahve içtik tabi turdan dönünce.
Antik kent Petra kenti Nebati Krallığının başkentiydi.
Sıra dışı bir halk olan Nebatiler, köken olarak göçebe
kabilelerdi. Buraya Arap yarımadasından geldiler, ticaret yollarını kontrol etmeleriyle tanındılar. MÖ 400 ile
MS 106 yılları arasında bu muhteşem kenti inşa ettiler.
The Siq geçidi bu antik kente ulaşmadan önce geçmeniz gereken yer yer 5 metre genişliğe, 91-182 metreye
varan yüksekliğe sahip yarıkların olduğu dar bir geçit.
Bu geçidin sonunda ise Petra’nın en muhteşem yapısı
çıkar karşınıza; El-Hazne. Yaklaşık 2000 yıl önce inşa
edilen El-Hazne’nin gösterişli ön cephesi Nebati, Yunan,
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Pagan ve Mısır kültürünün tanrısal figürleri, hayvanlar
ve çiçeklerle süslü. UNESCO tarafından Dünya Kültürel
Mirası listesine dahil edilen Petra Antik Kenti 2007 yılında, Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan biri olarak seçilmiş.100 kilometre kare alana yayılmış bu muhteşem
antik kenti hakkıyla gezmek için en az 2, 3 güne ihtiyacımız varken maalesef sadece 4, 5 saat kadar burada kalabildik. Şehre giden dar geçit Siq ve El-Hazne’de
bolca vakit kaybettikten sonra anladık ki şehrin yarısını
bile gezmiş değiliz. İşte burada geri dönülmez bir karar
aldık ve Petra’da bize ayrılan sürenin bitimine az zaman kala bir daha ne zaman gelebiliriz sorusuyla yolun
geri kalanını merkepler üzerinde tamamlamak üzere
sıkı bir pazarlığın ardından Mahmut kardeşimizle anlaştık. Açıkçası merkep üzerinde geçirdiğim iki saati aşkın
sürede gezdiğim tarihi yerlerden ziyade merkep üzerindeki acele ilerleyişimiz hafızamda yer tuttu. Şehrin
sonundaki büyük manastırı görmek için Temple Runda,
canavardan kaçan adam misali dik merdivenlerin bulunduğu bir yol üzerinde atlaya zıplaya ilerledik. İşin gülünç tarafı görmek için bunca zahmet çekip geldiğimiz
manastır pek ilgimizi çekmediği gibi dinlenmek için bile
vaktimiz olmadı. Gerisin geri bu sefer tura yetişmek için
önce şehirden çıktık ardından kestirme yoldan turu yakalamaya çalıştık. Bir daha nasip olursa kesinlikle Petra
için birkaç günümü ayıracağım.
Petra’nın ardından, Ürdün’ün güneyindeki Aqabe’nin 60 km doğusunda yer alan kumtaşı ve granit
kaya içinde oluşmuş ülkenin en büyük vadisi olan Vadi
Rum’a vardık. Bu vadi özellikle benim gibi Karadenizli
arkadaşların pekte alışık olmadığı üzere uçsuz bucaksız sarımtraklıklara ve bolca kuma sahip. Vadi Rum’da
yaptığımız safari ve sahrada izlediğimiz gün batımının
ardından tura katılan insanların bir kısmının kalacağı
çöl üzerinde çadırların olduğu bir alana geldik. Akşam
yemeğinin ardından aynı yerde başlayan eğlencelerden
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kaçarak sessizce çekildiğimiz karanlıkta yıldızların alabildiğine güzelliğini seyre ve hayale daldık. Çok dalmış
olacağız ki aynı zamanda tur rehberinin yaptığı yanlış
bilgilendirmeden dolayı da gece konaklayacağımız yer
olan Aqabe şehrine giden otobüsü kaçırdık. Yaşadığımız küçük çaplı telaşın ardından neyse ki daha sonra
bulduğumuz bir otobüsle geçte olsa Aqabe’ye vardık.
Aqabe, Ürdün’ün güneyinde Akabe Körfezi kıyısında yer
alan önemli bir liman şehri. Kaldığımız otelde kahvaltımızı yaptıktan sonra Aqabe şehrini gezmeye başladık.
Gezdiğimiz diğer yerler kadar ilgi çekici olmadı benim
adıma ama yine de birkaç saate sıkıştırılmayacak bir
yerdi, vapur gibi bir gemiye binip öğle yemeğini Kızıl
Denizin üzerinde seyir halindeyken yedikten sonra
Amman’a geri dönüş yolculuğumuz başladı. Başkent
Amman’da gezilip görülmesi gereken tarihi ve kültürel
hazinelere ev sahipliği yapıyor. Ürdün’ün renkli hayatını
Amman’ın şehir merkezi olan Vasad’ul Beled’de görebilirsiniz. Burada denediğimiz Arap dünyasına has felafel
ve humus adeta ülkemizde çokça tüketilen çiğ köfte
gibi. Aynı zamanda bizimkinden daha lezzetli bulduğum
künefesi de denenmeye değer.
Amman’ı yüksekçe bir yerden seyretmek isteyenler
için ise Amman Kalesi güzel bir fırsat. Kalenin bulunduğu L şeklindeki tepe, aslen Amman’ı oluşturan yedi
dağdan biridir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan
bu yer dünyanın hâlâ yaşanılan en eski yerleri arasında sayılmaktadır. Bölgedeki başlıca yapılar Herkül Tapınağı, bir Bizans kilisesi ve Emevi Sarayı’dır. Gerçekten
barındırdığı tarihi ve doyumsuz manzarası ile Amman
Kalesi beğenerek gezdiğimiz bir yer olmuştu. Kaleden
gördüğümüz ve daha sonra içine girmesekte Vasad’ul
Beled’de gezdiğimiz sırada yakınlarından geçtiğimiz
Amman Roma Tiyatrosu da şehirde bulunan önemli tarihi yapılar arasında. 6.000 kişilik Antik Roma Tiyatrosu
şehrin merkezinde zamana rağmen ayakta durmaya
devam ediyor.
Aqabe şehrinde Kızıl Deniz’e kadar gelmişken aklımda yüzme fikri vardı. Ancak turdaki zaman yetersizliği bunu mümkün kılmadı. İçimizde öyle bir ukde kaldı
ancak yüzmek için daha farklı bir tecrübe olacak Ölüdeniz’e gitme fırsatını yakaladık. Bu amaçla çıktığımız
yolculukta önce Ürdün’ün Medeba ilinde yer alan Nibu
Dağına geldik. Tanah’ın Tesniye kitabında, Musa Peygamber’in Pisga Dağı’na çıktığı ve oradan vadedilmiş
toprakların tamamının kendisine gösterildiği anlatılır.
Katolik Ansiklopedisi’ne göre Pisga, Avarim Dağlarının
kuzey kısmı olup, Nibu Dağı, Pisga Dağlarının en yüksek
parçasıdır. Hristiyan geleneğine göre Musa, bu dağda
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gömülüdür, fakat kabrinin yeri bilinmemektedir. Ziyaretimiz esnasında dağdaki kilise ve müzeyi de gezdikten
sonra asıl güzergâhımıza dönüp yola koyulduk. Güzel
vakit geçirdiğimiz Ölüdeniz’e Ürdün Üniversitesi’nde
tanıştığımız çok değerli insan Muhammed abimiz vesilesiyle gelmiştik. Diğer adıyla Lut Gölü olan bu göl yeryüzünün en alçak ve üçüncü en tuzlu gölü. Göle “Lut
Göl”ü isminin verilmesinin nedeni ise; Hz. Lut’un peygamber olarak gönderildiği Lut Kavmi’nin yaşadığı Sodom ve Gomore şehirlerinin, bu gölün altında kaldığına
dair olan inançtır. Ürdün ve Filistin arasında doğal bir
sınır olan göl seviyesi deniz seviyesinden 350 metre
aşağıdadır. Buraya gelmeden önce suda batmıyorsun
yorumlarına pek inanmıyordum ama gelince gördüm ki
gerçekten batmıyormuşsun!.. Tuz yoğunluğunun fazlalığı bir yerde tehlike teşkil ediyor. Eğer kafanızı suya
sokarsanız gününüz mahvolabilir. Buna dikkat ederek
kafam sürekli dışarda, istesem de batamayacağım bu
gölde nerdeyse doğal sınırı aşacak kadar açıldım. Tabi
kıyıya döndüğümde haliyle bayağı yorulmuştum. Ürdün’e gelince görülmesi gereken yerler listemde başlarda olan Lut Gölü eminim ki adınıza çok farklı bir tecrübe
olacaktır.
Ürdün’de gezdiğim bunca yer arasında beni en çok
etkileyen yer Salt şehri olmuştu. Bunun altında yatan
neden ise şehirde bulunan Türk Şehitliği. Şehitliğin
bulunduğu yerde olan anıt ve kompleks yapının inşasına 1988 yılında başlanıp ertesi yıl olan 1989 yılında hizmete açılmış. 2004 yılında da bir restorasyona
tabi tutulmuş. Çinli arkadaşım İbrahim ile Amman’dan
yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından vardığımız şehir Osmanlı Devleti’nin bugünkü Ürdün topraklarındaki
merkezi olması nedeniyle çok sayıda Osmanlı eserini de
bünyesinde barındırıyor. Salt Türk Şehitliği’nde Birinci
Dünya Savaşı’nda Salt bölgesinde İngilizlere karşı savaşırken şehit düşen 300 vatan evladının yattığı yer.
Şimdi çıkıp 300 Spartalı’yı biliyor musun desem birçok
kişiden evet cevabı alırım muhtemelen ama gelgelelim
böyle mukaddes bir tarihin yattığı yerde bu 300 kahramandan birçoğumuzun haberi yok. Nasıl bir oyunun
içinde olduğumuzu daha fazla izah etmeli miyim? Ankara’dan Manisa’ya, Kütahya’dan Sakarya’ya yüzlerce
şehidimizin olduğu bu yer üzerimizdeki sorumluluğun
büyüklüğünü ortaya çıkarıyor. Ne acı ki tarih yazan
bir millet, tarihine yabancılaşmış ve unutmuş halde.
Burada geçmişte yaşanan tarihi ihanetleri, trajedileri
anlatmak istemiyorum. Olan oldu, biz tarihten ders çıkarmayı bilmedikçe de İslam coğrafyası kan ağlamaya
devam edecek. Amacım geçmişe bir set çekmek değil,

ondan almamız gerekeni alıp geleceğimizi beraber inşa
etme idrakine varmamızdır. Hakk’a tabi olduğumuzdan
yana şüphemiz yok, yalnız ilk vahyin “Oku!” olduğu bir
Peygamberin ümmeti olmaktan uzak olduğumuz müddetçe pişman olacağız. Yarab! Bizleri hidayete erdirdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapıtanların
yoluna değil.
Seyahatimin sonuna yaklaşırken tevafukların vesilesi ile yolculuğuma başlamadan önce aklımda olmayan
bir yeri görme fırsatım daha oldu. Bu yer ikinci defa
ziyaret edeceğim Beytül-Makdis’ti. Türkiye’ye dönüşümden iki hafta önce Amman’dan, Kudüs şehrine tek
başıma bir yolculuğa çıktım. Yolculuğumun vesilesi olan
Sudan’daki İHH Temsilcisi Fethullah Kirenci abime ve
Kudüs’te bana evinin kapılarını açan Esat Fırat abime ne
kadar teşekkür etsem azdır. Bu Kudüs ziyaretim gerek
yalnız olmamdan gerek Kudüs’ün batı yakasında Yahudilerin yaşadığı kısımda ikamet etmemden dolayı benim
için ilklere imza attığım bir seyahat oldu. Kudüs’te kalmış olduğum bir haftaya yakın süreçte Filistinli kardeşlerimizle ana dillerinde sohbet etmeye, Beytül-Makdis’i
hakkıyla öğrenmek için gözümle ve gönlümle görmeye aynı zamanda bolca okumaya gayret ettim. Talha
Uğurluel’in Arzın Kapısı Kudüs Mescidi Aksa kitabının
rehberliğinde adıma verimli bir gezi oldu. Şehrin batı
yakasından Mescid-i Aksa’ya genellikle yürüyerek geldiğim için Yahudi toplumunu da kendimce analiz etmeye çalıştım. Beraber yaşamayı çile haline getiren
Yahudi varlığı bana hep, tarihin hoş esintileri arasında
kalmış olan Endülüs’teki birlikte yaşamı (convivencia)
hatırlatıyordu. Muhammed İkbal’in: “Ne hayret vericiydi
o Müslümanların devri; Medeniyetleri inanılması güç bir
efsane gibiydi.” dizeleri zihnimde dolaşıyordu. Hakkın
inşa etmediği bir temelin hâkim olduğu topraklarda bu
nasıl beklenebilirdi ki? Filistin’e ve Mescid-i Aksa’ya dair
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ekseriyetle bildiklerimiz ve anlatacaklarımız romantik
hassasiyetimizin önüne geçemiyor maalesef. Türk hâkimiyetinden çıkışının bir asrı bulduğu Filistin ve Kudüs;
mukaddesiyatını korumak uğrunda can veren binlerce
şehidimizin yattığı topraklar şimdi buruk bir hatıra gönüllerimizde. Buradaki hatırayı zikrederken kıstaslarımızı kesinlikle İslam toplumu üzerine lanet gibi çöken
milliyetçiliğin şekillendirmiş olduğu yapay bir mefhum
dahilinde ele almıyorum. Emeviler’den Abbasiler’e Memlukler’e, Hz. Ömer’den Nureddin Zengi’ye ondan Selahaddin’e, Yavuz Sultan Selim ve Abdülhamit’e uzanan
kutlu bir hatıra. İslam’ın ihya ettiği medeniyetimizin ve
medeniyet mimarlarımızın imarı olan bu topraklara biz
gereken ehemmiyeti veremezsek yaşayacağımız hezimetler tüm yaşadıklarımızı unutturacaktır. Biz utanılacak ve altında ezilecek bir tarihin sahipleri değiliz. Ama
ne acıdır ki buraya hükmeden ecdadın torunları Mescid-i
Aksa neresi dendiğinde bu sorunun altında ezilen ve bu
kendini bilmezliğin cehaletiyle yaşayan bir toplum haline geldi. Uykumuzdan uyandığımızda umarım çok geç
kalmış olmayız. Benim bu mukaddes belde hakkında
anlatacaklarım sizin burayı görüp anlamanız gerekenin
çok çok altında olacaktır. Kim hakkıyla anlatabilir ki arza
açılan bu kapıyı, miracın basamağı bu mübarek namazgâhı? Burası gönüllerimizin kıblesi, dertlerimizin sertâcı
olmadıkça ağlayadursun ümmet ya Mescid-i Aksa!
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Benim değerli okuyucudan ricam, ilk fırsatını bulduğunda Beyt’ül-Makdis’e gitmesidir. Orayı bilmesi,
anlatması ve başkalarının yolculuğuna vesile olmasıdır.
Beyt’ül-Makdis’e olan ve olması gereken hassasiyeti Allah nasip ederse başka bir yazımda daha teferruatlı bir
şekilde sizlerle buluşturacağım. Elhamdülillah dört aya
yaklaşan dolu dolu geçirdiğim seyahatim ekim ayının
sonlarına doğru nihayete erdi. İnsan bir şeyleri gerçekten ister ve çalışırsa önünüzde kapalı bir kapı bulamazsınız. Olanlar da bir vesileyle açılır, bunu yaşayarak
tecrübe etmiş biri olarak hepinize durma GİT! diyorum.
‘’De ki: “Yeryüzünü dolaşın ve Allah’ın [insanı] nasıl [harikulade bir şekilde] yoktan var ettiğini görün! Allah işte
bu şekilde ikinci hayatınızı da var edecektir; çünkü Allah
her şeye kâdirdir!” (Ankebut Suresi, 20. Ayet). Var olduğumuz ilk hayatın anlamına muvaffak ve ikinci hayatı
kazananlardan olmak duasıyla, Allah’a emanet olun.
“Çok yaşayan çok görür, çok gezen daha çok görür”
– Arap Atasözü
**GİT(Gayret – İstek – Tevekkül)
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