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ant “Zaman sessiz bir testeredir.” demiş.
Bu söze katılmamak elde değil. Henüz yeni
başlamışken dönem sonu geldi, bültenimizi
çıkardık. Bu testere durmaksızın ilerleyecek ve asıl
mesele bu süreç içerisinde bizim ne yaptıklarımız
olacak. Bakalım biz bu dönem neler yapmışız:
İlerleyen sayfalarda bölümlerimizin ve kulüplerimizin zaman muhasebelerine tanıklık edeceksiniz. Ayrıca Cemil Meriç merhumun “Dergi,
hür tefekkürün kalesi!” kelamını akılda tutarak
yazılan, düşünce ve araştırma yazılarımız olacak.
Değerli vakitlerini ayırıp bültenimiz için cümleler
kuran tüm kardeşlerimizin emeklerine sağlık onlar
yazmasaydı bu dergi oluşmayacaktı.
Derginin hazırlanış sürecinde vakfımızın büyüklerinden vefat edenler oldu. Hak Teala rahmetiyle
muamele etsin.
Yine, darbe girişimi ve çeşitli terör saldırı sonucunda yaşamını yitiren yurttaşlarımızın yasını tutuyoruz. Her birine çok şey borçluyuz aklımızda
tutmaya gayret edelim.
Bize içerinde güzel zamanlar geçirdiğimiz yurdu
bırak İbn’ül Emin’in sözüyle bu yazıyı noktalayalım:
“Semere-i hayat, hayırla yad edilmektir.”
Eh, doğru söze ne denir…
www.vefailimyayma.org • 1
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SİYASAL BÖLÜMÜ
Esselamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü
016 – 2017 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 Hocamızın katılımıyla gerçekleştirdik. Bu toplantımız kardeşlik
hukuku oluşturmak, bölüm içi kaynaşma ve dayanışmayı
pekiştirmek amacıyla yaptığımız ilk toplantımız oldu.
Sonrasında İstanbul’umuzun manevi değerlerinden
Eyüp Sultan Hazretlerinin huzuruna vardık ve sabah namazımızı bu uhrevi mekânda eda ettik.
Siyasal Bölümü olarak, sahaya inmemiz gerektiğini düşünerek, adeta Ankara’ya çıkartma yaptık. Gerek yurdumuzdan mezun gerek Siyasal mezunu birçok ağabeyimizin makamlarını ziyaret ederek muhabbet ettik.
Ankara gezimizi Ömer Hocamızın eşliğinde yirmi beş
kişilik bir ekiple gerçekleştirdik. Peki, neler mi yaptık? Keyifli bir yolculuktan sonra 15 Kasım akşamı kendimizi belki de Ankara’nın en güzel yerlerinden biri olan ( akabinde
İstanbul’a dönüş yolu ) Ulus semtinde metfun Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin huzurunda bulduk. Ankara ayazını
Hazret ’in manevi ateşiyle alt ettikten sonra, cemiyetimizin yurduna yerleştik. Halim Hocamızla uzun bir hasbihâl
gerçekleştirdik. Ertesi gün Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Türkiye’nin ilk sivil Orgenerali Ali Fidan Beyefendiyi
ziyaret ettik. Bizlerle güzel bir kahvaltı eşliğinde sohbet
etti. 15 Temmuz darbe girişiminin ne gibi sonuçlar doğurduğunu detaylarıyla anlattı. Günümüzü böyle açtıktan
sonra bir sonraki durağımız TİKA oldu. Burada TİKA İnsan
Kaynakları Daire Başkanı Dr. Zülküf Oruç ağabeyimizi ziyaret ettik ve çayını içtik. Çok çalışmamız gerektiğini ve en
az iki yabancı dilimizin olması gerektiğinden etraflıca bahsetti ve tembihte bulundu. Daha şimdiden gezimiz arkadaşlarla muhabbetimizi arttırmıştı. Akabinde Başbakanlığı
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ziyaret ettik. Bizi burada ilk olarak Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü Doç. Dr. Ali Osman Öztürk ağırladı
ve koordinatörlük hakkında bilgi verdi.
Buradan Yurtdışı Akraba Topluluklar Başkanlığına geçtik. Başkan Kudret Bülbül ağabeyimizle mükemmel bir öğle
yemeğinden sonra, toplantı salonunda bir yandan çaylarımızı yudumlarken diğer yandan da sohbetimizi devam
ettirdik. Ayrılık vakti geldiğinde Başbakanlığı özlediğimizi
fark ettik ve tekrardan Başbakanlık kapılarına dayandık.
Dedim ya çıkartma yapmıştık, zapt etmeden İstanbul’a dönüş yoktu. Bu sefer Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ergin Ergül Beyefendi bizleri karşıladı. Yabancı dilimizi nasıl
geliştirebileceğimizi, üniversitedeki ve hatta hâkimlikteki
tecrübelerini kendisine özgü, babacan tavrıyla tek tek anlattı. Gün boyunca edindiğimiz saha bilgisinden sonra bir
şairimizin ifadesiyle, “Akın var güneşe akın! Güneşi zapt
edeceğiz güneşin zaptı yakın! ‘’ nidalarıyla cemiyetimizin yurduna dönüş yaptık.
Yurdumuzda akşam RTÜK Üyesi Nurullah Öztürk,
Devlet Personel Daire Başkanlığı Teşkilat ve Yönetimi
Geliştirme Daire Başkanı İsmail Ayaz ve diğer büyüklerimizle uzun bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki gün
bizleri yine aynı yoğunlukta bir gün bekliyordu. Soluğu
Hamamönü’nde aldık. Taceddin Dergâhı, Muhsin Yazıcıoğlu kabri ve İstiklal Şairimizin İstiklal Marşımızı yazdığı evi
ziyaret ettik. Devamında şimdilerde müze olan, Cumhuriyet tarihinin en karanlık sayfalarına tanıklık eden, Necip
Fazıl, Nazım Hikmet, Bülent Ecevit, Muhsin Yazıcıoğlu, Osman Yüksel Serdengeçti ve Deniz Gezmiş gibi birçok ismi
ağırlayan Ulucanlar Cezaevini gezdik. Cezaevi her ne kadar
müze olsa dahi içimizi kararttı.
Ziyaretlerimize Kamu İhale Kurumundan devam ettik.
Kurul üyesi Ahmet İhsan Şatır Beyefendiden kurumun işleyişi hakkında bilgi aldık. Bu hoş sohbetten sonra akın-
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larımıza ara vermeden İç İşleri Bakanlığına sefere çıktık.
Bizi burada İç İşleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce Beyefendi ağırladı. Bakanlık, bakanlığın işleyişi, görevler ve
teamüller hakkında bilgiler edindik. Sonraki durak TBMM
oldu. TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu Bey
ağırladı. Beraberinde Konya Mebusu Hüsniye Erdoğan Hanımefendiyle sohbetimize devam ettik. 15 Temmuz gecesi bomba atılan yerler dâhil gazi meclisimizin muhtelif
yerlerini gezdik ve meclisteki kapanışı kısa süreliğine de
olsa genel kurulu izleyerek yaptık. Gezimizin son durağıysa Cumhurbaşkanlığı Külliyesiydi. Külliyede, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan Beyefendi bizleri
karşıladı. Külliyeyi gezdikten sonra bizler için hazırlanan
yemek esnasında bolca sohbet ettik.
Daha sonra Ankara’nın en güzel yanı olan İstanbul’a
dönüş yoluna koyulduk. Gezi boyunca gittiğimiz her kurum, kuruluşta kendini geliştirmekten ve yabancı dilin
öneminden bahsedildi. Bunlar adeta gezinin gündem maddelerinden birkaçını oluşturdu. Geziye katılan arkadaşlarımız, mezun ağabeylerimizi yerinde görerek gidecekleri
yolları belirlemek için ilk adımlarını atmış oldular. Bölüm tanışma toplantımızda da dediğimiz gibi bu uzun yolculukta
ilk adımlarının rotasını belirlediler. Üst sınıf arkadaşlarımız
ise her biri hedeflerini sağlamlaştırarak yollarına devam
etme azmi ve kararlılığı içindelerdi. Son olarak bölüm içerisinde kaynaşma ve dayanışmayı pekiştirmek adına ortak
oda toplantılarımızı gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye
devam edeceğiz.
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 esirgemeyen Nurullah Hocamıza, Ömer Hocamıza ve yurt müdür
yardımcılarımıza teşekkür ederim. Ayrıca, desteklerini hiç
eksiltmeyen 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… 15 / 12 / 2016
Berat UÇAN
Siyasal Bölüm Başkanı
İstanbul Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
2. Sınıf Öğrencisi
www.vefailimyayma.org • 3
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EĞİTİM BÖLÜMÜ
Bismillahirrahmanirrahim
llah’a hamd, Resulune salat ve selam olsun. Eğitim
bölümünü oluşturan 13 odamızın sorumlularıyla beraber katıldığımız ‘oda başkanları’ kampında cumartesi
sabah namazından sonra “Bismillah” deyip ilk toplantımızı
gerçekleştirdik ve bu sene gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz faaliyetler hususunda fikir alış-verişinde bulunduk.
Oda başkanları kampımızdan sonra 4 Ekim’de bölüm
tanışma toplantısını yurt müdür yardımcımız sayın Fatih
Kayabaşı ağabeyimizin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Eğitim bölümü olarak çok çalışmamız gerektiğinin farkında
olarak, hemen tanışma toplantımızdan iki gün sonra ilk
konferansımızı Adem Özköse ile “Alemi İslamın Son Kalesi
Türkiye” başlığını ele alarak gerçekleştirdik. Aynı haftayı
sabah namazını Eyüp Sultan Camii’nde eda ederek peşine
kahvaltı ikramımızla ilk haftamızı sonlandırdık.
Sonrasında gençlerimizin hali üzerine bilgi edinip kendimizi geliştirmemiz amacıyla iki haftada iki konferansımızı da gençlik üzerine ayarlayıp Şerafettin Kalay hocamızla
“Asr-ı Saadet ve Günümüzdeki Gençlik” ile Faruk Beşer
hocamızla “Gençlik Hali” başlıklarını ele alarak konferanslarımızı gerçekleştirdik.
Ekim ayındaki son konferansımızda Prof. Dr. Cevat
Akşit hocamız ile “Müslümanlar İlim ve Bilim Konusunda
Neden Güç Kaybetti?” başlığını ele aldık. Aklın mideden
geçtiğini unutmayarak konferansın ertesi gününe “Eğitim
bölümü lahmacun gecesi”ni sığdırdık ve müdür yardımcılarımızın da katılımıyla lahmacun ziyafetini gerçekleştirdik. E
o kadar konferans ve lahmacun ziyafetinin üzerine bir kez
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daha Eyüp Sultan Camiinde sabah namazı gider diyerek
ekim ayını Eyüp’te namaz ardından kahvaltıya tamamladık.
Vizelerin başlamasıyla bölüm olarak faaliyetlerimize bir ara verme durumunda kaldık fakat vizeler sonrası
faaliyetlerimize Yusuf Kaplan hocamızla “Gençlik Nereye
Koşuyor?” başlıklı konferansımızla yeniden “Bismillah” dedik. Hemen ardından Halil İbrahim Kutlay hocamızla “Modern Toplumda Müslüman Kişiliğinin Erozyonu” konulu
konferansı gerçekleştirdik. Akabinde sabah namazı uluşmalarımızın üçüncüsü olarak Yahya Efendi Dergahı’nda
sabah namazını kıldıktan sonra Eyüp’te kahvaltımızı yaptık. Ertesi gün bölüm olarak eğlenmek amacıyla paintball
faaliyetini gerçekleştirdik ve stresimizi böylece atmış olduk. Stres attıktan sonra ise Ayasofya’nın ibadete açılan
bölümünde sabah namazını eda edip ülkemiz, milletimiz
ve ümmeti Muhammed için hayr dualarında bulunduk.
Bu faaliyetlerin yanı sıra her hafta düzenli olarak Pazartesi günleri Tarikat-ı Muhammediye, Salı günleri İlmihal
ve Çarşamba günleri Riyazu’s Sâlihîn derslerini işliyoruz.
İlk dönemi kapatırken bölümü son kez toplayıp bir çiğköfte ziyafeti yaptıktan sonra Ebubekir Sifil hocamız ile
bir konferans gerçekleştirip Yahya Efendi Dergahı’nda
sabah namazını eda edip yine bismillah diyerek sınavları yazmaya başlayacağız. Gayret bizden tevfik Allah’tan.
Selametle
Emre Özdemir
Eğitim Bölüm Başkanı
İstanbul Üniversitesi / Uluslararası İlahiyat
3.Sınıf Öğrencisi
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İKTİSAT BÖLÜMÜ

Y

eni hayatlar yeni mekânlarda yeni sayfalar açarak başlar. Bizler de bu sayfalarda yeni bir hayatın ve birlikteliğin tohumlarını atıyoruz. Kaygımız
ve davamız büyük, bizler doğru olanı inşa etmekle
görevliyiz. Bizden önce bu çatıyı inşa edenler gibi bu
bayrak yarışında teslim aldığımız emanetinde farkındayız. Bizleri ilim yayma çatısı altında birleştiren bu
davaya da minnettarız.
Biz kimiz? Kimilerine göre boş vakit bölümü, kimilerince başarısız kalmaya mahkûm gibi görülen bir
topluluk mu? Peki, hiç haberdar mısınız İktisat Bölümü neler yapıyor?

Her hafta düzenli olarak atölye çalışmaları kapsamında okulda öğrenilen teorik bilgiyi gerçek hayatla
harmanlayarak ve analizler yaparak özümsemeye
çalışıyoruz. Sadece bununla kalmayıp okuma ve tahlillerle birlikte daha fazla kaynağa ulaşmaya çalışıyoruz. Yine atölye kapsamında sunum tekniklerini
öğrenmeye yönelik yaptığımız çalışmalarla haftalık
olarak sunumlar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca mesleki bilinçlendirme açısından kamu ve özel sektörden
mesleğinde başarılı insanlarla iktisat bölümünü buluşturuyoruz. Bu kapsam da yakın zamanlarda Sa-
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yıştay denetçisi Talha Sağırkaya ile denetmenlik
mesleğini ele aldık. Bireysel anlamda tecrübelere
şahitlik etmek, bölümde ki kardeşlerimizde farklı
bir bakış açısı kazanma açısından büyük rol oynadı.
Her hafta düzenli olarak Fatih’i sabah namazlarıyla tanıma etkinliğimiz bir nevi namazda dirilişimiz şu anda on camiyi geçmiş durumda. Her Cuma
sabah namazında farklı bir camiye cemaat olduk.
Bunun yanında aylık hatim programıyla ibadetin
sürekliliğini toplu olarak kazanmaya çalıştık.
Her hafta düzenli olarak Cuma akşamları bölüm
okuması yaptık. Ayrıca Harun Akdemir abimizle Pazar
günleri Nurettin Topçu okumalarını gerçekleştirdik.
Lokal sohbetler, geziler, aktivitelerle bölüm
içerisinde kaynaşmaya ve tanışmaya fazlasıyla
olanak sağladık. Bu olanakları artırmak adına yeni
projelerle birlikte bölümümüze daha da faydalı olmaya çalışacağız.
Her şeyden önce bir şeyleri düzenli olarak yapmaya çalıştık. Çünkü muhatabım olan insanlar mükemmel ve düzenli olanı hak ediyorlardı. İktisat
bölümü tam manasıyla kardeşlik örneğidir. Hatta
şöyle bir ilim yayma atasözü söylenebilir. İktisatçı tanıdık olmaz, dost olur. Kardeşlimiz daim olsun
inşallah.
Bizlere rehberlik eden Cafer Deniz ve Ergin Garip
abilerimize canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bizleri bu çatıya dahil eden idaremize yardımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Belki de teşekkürün en büyüğünü hak eden bir
vakıf insanı Vefalı Ömer Aydın hocamıza sunuyoruz.
Hakan Parlak
İktisat Bölüm Başkanı
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
3.Sınıf Öğrencisi
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MİMAR MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Esselâmü aleyküm ve rahmetüllahi ve berekâtuhu..
‘‘İlim, mü’minin kaybolmuş malıdır, onu nerede bulursa alır.”
hadisini kendisine düstur edinmiş ve bunun için üniversite
eğitimleri için İstanbul’un farklı üniversitelerinde öğrenim
gören mimar ve mühendis kardeşlerimizle İlim Yayma Vakfımızın Vefa Lisans yurdunda bir dönemin daha sonuna
gelmiş bulunmaktayız.
Teknik ve ilmi manada iyi bir mühendis olmak için
daha farklı ve fazla imkana sahip olmamıza rağmen dini
ve dünyevi manada da kendini geliştiren İslam için ümmet
için hayırlı birer birey halini alan gençlik böyle ortamlarda
yetişiyor. Biz de arkadaşlarımızla bu iki yönlü gelişimimizi
sürdürmek ve bu dönemden en üst düzeyde faydalanmak
için elimizden geleni yapmaya çalıştık.
Mühendis deyince akla ilk gelen kelime genellikle ‘teknik’ oluyor. Bizim için de teknik gezilerimizin, konferanslarımızın ve eğitimlerimizin yeri bambaşkadır. Bu yolda
döneme ilk olarak AutoCAD ve Temel
Elektronik kurslarımızı gerçekleştirmeye karar vererek
başladık ve Allah’ın izniyle devam etmekteyiz. Bunlara
ilaveten İngilizce hazırlık eğitimi gören kardeşlerimiz için,
derslerine yardımcı olması açısından önemi büyük olan İngilizce okuma ve gramer kursumuz da düzenli olarak devam etmektedir.
Başlattığımız konferanslar zincirinde ise Çalık Enerji
Genel Müdürü Doç. Dr. Osman Saim DİNÇ ve Roketsan
Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Metin YEREBAKAN beyefendiler başarılı, teknik donanımı yüksek ve ahlaklı birer
mühendis olabilme hakkında bizleri bilgilendirdiler ve sektörleri hakkında söyleşiler gerçekleştirdik. 3. ve 4. Sınıf arkadaşlarımız için Türk Hava Yolları işe alım uzmanı, yurdumuzdan mezun Abdulbaki KESKİN ağabeyimizle mülakat
teknikleri hakkında söyleşimizi gerçekleştirdik.Bunlara ek
olarak proje yazma konusunda arkadaşlarımızın kendilerini geliştirmeleri için Gençlik Spor Bakanlığım yetkililerince
sertifikalı proje yazma eğitimimizi gerçekleştirdik. Ayrıca
yurdumuzdan mezun, bizlerden önce bu yollardan geçen
mezun abilerimizin tecrübelerinden faydalanmak için me-

zun buluşmaları gerçekleştirdik. Sabah namazı buluşmalarımıza devam ederek Ebu Eyyûb El-Ensarî Hazretlerinin ve
Yahya Efendi Hazretlerinin manevi huzurlarında namazlarımızı eda ettik.
Her sene geleneksel hale getirdiğimiz, yurdumuza
gelen mimar-mühendis adaylarının istifade etmesini istediğimiz Turkish Technic ve TÜBİTAK teknik gezilerimizi
gerçekleştirdik. 2. Dönem teknik gezilerimizin planlamasını
da yaparak hazırlıklarımızı tamamladık.
Bunların yanında yurdumuzda gerçekleşen diğer programlarda da mimar-mühendislik bölümü olarak arkadaşlarımız en üst seviyede katılmaya özen gösteriyorlar. Ders
çalışmanın sosyal bir hayat yaşamaya farklı vakıf ve sivil
toplum kuruluşlarında görev almaya engel olmadığını benimseyerek kendimizi en iyi şekilde geliştirmek, İslam’a ve
ümmete faydalı bireyler olmak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Bu nedendendir ki yurtta ki tüm mühendis kardeşlerime gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum.
Allah hepimizden razı olsun inşallah.
Hepinize Rabbimden hayırlı ömürler diliyorum.
Muhammed Yusuf Güneş
Mimar-Mühendislik Bölümü Başkanı
İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği / 3.Sınıf Öğrencisi
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SAĞLIK BÖLÜMÜ

V

efalı kardeşlerim... Allah’ın selamı, rahmeti, mağfireti
ve bereketi her birinizin üzerine olsun.
Rasulullah (s.a.s) “İlim rütbesi rütbelerin en yücesidir”
buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerifi kendisine şiar edinerek
Anadolu’dan ilim tahsil etmek için gelen biz gariban gençlere hiçbir ayrım gözetmeksizin bu ilim yuvası Vefa’yı miras
bırakan kıymetli büyüklerimize selam olsun. Sağlık bölümü
olarak bu kıymetli büyüklerimizden ruhunu Rahman’a teslim ederek ahirete intikal eden Dr. Asım TAŞER amcamız
başta olmak üzere her birini ayrı ayrı rahmetle anıyoruz.
Rabbim onlardan razı olsun.
Hayırlı birer insan, hayırlı birer hekim olabilmek adına
nice güzel ideallerle yola çıktığımız bir dönemi daha geride bırakmak üzereyiz. Bu yılda büyüklerimizden aldığımız
Vefa kültürünü idame ettirebilmek adına elimizden geldiğince gayret göstermeye çalıştık. Döneme ilk olarak aramızdaki muhabbeti arttırmak adına Ekmekçizade’nin asırlık
kubbesi altında tanışma programı tertip ederek başladık.
Ardından yurdumuzun bir geleneği haline gelen Eyüp
Sultan’da sabah namazı programı ve ardından yaptığımız
kahvaltı ile muhabbetimizi daha da arttırdık. Aylık olarak
düzenlemeye gayret gösterdiğimiz mezun buluşmaları
kapsamında yurdumuz mezunlarından Sami Şekeroğlu ve
Dr. Serdar Pop abilerimiz ile bir araya gelerek İstanbul’da
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faaliyetlerine katılabileceğimiz sivil toplum kuruluşları ve
“Tıp ve İslam” konularında sohbetler gerçekleştirdik. Yaklaşan sınav dönemlerimiz öncesi bölüm içi faaliyetlerimizi
son olarak İstanbul Boğazı’nın manevi koruyucularından
Yahya Efendi’nin dergahında sabah namazı programı tertip ederek noktalama niyetindeyiz.
Yaptığımız bölüm içi faaliyetlere ek olarak rıza-î ilahi
uğrunda sağlık ihtisası yapan ilim talebeleri olmanın yüklemiş olduğu mesuliyet çerçevesinde yurt genelini ilgilendiren etkinlikler düzenlemeye de gayret ettik. Bilindiği
üzere “Kan; tek kaynağı insan olan çok değerli bir ilaçtır.”
Bu ihtiyaç doğrultusunda hayra vesile olabilmek ve Vefalı
Delikanlı kardeşlerimizde kan bağışını birer alışkanlık haline getirebilmek adına Kızılay ile birlikte gelenekselleşmiş
hale gelen kan bağış kampanyamızı gerçekleştirdik. Tüm
Vefalılar olarak yaklaşık 80 ünite kan bağışı ile 240 kişinin
şifa bulmasına vesile olduk ve doğaya 80 fidan armağan
ettik. Şahin İbrahim Güleryüz Hocamızla gerçekleştirdiğimiz “Müslüman Gencin Üniversite Yılları” başlıklı konferans
ile hocamızın ilminden ve tecrübelerinden istifade etme
fırsatı bulduk çok şükür.
Allah’tan bir mani gelmezse inşallah önümüzde ki
günlerde bölüm olarak yıllardır arzu ettiğimiz Anatomi
Laboratuvarı’mıza kavuşacağız. Bu projemizin hayata geçmesi için bizlerden desteğini esirgemeyen Adnan Çelik hocamız ve yurt müdürümüz Nurullah Bayhan hocamıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca yıllardır sağlık bölümünün en
ehemmiyetli icraatı olan revir sorumluluğu görevini üstlenerek yurttaki kardeşlerimize yardımcı olabilmek adına
büyük özveri gösteren Vefa’nın en Trabzonlu tıbbiyelisi
İntörn Dr. Selami Doğan abimize teşekkür ederiz.
Bizden öncekiler bu kutlu davayı bizlere emanet ettiler, Rabbim bizleri Hak yolundan, ilim yolundan ayırmasın.
Selam ve dua ile..
Mustafa Ayvazoğlu
Sağlık Bölümü Başkanı / İstanbul Üniversitesi
Tıp / 4.Sınıf Öğrencisi
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HUKUK BÖLÜMÜ

İ

lim Yayma’da her kıdemli ve sorumlu yurttaş, yeni geldiğinde kendisine de gösterilen vefaya binaen, yeni gelen
kardeşlerine vefa borcunun karşılığı olarak elinden geldiğince refakat eder, bildiği kadarıyla yol gösterir. “Zaferle
değil seferle mükellef” olduklarının bilincinde olan Hukuk Bölümü’nün vefalı öğrencileri bu dönem de mezkur
sorumluluk bilinciyle hareket etti, ediyor.
Gelenek olduğu üzere bu sene de bölüm tanışma toplantımızı okuma odasında, misafirlerimiz M.Çağrı Soyer,
M. Fatih Göksu ve Bahadır Sancak’ın katılımlarıyla, Ömer
Aydın ağabeyimizin ve müdürümüz Nurullah Bayhan’ın da
teşrifleriyle gerçekleştirdik. Taze mezunlarımızın memnuniyetlerini ve pişmanlıklarını sorup tavsiyelerini dinledik,
kendimize dersler çıkardık.
Sorumluluklarımızın farkına daha iyi varmak ve hayırlı
işler yapabilmek adına “evvel refik, ba’del tarik” düsturuyla aramızdaki muhabbetin ve kardeşlik bilincinin gelişmesi amacıyla ve bu amaç için de beraber vakit geçirmemiz gerektiği düşüncesiyle her odanın kendi içinde yaptığı
faliyetlere ek olarak Eyüp Sultan’da sabah namazı kılıp
kahvaltı yaptık, Çağlayan Adliyesi’ne gezi düzenleyip davalara katıldık, sıra gecesi düzenleyip çiğ köfte yoğurduk,
bölüm içi futbol müsabakası düzenledik, sohbetler ettik.
Bu sene gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz
konferanslara, ilk misafirimiz olan Prof. Dr. Aydın Gülan hocamızın önerisi üzerine “Hukuk’a Dair, Şurdan Burdan”
ismini verdik. Mezun hukukçularımızın, yurt dışından dostlarımızın ve diğer bölümlerden kardeşlerimizin de geniş
katılımıyla gerçekleşen konferansta Aydın Gülan Hocamız,
sorduğumuz sorulara derin düşünmemiz gereken cevaplar
vererek verimli bir sohbet gerçekleştirdi.
Hukuka dair sohbetlerimizin ikincisini Aydın&Aydın
Hukuk bürosu kurucu ortağı Av. Mehmet Akif Aydın ağabeyimizle gerçekleştirdik. Kendisi üniversite eğitiminde ve
avukatlık mesleğinde başından geçenlere ve tecrübelerine dayanarak, hukuk ve hayata dair sorularımızı medrese
mescidinde cevaplandırdı.

Hukuk bölümü öğrencileri olarak; sözümüzün eri ve
işimizin ehli olmak için, inandığımız değerlerden ve sahip
olduğumuz hassasiyetlerden ödün vermemek için çalışıyoruz, çalışacağız. Son söz “filozofun öğüdüne” kulak vermemizi tavsiye eden üstad Mustafa Kutlu’dan olsun. Ne
de olsa “baki kalan bu kubbede hoş bir sadâ imiş.”
“Sabahı beklemeyiniz dostum, geceden yola çıkınız.
Olur ki uyuyakalırsınız. Sırtınızdaki çıkında ebedi gayenin dürülmüş azıkları varsa ne mutlu size. Gece serindir, yapraklardan süzülen yel gözlerinizdeki yaşları
kuruturken, ruhunuzda kainatın derin serinliğini taşıyarak sabaha doğru yürüyüp fecri başlatınız.”
Cemiyetin vahşi, zehirli bitkilerle dolu, her dalında uğursuz baykuşların manasız telkinler yaptığı sık
ağaçlı ormanlarında çetin yolculukların başlangıcı için
sabahı beklemeyiniz. Sabahı beklemek öğleni, öğleni
beklemek akşamı beklemek gibi bir ruh gevşekliğini
doğurur.
Beyninizi tırmalayan zaruretleri mi hatırlatıyorsunuz? Evet hayatın zaruretleri ayaklarımıza dolanmış
zincirlerdir ve ıstıraplarımıza çeşni katarlar. Fakat bu
vahşi sahayı geçmek için hiçbir zaruret kafi bir mazeret değildir. Ruhumuzu aldatmayalım, ebedi gayeye
ihanet etmiş oluruz.
Durduğumuz noktada inançlarımızın eskidiğini, yabancılaştığını hiç tecrübe etmediniz mi? En acı kayıp
budur: Gerilemiş ruhların mütemadiyen tavizler vererek hayatla, zaruretle uyuşmaları..
Filozofun öğüdü takip edeceğimiz en esaslı metottur:
“Uzun yolu seçiniz…”
Yasir Talha Öztürk
Hukuk Bölüm Başkanı
İstanbul Üniversitesi / Hukuk Fakültesi
4. sınıf Öğrencisi
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KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ
“Okuyan insanın zevkini, tenkit etme ve hüküm verme
kabiliyetini inkişaf ettirmesidir. Şu halde bir milletin
kültürü, onun bütün fertlerinin sahip olduğu, hadiseleri karşılayan duyuş şekilleriyle, bütün tarihi içinde
meydana getirdiği değer hükümleridir.” Nurettin Topçu
merhum işte böyle tanımlar kültür mefhumunu. Bizim de
sene başı itibariyle temel hedefimiz işte bu değer hükümlerinin izlerin sürmekti.
Her daim “başkan” olarak kalacak “Burak Koç’un izinde” diyerek başladık yola. Yurdumuza yeni teşrif buyuranlarla gediklileri kaynaştırmak için. Cüzdanlarda hafiflik, gönüllerde berraklık, zihinlerde parıltılar oluşturan Haftanın
Kitabı yolculuğumuz temel ve öncelikli hedefimizdi. Kimler
yoktu ki bu yolculukta Ömer Nasuhi’ler, Peyami Safa’lar,
Alim Kahraman’lar, İbrahim Kalın’lar ve diğer kültür ve edebiyat adamları. Salı akşamları yurt kantinindeki stantta bu
satırları yazan fakiri gören dostların yüzlerinde bir gülümsemeye vesile olabildiysek ne mutlu bize.
Anlı şanlı tam beş yüz kitaptan oluşan yeni listemizle
artık gelenekselleşmiş olan İlim Yayma Kitap Fuarı’nı coşku

ve heyecanla gerçekleştirdik. Cüzdanlarda kalan bir iki meteliğinde bu şekilde ekmekle dibini sıyırmış olduk, oh olsun!
İbn’ül Emin Mahmud Kemal İnal Yurt Kütüphanemize
yeni eserler kattık. Ayrıca konu başlıklarına göre yeniden
tasnif ederek derli toplu bir görünüm kazandırdık. Hafta
içi her akşam açık kalmasına gayret ettik. Nöbet tutmaya
gönüllü olan arkadaşların teşekkürü ise tam bu satırda.
Yahya Kemal’in “Kökü mazide olan atiyim.” kelamından hareketle, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni
Türk Edebiyatı anabilim dalı başkanı sayın Prof. Dr. Ali Şükrü
Çoruk beyi yurdumuza davet ettik. Osmanlı’nın Son Yılları
isimli eseri üzerinden bize Abdülhamid ve Vahdettin dönemi
siyasi ve sosyal olaylarını anlattı. Ardından yine aynı bölümden sayın Doç. Dr. Mehmet Samsakçı “Aktüel Edebiyatta Tarih ve Tasavvuf” başlıklı konferansı ile karnımızda kelebekler
uçurttu. Yakın zamanda ise, Fatih Sultan Mehmet Üniversite
Edebiyat Fakültesi Dekanı sayın Prof. Dr. Fatih M. Andı “Medeniyetimizin Kalesi: Klasikler” başlığıyla dostlarımıza hitap
etti, ne mutlu bize. Yeri gelmişken, konferansları ayarlamak
konusunda büyük yardımını gördüğüm, gönüllerin başkanı
Burak Koç başkana da teşekkür ediyorum, sağ ol varol!
Birde bu satırları okuduğunuz bülteni çıkardık. Yazı yazan kardeşlerim emeğinize sağlık.
Cemil Sağlam, Ömercan Baş ve Furkan Dirican başta
olmak üzere sene başından beri büyük küçük yardımlarını
gördüğüm tüm dostlara çok teşekkürler. Hatalar bizden,
güzellikler onlardan.
Şöyle bir bakıyorum da iyi dönem olmuş be!
Burak Manav
Kültür Edebiyat Kulüp Başkanı / İstanbul Üniversitesi
Gazetecilik / 2.Sınıf Öğrencisi
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GEZİ KULÜBÜ
Selef misali girelim söze:
Âlemlerin rabbi olan Allah’a Hamd ve Senâ
olsun.
Fahr-u Kâinât Rasûlüne Selât ve Selâm olsun.
İbret mefhumunun menbaı ubûr’dan gelmektedir. Bu
kelime bir suyun öteki tarafına geçme, karşı tarafa geçme
gibi manalara gelmektedir. Medeniyetimizde pek mühim
bir yer ihtiva ettiği malumdur. “Yeryüzünü dolaşın…” emrine muhatap olan bizler ibret nazarıyla etrafımızı anlamlandırmak ve Hakkın izini fark edebilmek gerekir. Zira gök
kubbe altında yeni bir şey yoktur. Tarihinden ibret almayan bir nesil, geleceğe sağlam adımlarla yürümesi beklenemez. Ancak o halde karşılaştığı engellleri aşıp hedefine
varır insan. İbreti seyahatle(veya gezi ile) bağdaştırmama
vesile şu idi:
”En güzel seyahat, akıl ve kalple yapılan seyahattir…”
Nurettin Topçu
Gelelim dönemin başına; deruhte ettiğimiz bu görevin başladık manasını keşfe. Zira girenler nakd-i can
isâr ederler bab-ı teslime. Anladık ki basit bir şey değil gezmek. Bakmak ile görmek arasındaki fark misâli
derin bir nüans imiş meğer nazar-ı ibret. İşe koyulduk
ancak karînden başlamak gerek.
Bu minvalde ilk mebâdimiz(yani ilkemiz) Dersaadet’e
bakış açımızı doğrultmaktı. Bu gaye ile saygıdeğer Dursun
Gürlek hocamız ile ibret nazarıyla İstanbul adında bir muhabbet tertip eyledik. Bu bizim için bir mihenk taşı olacaktı
zira attığımız her adımda şuurumuzu kaybetmemeyi şiar
edinecektik. Yakın tarihimizdeki yegâne şahsiyetleri nefes
aldığımız bu bölgeler üzerinden tasavvur etme imkânı yakalayacaktık.
“ İki hasiyet eder batılı haktan temyîz
Biri tetkik-i haber diğeri tâmik-i nazar”

Bu iş de gayemiz beyitin sonunda geçmektedir. Tâmik-i nazar bakışın derinleştirilmesi manasına gelir. Bu
perspektifi yakalayabilirsek o an hitâmühû misk olur
akıbetimiz. Batılı haktan temyiz lafzı ise ibret kelimesinin köküne işaret eder. Hakikati yalandan sıyırıp mukabilinde doğruyu gaye edinerek yol yürümektir ibret.
Âhiren fikrimizi icraya yöneldik. Hz. Yuşa(as) makamını
ve Yoros Kalesini ve ardından da Süleymaniye mahallini
bu yıl kulübümüzün misyon ve vizyonu olan ibret mefhumuyla temaşa ettik, yurdumuzun da bulunduğu bu bölgeyi yeniden(“Et-tekrâru ahsen…”) bihakkın tefekkür etmek
nice tesirleri celbeder. Ders almak hâsıl ola.
Gezinin edebiyatı mı olur? Kelâmı bitir diyenlere:
“Yolculuk, önce seni sözsüz bırakır sonra da iyi bir
hikâye anlatıcısına dönüştürür.” İbn Battuta
Dostlarımızın talepleriyle hazan mevsiminde Arboretum gezisi de düzenledik. Arkadaşların zikredilen geziye
olan iltifatlarıyla müşerref olduk. Gezinin ardından çayı
başkasına demletip sohbeti kendimiz demledik. Başka bir
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vakitte ise Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi katkısıyla Panorama, Yerebatan Sarnıcı ve Kâğıthane Osmanlı
Arşivleri gezisi icra edildi. Tarihe olan tanıklığımız vesilesi
ile halefin selefe olan rabıtasını güçlendirdik. Birinde fethin azametini diğerinde arzın füsununu ve son olarak yek
diğerinde de Osmanlı Devleti’nin yani ceddimizin ulviyetinin arz-ı cemalini seyreyledik.
Günümüzde tarihimizin en parlak ve münevver eserlerinin bulunduğu Bursa gezisine geldi sıra. Bu yörede
ayakta kalan son kızık olan Cumalıkızık kahvaltısı ile güne
başladık. Ardından da dünyanın en dar sokağı denilen Cin
Aralığı adıyla nam salmış bu yeri ziyaret ettik. Rivayet
şöyle ki:
Efsaneye göre; Kurtuluş Savaşı zamanında Cumalıkızık köyünü basan Yunan askerleri, tüm köylüyü camiye toplar ve camiyi yakmaya karar verir. Köylüler bir
fırsat yakalayıp camiden kaçar. Girdikleri sokakta, iki
evin bittiği noktada, bir aralık vardır. Bir insanın geçebileceği büyüklükte olan aralık, sokak girişinden bakıldığında çıkmaz yol olarak görülmektedir. Köylüler, bu
aralıktan geçmeyi başararak Türk askerlerinin olduğu
tepeye ulaşırlar. Yunan askerleri sokağın girişine geldiğinde gözlerine inanamaz ve şöyle derler: “Bu insanların
buradan kaçması imkânsız. Bu olsa olsa cinlerin işidir.”
Daha sonra vakit geldi ve Bursa Ulu Camiindeyiz. Her köşesini rehberimiz vasıtasıyla tâmik-i nazar eyledik. Vakitler
ilerledikçe heyecanımızda bir eksilme yok güzelliklere alışmaksa zor; levhalar, tablolar, mimarisi velhasıl göz ne görürse…
Bu yazıyı kaleme almadan makablinde bir Galata Gezisi düşüncesinde idik. Fakat hâl-i pür melâlimiz ortada. 10
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Aralık Cumartesi gecesi düzenlenen o menfur saldırı dolayısıyla programı iptal ettik. Bu topraklarda yaşanan acının
haddi hesabı kalmadı artık. Hem ülkemizi ve hem de gönül coğrafyamızı ihata etti. Akan kanın, gözyaşını fersah
fersah geçtiği bu topraklarda yaşanan elemnâk hâdiseler
insanoğlu için utanç kaynağı olduğu izahtan varestedir.
Şu ayet aklımdan bir türlü çıkmıyor:
“Başınıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız
yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder.” (Şura/30)
Allah akıbetimizi hayr eylesin! Uyanmak, uyandırmak nasip eylesin!
Allah ümmet-i Muhammed’e umumen rahmeylesin!
AMİN
Vesselam
Ömercan Baş
Gezi Kulübü Başkanı / İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi / 3.Sınıf Öğrencisi
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İLİM VE
İRŞAD KULÜBÜ
Yaptığımız çalışmaları öncelikle sıralarsak:
-Kuran Öğretimi
-Pazartesi, Perşembe ve Kandil Oruçları için sahur
hazırlığı
-Sabah namazı için imam öğrenci görevlendirmek
-Perşembeyi cumaya bağlayan gece Kehf suresi
okuma
Kuran-ı Kerim Öğretimi kapsamında yurdumuzdaki İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından, istekli ve
kendini bu konuda eksik hisseden arkadaşlara haftada 1-2 gün ders verilmektedir. Toplam 9 eğitimci
ve 28 Öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca 6 öğrencimiz
–pazartesi, Çarşamba, cumartesi- Süleymaniye camii
imamından talim dersi almaktadır. Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in “ Cuma gecesi Kehf suresini okuyan,
kıyamette yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır.
İki Cuma arasında işlediği (küçük) günahlar da affolunur.” Hadis-i şerifi düsturuyla gerçekleştirdiğimiz

perşembeyi cumaya bağlayan gece Kehf suresi okuma faaliyetimizi medrese mescidinde tüm öğrencilerimize sunmaktayız. Ayrıca Pazartesi, Perşembe
ve kandil orucu tutan yurt öğrencilerimiz için sahur
yemeğinin ayarlanmasına yardımcı oluyoruz. Sabah
namazı kapsamında ise her sabah 7:30’da 2. Katta
cemaatle sabah namazı kılınıyor. Bunun için her gün
farklı ilahiyatçı arkadaşlarımız imamlığa ve müezzinliğe tayin ediyoruz.
Fuad Çelik
İlim Ve İrşad Kulübü Başkanı
İstanbul Üniversitesi
Uluslararası İlahiyat / 1.Sınıf Öğrencisi
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FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ

F

otoğraf Kulübü, yurdumuz bünyesinde gerçekleşen
kurslar,özel ders grupları,konferanslar, şehir içi, şehir dışı
ve yurt dışı geziler gibi tüm yurt etkinliklerinde fotoğraf çekimini yürütür veya organize eder. Fotoğrafların arşivlenmesinde yurt idaresine yardımcı olur. Oda başkanları kampı, Bursa
gezisi, ilmihal ve Tarikat-ül Muhammediye dersleri fotoğrafladığımız ve arşivlediğimiz etkinliklerimizden bazılarıdır.
Bunların dışında yapmayı amaçladığımız bazı projelerimiz var. İlkbahar başlangıcında havaların biraz ısınmasıyla
beraber Ankara’dan Doğu Expresi ile Kars-Erzurum-Ağrı
illerine gezerek, eğlenerek, güzel yerler görerek ve bol bol
fotoğraf çekerek hem fotoğraf hem gezi amaçlı bir yolculuk düşüncemiz bulunmakta. Ayrıca yurdumuzda ikinci dönem vermeyi düşündüğümüz fotoğraf kursu projemiz var.

Bir ders teori ve devamında bir ders pratik şeklinde olacak
‘’Temel Fotoğrafçılık Eğitimi’’ kursumuzda İstanbul’un en
güzel ve tarihi semtlerinde muhteşem rotalar üzerinde
hem gezerek hem öğrenerek pratik dersleri yapacağız. Her
yıl yaptığımız fotoğraf yarışmasında, öğrencilerimizden
gelen fotoğraflar arasından en güzelini idareden oluşan
komisyon tarafından seçip, ilk üçe giren öğrencilerimize
çeşitli hediyeler veriyoruz.
Gayemiz, güzel işlere imza atmak ve İlim Yayma kubbesinde hoş bir sadâ bırakmaktır.
Zübeyir Yıldırım
Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı / İstanbul Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / 3.Sınıf Öğrencisi

BİLİŞİM VE
TEKNOLOJİ
KULÜBÜ

B

ilişim ve Teknoloji Kulübü olarak bu sene de çizgimizi
koruyarak faaliyetlerimizi sürdürmek istiyoruz. İki kişilik dev kadromuz, Selim Siraç Güler ve Ahmet Seha Çelenk,
bilişim destek odası ve bilişim destek masasında ulaşabileceğiniz iki kardeşiniz.
Yurdumuzun internet erişiminin kesintisiz bir şekilde
sürdürülebilmesini bizler gaye edindik, sizlerden ise bu interneti en hayırlı bir şekilde kullanmanızı bekliyoruz. Bu
sene kişisel internet hız limitlerini 600 kbps’den 1100
kbps’ye çıkardık. Medreseye ise bir adet modem bağlayarak kablosuz internet hizmeti sunduk.
14 • www.vefailimyayma.org

Tabi ki de bunların hepsi sizin için. Sizden de dualarınızı
beklemekle birlikte, bilgisayarlarınızda herhangi bir sorunla karşılaşmanız halinde ilk olarak kapatıp açmanızı tavsiye
ediyoruz.
Allaha emanet olunuz.
Ahmet Seha Çelenk
Bilişim ve Teknoloji Kulübü Başkan Yardımcısı
İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği / 3. Sınıf öğrencisi

YURT
BÜLTENİ

SPOR KULÜBÜ

S

elamların en güzeli olan Allah’ın selamıyla aynı
çatıyı paylaştığımız siz kıymetli kardeşlerimi en
kalbi duygularımla selamlıyorum. Spor kulübü olarak
arkadaşlarımıza spor yapma imkânı sunmak ve yurt
içindeki kaynaşmayı artırmak için faaliyetlerimize
son hızla devam ettik.
İnsanların çoğunun bilmediği iki nimet vardır;
vücut sağlığı ve boş vakit. Biz de bunun bilincinde
olarak ilk faaliyetimize indirimli spor salonu ayarlamakla başladık. Bu etkinliğimiz dahilinde çok sayıda
kardeşimiz boş vaktini değerlendirme imkanı buldu.
Spor kulübü olarak salona gidemeyen arkadaşlarımızı
da düşünerek yurdumuza profesyonel spor aletleri
kazandırdık. Yine bu kapsamda yurdumuzda gerekli
bilinçlendirmeyi de sağlamaya çalıştık.
Günün en değerli vaktine sıhhatle başlamak adına
İbrahim Heyik abimizin teşvikiyle her hafta sonu Balat koşularımızı düzenledik. Bu koşulara güneş doğmadan başladık ki günün en bereketli saatlerinde
yolda olmayı teşvik ettik. Ve yine her şeyden önce,
güneşten bile önce derslerimiz için daha sıhhatli
vücutlara sahip olmaya çalıştık. Koşunun ardından
düzenlediğimiz kahvaltılarla kaynaşmaya ve sabah
soğuğunda sıcak sohbetler yapmaya çalıştık.
Spor kulübü olarak masa tenisi ve satranç turnuvaları için ilk duyuruları yaptık. Yurdumuzda büyük
heyecan ve yankı uyandıran bu duyuruların dönüşleri oldukça yoğun oldu. Bizler bunları yaparken birlik
ve beraberliğin spor ile sağlanacağına inanarak yola
çıktık. Çok sayıda arkadaşa ulaşarak yetenekleri fark

etmesine yardımcı olduk. Yine bu kapsamda idaremizin yardımlarıyla birçok etkinlik için projeler hazırladık. Bu projeler hayata geçtikçe bizler yenileri için
hazırda olacağız.
Bu süreçte kulübümüze maddi manevi katkı yapan ve desteğini hiç esirgemeyen yurt idaremize teşekkür ederim.
Mehmet Gülüç
Spor Külübü Başkanı / İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi / 2.Sınıf Öğrencisi
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BALKANLAR’IN 15 TEMMUZ NÖBETİ

T

arihin akışını değiştirecek olayları teknolojinin de
“yardımıyla” hazmedemeden yeni olaylarla karşı
karşıya kalıyoruz. 15 Temmuz’da yaşadığımız saldırı ve
bu saldırıya karşı ki dik duruş, tarihin akışı değil bizzat
tarihin kendisi. İnsan kendisinin içinde yaşadığı bir olayı
hiçbir zaman tam anlamıyla kavrayamaz. Bizler de 15
Temmuz’u yaşayanlar olarak hain darbe girişiminin vahametini, darbe girişimine halk tarafından indirilen darbenin haşmetini tüm boyutlarıyla kavrayamayacağız.
Ancak yıllar sonra torunlarımız tarih kitaplarında nice
zaferlerin yanında “Halkın gücü, tankın gücünü yendi”
başlıklı dersleri görürken bizden çok daha iyi anlayacak
yaşananları.
15 Temmuz gecesi hareketlenme başladığında bir
yandan televizyondan diğer yandan sosyal medyadan ne olduğunu anlamaya çalışırken TRT spikeri Tijen
Karaş’ın silah zoruyla da olsa okuduğu bildiri sonrası
maatteessüf zihnime Kenan Evren’in siyah beyaz televizyonda elindeki kâğıttan okuduğu bildiri yansıdı.
Dudaklarımdan da gayri ihtiyari olarak “2016 yılında
80’leri mi yaşayacağız” sorusu döküldü. Aslında bu Balkanlarda yaşayan tüm soydaşların aklındaki soruydu.
İnsanlar bir yandan bu sorulara cevap ararken diğer
yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı
merak ediyordu. Erdoğan televizyona bağlanıp meydanlara çıkın dediğinde hiç garipsemeden, sorgulamadan bayraklarımızı aldık ve Türkiye Cumhuriyeti Üsküp
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Büyükelçiliği’nde toplandık. Yapılan açıklamayı (Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sesleniyordu) yadırgamadan meydanlara indik
çünkü ortada bir adaletsizlik, hukuksuzluk, milli iradeye
saygısızlık vardı ve biz Üsküp’ü, Saraybosna’yı, Prizren’i,
İstanbul’un kardeşi olarak görüyorduk. Kardeşlerimiz
Türkiye’de tanka tüfeğe karşı dik dururken bizim sağanak yağmur karşısında eğilmemiz beklenemezdi. Çünkü
biz “beraber yürümüştük bu yollarda ve beraber ıslanacaktık yağan yağmurda”.
Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği’nin
(MATÜSİTEB) çağrısıyla ülkenin dört bir yanında “Milli
İradeye Destek, Darbeye Hayır” mitingleri düzenlendi.
Hain darbe girişimi Makedonya’nın başkenti Üsküp’te
olduğu gibi Gostivar, Kırçova, Ohri, Radoviş ve diğer şehirlerde yapılan mitinglerle kınandı. Mitinglere Türklerin
yanı sıra Arnavut, Boşnak, Torbeş ve Romanlar katıldı.
Makedonya Müslümanlarının Türkiye’ye destek mitingine neden katıldığı yönündeki olası bir soruya cevaben diyorum ki: “Üsküp meydanına çıktık çünkü insanız. Üsküp meydanına çıktık çünkü Müslümanız. Üsküp
meydanına çıktık çünkü adaletsizliğe karşı sessiz kalamayız, vatansız yaşayamayız, bir daha Srebrenitsa’lar
yaşansın istemiyoruz, çünkü Türkiye nezle olduğunda
biz öksürüyoruz, çünkü Türkiye’nin en küçük sevincinde
seviniyor tırnağı incinse üzülüyoruz. Üsküp meydanına
çıktık çünkü bazılarımızın ismini bile ilk kez duyduğu
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Patani’de yetimlerin başının okşanmasına devam edilmesini istiyorduk. Üsküp meydanına çıktık çünkü Kudüs
rüyamız var, çünkü Suriye’de binlerce masum “insan”
şehit ediliyor, çünkü Çanakkale’de dedelerimiz yatıyor,
çünkü ülkeler arasında konan sınırlar gönüllerimizde
geçerli değil diyoruz. Üsküp meydanına çıktık çünkü
Üsküp’ü, Prizren’i, Saraybosna’yı İstanbul’un, Konya’nın
Şanlıurfa’nın kardeşi görüyoruz, çünkü söz konusu olan
çocuklarımızın geleceği, çünkü Hira Dağı’nın çocukları
olarak Olimpos Dağı’nın çocuklarına söyleyeceklerimiz
var. Üsküp meydanına çıktık çünkü başka Türkiye yok
ve İslam âlemine kol kanat gerecek başka devlet de yok.
Üsküp meydanına çıktığımızda bunların hiçbiri gerçekleşmese bile biz ağzında bir damla su; İbrahim’in ateşini
söndürmeye giden karınca misali safımızı belli ettik”.
Mitinge katılan ve gözyaşlarına hâkim olamayan
yürüme engelli kardeşimiz Ertan Şakir, Recep Tayyip
Erdoğan’la Üsküp, Priştine ve Tiran’da üç defa görüşmüş. Türkiye sevdalısı Ertan, darbe gecesinde ise sabaha kadar uyumadığını, haberleri takip ettiğini ve bolca
dua ettiğini söylüyor. Ümmetin son kalesinin, Üsküp
nöbetinde bir diğer nöbetçi de 70 yaşındaki Nazmi
abi. Bir elindeki koltuk değneğinden ve diğer elindeki
Türk bayrağından güç alarak yürüyor. Mitinge katılan
Makedonya’nın önemli şairlerinden Mehmed Arif ise
tercüman oluyor hissettiklerimize: “Sancak düştüğü
yerden kalkar, biliriz. Balkanların refahı Türkiye’ye bağlıdır, bunu da biliriz. Bu bağ 6 asırlık Osmanlı hâkimiyetinde dokunmuştur. Balkan Savaşları’ndan sonra bu
topraklardan çekilen Osmanlı’nın Balkanlarda kalan
Anadolu evlatlarıyız biz. Dolayısıyla sancağın düştüğü
yerde nöbet beklemekteyiz”.

Türkiye’ye destek mitingleri Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan gibi Balkan ülkelerinde de düzenlendi. Şehitler için gıyabi cenaze namazları kılındı, hatmi şerifler indirildi, dualar edildi.
FETÖ’nün darbe girişiminin püskürtülmesi dolayısıyla
tarihi Üsküp Türk Çarşısı’nda şükür kurbanları kesildi.
Cuma hutbelerinde bu hain girişim kınandı, anavatana
dualar edildi.
15 Temmuz hain darbe girişimi dünyada olduğu gibi
Balkan medyasında da önemli yer tuttu. Makedonya ve
Balkanlarda Türkiye Devleti ve milleti ile hareket eden
soydaşların yanı sıra Avrupa’nın arka bahçesi görevini
yürüten medya kuruluşları da darbe yanlısı yayınlar
yaptılar. Biz bir yandan meydanlarda Türkiye’nin hissettiklerini hissetmeye çalışırken diğer yandan Türkiye’ye
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ve Erdoğan’a karşı mesnetsiz suçlamalarda bulunan
Batı medyasının tercümanlığını yapan bir takım medya
kuruluşlarına karşı da dik durduk. Darbe yanlısı medya
organlarında “Korkak Erdoğan”, “Demokraside ve diktatörlükte yapılan darbeler arasında fark var”, “Darbeyi
başaramayan bir ülkeye lanet olsun”, “Tebrikler,
darısı bizim başımıza”, “Korkak Erdoğan telefonla çağrı yaparak halkın arkasına gizlendi”, “Türkiye yeni ‘Sultanı’na kavuştu”,
“Erdoğan’ın görünüşteki zaferi”, “Erdoğan adım adım mutlak güce yaklaşıyor” vs. ifadeler kullanıldı. Bu bizi
şaşırtmadı çünkü küfür tek milletti.
Meydanlarda vatan nöbetini
tuttuğumuz gibi medyada da nöbet tutulmalıydı. Makedonya’da
Türkçe yayın yapan TİMEBALKAN
haber sitesi 15 Temmuz sonrası
yaptığı haberler ve ulaştırdığı anlık bilgilerle gündemin nabzını tuttu, FETÖ ve darbe yanlısı medyaya
gereken cevabı verdi. Sitede yayınlanan bir analizde Makedonya’nın önemli
münevverlerinden Prof. Dr. İsmail Bardhi
muhalefet medyasının darbeci tutumunu
“Türkiye’ye taş atan kimi gazeteci veya analist
şarlatanlar hakkında konuşmak israftan öte bir şey değildir” ifadeleriyle eleştirdi.
Günün erken battığı 15 Temmuz’da geceyi mimar
onardı. Türkiye dünya mazlumlarının dualarıyla ayakta
kalmayı başardı. Bu tümceyi yazıyı güzelleştirsin diye
değil, hain darbe girişiminden sadece 3 hafta sonra
Üsküp’te yaşanan selde müşahedelerimle bizzat şahit
olduğum için yazıyorum. 6 Ağustos 2016 tarihinde
Makedonya’da yoğun olarak Üsküp ve Kalkandelen civarını etkileyen sel felaketi meydana geldi. Resmi rakamlara göre 20 kişi öldü, 70’in üzerinde kişi yaralandı
ve 1000’den fazla kişi de tahliye edildi. Sel sonrasında
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birçok devlet az veya çok Makedonya’ya yardımlarını
açıkladı. Peki Türkiye ne yaptı? (Türkiye’nin yapmış
olduğu yardımların maddi karşılığının 850 bin avroyu
geçtiğini belirtelim) TİKA, Kızılay, AFAD, İstanbul, Bursa
Büyükşehir Belediyeleri ve diğer belediyelerle Üsküp’e
geldi. Sel bölgesinde kamp kurdu, itfaiye araçlarıyla
Makedon yetkililerin bile girmediği Müslüman
mahallelere girerek temizlik yaptı ama
ayrımcılık yapmadı, caminin karşısındaki
kiliseyi de temizledi, papaza çay ikram etti. Evleri yaşanmayacak hale
gelen selzedelere çorba kaynattı,
çocuklarla oyun oynadı, dertleriyle
hemdert oldu, çay içti, kardeşliği
hatırlattı ve bunun karşılığında
yaşlı gözlerden, tebessümlü yüzlerden en güzel duaları alarak sel
bölgesinden “Allah sizlerden razı
olsun”, “Türkiye, Türkiye” nidalarıyla geri döndü.
Mazlumların dualarıydı darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı’nda
Metin Doğan’ı bir tankın önüne yatıran.
Bu dualardı Mustafa Özbey’e Malatya’da
darbecilerin bıraktığı tankı kullandıran. Bu dualardı “Nene Hatun”un ete kemiğe bürünmüş hali
Şerife Boz’u darbe girişimine karşı kamyonla Taksim’e
çıkaran. Basübadelmevte olan inançtı Şehit Ömer
Halisdemir’e ölümü emreden komutanına “Baş üstüne komutanım” dedirten. Ve o gece meydanlara çıkan
milyonlarca insanı konuşup sözleşmişçesine Mehmet
Akif’in dizelerini hayata geçiren:
“Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar
Benim îman dolu göğsüm gibi serhaddim var”
Seyyid Emin
İstanbul Üniversitesi / Gazetecilik
4.Sınıf Öğrencisi / Makedonya, Üsküp
seyyidemin1@gmail.com
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ÖMER HALİSDEMİR
Niyeti “halis” yüreği “demir”: Ömer Halisdemir
Çobandı ömer. Ötekilerle oyu bir sayılmasın denilen
‘’çoban.’’. Çocukluğunu dağlarda geçirmişti. Dersini dağlarda çalışmıştı. Hüseyin amca’nın yedi evladından biriydi. Okuyacak, ailesine ve kardeşlerine bakacak ve en evvel vatanını savunacaktı. Hayalini gerçekleştirdi ömer.
Okudu ve asker oldu ama ömer o hainler gibi değildi.
Hani şu gökten yıldızları çalarak omzuna takan hainler.
Ölümden korkmayan ve vatanına ihanet etmeyen
bir yiğitti. Ömer’in niyeti ‘’halis’’ yüreği ‘’demir’’di. Tarih
16 temmuz, saat 02:00 civarı. Bir telefon geldi zekai paşa’dan. Zekai paşa canını emanet
edecek kadar güveniyordu ömer’e. Ve darbe
girişiminin kaderini değiştirecek şu sözleri
söyledi:
Ömer, 20 yıllık birlikteliğimize dayanarak sana tarihi bir görev
veriyorum. Tuğgeneral
semih terzi darbeci bir
haindir. Vatan ve millet
adına semih paşayı öldür. Bunun sonunda
şehadet var. Hakkını
helal et.
Ahizenin karşısından
hiç beklenmeden verilen
yanıtı duydu zekai paşa:
hakkım helal olsun. Emredersiniz. Başüstüne.
Üniformasını üstünde şerefle

taşıyan ömer; gökteki yıldızları gasp edip omzuna koyan darbeci hain semih paşayı alnının ortasından vurmuştu. Görevini yerine getirmiş ve şehadete ermişti.
30 Kurşun çıkmıştı üzerinden. Onu öldürdüklerini sanan
darbeciler ömer’i öldürememişlerdi. Ömer’i ölümsüzleştirmişlerdi. Binlerce ömer’in ortaya çıkmasına sebep olmuşlardı.
79 Milyona milyona nefes olandır ömer. Mehmetçiklerin, seyit onbaşı’nın cennette arkadaşıdır ömer. O
pensilvanya’daki nursuz ve şuursuz adamın suratına
vurulmuş en sert tokattır ömer. Eşini, 2 evladını,
hayallerini, umutlarını, canını; milletin umutları bitmesin diye elinin tersiyle itendir
ömer. Alnına sıktığı tek kurşunla haini
yere seren, yediği 30 kurşunla 81 ilde
yeniden doğandır ömer.
Allah; bizleri de ömer gibi niyetinde
halis eylesin. Vatanımıza ve milletimize
kast eden tüm düşmanları kahhar ismiyle kahr-ı
perişan eylesin. Rabbim
bizlere de ömer gibi
şehit olmayı nasip
eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun.
Rahmet ve dua ile...
Yavuzhan Süzer
İstanbul üniversitesi
İlahiyat / 1.Sınıf öğrencisi
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EY GENÇ
Sendin gelen,
Hiç ardına bakmadan,
Yol hesaba katmadan,
Sen kutlusun ey genç,
Çünkü sen şehadeti göze alarak gelen,
Bu kutlu yolda vatanı için şehadeti isteyen,
Kerbela gibisin sen ey genç,
Utanma üzülme aksine gururlan,
Bu yol mübarek bu yol kutlu bu yol nurlu,
Resul’ün açmış kollarını bekliyor orda,
O mübarek şehirde,
Koş Kudüs’e koş Mescid-i Aksa’ya koş,
Koş İstanbul’a koş,
Durma ardına bakma yeter ki koş ey genç,
Yorulma Resul’ün üzgün ve hüzünlü,
Daha ne duruyorsun haydi koş,
Ebabiller arkanda sen yeter ki koş,
Göster kendini ebrehe ruhlulara kardeşim,
Şu an senin için yazıldı bu ezgi,
Sen yeter ki koş,
Kabe hüzünlü niçin biliyor musun?
Bence kardeşi canı cananı zulüm altında,
Ezanı duyulmuyor kardeşinin,
Anlıyor musun ey genç?
Sen koş ardına bakmadan koş,
Sakın durma,
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Durursan ümmet durur,
Durursan kardeşlerin durur,
Sen durma koş yeter ki koş ey kardeşim,
Esma’nın hatrına koş,
Hama’nın hatrına koş,
Ömer Halis’in hatrına koş,
Halil abinin hatrına koş,
Siyonizme inat koş,
Yeter ki koş,
Durma ardına bakmadan koş,
İsrail’e inat koş,
Tanklara, tüfeklere inat koş,
Darbeye, FETO’ya inat koş,
Bu bir devrim,
Unutma!
Mesela yalnız ardıç gibi,
Yeniden Osmanlı gibi,
Dik, hür, sağlam, güçlü
Artık vur masaya yumruğunu,
Ve ardına bakmadan koş,
Ağla, gül, sevin, hüzünlen,
Ama koşmayı bırakma kardeşim
Ahmet Behçet TAYLAN
İstanbul Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği / 3. Sınıf öğrencisi

YURT
BÜLTENİ

TARİH YAZIMI VE
TÜRK TARİHÇİLİĞİ’NİN SORUNLARI

T

arih nedir? Sorulduğunda herkesin az çok bir şeyler söyleyebileceği bu soru yüzyıllardır insanlığın
zihnini meşgul etmiştir. Asırlardır felsefe yüklü çeşitli
açıklamalar ile bu muammaya bir son verilmeye çalışılmışsa da bu bilimsel olarak (belli bir metot ve yöntem
dâhilinde) son 200 yıldır cevabı aranılan bir sorudur.
Ben, bu soruya net bir cevap verilememesinde en büyük sebep olarak; cevap verenlerin dönemin sosyo-kültürel kıskacından kurtulamamalarını görüyorum. Bundan dolayıdır ki verilen cevaplar birkaç yüzyıla hitap
etmiş (bazı istisnalar var) ve zamanla da geçerliliklerini
kaybetmişlerdir. Benim bu yazıdaki amacım ise tarihin
doğru ve değişmez bir tanımını yapmak değil, içinde
bulunduğumuz içtimai ve harsi yapının bir ürünü olan
günümüz Türkiye’sindeki tarih anlayışına çok kapsamlı
olmayan kısa bir eleştiri ve günümüz tarih okurlarına
bazı önerilerde bulunmaktır. Bunu da evvela insanoğlunun dünden bugüne tarihi anlamlandırma ve bunu nasıl
bir yol izleyerek aktardıklarına kısaca değindikten sonra
yapmak istiyorum.
İnsanoğlunun var olduğu her yerde tarihten söz
edebiliriz. Çünkü tarih yaşanmışlıkların insanoğlundaki
tezahürüdür. İnsanoğlu en eski devirlerden beri tarih
gerçeğinin farkında olmuştur. Bunu en ilkel insanların
bile mağara duvarlarına resimler çizmek suretiyle biz-

lere yaşantılarını anlatmaya çalışmalarından kolaylıkla
anlayabiliriz. ( Bu durum tarihin aynı zamanda çağları
aşabilen bir iletişim yöntemi olduğu gerçeğini de beraberinde getirir. Ancak bu başlı başına ele alınması gereken ve bu kısa yazıda layıkıyla değerlendirilemeyecek
kadar öneme haiz bir meseledir. ) Binlerce yıl mağara
resimlerinden süren bu ilkel tarih anlayışı dilin gelişmesiyle sözlü ve en nihayetinde de yazının bulunmasıyla
kâğıda dökülmüştür. Bunun sonuncunda ilk sistematik
tarih anlayışı diyebileceğimiz hikâyeci tarih anlayışı, ‘’tarihin babası’’ diye anılan Herodotus tarafından hayata
geçirilmiştir.
Ancak dönemin değişen algıları bu metodu bir
süre sonra geçersiz kılmış ve savaş yorgunu Atina,
Thukydides’in öğretici tarih metodu ( okuyucuya milli
ve ahlaki değerler aşılamayı öngören metot) ile yeni ve
uzun soluklu bir anlayışın ilk tatbik sahası olmuştur. Bu
anlayış uzun yıllar ana yapısını kısmen koruyarak, birçok
değişiklik ve farklı yorum ile tarih serüvenimizin kaydedilmesinde kullanılmıştır. Fakat bu metot da zamana
ayak uyduramamış ve yavaş yavaş geçerliliğini yitirmiştir. Bu anlayışa en önemli eleştiriyi 14. yüzyılda İbn-i
Haldun ünlü Mukaddime’ si ile yapmıştır. İbn-i Haldun,
tarihi bir ilim olarak görüp sosyolojiyi bu ilme uygulayarak zamanının çok ötesinde bir tarih anlayışı meydana
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getirmiştir. Ancak kendi devrinde değeri anlaşılamayan
bu dehanın fikirleri kendisiyle sınırlı kalmıştır. (Tarihçiliğimizin ondan beslenmesi ise ancak 19. yüzyılda mümkün olabilmiştir.) 19. yüzyıl ile birlikte pozitivist düşüncenin ilim dünyasındaki hâkimiyeti tarih anlayışına da
sirayet etmiş ve tarih yazımında radikal değişikliler meydana getirmiştir. Batı’nın kilise
merkezli, İslam’ın Hz. Muhammed merkezli (İbn-i Haldun
kaynaklar ve sosyoloji ışığında
farklı bir metot izleyerek İslam
tarihçiliğine altın çağını yaşatmıştır.) , Doğu’nun efsaneler
üstüne kurulu efsunlu tarih
anlayışı yıkılmış yerini araştırmacı diğer bir ifade ile modern
tarih almıştır.
Bu doğrultuda ilk olarak modern tarih ilminin kurucusu olarak kabul edilen Alman Leopold von Ranke,
‘’rankecilik’’ adlı anlayışı ile bilimsel nesnelliği tarih yazımına uygulamaya çalışan ve olanı olduğu gibi yazmayı
amaçlayan, katı bir objektiflik kaygısı taşıyan, siyasi ve
askeri merkezli bir tarih anlayışını ortaya çıkarmıştır.
Ancak bu sistem Fransız Mach Bloch ve Lucien Febvre
’nin kurduğu ‘’Annales ekolü’’ ile geçerliliğini kaybetmeye başlamıştır. Bunun en büyük nedeni ise bu ekolün
rankeciliğin tekelindeki tarih anlayışının merkezinde
olan siyaset ve asker kavramlarının yerine coğrafya
ve ekonomi kavramlarını koyarak tarihe çok daha farklı
bir açıdan bakmasıdır. Her ne kadar tarih ilmine büyük yenilikler getirse
de Annales ekolü de çok uzun
soluklu olamamıştır. Zamanla
okuyucu kitlelerinin taleplerinin değişmesi, tarihçileri
sürekli işlenen coğrafya ve
ekonomi merkezli tarih anlayışını sorgulamaya itmiştir.
İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği psikolojik ortam ile değişen sosyo-kültürel ve siyasi
yapılar tarihçileri yeni arayışlara
sevk etmiş bu da Annales
ekolünün zamanla güç
kaybetmesine neden
olmuştur.
Annales ekolünün
Arnold Toynbee
güç kaybettiği bu
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ortamda yükselen yeni güç, kökeni 20. yüzyılın başına kadar giden ve ilk kez ünlü İngiliz tarihçi Arnold
Toynbee’nin ‘’A Study of History’’ adlı serinde söz ettiği
‘’postmodernizmdir.’’ 20. Yüzyılın başında ortaya çıkmasına rağmen felsefi altyapısını tamamlaması 1960’lı
yıllarda, küresel ölçekte kabul
görüp nitelikli ürünler verebilmesi ise 1980’lerde mümkün
olmuştur. Bugün artık bilimsel
bir ağırlığı olan bu ekol, birçok
tarihçi tarafından modernizmin bir devamı olarak görülürken; bir kısım tarihçi ise postmodernizmi ayrı bir ekol olarak
görür ve tarihin içini boşalttığı
iddiasıyla tenkit eder. Öyle ki
İngiliz tarihçi Richard j. Evans
‘’In Defence of History’’ adlı
eserinde postmoderistleri tarihin kapısından içeri girerek kaleyi içten fethetmeye çalışan düşmanlar olarak
tanımlar.
Genel manada tarih yazımının serüveni kabaca böyledir. (Bu serüveni Batı’nın gözünden yazdığım konusunda eleştirilecek olursam buna sonuna kadar katılırım. Çünkü maalesef batı kopyası bir eğitim sistemin
ürünü olan ben, Batı medeniyeti(!) dışındaki diğer medeniyetlerin özüne sirayet edebilecek kadar felsefi birikime sahip değilim.)
Şimdi kendime bakınca nasıl bir yol izlemem gerektiğini düşünüyorum ve bunun mevcut sistemle olamayacağını görüyorum. Bu durum beni bazen yeni bir ekol
kurma gibi çılgınca ( çılgınca çünkü burada, tarih yazmanın üstünde; tarihin nasıl yazılacağına karar veren ve
derin felsefi temelleri olması gereken çok zor bir süreçten bahsediyoruz.) bir fikre sürüklüyor. Ancak yeni bir
tarih anlayışı oluşturmanın mevcut tüm anlayışlara bir
meydan okuma olduğunun farkında olmam beni daha
gerçekçi düşünmeye ve içinde bulunduğum Türk Tarih
Anlayışı ’nı eleştirmeye itiyor. Bu eleştirilerime gelecek
olursak:
• Günümüz Türk Tarih Anlayışı ‘nı en çok tenkit ettiğim nokta bazı (küçük ve önemsiz) şeylerin tarihinin
yazımında mevcut sistemin yetersiz kalmasıdır. Yani
bir tüfeğin şarjöründeki mermi çekirdeğinin tarihi
yazılmak istendiğinde karşımıza kaynakların yetersizliği gibi günümüz Türk Tarih Anlayışı ’nın tarih
yazımında asla kabul etmediği bir engel çıkıyor. Bu
engelin ise ancak Batı’nın yıllardır istifade ettiği ve
ülkemizde bir takım sebeplerden ötürü uygulana-
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mayan deneysel tarihçilik metodunun uygulanması
ile aşılabileceği kanaatindeyim. Ancak bu metodun
makro yani siyasi ve kurumsal tarih yazımında kullanımının zor hatta imkânsız olduğunu belirtmekte
fayda var.
• Bunun yanında bir de bir objektiflik konusu var ki
bu konu tarihçileri nitelikli eser vermekten alıkoyuyor. Bana göre bu sorunun çözümü, tarih yazımında
objektifliğin konudan konuya göre değişebileceğinin kabul edilmesidir. Yani bir tarihçi kendi ülkesinin
tarihi ile bir başka ülkenin tarihini araştırırken devreye giren bir takım hassasiyetler (din, ırk, milliyet)
o tarihçinin objektifliğini etkileyebilir. Fakat ben
burada tarafsız olunamayacağını söylemiyorum.
Sadece tarafsızlığın bizim algıladığımız gibi mutlak
olamayacağını, belli bir oranda tarafsız olunabileceğini söylüyorum.
Son olarak bir konu daha var ki bu günümüz tarih
yazıcılığından ziyade siz değerli tarih okurlarına sunacağım bir takım sorunlar ve çözümleridir. Benim de aşmaya çalıştığım bir konu var. Ali Şeriati’nin ikinci zindanı
olan ‘’tarih zindanı’’. Bugün maalesef tarihi milli duyguları perçinlemede bir araç olarak görüyoruz. Ancak
tarihin işlevi bu mudur? Ya da gerçekten bir işlevi var
mıdır? Yüzyıllardır tanımlayamadığımız bu kadar muazzam
bir gerçeğe ‘’milli bilinç oluşturma’’ gibi basit bir görev
yüklememiz mantığa uygun
mudur? Böyle olduğunu hiç
sanmıyorum. Peki, bizde böyle bir algının oluşmasına ne
neden olmuş olabilir? Ben bu
durumu birkaç nedene bağlıyorum:
• Öncelikle, eğitim hayatımızın her safhasında gerek robotik beyinli fert yetiştirmeye programlanmış
okul müfredatları ve gerekse
bazı ideolojilerin hamiliğini
üzerine almış eğitmenlerin
anlattığı hikâyeler bu konuda
başı çekenlerdir.
• Popülerlik kaygısı taşıyan
bir takım şahısların (onlara tarihçi demek içimden
gelmiyor) ve onların yazdığı,
menkıbevi anlatılarla süslü, tarihi derinliği olmayan,

basit; fakat halk nezdinde büyük bir okuyucu kitlesi
olan kitapların etkisi tartışılmaz.
• Tarihçi olmamalarına karşın tarih yazmaya çalışan,
tarih metodundan bi haber bazı yazar müsveddeleri
ve onların karaladıkları şeyleri de unutmamak lazım.
• Reyting uğrunda tarihi kendilerine göre yorumlayan
ve tarih algımızı kitaplardan televizyon ekranlarına
taşıyan dizi ve filmler sorunun daha geniş kitlelere
yayılmasında büyük bir etkendir.
• Fakat bence en önemlisi, günübirlik basit politikaları
ve siyasi emelleri uğruna tarihi bir algı aracı olarak
kullanan politikacılar ve onların çarpıtmalarla dolu
söylemleri bu sorunu aşılamaz bir hale getiriyor.
Bunlara karşı ne yapabiliriz sorusuna gelince, benim
uygulamaya çalıştığım ve etkisini görüp görmediğim
tartışılabilecek bazı önerilerim var:
• Öncelikle, tarihin yeni bulgu ve belgelere dayalı olarak sürekli değişen bir sürecin baş aktörü olduğunun
bilinmesi dolayısıyla taşlaşmış bazı düşünceleri ( üstüne yorum yapabilecek kadar bilgiye sahip olmadığım için dini konuları ayırıyorum) yıkabilme dirayetini gösterebilmeliyiz.
• Kafamızdaki ‘’ecdat’’ kavramını yeniden düşünmeli,
onların günahsız birer melek olmadıklarını, her millette olduğu gibi bizim de geçmişimizde hataların
olduğunu(ki bu gayet normal bir durum) kabullenmeliyiz.
• Tarihi, kültür ve medeniyetimizi övmede bir araç
olarak değil de kültür ve medeniyetimizi daha iyi anlayıp bu değerlerin üstüne bir şeyler koymada toplumsal hafızamız olarak görmeliyiz. (Burada benim
tarihe yüklediğim toplumsal hafıza işlevi
tartışmaya açıktır.)
Bu konuda benim naçizane
önerilerim bunlardır ve bunların
uygulanmasıyla sorgulayıcı bir
tarih şuuru kazanılabileceği kanaatindeyim. Ancak belirtmekte fayda var ki ben bu yazıyı, belirttiğim
hususları kendi düşünce sistemime uygulamış ve tarihin
zindanından kurtulmuş biri
olarak yazmadım. Bilakis bu
uğurda hala mücadele vermekte olan biri olarak yazdım.
Cemil Sağlam
İstanbul Üniversitesi
Tarih / 2.Sınıf Öğrencisi
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5 Soruda Işid

azıya geçmeden önce örgüt hakkında neden bu
ismi kullandığımıza açıklık getirmekte fayda var.
Teknik olarak “IŞİD” artık mevcut değil. Örgütün günümüzdeki resmi adı İslam Devleti. Adlandırma konusundaki yoğun tartışmaları gözeterek, konu bütünlüğü
açısından burada genel olarak “IŞİD” adını kullanmayı
uygun gördüm, zira IŞİD veya ISIS artık evrensel olarak bu örgütü tanımlarken kullanılan kısaltma. Dünyada bir kesimin kullandığı DAEŞ ise Irak ve Şam İslam
Devleti’nin Arapça dilindeki karşılığından alınan bir
kısaltmadır. Her ne kadar kısaltmanın özel bir anlamı
olmasa da söylenişinin zor olması bakımından aşağılayıcı bulunmaktadır. Kısaltmanın Arapça’daki ses karşılığı canilik, kalabalık ve duygusuzluk ifade etmektedir.

1.Ne zaman ve kim tarafından kuruldu?
IŞİD’i oluşturan süreç çok zorlanmadan Sovyetler’in
Afganistan’ı işgaline kadar götürülebilir. Çünkü bu süreç Ortadoğu’nun şuan ki durumu oluşturan yozlaşmış
“cihat” anlayışını oluşturdu. Teorisi Abdullah Azzam tarafından oluşturulan ve organizasyonel anlamda Usame Bin Ladin tarafından küresel bir boyut kazandırılan
“cihat” anlayışı, ABD’nin Irak’ı işgal etmesinin ardından
buraya kanalize olmuştur. Bin Ladin tarafından kurulan el-Kaide o dönemde küresel
terörün en büyük temsilcisiydi
ve aynı zamanda emperyalizm karşıtı (ki o coğrafya
için bu evinin başına
yıkılmaması veya
ölmemek
de-
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mektir) heyecanlı ama cahil gençlerin evi, okulu her
şeyi olmuştu. İşte bu gençlerden biri de ez-Zerkavi’ydi.
Ez-Zerkavi, gerçek adıyla Ahmed Fadıl Nezzal el-Halayle, esasen Ürdünlü idi. Ez-Zerkavi, yarı edebi düzeyde
arapça yazabilen, pek ümit vaad etmeyen bir öğrenci
olarak 1984’te okulu bıraktı, aynı yıl babasını kaybetti
ve hayatına çeşitli suçlar işleyerek devam etti. İçki içiyor ve geçim için kaçakçılık yapıyordu. Hapse girmesine neden olan ilk olay uyuşturucu madde bulundurma
ve cinsel tacizdi. Oğlunun asla kurtulamayacağı yeraltı
dünyasına doğru sürüklenmesinden endişe duyan annesi Um Sayel, Ez-Zerkavi’yi Amman’daki Ali bin Huseyn Camisi’ndeki din derslerine kaydettirdi. Buradaki
derslerin dönüştürücü etkileri oldu. Selefiliğin temel
öğretilerine göre yaşamaya başladı. Koyu bir dindarlık
hali yaşıyor ve sürekli olarak cihattan söz ediyordu. Nihayetinde Afganistan’a gitti. Küçük gruplar içerisinde
yer aldı, aynı zamanda selefi dergilere yazılar yazdı. ElMakdisi’yi tanıdı ve ondan dersler aldı, risalelerini okudu. Artık aranan listelerinde adı geçen Zerkavi kısa süre
sonra yakalandı ve yasaklı terör örgütüne üyelikten hüküm giydi. İşte esas kırılma noktası ise burasıdır. Hapishane onun adeta üniversitesi oldu. (Burada şu noktaya
da dikkat çekmek lazım: Kazara ya da bir tasarım olarak
hapishaneler Ortadoğu’da yıllarca terör okulu olarak
hizmet vermiştir. Birçok tanınmış radikal buralarda toplantılar ve planlar yapıp liderlik becerilerini “dört duvar
arasında” geliştirmiş, yepyeni bir savaşçı neslini burada
oluşturmuştur.) Hapishane içerisinde selefi din derslerine devam etti. Yatağının demirlerini ve içi taş doldurulmuş yağ tenekelerini kullanarak vücudunu geliştirdi.
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Çeşitli asitleri kullanarak gençlik döneminde yaptırdığı
dövmelerin izlerini silmeye çalıştı. Hapishanede fetvalar
vermeye ve kendi gibi düşünmeyenleri kafirlikle suçlamaya başladı. Mahkumlar artık ona “emir” demeye başlamıştı. Sonuçta yönetim değişikliği nedeniyle çıkarılan
aftan yararlandı. İlk işi Pakistan’a gidip bin Ladin ile görüşmek oldu. Görüşme pek olumlu geçmedi ve Zerkavi
2004 yılında “Tevhid ve Cihat” isimli kendi örgütünü
kurdu işte bu tarih IŞİD’in kuruluş tarihi olarak kabul
edilir. (Buradan da anlaşılacağı gibi IŞİD’i ortaya çıkan
fikri dinamiklerden ziyade sosyal ve siyasi çalkalanmalardır. IŞİD Irak çıkışlı bile olsa sonuç itibariyle Mısır’dan
ve Afganistan’dan etkilenmiştir.) Daha sonrasında tam
aydınlatılamamış olsa da örgüt el-Kaide’ye biatını açıklayıp ismini “Irak el-Kaidesi” olarak değiştirdi.
2-Şuanda Yöneticisi Kim?
7 Haziran 2006’da Amerikan insansız hava araçları ez-Zekavi’nin de içinde bulunduğu örgüt kampına
operasyon düzenledi. Ez-Zerkavi öldü. Kısa süren bu
durumundan hemen sonra yeni liderler doğdu. IŞİD’in
mevcut lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’dir. Bağdadi hiç tanınmazken 2014’te birden bire ortaya çıkıp düşmanlarının kafasını kesmeyi, hatta onları canlı canlı yakmayı
emreden bir canavar olarak ünlendiğinden beri, hakkında yazılan birçok makale ve kitap onun radikalleşmesinin başlangıcını 2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgal etmesine bağladı. Bu değerlendirmeler yerindedir. Çünkü işgal
Iraklı gençlerin radikalleşmelerinin önünü açtı. İbrahim
Avad İbrahim el Badri, Bağdat’ın kuzeyinde “Sünni Üçgeni” denilen bölgede, geçmişi antik dönemlere uzanan
Irak şehri Samarra’da 1971 yılında doğru. (Sünni Üçgeni, yaklaşık olarak Bağdat, Ramadi ve Tikrit şehirlerini
kapsayan bölge). Yerel bir camide hatim dersleri veren
mütedeyyin bir adamın oğlu olan İbrahim, içekapanık,
az konuşan, konuşsa da sesi pek duyulmayan biriydi.
Bu dönemine tanıklık etmiş komşuları onu çekingen ve
kendi dünyasında yaşayan bir çocuk olarak hatırlıyor.
El- Bağdadi Bağdat’ın Azamiyye banliyösündeki İslam
Bilimleri Üniversitesinden bu alanda hem master hem
doktora derecesi aldı. Tobçi yakınlarında bir camide

imamlık yapıyordu. Ülkesinin içinde bulunduğu durum
ise onu fazlaca üzüyordu. İrili ufaklı silahlı direnişçilere
din dersleri vermeye başladı. Kendi bölgesinde popülerliği giderek artmaktaydı. Şubat 2004’te Bağdadi Amerikalıların “arananlar listesi”nde bulunan bir arkadaşını
ziyaret etmek için gittiği Felluce’de tutuklandı ve güney Irak’taki Camp Bucca hapishanesine gönderildi. Hapishane kayıtlarına “sivil tutuklu” diye yazılmıştı. Tümgeneral Doug Stone kendisiyle yapılan mülakatlarda
başlarda soyadı Bağdadi olarak listelenmiş bir mahkuma rastladığını söyledi. Kendisi “epey ılımlıydı” diye nitelendiriyor. Hapishanedeki kavgaları ayırıyor, gençleri
sakinleştiriyordu. Hatta hapishane yönetimi ona Cuma
vaazı bile verdiriyordu. Ancak Stone şunu ekliyor: “Bence hapishane büyük hatalar yaptı. Tamam belki iddiasız
sakin biriydi ancak tüm militanlara sesleniyordu ve yönetim onlara ne anlattığına pek bakmıyordu. Eski Iraklı subaylarla yakın ilişkiler içine girmişti. Eğer bir ordu
kurma niyetiniz varsa hapishane bunu yapmak için en
ideal yerdir ve bence Bağdadi bunu yaptı.” Bucca kampı
2009’da kapatıldı ve Bağdadi serbest kaldı. Hapishaneye girdiğindeki görünüşünden farklıydı ve muhtemelen
doğrudan IŞİD saflarına katıldı. Kısa bir süre sonra ise
yöneticisi oldu.
3- Mali gücü ne kadar?
RAND araştırma şirketi tarafından Irak el-Kaidesi
ve Irak İslâm Devleti’ne ait ele geçirilen 200’den fazla belge, harcama raporu ve benzeri döküman analiz
edilerek bir araştırma yapıldı. Araştırma sonuçlarına
göre 2005 ile 2010 arası örgüte dışarıdan yapılan bağış oranı sadece %5 idi. Geri kalan operasyonel bütçe
açığı Irak içinde karşılandı. Örgüte bağlı birimlerin kaçırma, alıkoyma, rehin alma ve diğer aktivitelerden elde
ettikleri gelirin %20’sini grup merkezine göndermek
zorunda olduğu belirlendi. Yüksek rütbeli komutanlar
bu gelirleri yeni saldırılar gerçekleştirilebilmesi için yerel veya bölgesel birimlere aktarır. Kayıtlar Irak İslâm
Devleti’nin nakit para açısından Musul’daki üyelerine
bağımlı olduğunu gösterir.2014’ün ortalarında, Irak
istihbarat birimlerinin bir IŞİD ajanından edindiği bilgiwww.vefailimyayma.org • 25
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ye göre örgütün 2.000.000.000 dolarlık finansal gücü
var. Bu servetin büyük çoğunluğunun Musul Merkez
Bankası’ndan çalınan 429 milyon dolar olduğu belirtilir.
Ayrıca bazı kaynaklar Musul Merkez Bankası’ndaki paraların Musul valisi Atheel el Nuaifi tarafından çalındığını
söylemişlerdir.IŞİD rutin olarak rehin alma eylemleri gerçekleştirir. Bunların çoğunluğunu tır şoförleri oluşturur.
Banka soygunu başka bir gelir kaynağıdır. Pek çok kesim ise petrolün IŞİD için temel gelir kaynağı olduğu konusunda hem fikir büyük petrol şirketleri petrolü kimin
elinden aldığına tarihte de pek bakmıyordu şimdi de.
4- Askeri gücü ne kadar?
Bu konuda net bir bilgi yok. Ancak CIA, 2014’de Irak
ve Suriye’deki silahlı militan sayısının 31bine yaklaştığını duyurmuştu. Bir kısmı yabancı savaşçı. Tahminler
80 değişik ülkeden geldikleri yönünde. Yerelde IŞİD’e
destek veren aşiretlerde var. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü raporunda IŞİD’in savaşçı sayısını Suriye’de
50bin, Irakta 30 bin olarak belirmiştir. IŞİD FIM-92 Stinger tipi alçak irtifadaki düşman uçak ve helikopterlerine
karşı kullanılan füze sistemlerini ele geçirip kullanmaya
başladı. Bunun yanı sıra M198 tipi havan topu, araçlar monte edilebilen DŞK Ağır makineli Tüfeklere ve en
az 3 adet Scud füzesine sahiptir. 2014 yılında Musul
Havalimanı’nı ele geçirdiği zaman, Sikorsky UH-60 Black
Hawk askeri taşıma ve saldırı helikopterleri ve kargo
uçaklarını ele geçirdi. Ayrıca IŞİD Musul Üniversitesi’ne
ait nükleer materyalleri ele geçirdi. Irak’ın BM Büyükelçisi tarafından Ban Ki-Moon’ a yazılan mektupta, IŞİD’in
bu materyalleri nükleer silah yapımında Kullanabileceği
bilgisi iletildi.
5-Ne istiyor?
Militanları İslam’ı dünyaya yaymak istediklerini söylüyorlar. Ancak hapishanelerdeki sorgulamalarda özellikle yabancı ülkelerden gelen militanlar temel İslam’ı
bilgilere sahipken ötesine geçemiyor. Kuran’ın öldürmeyi yasaklayan ayetleri karşısında
pek çoğu sessiz kalırken,
hadislere “bunlar uydurulmuş” olarak
tepki veriyor.
Diğer İslami
metinler ise

26 • www.vefailimyayma.org

zaten “kafirlik alameti”. Pek çok militan ise cihat kavramını “çok kafir öldürmek çok cihat yapmaktır” şeklinde algılıyor. “Kafir” olarak niteledikleri kişiler ise Hristiyanlar, Yahudiler, Sünniler, Şiiler, Nusayriler ve kendi
gibi düşünmeyen neredeyse herkes. Liderlerinin ise ne
istediğini kimse bilmiyor. Petrol ve kaçaklık temelli bir
para yığının başındalar ama ötesi yok. İki hafta önce
verdikleri bir “fetvadan” tam aksi bir şekilde hareket
edebiliyorlar ve tabanı bunu sorgulamaktan aciz durumda. Etkin oldukları bölgelerde siviller ya ölmekte ya
da göç etmekte. Büyük dünyanın en büyük sorunu olan
mülteci akının direk faili IŞİD. Ortadoğu’nun geleceğini
ise hep birlikte göreceğiz…
Burak Manav
İstanbul Üniversitesi
Gazetecilik / 2.Sınıf Öğrencisi
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VEFA KULÜBÜ
Es Selamun Aleyküm ve Rahmetullahü ve Berakatüh,
El-Hamdü Lillahi Rabbi’l-Âlemin. Vesalatu vesselamu
ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.
Her işe hamdele ve salvele ile başlamak Rasulü Kibriya (s.a.v) efendimizin sünnetidir. Sonu kıyamette olan
hayatın nice girdaplarına kapılmış, sayısız çarkları arasına sıkışmış insanlık her zaman olduğundan daha fazla
O’na (s.a.v) muhtaçtır. İnsanlığın çölleşmiş ruhuna 14 asır
önce bahşettiği rahmet damlalarıyla hala ve henüz ancak nefes alabildiğimiz bu modern çağda, O’nun bize kurtuluşun tek yolu olarak emanet bıraktığı sünnetine tüm
mevcudiyetimizle sarılmaya, onu bırakmamaya, onu yaşamaya memuruz. İşte iş bu Vefa Kulübü de Rabb teala
hazretlerinin inayeti, bir grup güzel insanın da yukarıda
bahsedilen düşünce ve niyetlerle çabalamasıyla vücud
bulmuştur. Tevbe suresi 119. Ayeti kerime de Cenab-ı
Hak hazretleri şöyle buyurmaktadır:
“Ey îmân edenler! Allâh’tan ittikâ edin ve sâdıklarla
berâber olun!” İşte bu kulübün kuruluş gerekçesi bu ilahi
emirdir. Bir tasavvuf büyüğünün deyişiyle konuya açıklık
getirelim:
“Gönül erleri olan, sâlih ve ârifler de, kalblerindeki
muhabbet, aşk ve vecdlerini sohbetlerine taşırlar. Kalplerindeki esrârın nûru cemaate akseder. Meydana gelen
in’ikâs ve insibâğ (boyanma) netîcesinde gönüller kâbiliyyet ve istîdâda göre, feyz ve hakîkat nûru ile dolar. Tıpkı; gül, karanfil ve nâdîde çiçeklerle bezenmiş bir
bahçe üzerinden esen sabah melteminin, gittiği yerlere,
gönüllere bahar ferahlığı veren latîf râyihalar götürmesi
gibi. Kalbî meziyetlerin inkişâfı ve irtifâ kazanması için
sâlih ve sâdıkların güzel hâllerinden feyz (mânevî enerji)
almaya gayret etmelidir.” İşte bu da yaptığımız ve inşaAllah yapacağımız faaliyetlerin niyeti ve manevi altyapısıdır. Genel olarak faaliyetlerimiz;
* Bizi biz yapan değerlerimizin yozlaşmaya başladığı modern çağda, iyi olmak
için iyilerle beraber olabilme
imkanını bizlere sunan kıymetli hocaefendilerimize,
ariflere, büyüklere ziyaretlerde bulunmak, hayır dualarını almak.
* İlim Yayma kültürünün oluşmasını sağlayan
kıymetli büyüklerimizle ve
mütevelli heyetimizle, bu
kültürü devam ettirebilmek
ve tecrübelerinden faydalanabilmek hususunda belirli

aralıklarla istişarî bağlantılar sağlamak ve kalıcılık sağlanabilmesi adına yapılacak ropörtajlar.
* Her bölümden kardeşlerimizin yer alacağı; yurt genelinde yapılması düşünülen faaliyetlerle farklı bölümlerden kardeşlerimiz arasında ünsiyeti sağlamak ve her
daim bu ünsiyeti diri tutmak.
* Düzenli aralıklarla, İstanbul’un çeşitli camilerinde,
farklı bölümlerden arkadaşlarla beraber düzenlenecek,
sabah namazı programları organize etmek olarak özetlenebilir.
Son olarak İlim Yayma Vakfı kurucularından, mütevelli başkan ve üyesi olarak hizmet etmiş, tabiatıyla
ülkesine ve milletine de uzun yıllar emeği geçmiş altı
değerli büyüğümüz 2016 yılının ilk ayları içinde ahirete
intikal ettiler. Gerçekleştirlen Ahde Vefa Programı çerçevesinde 25 KASIM 2016 CUMA günü Şehzade Camii’nde
sabah namazından sonra Müteveffa büyüklerimizin yakınlarının ve öğrencilerimizin katılımıyla okunan hatmi
şeriflerin duası yapıldı. Katılan herkesten Allah razı olsun.
Faaliyetlerimizi yaptığımız arkadaşlardan yegane
rica ve beklentimiz yapılan faaliyetlerde edindikleri salih
duyguları fiiliyata dönüştürmelidir. Allah bilcümlemizi hayırlarla mükafatlandırsın. İnşaAllah şu dört duvar arasındaki beraberliğimizi, heybemize dolduracağımız her türlü
ameli salihlere cennette Habibi Hüda (s.a.v) efendimizin
dizinin dibinde beraber olabilme saadetiyle taçlandıralım.
Es-Salatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala
alihi ve sahbihi ecmain. Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin.
Selamun Aleyküm ve Rahmetullahü ve Berakatüh
Muhammed Cihad Akkaya
Vefa Kulübü Başkanı
İstanbul Teknik Üniversitesi
Elektrik Mühendisliği / 2.Sınıf Öğrencisi
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EHL-İ VEFA, KEEP GOING!
“Vefa” kelimesinin manası, beraber kullanıldığı birtakım söz grupları, bu kelimenin anlam zemininde
bütün bir zihniyetin ifadesi, sülâsî mücerret halinden
türeyen kelimelerin geçtiği muteber metinler, tüm
bunlardan neticeyle Vefa semtinin vazgeçilmezlerinden olan İlim Yayma Vakfının önemine atıf ve belki
de ilk defa komşu olduğu kulüp kelimesinin kazandırdığı yahut kaybettirdiği muhteva…
Bu seyirde bir yazıyı sen yaz ben okuyayım ehl-i
vefa kardeşim. Bugünlerde vefa kavramına daha
farklı bir vurgunun yapılması ivedilik arz ediyor.
Üzülerek seyrediyoruz ki bazı ulvi değerlerimiz, para birimimizden çok daha evvel düşüşe
geçti.“Kolej”e komşu giden “irfan” ve “üniversite”ye
komşu giden “zeamet” kavramları en önemlilerinden.
Bu zamana kadar dört işlemden misal vereceksek
çarpmanın bereketiyle geometrik biçimde mesafe
kat etmiş Müslümanca bir mal birlikteliğinde; çarpmanın yutan elemanı (sıfır) halini alan “terakki ve
imaj hevesi”nin, “tevelli”den irfanı
ve velayeti sıyırıp indirip onu
kuru bir tasarrufa dönüştürdüğüne hep beraber şahit olmaktayız.
Seni ben anlarım, beni
sen anlarsın.
Farz edelim mutasarrıfa anlatalım dedin, kim teyit edebilir “iktidar zamanında doğmuş, cefa nedir
bilmeyen, başarıyı diplomadan müteşekkil bellemiş,
işi gücü para olmuş” bir nesil addedilmeyeceğini? Ne
imtihanlardan geçmiş fakat hatırında sadece Beyazıt meydanındaki gürlemeleri kalmış bir neslin; senin
“medeniyet ihyası, ilmin irtifası, zamanla değişmeyen, asrı değiştiren zihniyet inşası” gibi dertlerinden
uzak, varlık yokluk davası gütmüş bir neslin; çalışılmış
ve tasnif edilmiş bir eleştiriyi “frekansımız tutmuyor,
bir daha çalışın” deyip kestirip atmayacak olmalarını
kim teyit edebilir?
Böyle bir bakışın Medine ehline “Bizim zamanımızda sokaklar şirk kokardı, nelerle mücadele ettik, anlar
mısınız?” gibi hiç mi hiç münasip olmayan bir tavır
sergilemeyeceğini kim teyit edebilir? “Anlat koçum”
diye başlayıp, bitirmene müsaade etmeden “sen anlamazsın, tecrüben yok” diye rücu etmeyeceğinin,
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anlamak için değil cevap vermek için dinlemeyeceğinin garantisini kim verebilir? Ben veremem.
Vazifesi sana destek olan bir mutasarrıfın lütuf
ve izzette bulunurmuşçasına, “vakıf” idrakini dışarıda bırakmışçasına, civardaki hedefsiz kimliksiz kurumlara nispetle haline şükretmen gerektiğini telkin
edince pencereyi açıp “Ya Liyakat! Ya Ehliyet!” diye
haykırasın gelmeyeceğini ben sana teyit edemem.
İyisi mi sen mutasarrıfla uğraşma derim. Gerçekliğimizle böyle erkenden karşılaşman parlak zihnini
ümitsizlikle bulandırmasın. Hem “iyi niyetli”ler takımını küstürürsen iyice boşa çıkarız, elde avuçta kimse
kalmaz.
Ne mi yapalım? İşimize bakalım! Yetişelim, yetiştirelim. Vaktimizi malayaniden, gönlümüzü nifaktan,
amelimizi riyadan tezkiye edelim. Peygamber (sav)
bizi kendi sürümüzden mesul tuttu. Kardeşimizden,
dostumuzdan, odamızdan, bölümümüzden... Tamam,
hakkı tavsiye vazifemizdir, ama uyulmazsa da silkeleyip atalım be! Birilerini sırtımızda taşımak zorunda
mıyız? Birbirimizi sırtımızda taşımak zorunda mıyız?
Zamanı gelince de ehl-i vefaya mutasarrıf olmayalım, mütevelli olalım. İlim ehline
değer verelim, onları
şerefli görelim. İhtiyaçları olursa bizi buna ikna
etmelerini beklemeyelim. Biz
onları bulalım. İhtiyaçları olmasa da maddi manevi
abilik edelim. Kendilerinden en çok bir şeyler yapmaları beklenen vakitte aziz emaneti tek bir kişiye teslim edip onun iki dudağının arasına bakan nesil gibi
kolaya kaçmayalım. Her birimiz lider olalım. Yoksa bir
öldük mü -ki ölüm haktır- bırak bin dirilmeyi; kaç bin
ölürüz, ne senin matematiğin yeter ne benim.
Yol belli, dosdoğru. Hayatta olan kurucu mütevellilerimizden muhterem bir zatın tavsiyesine kulak
verelim: “KEEP GOING!”. Onun merhum muhterem
mürşidinin zarif ve veciz sözünü de muhataplarının
istifadesine sunalım: “Bir kapı her kapı, her kapı hiç
kapı.”
Mehmet Zahit Şerefoğlu
İstanbul Üniversitesi / Tıp / 3.Sınıf Öğrencisi
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MÜSLÜMAN GENCİN ZAMAN MAKİNESİ

İ

nsan için tarih bir aynadan farksızdır. Süregelen yıllar
boyunca aynanın karşısında kendi iç âleminden madde âlemine bir akışın tezahürüdür. Var olma savaşında
silahı, kitleleri yönlendirmede oyuncağı, hataları için
yanında beliren bir dosttur. Bu aynanın karşısında dinleri, dilleri, ırkları, renkleri birbirinden farklı ama özünde
temsil ettikleri değerlerle hep aynı insanlar durmuştur.
İsimler değişmiştir, bahsedilen coğrafyalar, inşa edilen
eserler ama ayna kendine bakma cesaretini bulabilen
herkese cömert davranmıştır. Ya biz aynayla yüzleşmeye hazır mıyız?
İçinde bulunduğumuz yüzyılın Batı literatüründe
modern çağ olarak isimlendirilmesi egemen tarih anlayışının bir göstergesi olmakla beraber İslam coğrafyası
kapılarını son üç yüzyıldır yine aynı literatürdeki orta
çağa açmış durumda. Açıkçası bunun Batı kültür-toplumuna entegrasyonla aşılması, hâkim düzene ayak
uydurmak için hayatın çeşitli alanlarında reformların
yapılması III. Selim ‘den bu yana devam eden(!) AB müzakereleri ile umarım sonuca ulaşacaktır. Batı menşeili
uygarlık sakat ve budanmış Rönesans, madde ve mananın iki ayrı kutup olduğu Aydınlık(!) Çağı, başarıya
giden her yolun mubah telakki edildiği toplumsal düzen ekseriyetinde temellenmiş seküler bir oluşumdur.
Ancak rehber edindiği ilim ve gayreti sayesinde sözü
itibar kazanmış, yüzlerce yıl süren karanlığını tutuşturmak için ne bulduysa yaktığı meşalesi ile aydınlatmaya çalışmıştır. Nitekim Yüce Allah Necm Süresinin 39.
Ayet-i Kerimesinde ‘’ Ve insan için, çalışmasından baş-

ka bir şey yoktur.’’ buyurarak bu kazancı gözler önüne
sermektedir. Alem-i İslam’ın günümüz problemlerinin
temelini teşkil eden noktalardan biriside budur. ‘Oku’
emriyle nüzul edilen kitabın anlam derinliğinden uzak
kalışımız, ihtiyacın taklit ve bid’at ile giderilmesine, ilim
yolunda azmin değerinin kavranamamasına, ehl-i ilme
olan saygının ve bağlılığın azalmasına neden olmuştur.
Bize bin yıl öteden seslenen İbn Hazm ‘‘Bırakın yasakçı kitap yakmaları! Varsa aklınız yapın bakalım ispatları!
Yoksa, gidin cahiller medresesine! Allah’ımı şahit tutarak diyorum ki hepinize: İlimle sizin aranızda kalın bir
perde var,perde!’’ diyerek haklı isyanını kulaklarımızda
çınlatmaktadır. Peki biz bu perdenin neresindeyiz?
Asr-ı Saadet’in bizim için ulaşması güç bir ütopya olduğu zamanımızda bu ideale yaklaşanların hikâyesidir Endülüs. O Mevlana’nın ‘’Gel, gel, ne olursan ol
yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol
yine gel. Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir.
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel...” dizelerindeki engin hoşgörünün tatbik edildiği ;insanların
dinleri,ırkları,inançları yüzünden ayrıştırıldığı değil bunların bir arada renkli bir yelpazenin parçası olma bilincine vardığı topraklardır. Endülüs İslam coğrafyasını daha
iyi anlayabilmek için birkaç bölüm dahilinde incelemek
faydalı olacaktır. Fetih hareketleri Emevilerin Kuzey Afrika Valisi olan Musa b. Nusayr’ın zamanında, Halife Velid b. Abdülmelik’ten izin almasıyla başlar. Ardından İber
yarımadasının güney kıyılarına 710 yılının ilkbaharında
500 kişilik bir keşif ekibi sevkedilir. Keşif hareketlerinin
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olumlu sonuçları bir yıl sonra Tarık b. Ziyad’ın yedi bin
kişilik orduyla İspanya’ya girmesine vesile oldu. Tarık
b. Ziyad, Kral Rodrigo komutasındaki Vizigot ordusunu
Leke Vadisinde yenerek (711) fethin önünü açtı. Ertesi yıl Musa b. Nusayr 18 bin kişilik İslam ordusuyla iç
kargaşa, adaletsizlik ve toplumsal düzenden yoksun
toprakları bir bir fethederek o zamanlarda Avrupa’nın
en güçlü ordusuna sahip olan Frankların kapısına kadar
dayanacaktı. Musa b. Nusayr 714 yılında Halife Velid’in
isteği üzerine Endülüs topraklarını oğlu Abdülaziz’e bırakarak Tarık ile birlikte Dimaşk’a döndü. Böylece 756
yılına kadar devam edecek Valiler dönemi başladı. Bu
dönemde fetih hareketleri devam etmiş İslam orduları
Paris yakınlarına kadar girerek Frank topraklarını zapt
etmiştirler. Emevi Devletinde 750 yılında gerçekleşen
bir ihtilalle yönetim Abbasilerin eline geçince Emevi Hanedanına yönelik büyük bir kıyım başladı. Kaderin cilvesi bu kıyımdan kurtulan tek Emevi Hanedanı üyesi Abdurrahman 756 yılında Endülüs’ün idaresini ele geçirdi.
Böylelikle 275 yıl hüküm sürecek Endülüs Emevi devleti kuruldu. Kendi içinde bu dönem Emirler ve Halifeler
olmak üzere iki kısma ayrılıyor. I. Abdurrahman ‘dan III.
Abdurrahman’a kadar olan süreçte ülke yönetiminde
‘emir’ unvanı kullanılırken III. Abdurrahman ‘emirülmüminin’ Halife unvanını kullanmaya başladı. Bunun çeşitli
nedenleri olmakla birlikte Abbasi Hilafetinin Müslümanların içte ve dışta birliğini sağlayamaması, Şii Fatimi’lerin
güttüğü Sünnileri Şii’leştirme politikası ve Katolik fanatik Hristiyanların başlatmış olduğu Reconquista hareketi en önemli etkenlerdir. Endülüs dendiğinde bugün
aklımıza düşen o Altın Çağ tasavvuru genel itibariyle
bu dönemde yaşanmıştır. Endülüs Saltanatı 1031 yılında çöktüğünde Murabıtlar-Muvahhidlere bağlı Küçük
Devletler dönemi başlamış oldu. Endülüs’te başlangıçtaki fetih hareketleri ve cihat ruhunun ivme kaybetmesi, Müslümanların birlik içinde hareket edememeleri
giderek İslam hâkimiyeti altındaki toprakları daralttı.
1236 yılında Kurtuba’nın düşmesiyle Küçük Devletler
dönemi sona erdi. Gitgide bir drama dönen Endülüs’ün
hikâyesi bir süre daha devam edecekti. Bu parçalanmışlık döneminde Muhammed b. Nasr tarafından Gırnata’da
Ben-i Ahmer(Nasriler) Emirliği kuruldu. Ancak Haçlı zihniyetinin peşine taktığı fanatik taraftarları Nasri
Sultanlığı’na zor zamanlar yaşatacaktı. 1469’da Kastilya Prensesi İzabella ve Aragon Prensi Ferdinand’ın
evliliği İspanya’da Müslümanlar için sonun başlangıcı
oldu. Adım adım ilerleyen Reconquista (yeniden fetih)
hareketi 2 Ocak 1492 ‘de Gırnata’ nında işgal edilmesiyle amacına ulaştı. Geriye kalan 100 yıllık süreçte
Hristiyan mezalimi altında yaşayan Müslümanlar (Morisco-Müdeccen) engizisyon mahkemlerinde yargılandı
,zorla dinleri değiştirildi, boyun eğmeyenler acımasızca
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cezalandırıldı. Osmanlı Devleti II.Beyazıd’ın emriyle Kemal Reis önderliğinde bir donanmayla 1487’de İspanya
seferine çıktı. Ancak Osmanlı’nın içinde bulunduğu sosyal ve siyasi durumlardan ötürü Reconquista hereketi
için geniş çaplı önlemler alamadığı biliniyor. Aynı dönem
içerisinde Osmanlı’da Cem Sultan olayı yaşanmakta ve
Memlüklerle savaşlar devam etmekteydi. Buna rağmen
Osmanlı Devleti 1510 yılına kadar 23 kez İspanyollara
saldırmış, İspanya topraklarından sürgüne mahkûm edilen Müslümanlara ve Yahudilere kapılarını sonuna dek
açmıştır. İspanyolların Gırnata’yı aldıkları zaman halkı
din değiştirmeleri uğruna meydanlarda ateşle yakması
ile İstanbul’u fetheden Müslümanların her gayrimüslime tam bir din hürriyeti tanıması aynı asırda cereyan
eden hadiselerdir.1609 yılına gelindiğinde ise İber yarımadasındaki son Müslüman varlığı Yahudiler ile birlikte
sürgün edildi.
Endülüs İslam Medeniyeti 781 yıllık tarihinde inişli çıkışlı birçok olaya şahit olsa da ilim havzasını canlı
tutmak için ayrı bir ihtimam göstermiştir. Bunun en
büyük kanıtı devrinde yetişen ve dünyayı fikirleriyle
aydınlatan âlimlerin varlığıdır. Bunların başında Mürsiye
doğumlu olup ömrünün yirmi yılını orada geçiren Endülüslü Şeyhül Ekber İbn Arabi gelmektedir. İbn Arabi’nin
babası Ali b. Muhammed ile İbn Rüşd yakın arkadaş
olmaları hasebiyle iki engin denizin buluşması kaçınılmazdı. İbn Rüşd’ü hayretler içerisinde bırakacak olan
bu zat Anadolu topraklarına uzanan yolculuğuyla bize
irfan ile yoğurduğu müsamahakâr ve içselleştirilmiş
İslam anlayışını aksettirmiştir. Aynı dönemde yaşamış
olan bir başka Endülüs’lü İbn Rüşd (Avrupa’da Averroes olarak tanınmıştır.) ise Avrupa’ya Aristoteles’in sesini yeniden duyurmuştur. İlginçtir ki Aristoteles’i İbn
Rüşd’den öğrenen Avrupa toplumu onu aşağılamaktan
da geri kalmamıştır. Thomas Aquinas ile İbn Rüşd’ü
aynı karede tasvir eden tablolarda bu bariz bir şekilde
görülmektedir. Batıda matbaanın icadıyla en çok kitabı basılan iki kişiden biridir İbn Rüşd.Diğeri ise Kanun
eseriyle İbn Sina’dır. Ehl-i Sünnete aykırı fikirleri nedeniyle İslam dünyasında ciddi eleştirilere maruz kalmış,
hayatının son yıllarını tecritte geçirmiştir. Günümüzde
doğduğu yer olan Kurtuba’da adına yapılan bir heykeli
bulunmaktadır. Bu medeniyet sahasının semerelerinden faydalana yalnız Müslüman şahsiyetler değildir.
Bu bağlamda Yahudilerin ‘’Hz. Musa’dan Musa’ya (İbn
Meymun) başka Musa gelmemiştir.’’ sözüyle andıkları
Musa b. Meymun önemli bir yer teşkil etmektedir. Kuran’ı Kerim’i ezbere bilen ,İslam fıkhında bilgi sahibi olan
İbn Meymun aynı zamanda Selahaddin Eyyubi’nin ve
oğlu el-Meliku’l Efdal Ali’nin özel hekimliğini yapmıştır.
Yahudi İlahiyatında, inanç sistemi ve şeriatının uygulamalarında fikirleri esas alınmış ,eserleri otorite kabul
edilmiştir. Bu ilim adamlarının yanında ilk fıtık ameliya-
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tını yapan cerrah Zehravi, Kristof Kolomb’a yol gösteren harita bilgini İdrisi, modern tıbbın öncüsü el-Gafiki ve Hay bin Yekzan’ıyla Daniel Defoe’nun Robinson
Crusoe’sunda izleri görülen İbn Tufeyl bu medeniyet
sahasının dünyaya kazandırdığı isimlerden sadece bazılarıdır. İlme düşkün bir toplum ve bu toplumun hür
düşünce anlayışıyla meydana getirmiş olduğu sosyokültürel hayatın baş döndürücü güzelliği günümüz dünyasında eşine az rastlanır bir örnektir. Bilgiye ulaşmanın
günümüz teknolojisiyle kıyas edilemeyeceği bir dönemde 400 bin ciltlik bir kütüphaneye sahip olan bir halife!
Aynı dönemde Avrupa’nın en büyük kütüphanesinde
yalnızca 950 kitap bulunmaktaydı. İlmi gelişimin ve refahın yansıdığı eserlerden bir tanesi de hiç kuşkusuz
mimari yapılardır. Endülüs sokakları bin yıl önce lambalarla aydınlatılmakta, hastane ve medreselerin musluklarından sular akmaktaydı. Günümüzde Avrupa’nın
gözdesi konumunda olan Londra ve Paris ise bataklık
içinde, geceleri karanlığa boğulan sokaklarıyla kasvetli
orta çağ Avrupası’nın canlı örnekleriydiler. Binbirgece
masallarındaki sarayları kıskandıracak güzelliğe sahip
El-Hamra Sarayı; sevgili adına inşa edilen saray-şehir
Medinetüzzehra’sı , sütunlar ormanıyla sonsuzluğun
ifadesi Kurtuba Ulu Camisiyle Endülüs adeta İslam
Medeniyetinin Avrupa’daki serencamıydı. Devrinin nerdeyse her alanında zirveye tırmanmış bu
toplumun temelinde İslam’ın özünde ve insan fıtratının dahilinde bulunan karşılıklı sevgi ve saygı
,hoşgörü, yardımlaşma ve adaletin düzgün işleyişi ile birlikte yaşama ideali gerçekleştirilmişti.
İslam Devleti egemenliğinde birlikte yaşama (La Convivencia)’nın en güzel örneklerinin
sergilendiği bu topraklarda Haçlı zihniyeti bu
engin hoşgörünün mimarlarını katletmekle kalmayıp aynı zamanda günümüz dünyasını da
içinden çıkamadığı bir buhrana sürükledi. Kısa
vadede Hristiyan din adamlarının dar fikirlerine
hizmet edecek Haçlı Seferleri uzun vadede Avrupa toplumunu derin bir değişim ve dönüşüm
sürecine soktu. Papa II. Urban tarafından
başlatılan ve 1272 yılına kadar sürecek olan Haçlı Seferlerinin ilham
kaynağı İspanya’da teşekkül eden
Reconquista hareketiydi. Paleyo
liderliğinde başlayan bu hareket
718 yılından Tuleytula’nın düşüşüne kadar (1085) oluşum evresini tamamlamış, Muvahhidlerin
hakimiyetinin sona ermesiyle
(1238) büyük başarılar elde ettiği büyüme evresine girmiş ve
Nasri’lerin Gırnata’daki varlıklarına son vererek tamamlanmıştır.

Endülüs’ün Avrupa topraklarında ektiği tohum ise böylece yeşeremeden söküldü. Batının hakikatten yoksun
tarih anlayışıyla Orta Çağına egemen olan zihniyetlerin
‘’karanlık kafalarıyla’’ imha edildi. Onun yerini bu eşsiz
medeniyetin kıvılcımlarıyla alev alan sahte Rönesans
aldı. Sahteydi çünkü özden yoksundu. Endülüs’ün inşa
ettiği medeniyet sahası bütün dünyayı içine alacak ve
müreffeh kılacak bir oluşumdu. Günümüz Avrupa toplumunun özden yoksun yükseldiği temelsiz yapının mihenk taşıydı. Endülüs bizim için geçmişten kulağımıza
çalınan, unutturulmuş bir seda; günümüz problemleri
için üzerinde durmamız gereken eşsiz bir kaynak ve
gelecekte idealize ettiğimiz İslam Toplumu için muazzam bir örnek teşkil etmektedir. Biz Ayna ile yüzleşecek
cesareti bulduğumuzda, birileri için Ayna paramparça
olacaktır. Altın Çağ’ın anahtarı olan bu kadim medeniyet Muhammed İkbal’in şu dizelerinde saklıdır:
‘’ Ne hayret vericiydi o Müslümanların
devri;
Medeniyetleri inanılması güç bir efsane gibiydi ‘’.
Fatih Serdar Güzel
İstanbul Üniversitesi
Hukuk / 2.Sınıf Öğrencisi
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İLME ADANAN BİR ÖMÜR
KAHRAMAN EMMİOĞLU

K

ahraman EMMİOĞLU, 15 Şubat 1940’ta Gaziantep’te
doğdu.1958’de Gaziantep Lisesi mezuniyetinin ardından, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’ni
kazandı ve buradan 1963’te makine mühendisi olarak
mezun oldu. Bu tarihte İstanbul Teknik Üniversitesi’nde
asistan olarak göreve başladı. 1964’te Nükleer Enerji
Enstitüsü’nden master derecesini aldı. Askerliğini Genel
Kurmay Başkanlığı AR-GE Dairesinde yedek subay olarak yaptıktan sonra 1971 yılına kadar Devlet Planlama
Teşkilatı uzmanı olarak görev yaptı. Daha sonra ortağı
olduğu iş yerinde çalışmaya başladı. 1973-1974 yılları
arasında Sanayi Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel
Müdürü olarak görev yaptı. Buradaki görevinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar vekilliği,
TEMSAN genel müdürlüğü ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. 1978’de Dokuz Eylül Üniversitesinden doktora derecesini aldı ve akademide öğretim
faaliyetlerine başladı. 1994 yılına kadar muhtelif özel
şirketlerde genel müdür, danışman ve yönetim kurulu
başkanı olarak görev yaptı. Milli Görüş camiası için de
de aktif görevler üstlenen, Recep Tayyip Erdoğan’dan
önce Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı da yapan Emmioğlu, 1994’te Recep Tayyip ERDOĞAN başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreter
olarak göreve başladı. 1995’te Fazilet Partisi’nden 20.
Dönem Gaziantep Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. 2002-2004 yılları arasında TÜPRAŞ
yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.
Bir ilim insanı olarak Kahraman Emmioğlu, üniversitelerde verdiği derslerin yanı sıra ilmî camiaya telif
eserler de bırakmıştır. Yazdığı ders kitaplarının yanı sıra;
“Türkiye’nin Sanayileşme Dinamikleri”, “Türkiye’de Sa32 • www.vefailimyayma.org

nayileşmenin Serüveni”, hatıralarını kaleme aldığı “Bir
Ömür” isimli yayınlanmış kitapları bulunmaktadır. Son
olarak 2016 yılında Yasin Topaloğlu tarafından hazırlanan ve cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
takdim yazısıyla “Su Gibi Geçen Yıllar: Kahraman Emmioğlu Kitabı” yayınlanmıştır.
Bir vâkıf insan olarak Kahraman EMMİOĞLU, gençlik yıllarından beri muhtelif vakıflarda aktif görev almış
ve bu vakıflara sadece maddi imkânlarını değil ilmini ve
dahi hayatını vakfetmiştir. İşte bu vakıfların başında da
yıllarca mütevelli heyeti üyeliğinde bulunduğu ve başkanlığını yaptığı İlim Yayma Vakfı gelir. Kahraman Emmioğlu bu süre zarfında ve sonrasında vakfımızın İbn’ül
Emin Mahmut Kemal İnal yurduna sık sık ziyaretlerde
bulunmuş ve -hocalık sıfatına da hâiz olması hasebiyleöğrencilerle güçlü bir muhabbet bağı kurmuştur.
Öğrencilerle olan muhabbetlerinde sık sık tekrarladığı şu öğüdü hâlâ hafızalardadır: “Gençler, iki şark iki
de garp lisanını muhakkak öğreneceksiniz.”.
2015 yılında Yalova’da bulunduğu sırada kalp krizi geçiren Emmioğlu, yoğun bakımda Bursa’ya getirildi
ve Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kalbi durdurulmadan
by-pass ameliyatına alındı. Sağlığına kavuşması üzerine taburcu edilen Kahraman Emmioğlu evinde istirahat
etmekte ve kendisini ziyarete gelen gençlere faydalı
tavsiyelerde bulunmaya devam etmektedir.
Kendilerine olan ihtiyacımızın daha da arttığı şu
günlerde Hocamıza sağlıklı ve uzun ömürler dileriz.
Hasan Ali Berker
Marmara Üniversitesi Hukuk fakültesi
AB Hukuku / Yüksek lisans Öğrencisi
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TAVSİYELER
İki şeyi unutma: Allah’ı ve ölümü...
İki şeyi de unut: Yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü... [Lokman Hakim]
LOKMAN HAKİM
Lokman Hakim’in kim olduğu hakkında muhtelif rivayetler vardır. Ancak Şeyhülislâm Ebussuûd Efendinin nakline göre bu rivayetlerin hülâsası şöyledir: Lokman ibni
Bâurâ ki’ Azer evlâdından olup Eyyüb aleyhisselâmın
hemşire veya teyze zadesi imiş, uzun müddet ömür
sürmüş, Davud aleyhisselâma yetişmiş ve ondan ilim almış ve onun peygamberliğinden önce fetva da verirmiş.
Kendisi san’at sahibi olup israil Oğullarında kadılık ettiği
de söylenmiştir. Bâzıları bunun bir nebî olduğuna da kail
olmuşlar ise de alimlerin cumhuruna göre, nebî değil bir
hakîm idi. Bilindiği gibi, her nebî hakîm ise de her hakîm
nebî değildir.
Alimlerin örfünde hikmet, insan nefsinin nazarî ilimleri iktibas ve tatbikatta faziletli işleri takatî nisbetinde
tam bir meleke kazanarak elde etmesi ve olgunluğa kavuşmasıdır. Yani hikmet, kâh nazarî ve kâh ilmî olarak tarif edilirse de tam manâsıyla hikmet, illet ve sebepleri bilerek gayeye isabet edecek şekilde ameli ilme, ilmi amele
uydurmaktır. Bunun için kendine hikmet verilene bir çok
hayırlar verilmiş olduğu beyan buyurulmuştur. Allahü
Teâlâ’nın âlemde hikmetiyle koyup tahsis ettiği sebepleri ve hükümleri, yani kanunları keşfederek ondan
bir takım ilmî neticeler çıkarmak kabiliyeti,
şüphe yok ki Allah’ın büyük bir ihsanıdır. Ve hakîm olan kimseye yakışan
da ilmî ve amelî olarak bunun şükrünü eda etmektir. Nitekim Allahü Teâlâ
«Biz Lokman’a hürmeti verdik ki şükret
Allah’a diye» buyurmuştur. Bu şükrün
ilmî haysiyeti evvelâ o hikmetin, Allahü
Teâlâ’nın bir vergisi olduğunu bilerek Allah’ı
şirkten, ortaklıktan tenzih etmektir. Amelî
haysiyeti de işlerinde takip ettiği gaye ve
maksatlarında kendi hevasını değil, Allah’ın
rızâsını gözetmektir. Bu şükrü kim
eda ederse kendi lehine şükretmiş
olur. Çünkü sonunda faydası kendine âid olur. Lâkin kendine hikmet verilenler içinde, nankörlük ederek küfre
sapanlar da olmuştur. Bunların nankörlüğü de, yani o hikmeti Allah’tan bilmeyerek
ben yapıyorum diye şükürde bulunmayıp kötüye
kullanması kendi aleyhine olur. Çünkü Allahü Teâlâ zengindir, ihtiyacı yoktur, hem Hamid hem Mahmuddur. Fi-

lan feylesof hikmet nâmına nankörlük ederse ona hiç bir
zarar eriştiremez, kendi kötülenmiş olur.
Lokman Hakim’in şükrünü nasıl eda ettiğine dâir hikmet ve ahlâktan bir iki numune Kur’ân-ı Kerîm’de zikrolunarak şöyle beyân buyurulmaktadır:
Hani, yani unutma daima an, o vakit ki Lokman da
oğluna dedi, ona vaaz ediyordu, nasihat veriyordu:
— Ey oğulcuğum, yavrum! Allah’a şirk koşma. Çünkü
şirk çok büyük bir zulûmdur. Billahi şirk çok büyük bir
haddini aşmaktır, önce zulüm bir haksızlıktır. Çünkü zulüm bir şeyi mevziinden başka yere koymaktır. Allah’ın
hakkını Allah’tan başkasına vermektir. Aynı zamanda
Allah’ın mükerrem kıldığı, şeref verdiği insan nefsini
mahlûka ibadet ettirerek zelilleştirmektir. ikinci olarak
büyük bir zulümdür. Zira mabudluğu hiç mevzu olmayan
ve olmasına hiç bir şekilde imkân bulunmayan bir mevkie
koymaktır. Zira Ahmed’in malını alıp da Mehmed’e vermek zulümdür. Çünkü bu, Ahmed’in malını Mehmed’in
eline koymaktır. Lâkin hibe veya satış gibi temlik sebeplerinden birisiyle o malın, sonradan Mehmed’in mülkü
olabilmesi mümkündür.
Halbuki şirk koşmak mabudluğu Allah’tan başkasına
vermektir. Allah’tan başkasının ise mâbud olmasına hiç
bir şekilde cevaz ve imkân yoktur.
Yavrum! Muhakkak ki yaptığın iyilik veya kötülük bir
hardal dânesi kadar küçük ve gizli ve ne kadar yüksek
veya alçak olursa olsun, Allah onu getirir, Ahirette karşına koyar. Çünkü Allah’ın lütfü
çok kudreti en ince en gizli şeylere yetişir, ilmi ile hepsini bilir.
Yavrum! Namazı devamlı kıl, kendini erdirmek için iyiliği emredip kötülüğü nehyet, diğerlerini kemale erdirmek, cemiyeti doğrulukla götürmek
için başına gelene de sabret. Yani iyiliği emredip kötülüğü nehyetmek kolay
değildir. O yüzden başına bir takım musibetler gelmesi mümkündür ve onlara sabretmek lâzımdır. Çünkü bu işlerin her birisi
azmolunacak büyük işlerdendir,
insanlara avurdunu şişirme,
avurt etme, yani iyiliği emredip
kötülüğü nehyetmekle beraber
böbürlenip kibirlenme. Yer yüzünde
çalımla yürüme. Çünkü Allah kurulanın,
övünenin hiç birini sevmez. Gidişinde mutedil ol, sesinden de biraz indir, söylerken bağırma. Çünkü seslerin en beti, en hoşa gitmeyen tatsızı her
halde eşeklerin sesidir. (Lokman Sûresi)
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