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TALEBE’den
Dergimiz yeni sayısı ile bir kez daha
okuyucularına merhaba diyor.
Bu sayımızı Peygamber Efendimizin
(sav) “İlim, İslam’ın hayatı, imanın direğidir.“ hadis-i şerifinde işarete ettiği
üzere ilim konusuna ayırdık. Allah rızasını gözeterek ülkemize ilim almak
için gelen öğrencilerimize bu konudaki fikirlerini sorduk. Kendi yaşadığı
yolculuğu, ülkesindeki ilmi yolculuğu, ilim merkezlerini kendilerinden
dinlemek istedik. Dergideki yazıların
tamamı öğrenciler tarafından yazılmıştır ve kendi ifadelerini bozmamak
için tashihi -çok gerekli görülmedikçe- yapılmamıştır.
Bu sayının yayına hazırlanmasında
ve yayınlanmasında bizleri her daim
destekleyen, motive eden ve her
haliyle bizlere örnek olan Yönetim
Kurulu Başkanımız Güler Ömerustaoğlu’na teşekkürlerimizi bir borç
biliriz. Tashihinde, fikirleriyle bize öncülük eden, bir ekip olarak çalışmanın keyfini yaşatan başta editörümüz
Çağlayan Ömerustaoğlu, yayın kurulumuz Münteha Adıgüzel’e, Gülnur
Küçükaladağlı’ya, Nilüfer Gövercin’e,
Rüveyda İleri’ye, Şaduman Özcan’a
ve İnci Demirkıran Çelik’e teşekkür
ederiz.
Ayrıca özverili çalışmaları ile bize her
türlü yardımı ve desteği sağlayan değerli çalışma arkadaşlarımız Sinem
Bektaş, Derya Gergin, Kadriye Şahin,
Rumeysa Kaya, Sema Canbeyoğlu, Hatice Saygın, Ayşegül Oktay ile
yönetim kurulu üyelerimizden Afide
Koçer ve Esra Barut’a, dergimize şiiriyle ruh veren Doğu Türkistan’dan
ilim almak için Türkiye’ye gelen şair
Ruşengül Abdusselam’a teşekkür
ederiz.
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Allah’ın En Güzel
İsimlerinden ‘’Alîm’’
RUMEYSA KAYA
Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Öğrenci İşleri Koordinatörü

İ

smin çoğulu olan esma ile “güzel, en güzel”
anlamındaki hüsna kelimelerinden oluşan esma-i hüsna (el-esmaü’l-hüsna) terkibi naslarda
Allah’a nisbet edilen isimler arasında yer alır.
İlahi isimlerin güzellikle nitelendirilmesinin
sebeplerini Ebu Bekir İbnu’l-Arabi şoyle sıralamaktadır;
1. Esma-i hüsna Allah hakkında yücelik ve aşkınlık ifade eder ve kullarda saygı hissi uyandırır.
2. Zikir ve duada kullanılmaları halinde kabule
vesile olur ve sevap kazandırır.
3. Kalplere huzur ve sükun verir, lütuf ve rahmet
ümidi telkin eder.
4. Bilginin değeri bilinenin değerine bağlı bulunduğu ve bilinenlerin en şereflisi de Allah olduğu icin esma-i hüsna bilgisine sahip olanlara
bu bilgi meziyet ve şeref kazandırır.
5. Esma-i hüsna Allah için vacip, caiz ve mumteni’ olan sıfatları icermesi sebebiyle O’nun
hakkında yeterli ve doğru bilgi edinmemize

imkan verir.
İlim kökünden mübalağa sıfatı olan alîm,
“hakkıyla bilen”
Allah-ü Teala
demektir. Allah-u Teâlâ’nın
Alîm’dir, her şeyi
sıfatlarındanbilir. Olmuşları bildidır. Allah-u
Teâlâ’ya nisği gibi, olacakları da
bet edildiğinolmuşlar kadar açık
de, “Zaman ve
bilir.
mekân kaydı
olmaksızın küçük büyük, gizli
âşikâr her şeyi, her
hâdiseyi hakkıyla bilen.” mânasına gelir.
‘’Doğu da Allah’ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah’ın vechi (kıblesi) orasıdır. Şüphesiz
ki Allah, Vâsi’dir (rahmeti ve kudreti genişdir),
Alîm’dir. ‘’
Allah-ü Teala Alîm’dir, her şeyi bilir. Olmuşları
bildiği gibi, olacakları da olmuşlar kadar açık
bilir. Zamanın başladığı tarihten sonuna kadar
olmuş, olacak her şey onun bilgisi dahilindedir.
Hiç bir olay Allah’ın ilminden bir lahza dışarıda
kalamaz. Hiç bir şey Allah’a karşı kendini gizleyemez. Mahlukat O’nun (c.c) yaratmasıyla var
olduğu gibi, O’nun (c.c) tayin ettiği kadar yaşar,
yer, içer. O’nun (c.c) müsaade ettiği kadar bilir.
İlerisini bilemez.
İnsanoğlunun bilgisi ise sınırlıdır, zaman ve
mekana göre bilgiler değişebilir. Önceden doğru
olan bilgiler sonra yanlış veya yanlış bilgiler
doğru olabilir. Bu da insanın bilgisinin kesin
olmadığını, kesin olamayacağını gösterir. Halbuki Allah’ın bilgisi kesindir.
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İnsana ilimden çok az şey verilmiştir. Kendisi
hakkındaki bilgisi bile çok sınırlıdır. İnsanın ruh
hakkındaki bilgisi çok az olduğu için akıl, hayal,
hafıza vs. hakkındaki bilgisi de azdır.
Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki: Ruh,
Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi
verilmiştir.
Bu ilâhî beyandan şunu da çıkarabiliriz ki: İnsanlar, ne kadar bilgi sahibi olsalar da yine birçok
bilmediği vardır. Size ancak az bir bilgi verilmiştir. Hiç verilmedi değil, fakat az verildi.Bildiğiniz
de az, bilişinizde azdır. Çünkü İlminiz, sonradan
olmuştur, bağıntılıdır. Sofestâilerin dediği gibi
hiçbir şey bilmez değilsiniz, bazıların iddia ettiği
gibi bütün gerçekleri bilir de değilsiniz . Ancak
Alîm sıfatına sahip olan Allah(c.c) her şeyi en
ince detayına kadar bilmektedir.
1. Bekir TOPALOĞLU,D.İ.A.,c:11 s:404
2. İbn Manzur,Lisan el-Arab,c:12 s:416
3. Bakara Sûresi, 2/115

İlâhî sıfatların kelâm ilmi açısından yapılan
tasnifine göre alîm, sübûtî-mânevî sıfatlar grubuna girer. Kur’ân-ı Kerîm’in 153 yerinde Allah’a
nisbet edilmiş ve daha çok esmâ-i hüsnâdan
diğer bir isimle birlikte kullanılmıştır. Bunlar
hakîm, semî’, vâsi’, azîz, habîr, kadîr, halîm, şâkir
ve fettâh isimleridir. Bu isimlerle alîm arasında
birbirini teyit ve tavzih etme, ilm-i ilâhînin farklı
cihetlerini gösterme gibi münasebetler vardır.
Alîm ism-i celîli üç yerde azîz, bir yerde de habîr
ismiyle birlikte, mevsuf olmaksızın, doğrudan
zât-ı ilâhiyyenin adı olarak da kullanılmıştır.
Yanında başka bir isim olmadan kullanıldığında
bir çeşit fiil fonksiyonu icra ederek mef’ul de
almıştır: “Allah müttakileri bilendir” .

4 . İsrâ Sûresi , 17/85
5. E.Hamdi Yazır,Hak Dini Kuran Dili, C:5
s:362

6. Suat YILDIRIM ,D.İ.A,C:2 S:461
7. Ali- İmrân 3/115
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Bilim Şehri
ve Alimler
EBRAR ALQUTAYBİ
Yemen - İstanbul Aydın Üniv. Diş Hekimliği Fakültesi
ELHAM ALHİDABİ
Yemen - İstanbul Aydın Üniv. Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans

Y

emendeki
sehirlerden
biri de Zabid’dir. Bu şehir İslam’ın yayıldığı ilk
şehirlerdendir. Hicri 204’de
Muhammed Ziyad tarafından kurulan bu şehir üç
köyden oluşmaktadır.
Bu şehir ünlü şehirlerden biridir çünkü uzun süre burada
yerleşmiş alimler yaşamış. Yemen’de Al-Aşair kabilesi peygamberin çağrısına cevap veren ilk kabile
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olduğu söyleniyor.
Al-aşair kabilesi peygamberin yanına gittiğinde Peygamber Efendimiz sahabelere şöyle dedi: Yemen halkı
size geldi. Bu halk ince ve
yumuşak kalpli insanlara sahiptir. İnanç ve irfan (bilgelik)
Yemen’e aittir.”
Ebu Musa Al-aşair islama girdikten
sonra peygamberimiz ona ve Muaz bin

cebel ile islamı yaymak için Yemen’e gönderdi.
Ebu Musa Zabid’e gitti. Muaz bin cebel gitti.
Ebu Musa Zabid’deyken bütün Zabid halkına
islamı öğretti ve Al-Aşair camiini yaptı. Bu
cami Zabid’in en önemli eserlerden biridir.
Zabid’de birçok din okulu var. Bu okullarda
fikh ilmi, edebiyat, uzay bilimi (astronomi), tıp,
kimya, matematik, tarım ve farklı bölümde bilimler öğretiliyor. Bir araştırmacı Muhammed
Matta diyor ki “Zabid’e 86’dan fazla mescid ve
okul vardır. Onun için Zabid’in eğitim ve bilim

geçmişi vardır.”
Zabid’de 2 Alaşair üniversitesi, Al Muzih okulu
ve Adar Nasri Alkupra uygar merkezi noktalar
gibi vardır.
Zabid; İslam, İslam tarihi ve ilim açısından
hala önemini koruyor. 1998’de tarihi şehirler
arasında sayıldı. 2010’da Arap Eğitim Kültür ve
Bilim Örgütü (ISESCO) tarafından islam kültür
başkenti olarak seçilmiştir. Maalesef bugün
Yemen’in içinde bulunduğu durum nedeniyle
Zabid eski önemini kaybediyor.

Al-aşair kabilesi peygamberin yanına
gittiğinde Peygamber Efendimiz
sahabelere şöyle dedi: Yemen halkı
size geldi. Bu halk ince ve yumuşak
kalpli insanlara sahiptir. İnanç ve irfan (bilgelik) Yemen’e aittir.”
Zabid; İslam, İslam tarihi ve ilim açısından hala önemini koruyor. 1998’de
tarihi şehirler arasında sayıldı.
2010’da Arap Eğitim Kültür ve Bilim
Örgütü (ISESCO) tarafından islam
kültür başkenti olarak seçilmiştir.

Talebe Mart 2016

9

Yolcu
EDONA HİMA
Arnavutluk -Arnavutluk- Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi

G

üneş yerini aya verdi. Ses, uğultu,
kalabalık yerini yürek sakinliğine verdi.
Gece oldu. İstanbul uyumuyor. Gece
yağmurun sesi, gözümün önünde
zaman yolculuğum. Yüreğim huzur bulmuşken
kendimi çok uzaklarda buluyorum.
Bir elifle başladı her şey. O günü çok iyi
hatırlıyorum. Bir elif gördüm eski sınıfımın tahtasında rengi sarıydı.

Bir
elifle
başladı
her şey.

Çok iyi hatırlıyorum o günü. Tebeşirlerle oynayan arkadaşlarımı
da hatırlıyorum. Çizdikleri şeyler ne kadar farklı idi. Anlamsız
çizgiler noktalar... Anlamsızdı
her şey, yoksa ben mi anlayamıyordum? Yoksa ben mi
anlamsızdım o zamana kadar.
Yaklaştım onlara ve anlam veremedğim o çizdiklerini sordum.
Arapça imiş. Merak içinde nerede
öğrendiklerini sordum.

Eski camii var bizim mahallemizde
içerisi barış gibi beyaz ve gökyüzünü arındıran gökmavisiyle boyanmış kubbesi var. (
nedense o camiiyi hep huzur kaynağı olarak
hatırlıyorumCamiide ders veriliyormuş ben
de gitmek istiyordum! “Çizgiler”ilgimi çekmişti
ya. Böylece ortaya gitmek için bir yol bulmaya
çalıştım ve gittim.
Yeni yeni şeyler öğrenmeye başladım. Yeni bir
bilgiye doğru gidiyorum anlamadan. Sonsuz
bir bilgiye doğru kanat açmıştım uçuyordum.
İlk önce elif be’yi öğrenmeye başladım. Harfler
artık el ele tutuşuyordu. Sonra “Güzel Dinim”
adlı kitaptan o zamanlar inanılması biraz zor
olan çok güzel bilgiler, kıssalar öğrenmeye gayret ettim ve onları hayata geçirmeye çalıştım.
Arapça öğrendiğim ilk şey Sübhanekeydi. Güzel
okumayı bilmediğim için şiir gibi okuyordum.
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Garip geliyordu o zamanlar.
Başlangıç olarak çok soru soruyordum. cevabı
bilinen bilinmeyen fakat yavaş yavaş fıtrat öne
çıkmaya başlamıştı. Ve bir gün yüzümü gökmavisi kubbeli camiinin eski seccadelerinden
birinde buldum. Huzur...
Ve böylece yolculuğum başlamış oldu...
Okul bitti. Sınavlar, çalışmalar derken camiide
ders veren değerli hocamız bana inanılmaz
güzel bir haber verdi. İstanbul’da okuyabilecekmişim.
İstanbul! Hocam bana İstanbul’da okumak ister
misin, diye sorduğunda önce heyecanlandım
sonra emin olmayan bir sesle korkak bir “evet”diyebildim.
Aileme anlattım. Ama her aile çocuğunu korumak istediği gibi, ailem de beni korumak istediği
için kabul etmedi. Sonra babam benim ilime
olan aşkımı bildiği için ve benim için daha iyi
bir gelecek sağlamak için razı oldu. Hazırlanmaya başladım.
O sabah İstanbul güneşiyle uyandım.
Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesine vardığım
zaman kalbim titremeye başladı. Yeni şehir, yeni
okul, yeni arkadaşlar, yeni bir dil ve en önemlisi
yabancı bir yerde bir yabancı...
Günler geçmekte ben alışmaya başladım. Okula
gidiyordum, bilmediğim kelimeler öğrenciyordum. Artık cümle kurabilirdim!

Yeni bir bilgiye doğru gidiyorum
anlamadan. Sonsuz bir bilgiye doğru
kanat açmıştım uçuyordum.

Çok zordu her şeyi aynı anda yetiştirmek. Bir
yanda Kur’an dersi, bir yanda Temel dini bilgiler,
edebiyat, tarih diğer yandan da yarım yamalak
Türkçemle Dil ve Anlatım ve Arapça öğrenmeye
çalışıyordum.

rilmeye, güvenilmeye ve saygı gösterilmeye
muhtaç olan bir kuluyum. İnsanım ve mutluluğun olduğu yerde ben de olmak istiyorum.

Ama her zaman bir şey istiyorsan fedakarlık
yapmak gerekiyor diye düşündüm. Ağladığım
oldu... Çok ağladığımda kendimi ifade edemediğimden üzüldüm, bilmediğim şeylerle ya da
yanlış söylediğim şeylerle dalga geçmelerine
de üzüldüm. Fakat bu zorluklar bana ilmin,
bilginin ne kadar önemli olduğunun farkına
varmamı sağladı.
Ve kendimi ilme adadım, bilgiyi çok sevdim her
zaman ve asla vazgeçmedim.
Artık 12. Sınıftayım. 4 senedir devam eden bu
mücadelem işi yaradı.
Artık hedeflerim çok yüksek ve yapmak istediklerim, düşüncelerim, dünyaya bakış açım
hepsi değişti. Kimim, nereden geldim, niçin
varım, sorulara cevap verebilecek durumdayım.
Bir insanım, mü’minim, inanıyorum. Allaha ve
güveniyorum kendime.
Benim hayallerim var, amaçlarım, hedeflerim
de var, ülkemdeki doğru olmayan şeyleri değiştirmek, onları düzeltmek istiyorum. Bilgiyi
insanlara sevdirmek istiyorum, ilimle yaşamaya
imkanı olmayan yerlerde ilmi yaymak istiyorum,
adaletin sesi duyulmadığı yerlerde onu duyurmak istiyorum... ve en çok dünyanın, bu geçici
dünyanın güzel, huzurlu rengarenk olmasını ve
insanların mutlu olmasını istiyorum.
Çünkü ben de Allah’ın sevilmeye, değer ve-

Çok ağladığımda kendimi ifade edemediğimden üzüldüm, bilmediğim
şeylerle ya da yanlış söylediğim şeylerle dalga geçmelerine de üzüldüm.
Fakat bu zorluklar bana ilmin, bilginin
ne kadar önemli olduğunun farkına
varmamı sağladı
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Fereli Şeyh
Sinan Efendi
ESRA TSAKIR EMIN
Yunanistan- İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakültesi

O

n beşinci asır Osmanlı velîlerinden. Fere’de
doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir.
1485 (H.890) senesinde vefât etti. Kabri Fere’dedir. Sevenleri ziyâret etmekte ve feyz almaktadırlar.
Küçük yaştan îtibâren ilim tahsîline başladı. Çok
zekî olup dersleri anlayış ve kavrayışı mükemmeldi. Bu îtibârla hocalarının da teşvikiyle ilimde
çok çabuk ilerledi. Fakat o, tasavvuf yoluna girmek
ve bu yolda ilerlemek arzusundaydı. Bu maksatla
Ayasluğlu Ahmed Çelebi’nin hizmetine girdi. On
dört sene onun sohbetlerinde ve derslerinde bulundu. Bu müddet içerisinde nefsini pisliklerden
temizlemek için çok gayret sarffetti. Onun istediği
ve ona tatlı gelen şeylere yüz çevirip istemediği ve
sıkıntı verip ağır gelen şeyleri yapmaya çalıştı. Fakat her ne hikmetse bir türlü nefsini kontrol altına
alıp kalbin hep Allahü teâlâyı zikretmesi yolunda
ve evliyâlık mertebelerinde ilerlemek mümkün olmadı. O zaman Ahmed Çelebi:
“Evlâdım! Bizden sana nasîb yoktur, kısmetini başka yerde arayacaksın.” dedi.
Daha sonra Şeyh Sinân’ın yolu Bursa’ya uğradı.
Burada Şeyh Abdüllatîf Kudsî ile karşılaştı. Ancak
aynı gün Şeyh Abdüllatîf hazretleri de ağır bir
şekilde hastalandı. Şeyh Sinân, samîmî bir kalple
on dört gün Şeyh Abdüllatîf’e hizmet eyledi. Bu
hizmetinin bereketine, yüksek mânevî hallere ve
makamlara kavuştu.
Abdüllatîf hazretleri rahatsızlığı esnâsında, Şeyh
Sinân için icâzetnâme, diploma yazın diye eski
talebelerine üç defâ emretmiş ise de, onlar icâzet yazmadılar. Sonunda AbdüllatîfKudsî, Şeyh
Sinân’ın on dört günde, ayın on dördü gibi olgunlaştığından talebelerinin habersiz olduklarını anladı. Onları: “Niçin yazmazsınız? Yoksa Allah’ın emrine râzı değil misiniz?” diye azarladı. Bunun üzerine
talebeleri, emre uymak için icâzetnâme yazdılar.
AbdüllatîfKudsî, Şeyh Sinân’a: “Burada durma, ön-
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ceki vatanına dön.” diye emredince, Fere’ye doğru
yola çıktı. Şeyh Sinân hazretleri Gelibolu’ya gelince,
Şeyh Abdüllatîf’invefât ettiğini işitti. Geri Bursa’ya
dönmek istedi. Gelibolu âlimlerinden biri; “Hocanın emrine uy, vatanına varmayınca geri dönme.”
diye tavsiyede bulundu. Şeyh Sinân, Fere’ye gitti.
Bir sene orada kaldıktan sonra, hocası Abdüllatîf’i
ziyâret için Bursa’ya geldi. Hocasının mezarını
ziyâret etti. O zaman kendisiyle berâber bir oğlu
da gelmişti. Bu oğlu orada vefat etti. AbdüllatîfKudsî’nin ayak ucuna defnedildi. Şeyh Sinân, yılda
bir kere Bursa’ya gidip büyük zâtların mezarlarını
ziyâret eder, rûhâniyetlerinden feyz alırdı.
Şöyle anlatılır: Şeyh Sinân, Abdüllatîf Kudsî ile ilk
karşılaşınca, yetiştirilmek üzere, hocası Abdüllatîf tarafından alıkonulmuştu. İşte bu anda, Şeyh
Sinântereddüd ettiğinde, AbdüllatîfKudsî; “Biz senin için Kudüs’ten geldik, sen bizden kaçıyor musun?” demişti. Şeyh Sinân bu sözü duyunca, kalbi
rahatladı ve derhal hocasının elini öperek hizmetine koyuldu. Nitekim hastalığı esnâsında gösterdiği hizmetin bereketiyle de yıllarca uğraşarak elde
edemediği derecelere birkaç gün içinde kavuştu.
Kısa zamanda mânevî makamları geçerek, insanlara Allahü teâlânın dînini öğretecek, doğru yolu
gösterecek dereceye yükseldi.
Şeyh Sinan Efendi yine bir defasında Fere’den yola
çıkarak alimleri ve Allah dostlarını ziyaret maksadıyla Bursa’ya geldi.Hacı Halîfe’ninzâviyesine gitti.
Şeyh Sinânverâ ve takvâ sâhibi idi. Dînin emir ve
yasaklarına son derece bağlıydı. Hacı Halîfe, Şeyh
Sinân’ın çok takvâ sâhibi olduğunu görünce, talebelerine şöyle tenbih etti: “Şeyh Sinân buradayken, tarîkatâdâbına aykırı bir iş işlememeye çok
dikkat ediniz. Bu zâta hürmette kusûr etmeyiniz.”
Fâtih Sultan Mehmed Hanla birlikte İslâmiyeti yaymak için seferlere de katılan Şeyh Sinân’ın savaşlarda pekçok kerâmetleri görülmüştür.

Şeyh Sinân Efendi yine bir defâsında
Fere’den yola çıkarak âlimleri ve Allah
dostlarını ziyâret maksadıyla Bursa’ya
geldi. Hacı Halîfe’nin zâviyesine gitti

KAYNAKLAR
1) Şakâyık-ıNu’mâniyye Tercümesi (Mecdî
Efendi); s.258
2) Tâcü’t-Tevârih; c.5, s.192
3) Güldeste-i Riyâz-iİrfân; s.101
4) İslâm Âlimleri Ansiklopedisi; c.12, s.19
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Benim
Yolculuğum
ESRA TSAKIR EMIN
Yunanistan - İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

B

alkanlar’dan Marmara’ya yolculuğun hikayesi bu. Resmi olarak dini ve ırkı kimlik
kayıtlarından silinmiş bir azınlıktayım. Her
Batı Trakya gencinin, büyüğünün yolu
azınlık okulu sıralarından geçmiştir. Tutunduğumuz tek hatıramız budur. Kimisi üniversiteye
kadar azınlık okullarına tutunmuş, kimisi Batının
yolunu seçmiş, kimisinin yolu doğuya yönelmiş.
Ama illa bir altı yılını azınlık ilkokullarından birinin
yoluna sermiş. Benim hikayem de böyle başladı
herkes gibi. Ardından medrese veya düz lise. Ben
ikisini de tercih etmemiştim. Boşlukta kalmanın
korkusuyla Belçika’ya yaz Kuran kursuna gönderildim. O zamanlar tadına varamadığım, döndüğümde ise tadına doyamadığım bir yaz kursuydu. Milletlerin kardeşliğini, birliği beraberliği ilk o
yaşımda yaşadım. Ardından alınan kararla rotamı
Sakarya’ya çevirdim. Orta ve lise öğrenimim burada geçecekti. Yıllarca Gümülcine’den Sakarya’ya
yaptığım yolculuklarda, İstanbul’dan her geçişimde hayallerimi boğazdan aşağıya bıraktım. Gün
gelecek kendimi de bu ilim deryasına bırakacak-

Yıllarca Gümülcine’den Sakarya’ya
yaptığım yolculuklarda, İstanbul’dan
her geçişimde hayallerimi boğazdan
aşağıya bıraktım. Gün gelecek kendimi de bu ilim deryasına bırakacaktım.
tım. Derken üniversiteye hazırlandığım son yılımda, üniversiteye giriş sınavları için ülkeme dönmek
zorunda kaldım, ama hep tuzlu ve serin boğaz
kokusu burnumda... İlle de sağlık bölümü dedim,
ille de İstanbul. Tercihimi diş hekimliğinden yana
yaptım ve burnumda tüttürdüğüme doğru, yola
revan oldum. İmparatorluklar gördüm, milletler
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tanıdım. İyi kötü her şeyi tecrübe bildim ilmek
ilmek ördüm gönlüme, iki ters bir düz... Her bilgi
kırıntısını topladım attım heybeme, şükrümle ilme
dönüştü. Meğer ilim tam bir yolculuk haliymiş.
İçimde başlatamadığım bu yolculuğu, yola çıkınca anladım. Allah’ın el-Alim ve eş-Şafi sıfatına nail
olmak dileğim. Allah ilim yolunda yaptığımız seferleri muzaffer kılsın inşallah!

Meğer ilim tam bir yolculuk haliymiş.
İçimde başlatamadığım bu yolculuğu,
yola çıkınca anladım.

Talebe Mart 2016
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Türkmen
Alimler
GÜLSENEM BAŞİMOVA
Türkmenistan- İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi- Ebelik Bölümü

İ

lmi bir ağaç olarak düşünürsek, dallarını saymaya, tatlı meyvesini insan yemeğe yetmez.
Akıldar Cellaleddin Rumi demiş ki:

Sadece o
ağacın meyvesini tadan,

…Sadece o ağacın meyvesini
tadan,
Baki yaşar, olur, bahtiyar adam.

Yüzyıllardır insanların yeryüzündeki yaşamaya duyduğu
merak, yaşam kalitesini artıracak bir etkinliğe girişmesine neden oldu. Gök bilimi,
bilim dalları arasında en eski
olanlardandır. İnsanların gök
yüzüne olan ilgisi, yukarda asılı
duran cisimleri incelemeye itmiş
ve teleskobun bulunmasıyla bu
gözlemler daha etkin bir hal almıştır.
Polonyalı bir astronom Nikolas Kopernik dünyanın ve diğer gezegenlerin Güneş
etrafında döndüklerini açıklamış, tıp biliminin
temelini atan Abu Alı İbni Sina ve tıp biliminin
gelişmesinde etkili Hipokrat Tıbbınbabasıdır.
Fizikçi Albert Einstein enerjinin ışık hızının
karesiyle kütlenin eşit olduğunu ispatlamış,
matematik ve fizikçi Isaac Newton diferansiyal
ve integral hesabın temelini atmış. Bu kişiler
bilim dünyasının tarihinde önemli kişilerdendir. İlim kelimesi ve türevleriyle birlikte Kurani
Kerimde de bir çok yerde geçmektedir. Allah ve
O nun yarattıklarından şuur sahibi olan insan
ve melekler için kullanmıştır.

Baki yaşar,
olur, bahtiyar
adam.

Bilim –İlim aynı anlamda kullanılan ve bir şeyin
doğrusunu bilmek demektir.
Alim İslam’da bir kavram olan ve Kuran’da geçen
Allahın 99 adından biridir. Anlamı çok bilen,
farkında olan, her şeyin en ince noktasına kadar
bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan kişidir. Alimler
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bilim yolunun yolcusudur. Efesli Heraklit filozof
şöyle demiş ‘Her gün yeni bir Güneş dogar.
Yani bir süreklilik bitmeyen yol, kurumayan
ağaç (çınar ağacı) olarak biliyorum.
Ben bu makalemde bizim Türkmen alimlerini,
bilim insanlarını sizinle paylaşacağım. Çünkü
ben, ailemin ve cumhurbaşkanımız G.Berdimuhamedovun sayesinde İstanbul Ünversitesinde
Türkmenistanlı saglık öğrencisi olarak Türkmen
bilim insanlarını öğrenmekten ve onlardan örnek almaktan gurur ve saygı duyuyorum. .

Talebe Mart 2016
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1. Dr.Meredov Muhammet 1930
yılında Lebap vilayetinde dogdu.
Fizik matematik ilimlerin doktoru, Türkmenistan
bilimler akademisinin üyesi devlet işlerinde önemli
yeri olan 1999 –dan HalkaraTurkmen-Türk universitesininprofessory. 9 tane araştırma tezleri var.
Onun seminerleri çok önemli ve birçok alımlerin
doktorasında bu uğurdan araştırma tezlerinde
yardımcı oldu. Differensial denklemleri ve sistemasıiçin klassik ve klassik olmayan problemlerin
doğruluğu boyunca dünyada da en güyçlü uzmanlardan biridir.

2.Meredov Hojamırat 1939 yılında
Türkmenistanın Daşoğuz vilayetinde dogdu.
Fizik matematik ilimlerinde araştırmaci.
1991 yılında Profesörlük verilyor ve
o yıl ani ölümle aramızdan ayrıldı..
Helmholtz denklemi sayılı çözmek boyunca orijinal sonuçalrı yaptı ve bu ugurda onlarca
Çarjev pedagojik institütünde
sayılımetodlarinteoriyasi ve
bilgisayarda kullanılışı boyunca
türkmen matematikçilerin yetişmesine etki etti. Turkmenistandan
dışarda ilk kitabı çikan matematikçidir.

3. Orazov Jumasahet
1945 yılında Mary vilayetinde dogdu.
Matematik ilimlerin araştırmacısı yazdığı tezi Moskova devlet
ünversitesinin derneğinde yayınlandı. 1980 yılnda fizik-matematik ilimlerin doçenti adını aldı.

4. Orazov Meret Bayramoviç
1950 yılında Aşgabatda doğdu.
Fizik-matematik ilimlerin ve ekonomik ilimlerin
doktoru, akademik, devlet işlerinde önemli işleri
yaptı. 2001-den ABD da Türkmenistan Başkonsoluslugunun başkanı. Onun beş tane araştırma tezi
bulunmaktadır. 5 Meret Bayramoviç differensialoperatorlerin spektral teoriyasinda orjinal işleri yaptı.
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Onun seminerleri önemliydi
ve sonuçlarında birçok
alımlarımızın doktorasında bu ugurda
devam etmesinde
etkiliydi.Differensiyal operatörlerin
spektral teorisinde
ve onun mekanik
kullanımında Kostyuchenko, A. G.; Škalikov, A. A.weRadzīēvskiĭ,
G. V. gibi alımlar ile yaptığı
bazı araştırmaları vardır ve
dünyada en güçlü uzmanlardan
biridir.

DrAshyralyevAllaberen 1955’te
Konekesir Türkmenistanda doğmuştur.
DrAshyralyev, matematik alanında
Türkmen bir bilim adamıdır.1977’te Turkmen Devlet
Üniverstiesinden mezun
olmuştur. 1983’te Voronez Devlet Üniverstiesinde ve 1992’te
Ukraine Academy Bilimlerin’de matematik
alanında doktorasını
tamamlamıştır.
1996 yılında Turkmenistan bilim bakanlığı tarafından EN İYİ ÖĞRETMEN
ödülü ile ödüllendirildi.
Prof. Ashyralyevw 2012 yılında İslam Dünyasının
Bilim Akademisinin Bilim adamı seçildi. (IAS)
Hocamız Turkiye sıralamasında II matematık bilim
adamıdır (accordingto ISI Web of Knowledge in
2014).
2015, Dr.Ashyralyev “BİLİM YÖNETMENİ” ödülü
“Merkezi Asya bölgesinde Dünya bilim araştırmacısı” büyük başarı ödüllerin sahibi oldu.
DrAshyralyev bilim ve teknolojiye katkısı Türkmenistan ve türkiye de muazzam olmuştur ve
onun aktiv katılımı ulusal araştırmada , akademik
organizasyonları sırasında ölçülebilir. Ayrıca hocamızın biime ve teknolociye katkısı uluslararası
seviyesine eşit olarak dikkat çeker. Onun kanıtıda
ABD, Almanya, SaudiArabistan, Russiya, Polonya,
ISpaniy, Braziyal, Hungary, Uzbekistan, Azerbai-

Bilimden bahsedilirken ben: ilim İstanbul derim. Nedenmi? İstanbul bir ilim
ocağıdır. Burda çok bilgi sahibi oldum. Tarihin kokusuyla nefes alırken, dünyayı
kendine aşık eden mimarlıklarını görürken, kulağa en hoş gelen ezan sesini
duyarken, kendimi öz vatanımdan uzakta olmadığmı hissettirirken, eskiden
atalarım ılım için ‘Istanbıl medresesi’ diye gelmişken ve ben İstanbul ünversitesi
talebesiyken bu şehir benim için ap ayrı. İstanbula aşığım.
jan, Algeriaand Kazakhstan gibi farklı ülenin bilim
adamlarıyla geçerli ortak araştırmalarıdır.
Benim bu bilgilere ulaşabilmem için Dr.Ashıralyyev
Allaberen hocama, paylaşabilmem için desteklerini
esirgemeyen Seferi- Alem’e minnetdarım!
Bilimden bahsedilirken ben: ilim İstanbul derim.
Nedenmi? İstanbul bir ilim ocağıdır. Burda çok
bilgi sahibi oldum. Tarihin kokusuyla nefes alırken,
dünyayı kendine aşık eden mimarlıklarını görürken,
kulağa en hoş gelen ezan sesini duyarken, kendimi
öz vatanımdan uzakta olmadığmı hissettirirken,
eskiden atalarım ılım için ‘Istanbıl medresesi’ diye
gelmişken ve ben İstanbul ünversitesi talebesiyken
bu şehir benim için ap ayrı. İstanbula aşığım. Bizim
ünversitenin bir misyonu var: İstanbul Unversitesi geçmişden geleceğe bilim köprüsü. Bilim bir

gerçek, hakikat biz gençlere bilimde kendimize
düşen paylardan yararlanarak insanlar için yaşam
için faydalı işler yapmak düşer. Allan Chalmers ‘Bir
insanın bu dünyada mutlu olabilmesi için üç şeye
ihtiyacı var: sevecek birisi, yapacak bir şeyi ve umut
ettiği bir şey. Makalemi türkmen yazarı G.Ezizov un
şiiri ile bitirmek istiyorum:
Mana ynam bilen umyt ber Ykbal
Bana ınam ile umıt ver, kader
Şol peşgeşin durmuşum küreklar
Bu hediyen hayatımı kürekler
Şu esas islegimi bitirsen
Şu önemli isteğimi bitirsen,
Hazirlikçe mana hiç zat gerek dal!
Şimdik bana başga bir şey gerek değil!
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İlim
JAMAL BEGLİYEVA
Türkmenistan - İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü

İ

lim, lügatte bilmek demektir. Bir şeyin sûretinin, şeklinin akılda meydana gelmesidir.

Sulanmayan bitki nasıl ölürse ilimsiz kalp
de öyle ölür. Bizim okumamız da bu sebepten
zaten, sadece iş olsun,para olsun diye değil. Şu
maddi dünyada maalesef bunlar da ön planda
ama biz aynı zamanda ruhunun beslenmesi
için okuyoruz. Özellikle bölümüm Antik Çağa
dayanması benim hem geçmiş ile bugün
arasında köprü kurmamı sağlıyor,
hem farklı kültürleri karşılaştırma
imkanı sunuyor, hem de aslında

Sulanmayan bitki
nasıl ölürse
ilimsiz kalp
de öyle ölür
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insan oğlunun farklı olmadığını ve o zaman bile
insanların ilim peşinde koştuklarını anlamana
yardımcı oluyor.
Müslümanların inanç ve ibâdetle ilgili öğrenmeleri icabeden hususları bildiren şey ilimdir.
Peygamber Efendimiz: „İlim öğrenmek her
müslüman erkek ve kadın üzerine farzdır.“ buyurmuştu.

Peygamber Efendimiz: “İlim öğrenmek her müslüman erkek ve kadın
üzerine farzdır.” buyurmuştu.
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Bir Hayalin
Peşinden Koşarken
MERYEM MURATİ
Makedonya- 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

B

izi Makedonya’dan gurbete taşıyan dert
neydi?

Memleketten, ana kucağından ve baba
ocağından, akranlarımızla oynayıp eğlenecek
çağdayken vazgeçirecek bir sebep olmalıydı.
Bundan tam dokuz yıl önce bir deli cesareti ile
ilmi bahane ederek düştük yollara. Bu kararımı
daha ortaokul sıralarında iken vermiştim aslında.
Hocalar hep sorar ya hani, büyüyünce ne olacaksın diye. Derinden anlamını bilmediğim lakin
birine hoca hanım dediklerinde her seferinde
kulağıma hoş gelen ve beni cezbeden bu meslek vardı aklımda. (hoca/ilahiyatçı) Ortaokulu bitirdikten sonra ailemin şiddetle reddetmelerine
rağmen kararım üzerine yoğunlaşmıştım. Ve bir
gün ailemin haberi olmadan amcamla birlikte
kayıt işlemleri için gereken evrakları gizliden
Türkiye’ye göndermiştik. Birkaç hafta sonra
nihayet beklenen haber gelmişti. Bir akşam
yemeği sırasında amcamın heyecanlı bir şekilde bizim eve gelip müjdeli haberi vermesinin
akabinde hem çok sevinmiştim hem de içimi
bir korku sarmıştı. Bu duyguya gözyaşlarımla
tepki verebilmiştim. Bu sevinci tek yaşamak da
bana dokunmuyor değildi. O gece heyecandan sabaha kadar uyuyamamıştım. Bir bir ardı
kesilmeyen sorular zihnimi meşgul ediyordu.
Amcam, beni oradaki gençlerle aynı teraziye
koyup tarttığında her seferinde onlardan farklı
olmam gerektiğini söyleyerek küçük yaşlarda
beni bu yola hazırlıyordu. Bir tek Türkiye’de
eğitim alırsam her açığımı kapatacağıma inanıyordu.
Bir sonbahar günüydü. Dışarda yağmur, içerde
hüzün vardı. Beni yolcu etmeye gelen bütün
akrabalarım, dayımın soğuk esprisi ( Gökyüzü
bile sana ağlıyor) ardından gözyaşları eşliğinide
beni uğurlamışlardı. İçimde bir sızı ve bu sızı-
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nın gerçek adı gurbet. Henüz neleri arkamda
bıraktığımı bilmeyerek,
kimilerinin ise daima
benimle olacağını
hiç bilmeyecek
O gece heyekadar sarhoş gicandan
sabaha
diyordum. Yüreğime Hem
kadar uyuyamahüzün hem
mıştım. Bir bir ardı
neşe yükleyip
kesilmeyen sorular
bütün özlemlere kavuşzihnimi meşgul
maya duacı,
ediyordu
yolculuğuna
devam eden
bir seyyah misali
yollara düştüm.
Yorucu ve Sıkıcı bir yolculuğun ardından ertesi gün
saat 14.00 gibi Bursa’ya varmıştık çok şükür.
Yurda yerleştik. Tanışma faslını geçtikten sonra
yorgunluğumuzu atmak için o gün yaptığımız
tek şey uyumaktı. Sabah namazını cemaatle
kılmak için bizi saat 06.00 da kaldırmışlardı.
Namazdan sonra tesbihat yapılıp kuran okun-

Henüz neleri arkamda bıraktığımı
bilmeyerek, kimilerinin ise daima
benimle olacağını hiç bilmeyecek
kadar sarhoş gidiyordum. Yüreğime
Hem hüzün hem neşe yükleyip bütün
özlemlere kavuşmaya duacı, yolculuğuna devam eden bir seyyah misali
yollara düştüm.

muşu. İşte ilim tam da o noktada benim için
başlamıştı. Okulun ilk haftası yeni çevremize
uyum sağlamak ve hocalarla tanışmakla geçiyordu. Daha önce ailemde görmediğim ilgiyi
hocalarımdan görünce şaşırıyordum. Matematik
dersindeki rezilliğimi anlatmadan da geçmek
istemem. Bizim kültürümüzde büyüklere ‘’siz’’
denmez ‘’sen’’ denir. Ben de sınıfın ortasında
matematik hocasına “sen” diye hitap edince
hocanın bana en fazla tepkisi gülümsemek
olmuştu. Çok sevilen okulun yürüyen Kur’an’ı
kerimi diye lakap taktığımız kur’an hocamızın
ilgisi ile herkesin çekindiği tarih hocamızın ilgisi
bize ayrıydı. Tuhaf olan şuydu tanımadığım bu
adamlar bizi daha ilk haftalardan niye bu kadar
çok seviyordu? Üstelik hatalarımızı görseler de
hiç kızmıyorlardı. Kardeşliğin ve Allah rızasının
tam anlamıyla ne demek olduğunu bilmediğimden kaynaklanıyordu bu. Bir yandan kültür şoku
bir yandan farklı bir eğitim sistemi bize çok ağır
geliyordu. Kaç gece sabaha kadar hıçkırıklarla
anne diye ağladığımı sayamıyorum bile. Bizi en
çok etkileyen ise tarih ve edebiyat dersleri idi.
Daha önce bu denlisini duymadığımız edebiyat ve tarih derslerindeki heyecanımız ve pür
dikkatimiz hocalarımızla olan diyaloğumuzu
daha da arttırıyordu. Aynı ecdadın torunları
ama birilerinin isteği üzerine değerlerinden
kopmak zorunda kalan iki ayrı bölge çocukları.
Her şeyi kitap okumaya başlamakla anlamıştık.
Dini, tarihi, edebi kitaplar okuyor, her okuduğumuzu da hayatımıza geçirerek kenedimizi
günden güne geliştiriyorduk. Böylelikle her
geçen gün bu ilmin lezzetini daha da alıyorduk. Benim ilk okuduğum kitap N.F.Kısakürek’in
“Çile” kitabıdır. Onun öncesinde kitap okuma
alışkanlığım yoktu. Kitabın içindeki dörtlükler
beni benden almıştı. O gün bugündür kitapları
elimden düşürmedim. Başta demiştim ya bu
ilim yoluna aşkla koyulduk diye. İmam Hatipli
olmanın gururunu her geçen gün biraz daha

Son zamanlarda nedensiz bir hastalığa yakalanan İslam Coğrafyasını iyileştirmek için ilim bizim rehberimiz
olacaktır. İlim kendini bilmektir diyen
Yunus Emrelerin de bu zamanda
tekrar zuhur etmesini Allah’tan niyaz
etmekteyim.
idrak ediyorduk. Çünkü Türkiye’de İmam Hatipli
olmak, peygamber mesleğini icra etmek için
atılan en büyük adım olduğu düşüncesindeydik.
Dinini, kitabını anlamak, anlatmak, bildiklerini
insanlara bildirmek için en yüce fırsattır. Dolu
dolu geçen, her gününde ayrı bir anlam yüklü
olan imam hatip ve Bursa günlerimi anlatmaya
kalksam roman olur gibime geliyor. Şimdi İlahiyat okuyan ben, bu topraklarda dokuz yıldır
ikamet etmekteyim. Hayatım da yaşadığım her
türlü güzel değişimi giyim-kuşam, yeme-içme,
dünyevi-uhrevi yaşam vb. birçok güzel değişimi
Türkiye’de aldığım eğitime borçluyum. Bu denli
güzel insanların bizlerin ülkelerinde olmaları
için neler vermezdik ki. Bu yönden arkadaşlarımızı çok şanslı buluyor onlarla birlikte bu
değerlerin farkında varmak ve sımsıkı sarılmayı
hedefliyoruz. Son zamanlarda nedensiz bir
hastalığa yakalanan İslam Coğrafyasını iyileştirmek için ilim bizim rehberimiz olacaktır. İlim
kendini bilmektir diyen Yunus Emrelerin de bu
zamanda tekrar zuhur etmesini Allah’tan niyaz
etmekteyim. Türkiye’m, bu zaman zarfında ben
seni ve özellikle bana yüklediğin değerleri çok
sevdim. Bilirim senin tarafından da çok sevildim.
O yüzden sana ve içindeki güzel insanlara her
anlamda müteşekkirim.
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İrfan ve
İnsan
NOOREİN OMAR
Tanzanya - İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi

EL-ALİM

Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz.

Bilen demektir. Allah alimdir. İlmi, ezeli ve ebedi olup bütün kâinatı ve
her şeyi kuşatmıştır. Hiçbir şey
onun ilminin dışında kalamaz.
De ki: BilenPerdesiz güneşe karşı zemin
yüzündeki eşyanın gizlenlerle bilmeyenmesi mümkün olmadığı
ler bir olur mu?
gibi, o Alim-i Zü-l Celalin
nur-u ilmine karşı eşyanın
Dogrusu ancak
gizlenmesi de mümkün
akıl sahipleri
değildir. Çünkü her şey
şuhud dairesindedir, her
öğüt alırlar.
şeye nüfuzu vardır.
(Zümer 9)

Allah u Teala Kuran-ı Kerimde ilim ve irfan hakkında şöyle
buyuruyor:

Her şeyin bir yolu var. Cennetin yolu ilimdir.
İlmin yarısı, soru sormaktır.
İslam alimler hikmet hakkında şöyle söylüyor:
Kalbine ilahi bir nur penceresinin açılmasını
isteyen şu dört şeyi yapsın:
1- Günün belli bir vaktinde yalnız kalsın ve
huzura dalsın.
2- Midesini pek fazla doyurmasın.
3- Sefih kimselerle düşüp kalkmayı bıraksın,
kötü kimselerle düşüp kalkmasın.
4- İlimleriyle yalnız dünyalık arzu eden kimselere yaklaşmasın. (İmam Şafi)
İlim, ezber edilen şey değil, ezber edilen şeyden
temin edilen faydadır. (İmam Şafi)
Bilgi edinin, huzur ve haysiyet öğrenin. (Ömer
ibn hatab)

Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahiretten çekinen, Rabbinin rahmetini dileyen kimse inkar eden kimse gibi
olur mu? De ki: «Bilenlerle bilmeyenler bir olur
mu? Dogrusu ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.
(Zümer 9)
Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak
akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar. (Bakara 269)
Peygamber efendimiz de şöyle buyuruyor
İlim öğrenmek kadın, erkek herkese farzdır.
İlim Çin’de bile olsa gidiniz.
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Allah rizasi için yararlı bilgi edinmek ıbadettir,
Bilmek Allah karşı korkumuzu attırır,
Bilgiyi aramak cihattır,
Bilgiyi öğretmek sadakadır,
Bilgiyi tekrar etmek zikridir,
İlimden dolayı Allah’a tanırız ve ona ıbadet
ederiz. (İbn Taymiyah)
Bilgi benim arkadaşımdır, ben nereye gidersem
o benimledir, kalbim onu muhafaza ettiğim
yerdir. (Ali RA)
Knowledge is my companion, it is with me
wherever I go. My heart is its container, not
the bookshelf.

Her şey önce düşüncelerimizi değiştirmekle başlar.Kendimize bir soru
sormakla başlar. Yaptığımiz bir fiil
Allah’a yönelik mi? Bunu ancak bilgiyi irfan seviyesine getirmiş olan
düşünür ve hayatını buna göre şekillendirir
İlim bilmek demektir, ama irfan anlamaktır. Alim
bilir ama Arif anlar. Herkes bildiğini anlamayabilir, anlamak için, arif olmak için ciddi emek sarf
etmek lazim. Allah’ın ismi Alim’dir Arif değildir,
çünkü Allah bir şeyi emek vererek anlamaz.
Sindirilmiş bir bilgiye irfan denir. Insan önce
ilmi yer ondan sonra sindirir. Onun için her ilim
irfan olmaz ama her irfan ilimdir.
Bilgi ile takva arasında ilişki vardır. Takva bilginin
ve aklin zemininde duyguyu kontrol eder. Takva
ile duygu dunyamizi inşa ederiz. İrfan da duygu
hızasında hissettiğimiz bilgidir, yani kalbten anladığımız bilgidir. İrfan olan bilgi bizde mutlaka
sorumluluk şurumuza ilave birşey getirir. İrfan
sahibi sorumluluk artıran biridir.

tığımiz bir fiil Allah’a yönelik mi? Bunu ancak
bilgiyi irfan seviyesine getirmiş olan düşünür
ve hayatını buna göre şekillendirir. Bir örnekle
bunu açıklayabiliriz:
Bir doktor olarak almış olduğum bilgilerimi
Allah razı olacağı şekilde kullanmak. Buna ilk
önce tıbbı çok iyi bilmekle başlarım yani emek
sarf ederek ve sabr ederek öğrenmek. Sonra
estetik bir şekilde öğrendiklerimi uygulamak,
özümsemek ve insanları merhametle tedavi
etmek. Hastalara doğru bilgiyi aktarmak, haksız yere maddi kazanç sağlamamak. Benim
bölümümde ne eksikse onu yerine getirmek
için çalışmak.

Her şey önce düşüncelerimizi değiştirmekle
başlar.Kendimize bir soru sormakla başlar. Yap-
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İstanbulda
Sabahlar
ROŞENGÜL ABDUSSELAM - Doğu Türkistan Özerk Bölgesi
Çeviri: MÜNEVVER AKSU - İstanbul Teknik Üni.İnşaat Mühendisliği
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S

abahları İstanbul’da oluşum
Karanlıklarda uyanışım ve güneşi bekleyişim
Ekmekler, tereyağı ve peynirler ara
Uzak vatandaki kahvaltıları unutuşum
İstanbul’u yaşamak için değil, kalbimi yaşamak
için.
Hayatta renk kalmadı deme, buralarda oluşum
İçimde solmuş renkleri çizmem için ..
Camiler önünde nasıl ağlasam,
Denizlere baksam, ufuklara uzansam,
İşitirim seslerimi en derinlerden,
Çaresiz kuşlar gibi dualara yönelsem.
Eh! bir değil bin canı var İstanbul,Hayatım sende
yazılmakta ,

Günlerim sende rızıklanmakta .
Belki silinir sende bütün mektuplarım.
Hiç okuyamaz insanlar var uzakta .
Ömrümün imtihanlarını yaşamaktayım,
Acılarımla gülmeye mecburum ,
Gözlerimdeki yaşları her kelimeye sakladım,
Her cümlede kanar iydim, bin bir kere kanadım ..
Ama sana sonsuz şükürlerim var ya Rabbi,
Senden başkasının olmadığı bir kalbi, ömrü,
Senden başkasının olmadığı param parça içimi,
Senden başkasının olmadığı gece ve sabahı,
Doya doya istanbulda yaşadım.
Eh, bir değil bin ruhu var İstanbul,
Her sülketinde bir şiir ,
Her nefesinde yağar nur.
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Marie Curie
AYA ALİ BACHA
Suriye - Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü

Y

abancı bir ülkeden geldim. Fizik bölümünde ikinci sınıf öğrencisiyim. Marie
Curie (1867-1934) hikayesinden etkilendiğim için bu yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum.
Marie Curie adı Charles Darwin, Albert Eisntesin ve Louris Pasteur kadar iyi bilinir. Marie
Curie 7 Kasım 1867’de Varşova’da doğdu ve
Marie ismiyle vaftiz edildi. Sofia, Jozef, Branzislawa, Helena ve şimdiki yaşam öykümüzün
kahramanı Maria Salomea adına beş kardeşleri vardı. Maria doğduğunda babası erkek çocukların gittiği lisede matematik ve fizik profesörüydü. Maria Curie Paris’in fin-de-siecle*
(19. Yüzyıl sonu) hovarda hayatına çok karşı
olmasına rağmen diğer öğrenciler gibi üniverstie yakınlarında bir çatı katı kiraladı. Doğa
bilimleri derslerine giriyordu. İlk başlarda hem
dil açısından hem de temel matematik bilgisi eksikliğinden dolayı zorluk çekti. Bununla
beraber sonunda mezun oldu. Fizikçi Pierre
Curie ile tanıştı ondan sonra 1895 yılında Sceaux belediye binasında medeni nikah töreni
ile evlendiler. Marie’nin kocası Pierre birinci
sınıf bir fizikçiydi. Farklı sıcaklıklarıdaki fark-

tı. Marie 1897’de tez konusunu bu alandan
seçti. Matematikçi Henri Paincare Curielerin
çalışmalarından çok etkilemiş ve nüfuzunu
kullanrak Pierre’in
bu göreve getiMarie bilim alarilmesini sağnında Nobel ödülü
lamıştı. Marie
de sevres’dekazanan ilk kadındı.
ki ileri düzey
Daha sonra Marie
kadın okuradyum ve polonyulunda
yarı
zamanlı fizik
mu keşfetmesinden
öğretmenliği
dolayı ödülü kazateklif edildi. 28
Mart
1902’ye
nan ilk kişi oldu.
gelindiğinde bir
gramın
yalnızca
onda biri kadar radyum klorür ayrışmıştı. Radyum,
uyranyumdan bir milyon kez radyoaktifti. Marie’nin
doktora tezini bitirdikten sonra girdiği sözlü
sınavda duygusal anlar yaşandı. Bu sınavdan
sonra Marie’nin üniversite de Paris’de fizik
bilimi doktura olduğunu ve tres honorable
payesi aldığını açıklayınca orada bulunana
ailesi, arkadaşları, öğretmenlik yaptığı pkuldan gelen kız öğrenciler ve diğer birçok destekçisinden oluşan kalabalık, bir alkış kopardı.
1903 yılı Nobel Fizik ödülüyle uluslararası üne
kavuştular. Marie bilim alanında Nobel ödülü
kazanan ilk kadındı. Daha sonra Marie radyum
ve polonyumu keşfetmesinden dolayı ödülü
kazanan ilk kişi oldu.
Marie 4 Temmuz 1934’te altmış altı yaşında
öldü ve Sceaux’daki mezarlıkta Pierre’in yanına defnedildi.

lı maddelerin manyetik özellikleri alanında
araştırmalarda öncüydü. Röntgen X ışınlarını
1895’te keşfettikten sonra birçok bilimci bu
ışınların özelliklerini incelemeye başlamış-
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Seyyid Kutub
SAADA FARAH NOUR
Cibuti- İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü

B

en Seyyid kutup 49 yıl önce Mısır mahkemesinde yaptığı son konuşmayı hatırlatmak istedim: “Kim bu davetin yoluna
girmek isterse, bilsin ki bu davet onu mala
ve paraya götürmez..” bunun Seyyid Kutup
şöyle açıkladı: Kesinlikle bilsin ki bu davet onu
makama götürmez. Kesinlikle bilsin ki bu davet
onu makama götürmez. Nefsini alıştırışın ki bu
davet onu yeryüzünde bir mevkiye götürmez.

Şayet bir mevkiye götürecekse götüreceği
mevki Allah’ın yanındaki mevkidir. Kim bu davetin yolunda gitmek isterse bilsin ki (vizaret)
bakanlık ondan gitti, imaret ondan gitti, mal
para ondan gitti, dünyalık bir mevki ondan gitti.
Ona bunlardan daha değerli olan kaldı. Ona
celal ve ikram sahibi rabbinin Rızası kaldı. Hiç
kuşku yok ki bu davetin yolu çok zor.

KARDEŞİM SEN ÖZGÜRSÜN

Ve yerlerine dayanmış dağları,kayaları parça
parça ederim

Kardeşim sen prangalara vurulsan da özgürsün
Sen Allah’a bağlandığın zaman
Sana kölelerin tuzağı ne zarar verebilir ki
Kardeşim karanlığın(küfrün) ordularını kökten
sileceksin
Ve bununla yeryüzünde bir fecr doğacak
Sen ruhunu fecrin doğuşuna teslim et
O zaman fecrin bizi uzaktan karşıladığını göreceksin

Yarın bu silahımla Siyonistlere karşı savaşacağım
Taki(küfrü) yeryüzünden yok edinceye kadar
Ben rabb ve din için intikam alacağım
Yılmadan resul ve sünnet üzerine devam edeceğim
Ya dünyayı kuşatacak zafer
Ya da Allah a sunulacak Şehadet
Kesinlikle kardeşim ben savaştan yılacak değilim

Kardeşim muhakkak ki ellerinden kanlar akmıştır

Silahımıda kenara atacak değilim

Ve zillete mahkum olmaktan yüz çevirmiştir

Şayet kardeşim ben ölürsem şehidim

Muhakkak ki bir gün o şehadet aşıkları

Sen de övülmüş bir zaferle devam edersin

Ebediyet kanı ile cennete yükselecektir

Şayet kardeşim ben ölürsem şehidim

Kardeşim sana ne oluyor ki savaştan bıkmışsın

Sen de övülmüş bir zaferle devam edersin

Ve omzundan silahını atmışsın

Kardeşim yürü tereddüt etmeden arkana bakma

Söyle bana kim fedakarlık edecek ve yaraları
saracak

Senin yolun kanla boyanmıştır

Ve yeniden sancağımızı kim dalgalandıracak
Kardeşim muhakkak ki ben bugün sarsılmaz
dayanağa sahibim
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Oraya buraya aldırış etme
Allah tan başkasına boyun eğme
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Bosnada Beş Asırlık Eğitim Geleneği

Behrambey Medresesi
SABİNA YUSUFOVİÇ
Bosna Hersek - İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü

B

osnadaki Medreselerin tarihte yeri ve
önemi:

Bosna-Hersek, Fatih Sultan Mehmed tarafından 1463 yılında fethedilerek Rumeli eyaletine bağlı bir sancak statüsüyle Osmanlı İmparatorluğu’na katılmıştır. Osmanlılar Bosna’ya
İslam dinini getirmesiyle ve oradaki yaşayan
toplumun bu dini kabul etmesiyle birlikte din
eğitimi verecek kurumlar açılıyordu.
Medreseler klasik Osmanlı eğitim sisteminin
en üst seviyesini oluşturmaktaydi. Medrese
mezunları muslüman halkı entelektüel ve idari
tabakasında temsil ediyorlardı. Sonradan ülkeyi yöneten sistem değişerek bu görev de
değişiyordu.
Saraybosna’da en eski medrese XVI. yüzyıl başlarında kurulmuştu. Gazi Hüsrev Bey tarafından
yaptırılan bu medrese kütüphanesiyle birlikte
hâlâ ayaktadır. Öğrenciler eğitimini ilk olarak
sıbyan mekteplerinde alıp, 12-16 yasları arasinda
bu eğitimi medreselerde devam ettiriyorlardı.
Sayıları 100’e yaklaşan medreseler ile birlikte
Bosna Hersek’te çok canlı bir eğitim hayatı
olduğunu söyleyebiliriz, ama Osmanlı’nın gerilemesiyle beraber bu sayının da yavaş yavaş
azalmaya başladı. 1876’da Bosna’nın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu kontrolüne
geçmesiyle beraber bu gerileme hız kazanmış,
ancak Avusturya-Macaristan idaresinin dini
eğitime yönelik şiddetli bir baskısı olmamıştı.
Asıl sıkıntı 1945’de Yugoslavya’nın kurulmasıyla
başladı. Bu dönemde faaliyet gösteren 33 medreseden 32’si kapatılmistir.
Şu anda Bosna Hersek’te faaliyet gösteren 3
İlahiyat Fakültesi ve 6 medrese var. Açılan bu
medreseler 90’lı yıllardan sonra tekrar faaliyete
geçtiler ve idareleri Bosna-Hersek İslam Birliği
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tarafından sağlaniyor. Medrese eğitiminin içeriğinin %30 dini ilimler, %20 dil (Boşnakça, Arapça,
İngilizce, Türkçe seçmeli), %20 matematik, fizik,
kimya, biyoloji, %11 sosyal bilimler ve kalanını
da diğer dersler oluştuyor. Medrese diploması
Bosna’daki bütün üniversitelerde geçerlidir ve
öğrenciler medreselerden mezun olduktan
sonra istediği herhangi bir bölüme gidebiliyor.
Kominizm döneminde medrese diploması devlet tarafından taninmiyordu, mezunları sadece
İlahiyat fakültesine gidebiliyorlardi, ardından da
imam olabiliyorlardi. Hatta sistem tarafından
ilkokul mezunu olarak kabul edilliyorlardı.
Medreselerde hocalar terbiyeli iyi birer Müslüman yetiştirme amacıyla çalışmaktadır. Ayni
zamanda Bosna’da din eğitimi ilk okullarda
veriliyor, ve buna ek olarak okulun dışında,
camilerde, 5-15 yas arası çocukların gittiği din
eğitimi veren mektepler var, ve bunun sayısı
200’e yakındır.

Geçmişten Günümuze
BehramBey Medresesi
BehramBey Medresesi 1626 çalışmaya başlıyor.
Medresenın binası 19. asırın sonunda ArapMağribi tarzında yapılmıştır. Uzun tarihi boyunca bir
kaç defa restorasyon görmüş ve genişletilmiştir.
İkinci dünya savaşında medrese zor şartlar altında eğitimi sürdürdü. Savaştan sonra ülkenin
hükümeti değiştiği , ve dini eğitime karşi olduğu
için 1949 yıllında medrese kapatılmış, ve binasi
1974 yıllında yıkılmıştır. O zamandaki alimlerin
kurtarabildiği sadece medresenin ana kapısı.

Medrese 44 sene kapalı kaldı ve kimsenin beklemediği zamanda, savaşta, 1993 yılında medrese
yenilenmiş, ve Allah’a şükür bügün de faaliyette.
Bosna Hersek’in kuzey doğudaki BehramBey
Medresesi o bölgedeki en eski okuldur. Medrese
öğretim elemanlarının çabalarıyla, çocukları
İslam’a gore yetiştirip aynı zamanda onlara
hem dini hem dünyevi eğitimi vererek Tuzla
eyaletinde son 10 senede en başarılı okulu
olmuştur. Medrese’de eğitime ne kadar önem
veriliyorsa, ondan daha fazla guzel ahlaklı insanlari yetiştirmek için uğraşılıyor.
Bu sene 339’uncu mezuniyet programında
toplam 140 kişi mezun olmuştur. Okulda toplam
512 kişi eğitim görmektedir.
Okulun bahçesi ve içi çok güzel tasarlanmıştır.
Okuldaki her öğrencinin ve öğretim elemanının
okul giriş kartları var, ve bu kartlar yardımıyla

okula giriş ve çıkış kontol ediliyor, çünkü bazı
kapılar sadece bu kartla açılir. Aynı zamanda
ziyaretçiler danışmada kimliğini bırakılmaktadır.
Bunların hepsı okuldaki öğrencilerin güvenliğini
sağlamak amacıyla yapılıyor.
Daha kaliteli eğitim almak için öğrenciler haftada 5 gün okuldaki kampüste mevcut olan
yurtlarda kalmaktadir. Okulda öğrencilerle hocalar 24 saat ilgileniyor. Dersleri veren hocaların
yanında, öğrencilerin edebiyle ilgilenen hocalar
da var. Gece her hangi bir anda öğrencilerin
ihtiyaçlara karşılayan nöbetçi hocalar da çalışmaktadır. Medrese’de hafızlari yetiştirmek
için çalışan hocalarımız var, ve 1993 ten sonra
medresede 41 hafız yetiştirilmiştir.
Eğtimin kalitesinin artması amacıyla Behram
Bey Medresesi İstanbul’daki İmam Hatip ‘Aziz
Bayraktar’ lisesiyle kardeş okul olmuştur. Eğitim
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yılı içinde en iyi öğrenciler birbirini ziyaret edip
okuldaki tecrübelerini paylaşıyorlar. Bu sene
Medrese’de Türkiyeden gelen bir öğrenci eğitim
görmektedir. Aynı zamanda Behram Bey Medrese mezunlarından Türkiye’deki üniversitelerde
40’a yakın öğrenci eğitim görmektedir.
Behram Bey Medresesinin kampüsünde cami,
kütüphane, yemekhane, spor salon, kız ve erkek
yurdu bulunmaktadır. Öğrenciler beş vakit na-

mazı camide cemaatte kılmaktadır. Her namazı
beş yüz kişilik cemaatte kılmak özel bir duygu ve
atmosfer oluşturuyor. Ezan okununca herkesin
abdest alma telaşı ve camiye gitmesi, medrese
mezunların hayatları boyunca taşıyacakları en
güzel anıları. Öğrencileri burda motive eden
dindir, çünkü Allah’a inancımız varken gerçekleştirilemeyecek hiçbir şey yok.

Bosna Hersek’in kuzey doğudaki BehramBey Medresesi o bölgedeki en eski okuldur. Medrese öğretim elemanlarının çabalarıyla, çocukları İslam’a gore yetiştirip
aynı zamanda onlara hem dini hem dünyevi eğitimi vererek Tuzla eyaletinde son 10
senede en başarılı okulu olmuştur. Medrese’de eğitime ne kadar önem veriliyorsa,
ondan daha fazla guzel ahlaklı insanlari yetiştirmek için uğraşılıyor.
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Öğrenciler beş vakit namazı camide cemaatte kılmaktadır. Her namazı beş yüz
kişilik cemaatte kılmak özel bir duygu ve atmosfer oluşturuyor. Ezan okununca
herkesin abdest alma telaşı ve camiye gitmesi, medrese mezunların hayatları
boyunca taşıyacakları en güzel anıları.

Talebe Mart 2016

35

Benim Adım
Dünya
SUMEJEH İSMAİLOVSKA
Makedonya - Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü

M

erhaba,
Benim adım Dünya.

Varolduğumdan bu yana çeşitli evreler
görmüş, iklim değişikleri, savaşlar, imparatorluklar
ve pek çok şey daha görmüş geçirmiş ve geçirecek olan bir dünya.
İnsanların çeşitli gelişimlerine, oluşumlarına, keşif
yolculuğuna ve ilim serüvenine şahitlik etmekte
olan dünya.
Şimdi de insanın bu serüvenine uzanalım biraz.
İnsanoğlu, farkettiği her şeyi keşfede keşfede
görmüş, bulmuştu aslında. Keşfettikçe öğrenmiş,
öğrendikçe var etmiş, oluşturmuş ve geliştirmişti
adeta.

Zaman içinde kaybolmuş, gelişmiş veya
alışılagelmiş tüm bilgiler pratiğe dökülmüş yerini yenilerin alacağı
Alem ile ilim serükeşifler süreci de devam etmekveni arasındaki insan
teydi.

için Dünya, Hasan Basri’nin de dediği gibi
‘Dünya ya yitirilmekte
olan bir nimet ya da
gelmekte olan bir
beladır.’

İnsanların yaşamlarının, toplumsal normların çerçevesinde ortaya koydukları gelenek
göreneklerinin ve kültürlerinin
gelişmesi farklılıkları da biraraya getirmişti. Farklılıkları ortaya
çıkardığı ve ayrıştırdığı toplumlar
oluşmuştu.

Toplumların siyasi, dini, iktisadi, idari,
sanatsal, sosyal ve birçok açıdan bir çok alanda
gelişimlerini izleyen süreç ise yaşamın oluşumunu
ve insanın var olanı keşfedişidir. Bu keşfediş süreci
ilmin ilk tohumudur. Merak duygusu ile başlayan
keşfediş sürecinin ürünüdür ilim. İnsan küçük
bir cisim olduğunu sanır ancak en büyük alem
insanın içinde saklıdır. İçindeki alemin sırrına
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Dünya’nın ve Alem’in her zerresi
keşfedilmeyi bekliyor. Bu keşif, insanoğlunun tüm gelişmişliğinin kaynağı ve yolculuğunu oluşturuyor ve
oluşturmakta. Her geçen gün gelişen
Dünya’da keşfedilen bir okyanusta,
bir deryada, bir damla olma çabasında insan.
vakıf olan insanı ise alemin ilmine talib olmuştur.
Bu ilim ile medeniyetler inşa etmeyi başarmıştır.
Alem’in Keşfi
Dünya’nın ve Alem’in her zerresi keşfedilmeyi
bekliyor. Bu keşif, insanoğlunun tüm gelişmişliğinin kaynağı ve yolculuğunu oluşturuyor ve
oluşturmakta. Her geçen gün gelişen Dünya’da
keşfedilen bir okyanusta, bir deryada, bir damla
olma çabasında insan.
Bu dünyayı keşif aynı zamanda insanın kendini
bilmesi ve kendini keşfetmesidir. İşte ilim bu serüvenin diğer adıdır. İlim, insanın keşif süreci olduğu
kadar da anlamdır. Anlamı idrak etmektir! Var
olduğunu her anda var olanı idrak edebilmektir.
Alem ile ilim serüveni arasındaki insan için Dünya,
Hasan Basri’nin de dediği gibi
‘Dünya ya yitirilmekte olan bir nimet ya da gelmekte olan bir beladır.’
Velhasıl kelam, ‘Mevla görelim neyler, neylerse
güzel eyler.’ diyerek hayırlar diliyorum. İnsanlık
adına, ilim yolcuları adına.
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İlmin
Kıymeti
TOLEUZHAN GALIYEVA
Kazakistan - İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

B

en Toleuzhan Galiyeva, Kazakistan’dan
Türkiye’ye İslam ilimlerini öğrenmeye
geldim. Bu konuda arkadaşlarımla sohbet
ettiğim zaman çoğu merakla sorarlar, Kazakistan’da İslam ilimlerini öğretmiyorlar mı? diye.
Senelerce Rusya sömürgesi altında olduğumuzdan dolayı, Kazakistan’ın resmi dini İslam
olmasına rağmen, genel olarak halk İslam dinine göre yaşamıyor. Ateist komünist rejimin
dilimizi ve dinimizi unutturma amaçlı çalışmaları, kalplerimizdeki imana dokunamamıştır.
Bugün de halkımızın her ne kadar bir kısmı
İslâm’ı yaşayamasa da kendilerinin Müslüman
olduklarını biliyorlar ve dilleriyle ikrar ediyorlar.
Allah’a şükür artık 25 senedir Bağımsızız. Ve
yavaş yavaş çocuğun yürüdüğü gibi dinimizi
öğrenmek ve yaşamak çabasındayız. Bağımsızlığımızın hemen akabinde kurulan Diyanet
İşleri Başkanlığımızın desteklemesiyle camiler
inşa edilmeye başladı. Medreseler açıldı. Yine
de bazı bölgelerde Rusya sömürgesinden kalan
etki hala silinememiştir. Bu etkinin aşılması için
biraz zaman gerekli. Şu an gençlerin çoğu İslam
ülkelerine İlim öğrenmek suretiyle hicret etmektedirler. Kimisi Mekke, kimisi Türkiye, kimisi Mısır,
kimisi de Ürdün gibi İslam ülkelerine gittiler..
Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de de mealen buyurdu ki: Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkekler dışında elçi göndermedik. Eğer
bilmiyorsanız, o halde zikir ehline sorun. (Enbiya
/ 7) Bu ayet-i kerimedeki zikir, ilim anlamınaq
gelir. Bu ayet-i kerime, bilmeyenlerin, âlimleri
bulup onlardan sorup öğrenmelerini emretmektedir. Böylece, biz de ilim yolunu arayarak
Türkiye’ye geldik. Ebu’d Derda (r.a) Rasulullah
(s.a.v)’ı şöyle buyururken işittiğini söylemiştir:
Her kim, ilim öğrenmek üzere bir yola girerse
Allah onu cennete giden bir yola sevk eder.
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Melekler yaptığından hoşnut oldukları için ilim
talebesinin üzerine kanatlarını gererler. Sudaki
balıklara varıncaya kadar gökler ve yerdekiler
alim için istiğfarda bulunurlar. Alim kimsenin
abid kimseye üstünlüğü, ayın dolunay gecesinde yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Şüphesiz ki
alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler ise ne altın ne gümüş bırakmışlardır. Onlar
miras olarak ancak ilmi bırakmışlardır. Her kim

İlim öğrenmekten maksat, bilginin
insanoğluna rehber olması ve öğrenilen şeylerle aydınlığa kavuşturulmasıdır. Üstünlük ve şeref ilimdedir.
ilmi elde ederse gerçekten büyük bir pay elde
etmiştir. İlim öğrenmenin fazileti çoktur. Çünkü dinimizin ilme verdiği önemi Peygamber
Efendimizin: İlim öğrenmek her müslüman
erkek ve kadın üzerine farzdır, hadisinden
anlarız. Allah Resulünün bu mübarek sözleriyle müslümanlara farz olduğunu açıkladığı
ilim, muhakkak ki dünya ve ahiret saadetini
kazanmalarına yarayacak olan yegane yoldur.
Bu hadise dayanarak her müslüman erkek ve
kadının inanç ve ibadet bakımından kendisine
lazım olan meseleleri öğrenmesi farzdır. Hatta
Peygamber Efendimiz, beşikten mezara kadar
ilim öğrenmemizi öneriyor. İlmin ne kadar çoksa
imanın da o kadar güçlüdür. Aldığın ilim kadar
onunla amel etmek de bir o kadar önemlidir.
Bizim üzerimizdeki farz, öğrendiğimiz ilmin
zekatını vermektir. Çünkü İlim öğrenmek ve
öğretmek çok önemlidir. Hadis-i şerifte şöyle
belirtiyor: Allahü Teala ilim verdiği alimlerden

de Peygamberlerden aldığı misak gibi, ilimlerini
saklamayıp insanlara açıklamaları için, söz almış ve “Rabbinin yoluna hikmetle güzel öğütle
davet et!” buyurmuştur. Evet, önderimiz ilmin
arttırılmasını istemişse bizler de bunu içtenlikle istemeli ve bunun gereğini yapmak için
gayret göstermeliyiz. Çoğu zaman vaktimizi
boş harcıyoruz, israf ediyoruz ve faydasız olan
şeylerle uğraşıyoruz. Halbuki yemeye, içmeye,
gezmeye, uyumaya nasıl vakit ayırıyorsak ilme
de gereken vakti ayırmalıyız.
Allah, Nisa süresinin 162. ayetinde şöyle buyuruyor: Fakat içlerinden ilimde derinleşmiş

olanlar ve müminler, sana indirilene ve senden
önce indirilene iman edenler, namazı kılanlar,
zekâtı verenler; Allah’a ve ahiret gününe inananlar var ya; işte onlara pek yakında büyük
mükâfat vereceğiz. Bu ayetten ilim konusundan
çıkardığımız mana ilim almaktan ziyade onu
derinleştirmektir. Bildiğimizle durup kalmamaktır, onu geliştirmektir. Çabalayıp gayret
göstermektir. Tüm çalışmaların mükafatını
Allah verir. Hadis-i Şerifte: ”İman çıplaktır; onun
örtüsü takva, süsü haya ve meyvesi ilimdir.”
buyurulmuştur. Hadiste belirtildiği gibi Allah
hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmaz. Her insan
yaptığı işin amellerinin karşılığını alır. Yine bir
hadis-i şerifte: ”Her kim ilim öğrenmek için
evinden çıkarsa yerde ve denizde olan tüm
mahlukat onun için istiğfar ederler.” Ne mutlu
ilim öğrenene ki bütün mahlukat onun için
tövbe ediyor. Öyleyse, mutlu olanlardan olmak
için ilim öğrenelim. İlim de alimden öğrenilir.
Bir talebenin, ilim öğrenebilmesi ve doğru yolu
bulabilmesi için, bir öğreticiye ihtiyacı vardır.
İhtiyaç halinde bilmeyenler, bilenlerden sormalı,
bilenler de bilgisini gizlememelidir! Hadis-i şerifte buyurdu ki: Alimin bildiğini söylememesi,
cahilin de bilmediğini sormaması helal değildir.
Çünkü Allah-u Teala, “Bilmiyorsanız, ilim ehline

sorun” buyuruyor. Allah-u Teala Kuran’ı Kerim’de buyurduğu gibi: De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir.
(Zümer / 9) Bizim de cahil olmayıp müslüman
kalmamız, gelecekteki nesillerimizi içimizdeki
ve dışımızdaki kâfirlere kaptırmamamız için,
birinci ve en lüzumlu çare, her şeyden önce
Kuran’ı okumayı, anlamayı ve onunla yaşamayı,
amel etmeyi öğretmektir.
Kafir milletler müslümanları yenebilmek için
önce onları çözmeye çalışıyorlar. Biz, Müslüman
halkı olarak çok çalışmalı, ilim öğrenmeliyiz.
Çünkü düşmanlarımız bizim dinimizi yok etmek

için gece gündüz çalışıyorlar, ellerinden geleni
yapıyorlar, bizibirbirimize karşı savaştırıyorlar.
İlim alarak ve aldığımız ilmi kullanarakoyuna
gelmeyebiliriz.. Onların icat ettiği yeni şeylerden
faydalanmayıp dinimizde helal olan ürünler üretebiliriz. Ben demiyorum herkes zeki veya akıllı
olsun, demek istediğim yeter ki uyanık olalım.
Ayrıca, sadece üretimle bizi mahvetmekle yetinmeyip yanı sıra İslamı batıl din, terörist olarak
dünyaya göstermektedirler. Bu yüzden yeniden
kalkınmamız, şahlanmamız, ilerlememiz ve
üstün gelmemiz yine ilim ile olacaktır. Kafirlere
karşı en büyük silahımız yine ilimdir. Ve ilimsiz
cahil bir millet, kafirlerin oyuncağı olmaya hak
eder.. İlimsiz bir millet hakim değil, mahkum
olur ve kolayca hedefinden saptırılabilir. İlim
öğrenmekten maksat, bilginin insanoğluna
rehber olması ve öğrenilen şeylerle aydınlığa
kavuşturulmasıdır. Üstünlük ve şeref ilimdedir.
Ey müslümanlar o halde ilim öğrenin!
Ya Rabbi! Bizleri Kur’an-ı Kerim’de belirtilen
ve Hz.Peygamberimizde vasıflanan ahlak ile
ahlaklandır, bizlere hayırlı ilim ögrenmeyi ve
öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip et. Amin!
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İsmail
Kadare (1936-…)
XHOANA CAHANİ
Arnavutluk - Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Psikoloji
İsmail Kadare Arnavutluğun güneyindeki Gjirokastra kentinde dünyaya geldi.
Babası bir mahkeme mübaşirıydı, varlıklı ve
eğitimli bir aileden geliyordur.
Kadare çocukluğunu ,doğuduğu ve büyüdüğü
Gjirokastra kentini ,’’Taş Kentin Günlüğü’’ isimli
romanında anlatır.

ölçüde bir dokunulmazlığa sahipti. 1990 yılında
(komunist rejime karşı) protesto olarak daha
öceleri de pek çok kez gittiği Fransa’ya iltica
etti,1999 Arnavutluğa geri döndü ama Paris’te
de bir dairesi hala bulunmaktadır.
Türkç yayınlanmış eserleri:

Onun ilk eseri ‘’Reklamsız şehirdir’’ 2003 yılına
kadar yayınlanmasına izin verilmedi. Postmodern bir edebiyatçıdır. Arnavut şiiri zenginleşmesi için önemli bir rol oynamıştır..

1.Ölü Ordunun Generali

Arnavutluk’ta 2. Dünya savaşı sonrası komunist
rejimi kurulduğunda Kadare 8 yaşındaydı ve bu
rejimin içinde yetişti. Romanlarında komunist
toplum konuları sık sık geçer .1958 Tirana’da
Edebiyat Fakültesinden mezun oldu sonra kısa
bir süre için (2 sene) Moskova’da Maxim-Gorki
Edebiyat Enstitüsünde okudu. Çağdaş dünya
edebiyatının en büyük yazarlarından biridir.
Onun eserleri 45 dile çevirildi.

4.Rüyalar Sarayı

Esas ününü ise 1964 yılında yayınlanan hatta
filmi yapılan ‘’Ölü Ordunun Generali’’ isimli
romanıyla kazandı.
1992’de Cino Del Duca ‘’ ödülünü kazanan kadareye ,1996 ‘da Fransa’da ‘’Academy of Moral
and Political Scientces’’ ömür boyu üyelik hakkı
verildi.2005’te de ‘’Man Booker’’ulusrararası
ödülünü kazndı.2009 ‘da da ‘’Austrias Prensliği’’ödülünü aldı.2015 ise ‘’Kudüs odülünü kazandı.
Adı bir kaç kez ‘’Nobel Edebiyat Ödülü’’ için
adayları arasında geçen Kadare’nin kitapları
45 dile çevirdi.
Arnavutluk’taki komunist yönetim romanlarında
sansür uyguladıysa da, ünü dolaysıyla belirli
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2.Taş Kentin Günlüğü
3.Düğün

Esas ününü ise 1964 yılında yayınlanan hatta filmi yapılan ‘’Ölü Ordunun
Generali’’ isimli romanıyla kazandı.

Arnavutluk Özlemi
İçimi bir Arnavutluk özlemi kapladı
Bu akşam troleybüsle dönerken
İçilen o partizan cıgarasının dumanı
Mavi mavi kıvrılıyor, halkalar yapıyor
Yurttaşlarım Arnavutların dilinden gizlice
Kulağıma bir şeyler söylemek istercesine.
Bu akşam Tirana sokaklarında dolaşmak istiyor canım
Kimi kez yaramazlık yaptığım, eskiden
kimi kez uslu uslu geçtiğim sokaklarda.
Tanır beni o tahta kapılar
Ve görünce dişlerini gıcırdatıp
“seni gidi seni” diye bana kafa sallayacaklar.
Ama kötüye almayacağım ben bunu
Çünkü içim özlem dolu.
Ve kuru yapraklarla, sonbahar yapraklarıyla
Örtülü dar sokaklarda yürümek istiyorum
Ne ucuz benzetmeler yapılabilir bu yapraklarla...
Yürümek istiyorum
Önyargılar gibi karanlık
Çapsız bir adam gibi
Kısa ve dolambaçlı bir sokakta,
Bir cıgara yakmak
Bir gülmeceye gülmek

Ve bir anıyı, yerdeki yapraklar gibi
Çiğneyip geçmek istiyorum.
Bizim Arnavutluk’un özlemi kapladı içimi
Özledim, o büyük, o geniş, o derin göğünü
Adriyatik dalgalarının o mavi dörtnalını
Gün batımında tutuşmuş kaleler gibi bulutlarını
Ak saçlı, yeşil sakallı Alp dağlarını
Meltem titreşen o ipek gecelerini
Ala tanda kızılderililerini andıran sislerini.
Özledim, lokomotiflerini, atlarını
Teri içinde, soluyan ve kişneyen atlarını
Selvilerini, davar sürülerini, gömütlerini
Özledim, özledim
Arnavut kardeşlerimi.
Özledim, artık hemen oraya döneceğim
İsteklerin, sislerin üzerinden uçarak.
Uzaklığında daha bir cana yakınsın yurdum.
Vınlamalarla, uğultularla titreyecek havaalanı
Uçurumlar üstünde tüy tüy bulut öbekleri.
Bu tepkili uçak hızını bulgulamış olanlar
Yurtlarından zaman zaman ayrı düşmüş olmalılar.
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röportajlar

*
İlim Yolunda

Bir Karınca

Talebe Dergisi’nin ikinci
sayısı için
Fikriye
Karaman ile
söyleştik.
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Röportaj: Gülnur Küçükaladağlı
Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Öğrenci İşleri Sorumlusu
Röportaj: YUNI RAMAYANTI
Endonezya- Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi- Psikoloji Bölümü

F

ikriye Hanım dergimizin bu sayısının konusu ilim. 28 Şubat Darbesinin kesintiye
uğrattığı yüksek öğreniminizi tamamlayabilmek için bir karınca misali uzun ve meşakkatli bir yol kat ettiğiniz için sizinle röportaj
yapmak istedik. 1998’den 2007’ye kadar geçen
uzun bir aradan sonra üniversite eğitiminize
devam edebilmek için Türkiye’den ayrılıp çok
uzak bir ülkeye, Malezya’ya gittiniz. Özellikle
Malezya’ya gidişinizin öncesini, sizi Türkiye’den
binlerce kilometre uzağa götüren süreci sizin
ağzınızdan dinlemek istedik. Uluslararası öğrenciliği bizzat tecrübe etmiş biri olarak sizin
hikâyenizi ülkemizde misafir ettiğimiz uluslararası öğrencilerimizle paylaşarak kendilerine
ilim yolunda yalnız olmadıklarını hatırlatmayı
amaçladık. Siz de ricamızı kabul ettiniz. Bunun
için teşekkür ederiz.

kitaplarına geçmem fikrî açıdan sosyalizme
kaymam ile eş zamanlı oldu.
Peki, İslam nasıl dâhil oldu hikâyenize?
Hayata sorduğum sorulara cevabın yetmediği,
en azından “sol” düşünce dünyasından aldığım
cevapların yetmediği zamanlar gelmeye başladı. Tam da böyle bir aralıkta lise ikinci sınıfın
yaz tatilinde Çorum’daki köyümüzü ziyaret
etmiştim. Doğa ve onu yaratanla ilk kez bu
kadar yakınlaşmıştım diyebilirim. Tabiri caizse
Yaratıcının elinden henüz çıkmış bir dünya
vardı karşımda. Şehir gibi değildi. Şehirde çok
düşünmek çok aramak, çok kurcalamak lazımdı ki hakiki müsebbibi bulabilesin. Köye
giderken benim elimde yine sosyalist içerikli
kitaplar vardı. Bu arada ben solun içinde iken
solda olduğumu bilmiyordum. Düşünce zaten

lise ikinci sınıfın yaz tatilinde Çorum’daki köyümüzü
ziyaret etmiştim. Doğa ve onu yaratanla ilk kez bu
kadar yakınlaşmıştım diyebilirim. Tabiri caizse Yaratıcının elinden henüz çıkmış bir dünya vardı

Fikriye Karaman’ın hayatı nerede ve ne zaman başladı?
1979 yılında Çorum’da doğdum. 1983 yılında
babamın işi dolayısıyla Edirne’ye taşındık. Esnaf
çocuğum. Dört kardeşin ortancasıyım.
Eğitim hayatınızdan kısaca bahsedebilir misiniz?
İlk, orta ve lise öğrenimimi Edirne’de tamamladım. Her ne kadar Anadolu çocuğu olsam da
Edirne’ye adapte olan ailemden dini bilgi edinme imkânım neredeyse hiç olmadı. Etrafımda
ne bulduysam, okullarda ne tavsiye edildiyse
onları okudum. Kitaplarla yakınlaşmam ortaokulun ilk yıllarında başladı. Önce Türk ve Dünya
klasiklerinden okudum. Edebî kitaplardan fikir

böyle bir şeydir diye düşünüyordum. Kendime
yöneldiğim uzun yaz günlerinden sonra şehirde
hayat tat vermemeye başlamış, eski sorular
yerini yeni sorulara bırakmış, eski cevaplar artık
anlamsız gelmeye başlamıştı.
Etrafınızda sizi yönlendirebilecek kimse var
mıydı?
Maalesef yok denecek kadar azdı. Önce basit
ilmihal kitaplarını okudum. Sonra Necip Fazıl’ın
Çile ve Bir Adam Yaratmak kitapları geçti elime.
Onun da bir fikir çilesi çektiğini gördüm. Birisi
benim gibi bunu benden önce yaşamış ve uzun
bir arayıştan sonra da olsa yolunu bulmuştu. O
dönemde bilir bilmez Kur’an meali okumaya da
başladım. Ama diyebilirim ki hemen hiç bir şey
anlamıyordum.. Yeni fikri arayışlarının ortasında

* Fikriye Karaman, İstanbul Şehir Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü doktora adayı.
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yüreği durmadan dağılıp güç bela toplanan
bana bir gün “Fikriye niçin namaz kılmıyorsun?”
diye sordu. O günden beri alnımız secdeyi sever.

reddüt etmeden lisans öğrenimimi yarıda bıraktım. Bu kararla çocukluğumdan beri kurduğum
bütün hayaller alt üst oldu. Okuyup öğretmen
belki hatta akademisyen olacaktım. Okulsuz

2005 yılında Pakistan’ın Keşmir bölgesinde. İHH (İnsani Yardım Vakfı) depremden 500 kişilik bir dul ve
yetim kompleksi kurdu. Gönüllü olarak 5 ay bu komplekste kaldım
Namaza başlamak hayatınızda neleri değiştirdi?
Din benim için entelektüel bir arayışın parçasından ibaretti. Namaz ile birlikte dini, hayatıma
dâhil etmiş hatta günümün işleyişini onunla
belirler hale getirivermiştim. Bu yeni hal bana
İslam hakkında ne kadar cahil olduğumu derinden hissettirdi. Heyecan, umut, kaygı, telaş,
huzur birbiri içine geçmiş yüreğime işlemişti.
Bu dönemde ne tür kitaplar okudunuz?
Dönemin tercüme İslami kitaplarını okuyarak
dinimi tanımaya, kendimi yeniden tanımlamaya çalışıyordum. Ali Şeriati ve Sosyolojiyle
tanışmam da bu okumalarla birlikte oldu. Şeriati’deki heyecanı, öze dönüş kaygısını, tarihin
içindeki sosyolojiyi, sosyolojinin içindeki tarihi
sevdim. Onun sosyal adalet vurgusu sanırım
benim sol damarıma hitap etti. Sosyolojiye
olan ilgim böyle başladı ve Edebiyat sevdamı
geride bıraktı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji bölümüne girişimin entelektüel
hazırlıklarıydı bunlar.
Kütahya sürecini bize biraz anlatır mısınız?
Üniversitenin ilk yılının ilk aylarında başörtüsü
örtmeye başladım. Bundan kısa bir süre sonra
28 Şubat 1997 darbesi gerçekleşti. Çok fazla te-

bir hayatı bir kez olsun düşünmemiş, bunun
için herhangi bir hazırlık yapmamıştım. Ne
yapacağını bilmez vaziyette öylece kalakaldım.
Okulu bırakmanıza aileniz nasıl tepki gösterdi?
Biraz korkudan, biraz Edirne’ye dönmek istememekten, biraz da belki yasak kısa bir süre
sonra kalkar umuduyla ilk önce durumu aileme
haber veremedim. Yurtta kalan tüm arkadaşlarım okuldan ayrılıp ailelerinin yanına dönmüş,
dolayısıyla kaldığım yurt kapanmıştı. Yaklaşık bir
yıl kadar yaşlı bir çiftin evinde misafir kaldım.
Bu sırada çini boyayarak geçimimi sağlıyordum.
Bir yandan da ailemin gönderdiği harçlıkları
biriktirerek yurt dışına gitmeyi planlıyordum.
Kütahya’da okulsuz ve çok zaman yapayalnız
geçirdiğim bu bir yıl içerisinde çoğunlukla trenle
yurtiçinde birçok şehrimize seyahat ettim.
Yurt dışında okuma girişimleriniz ne zaman
başladı?
Okulu bıraktıktan hemen sonra Tahran Üniversitesinin burslu öğrenci kabul ettiğini öğrendim
ve Sosyoloji lisans programına başvurdum.
Fakat ailemin İran fikrine kesinlikle sıcak bakmayacağından emindim ve onlarla bağımın
tümüyle kopmasından korkarak İran’a gitme
fikrinden vazgeçtim. Sonrasında 2003 yılında
Edirne’de iken bir arkadaşımın vesilesiyle Bosna

Bayramlarımı Malezya’nın köylerinde değişik ailelerin
yanında geçirdim. Tatillerde Malezya’nın farklı eyaletlerine, Güney Tayland’a, Açe’ye ve Singapur’a gittim.
Uluslararası bir üniversitede okuduğum için yüzü aşkın
ülkeden öğrenciyle aynı sıraları paylaştım. İlk kez ümmetin bir parçası gibi hissettim kendimi diyebilirim.
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Hersek’e gittim. İki ayın sonunda İstanbul’a
dönmeye karar verdim.
Peki ya İstanbul? İstanbul ile hikâyeniz nasıl
kesişti?
Bosna’ya İstanbul’a dönmek için gittim desem
abartmış olmam herhalde. İstanbul, birçokları
için olduğu gibi benim için de hayallerimi gerçekleştirebileceğim bir şehirdi.. İstanbul’daki
ilk haftalarımda Kasımpaşa’da bir arkadaşımda
kaldım. Bir yandan iş ve kalacak yer arıyor diğer
yandan abiye kıyafetlere işleme yapıyordum.
İstanbul’daki bu ilk işimden sonra bir süre yatılı
çocuk bakıcılığı, çay ve temizlik işleri ve tezgâhtarlık yaptım.
2005 yılında Pakistan’ın Keşmir bölgesinde.
İHH (İnsani Yardım Vakfı) depremden 500 kişilik bir dul ve yetim kompleksi kurdu. Gönüllü
olarak 5 ay bu komplekste kaldım. Pakistan’dan
döndükten sonra bir yıl Beltur A.Ş.’nin çağrı
merkezinde çalıştım.

Şimdi İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Tarih
doktora programındasınız. Sosyoloji’den Tarihe geçişiniz nasıl oldu?
Yüksek lisans tezimi Tarihsel Sosyoloji alanında
yazmış ve bu süreçte Tarih ve Sosyolojinin
birbirleri için ne kadar vazgeçilmez olduğunu
bizzat tecrübe etmiştim. Şehir Üniversitesi’nin
Tarih doktora programı tam da ben yüksek
lisansımı tamamladığım yıl açıldı ve ben de
başvurdum. Sakarya’dan ayrılarak yine asistanlık
karşılığı burslu bir şekilde Şehir Üniversitesi’nde doktora yapmaya başladım. Şimdi üçüncü
sınıftayım.
Biraz geriye gidersek, Malezya’da zorluk yaşadığınız konular oldu mu?
Malezya İslam Üniversitesi eğitim ve ortam
açısından oldukça iyiydi. Malezya’ya gittiğime
hiçbir zaman pişman olmadım diyebilirim. Çok
fazla problemle karşılaştığımı söyleyemem. Belki
de ben problem etmedim. İlle bir şey söylemem

Türkiye’de olmanın bütün imkânlarını kullansınlar. Okullarından edinecekleri bilgi ve tecrübeye ilaveten sosyal hayat içerisinde yeniliklere açık olsunlar.. Ülkelerine döndüklerinde burada kazandıkları tecrübeye ihtiyaçları olacak.
Malezya yolu bu süreçte göründü sanıyorum.
Evet. Pakistan’da tanıştığım bir arkadaşımın vasıtasıyla Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi’ne
başvurdum ve kabul aldım. 2007 Temmuzunda
Beltur’dan istifa edip Malezya’ya gittim.
Malezya’da hangi bölümü okudunuz?
Sosyoloji ana dal ve Siyaset Bilimi yan dal olmak üzere lisans öğrenimimi bölüm birinciliği
ile tamamladım ve 2011 Nisan’ında İstanbul’a
döndüm.
Nasıl oldu da Türkiye’de akademik alanda
kariyer yapabildiniz?
Şükür ki içerisinde benim üniversitemin de
olduğu bir grup üniversitenin diplomalarının
denkliği 2011 yılı itibariyle YÖK tarafından kabul
edildi. Türkiye’ye döner dönmez İstanbul Şehir
Üniversitesi’ Sosyoloji yüksek lisans programına
başvurdum ve Tarihsel Sosyoloji alanında “Arap
Entelektüelleri ve Jön Türkler” başlıklı bir tez
yazarak 2013 yılında mezun oldum.

gerekirse çok sık olmasa da bazı hocalarımızın
dersleri kısmen Malayca anlatması, derslerde
Malay öğrencilere öncelik tanıması beni ve diğer
uluslararası öğrencileri rahatsız ederdi. Kültürel
farklılıklar dolayısıyla yanlış anlaşılmaların yaşandığı da olurdu. Bayramlarımı Malezya’nın
köylerinde değişik ailelerin yanında geçirdim.
Tatillerde Malezya’nın farklı eyaletlerine, Güney
Tayland’a, Açe’ye ve Singapur’a gittim. Uluslararası bir üniversitede okuduğum için yüzü aşkın
ülkeden öğrenciyle aynı sıraları paylaştım. İlk
kez ümmetin bir parçası gibi hissettim kendimi
diyebilirim.
Sizinle benzer tecrübeler yaşayan Türkiye’deki uluslararası öğrencilerimize tavsiyeleriniz
nelerdir?
Türkiye’de olmanın bütün imkânlarını kullansınlar. Okullarından edinecekleri bilgi ve tecrübeye
ilaveten sosyal hayat içerisinde yeniliklere açık
olsunlar.. Ülkelerine döndüklerinde burada kazandıkları tecrübeye ihtiyaçları olacak.
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Bilim
Tarihi
Röportaj: YUNI RAMAYANTI
Endonezya - Fatih Sultan Mehmet Üniv. Psikoloji

H

ocam Sefire-i Alem UÖD olarak çıkardığımız derginin ikinci sayısının konusu ilim/
bilim olacaktır. bilim alanında yapılan çalışmalar , gelişmeler ve çıktılar kayıt altına
alınmaktadır. Bin yılların sonucunda ortaya çıkan bu gelişmeler zaman zaman göz
ardı edilebilmektedir. Bu da bakış açısını bir nebzede olsa tamamlamak adına sizinle kısa
bir “bilim tarihi” yolduluğuna çıkmak istedik. Bize bu olanağı verip şereflendirdiğiniz için
ayrıca teşekkür ederiz.

1. Okuyucularımızın sizi tanıması için sormak
zorundayım. Prof. Dr Mustafa Kaçar kimdir?
Liseyi, Antakya lisesinde tamamlandım. Sonra,
İstanbul’da İstanbul Üniversitesinde Edebiyat
Fakultesinde tarih eğitimine başladım. Burada Osmanlı üniversiteleri ve medeniyeti tarihi
kürsüsünde Prof. Dr. Mubahat KÜTÜKOĞLU
hanımefendi yanında eğitime başladım. yüksek
lisansımı aynı bölümde tamamladım. Yüksek
lisansta özellikle modern teknolojilerin girişi
burada özel olarak da Telgraf Haberleşme konusu ele almıştım. Şimdi telgraf daha dünyada ilk
icat uygulamaları başladığında Osmanlı da bu
konuyu ilgi duymuş ve ülkemizde uygulandığını
tezimle birlikte ortaya çıkarmış oldum. bu tezi
Osmanlı halkını inovasyonu ne kadar ilgili olduğunu bize göstermiştir. Çünkü tezi devlet değil
halkın kendisi kendi aralarında yardımlaşarak,
para toplayarak, çalışarak, bina yaparak 20 yıl
gibi kısa bir sürede şebekeyi kurmuştur. Doktora
çalışmamı yeni kurulmuş olan bilim tarihinde
Prof. Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU’nun yanında.
devam ettirdim. Tez konum Modern Bilimlerin
Osmanlı’ya girişi üzerineydi ve bilhassa eğitim
kurumlarının ve mühendishanelerin tarihini
ele alarak inceledim ve bitirdim. Şimdi FSMVÜ’de Prof olarak görevimi devam ediyorum.
Bu arada, elbette doktoramı tamamladıktan
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sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Bilim Tarihi bölümü açıldı. Ana bilim dalı
bölüm haline döndü ve burada 2 dönem lisans
öğrencisi yetiştirdik ki bu Türkiye’deki Bilim tarihi
lisans eğitim veren ilk bölümdü ve ilk mezundu
ve 165’a kadar öğrencimiz mezun oldu. Fakat
daha sonra o bölüm şartları içerisinde ve bir
takım politik sebeplerden ötürü bölüm kapatıldı.
Yine bilim dalı olarak faaliyetini devam etmektedir. Özellikle mühendislik, Osmanlı Bilim ve
Teknolojisi, Bilim Aletleri ve İslam Bilim Tarihi
çalışmalarıyla ilgili olarak Prof. Dr. Atilla BİR ile
birlikte müşterek imzalı birçok projede çalıştık.
Daha sonra FSMVÜ’de Edebiyat Fakültesinde
bir Bilim Tarihi bölümü kurulması gündeme
geldi ve bu bölüm kurulmasında da çalışmalarla
birlikte bir bölüm oluşturduk.
2. Hocam, sizi “bilim tarihi” çalışmalarına
yönlendiren sebebler neydi? Hocalarınızın
bu konudaki desteği nasıldı?
Bu arada vesile oldu rahmetli anmak noktasında Prof. Dr. Bekir KÜTÜKOĞLU hocamız vardı.
Zaman zaman bize yazma eserleri getirir ve
bunları görmemizi, dokunmamızı isterdi. Bu
şekilde eski yazma eserlerine ne olduğunu
anlamaya başladım. Bu eski eserler arasında
birçok konuyu bir arada bulunduran mecmualar

da vardı. Bunlar içinde Matematik, Astronomi, Tıp, Edebiyat konuları vardır. Üniversite 1.
Ya da 2. Sınıfta ilk defa bir Matematik eserleri
karşılaştığımızda çok şaşırmıştım, ve Tezimi
yazarken teknik konular benim bilim tarihine
merak duymama neden oldu. Bilim Tarihi ana
dalı açılınca 1984 yılında üniversitede, gerçekten benim için büyük bir fırsat oldu ve Bilim
Tarihi bölümü ilk asistanlarından biri oldum.
1984 yılında bilim tarihi çalışmaları başlamış
oldum ve şimdiye kadar devam etti. Bilim Tarihi
alanında Türkiye’deki İstanbul Üniversitesinde
ilk doktorayı ben yaptım. Elbette bu alanda
ilerledikçe ne kadar doğru bir karar verdiğimi
ve bilim tarihi noktasında Türkiye’de ne kadar
çok şey yapılması gerektiğinde anlamış oldum.
Çünkü gerçekten kütüphanelerimizde henüz
kapağa açılmamış çok sayıda Bilim Eserlerinin
var olduğunda burada belirtmek isterim ki bu
durum daha ilerdeki genç arkadaşlara bu konuyu merak eden arkadaşlara bir teşvik olsun.
3. Bu bölüm sayılı birkaç üniversitede okutulduğu için çok fazla bilinen bir bölüm değil
maalesef. Hocam kısaca “bilim tarihi” nedir.
Konuları nelerdir açıklayabilir mısınız?
Hem “Bilim” hem “Tarih” olunca ikisini biraz
netleştirmek lazım ki onun üzerine genel bir
çatı kurmamız lazım.Aslında Bilimin ne olduğu
konusunda mutlak sonucaulaşılmış değildir
ve Bilime daha farklı anlamlar ya da misyonlar
yüklenecektir. Dolayısıyla şimdilik bilimi insan
kültür uğraşlarından biri olarak kabul edecek
olursak, insan kültür uğraşlarının içerisinde belki
de önemli bir unsur olarak kabul edebiliriz. Peki
diğer unsurlar nedir?Aslında insanın tarih boyunca bütün entelektüel çabalarının, icatlarının,
yapımlarının veya sunumlarının tamamı kültürümüzü oluştur. Bu kültür bazen bölgelere, milletlere ve kavimlere yönelik olarak isimlendirilse
de bunlar insanlık kültür oluşturan parçalardır
kesinlikle. Yani Türk kültürü, Çin kültürü insanlık
kültürünü oluşturan birer parça , ve kültür tek
başına bütün insanlığın mallıdır diyebiliriz. Bunu
oluşturan kategorileri açacak olursak elbette

unsur olarak görülmüştür ve bu görüş şuanda
bile devam etmektedir. . Anlaşılacağı üzere
bilim problem çözücü bir konuyla yükselmiştir.
Ancak, esas insanlık için çözümden ziyade sorunları ortaya koymak gerekiyor. Çünkü sorun
ortaya koyduktan sonra muhakkak çözümde
gerçekleşecektir. Problemleri ortaya koyanlarda
çoğu zaman Filozoflar olacaktır. Filozoflar da
sorunlar üretiyor, peki Din ne yapıyor? Aslında
Din burada sadece inanç ve ibadeti dışında
insanlık için evrensel bir takım kuralların belirlenmesinde ve insanların bu kurallar, asgari
müşterekler etrafında bir arada yaşamın imkanını bulmaktadırlar. İnsanlık böylelikle bilimi
bir problem çözme, daha doğrusu evrendeki
sorulabilecek bütün sorunları, insanın önünde
duran ve sis perdenin arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için yapmış oldukları bir uğraştır.
Tarihe baktığımızda ise, onu elbette geçmişin
sadece açığa çıkması veya geçmişteki hadiseleri
yargılamaktan öte kültürün içerisinde insanlığın
evrenin sırına doğru çıkmış olduğu yolculukta
tecrübeleri aktarma görevini hızlandıran olarak
düşünmeliyiz. Bu bakımdan bilim tarihin diğer
alanlarından bizeönem arz ediyor, çünkü hem
çözümleri biz yeni nesillere aktarmış oluyoruz
hem de bu çözümlerin nasıl gerçekleştiğini
hangi ortamlarda, bu ortamlar siyasi ortamlar
olabilir, çevre ortamlar da dahil etmemiz gerekir.
4.Yaygın kanaate göre bilim antik çağlarda
Mısır, Mezopotamya ve yunan medeniyetlerinden sonra yeniçağ dediğimiz Rönesans
döneminde gelişme kaydetmiştir. Arada kalan
ve “karanlık çağ” olarak adlandırılan yaklaşık
bin yıllık dönemde batıda hristiyanlığın ve
doğuda islam dünyası’nın yükselişte olduğu
inkar edilemez bir gerçektir. Bu dönemde
bilim tarihi adına ne gibi gelişmeler olmuştur.
İfade ettiğimiz gibi tarih boyunca insanlar bilimle uğraşmışlardı. Gerçekten bilim, kendine
parlak zekaları çeker. İlk çağlarda Prehistorya’da diyelim. Bir gök cisminin açıklanması
veya bir sayı kavramının ortaya çıkması, bir
sayma yöntemlerini meteoroloji çıkması. pratik

Aslında Bilimin ne olduğu konusunda mutlak sonucaulaşılmış değildir ve Bilime daha farklı anlamlar ya da
misyonlar yüklenecektir
Sanat, Felsefe, Din, Teknik ve Bilim bunların
gelişimsel sırasıdır. Tarih boyunca insanlar
bilimle uğraşmayı, kendilerine ve bilim olarak
bütün problemleri çözmeyi odaklanmışlardır
Özellikle 19.yy’dan itibaren bilimin her daim tek
kurtarıcı insanlığı selamete ulaştıracak yegane

ihtiyaçlarına karşılamak üzere önemli keşifler
olmuştu. Bir yaprağın ortaya çıkması, bir tomurcuğun meyveye dönüşmesi vs. bu değişiklerin
herkesin fark etmediği değişikliklerdir. ilk dönemlerde tabiattaki değişimleri gözlemleyen,
bunları fark eden insanlar aslında bilim insanlar
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ilk atalarıdır. Antik Yunana baktığımızda pratik
ihtiyaçları karşılama insan nesnenin var olmasını
destekleyecek veya onları sağlamlaştıracak bir
çaba içerisinde olduklarını görürüz. Böylelikle
daha pratik bir bilimden bahsedebiliriz. Özellikle
Antik Yunan dönemindeki bilimsel çalışmaya
olarak ilham verecek ve destek olacak birçok
(Astronomide, Geometride) metotlar keşfedilecektir. Esas dönem noktası, antik Yunan ile
birlikte başlayacaktır. Çünkü Antik Yunanda
bilhassa göçler, küzeyden ve doğudan gelen
göçlerle yeni bir anlayışın ortaya çıktığını gö-
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receğiz. Ve bu dönemde artık bilim insanların
isimlerinden bahseder olacağız. Örnek, Pisagor
neyi keşfettiğini, Aristoteles ne yaptı şeklinde
vs. bir takım isimler/ teoriler söleyerek bilimi
artık biraz daha nesne hale getirmiş olacağız.
Tabi Antik Yunan medeniyeti yaklaşık 1500 yıllık
bir döneme baktığımızda bugün bile bilimsel
çalışmalarımızda kullanmış olduğumuz birçok
yöntemin çağda temellerini alt altında söylemek
gerekir. Antik Yunan döneminde bilhassa, Anadolu’da veya İskenderye’de açılmış olan eğitim/
araştırma kurumlarda (akademik, lise, müze

gibi kurumlar) günümüzde bile bütün dünyada
etkin eğitim kurumlarının isimlendirmelerine
yol açmıştır. Helenistik dönem ve sonrasında
bilhassa Roma ve Rönesans dönemine kadar
olan sürede hatta tarih devirlerine karanlık çağ
olarak orta çağ olarak belirlenen bu dönemde,
İslam dünyasındaki bilimsel çalışmalar zaman
zaman batıdaki kültür veya bilim tarihi çalışmalarını yok faz edilecek. Ve o konunun ele alınmadığını göreceğiz. Bunun tabi birçok sebepler
olabilir, bunlardan birincisi bence en önemlisi
İslam dönemi bilimsel faaliyetleri konusundaki

çalışmaların, modern çalışmaların çok az olması.
Çünkü Rönesans döneminin adlandırılması 19.
Yüzyıllın ortaya koymuş olduğu bir çalışmadır.
Ancak bu dönemde İslam bilimsel çalışmaları
hakkında gerçekten birkaç şarkiyatçının yapmış
olduğu inceleme dışında hemen hemen hiçbir
şey yoktur. Dolayısıyla, bu karanlık çağ denmesinin sebebi İslam eserlerinin çalışılmamış
olmasında. Ancak gerçekten bunu sorumlusu
batılılar değildir. Burada esas sorumlu bu eserleri
günyüzüne çıkarmakta geciken İslam toplumlardır. Günümüzde bu alandaki çalışmalar hızla
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artmaktadır ve artık bütün dünya orta çağı bir
karanlık devrim olarak görmekten vazgeçecektir. Çünkü, gerçekten İslam medeniyet bilim
çalışmaları dönemine göre çok ileri seviyede,
çok çeşitli konularla ve çok yaratıcı fikirlerin
ortaya çıkmasını sağlayan bir seviyede var olmuştur. İslam bilim tarihi çalışmaları üzerine
en kapsamlı araştırmaları yaparak, dünya kamuoyununa sunan Introduction to the History
of Science eserinde İslam bilim tarihi hakkında
bilgi veren Goerge SARTON olmuştur. ve Latin

nasıl Antik Yunan bilim eserleri tercüme yolu
ile İslam dünyasına aktarıldıysa şimdi de İslam
medeniyetinin kültürel eserlerinin Latin Hıristiyan dünyasına tercüme ederek Latin Hıristiyan
dünyasına aktarıldığını görürüz. Bu yaklaşık 400
yıl kadar aktarma dönemi sonrasında Galileo
ile başlayan veya o güne kadar evreni anlamak
için yapılan çalışmalara yeni bir boyut kazandıran Galileo ile başlayarak günümüze kadar
modern dediğimiz batı bilim anlayışı ortaya
çıkmış olacaktır. Tarih boyunca bilim ve sanatlar

Latin Hristiyan dünyasındaki bilimsel faaliyetlerin başlangıcında veya ilk dönemlerinde İslam biliminin etkin
bir şekilde rol oynadığını kabul etmektedir.
Hristiyan dünyasındaki bilimsel faaliyetlerin
başlangıcında veya ilk dönemlerinde İslam
biliminin etkin bir şekilde rol oynadığını kabul
etmektedir. Ancak bu kabul akademik seviyede
entelektüel seviyededir ve halk meclisinde veya
geniş kitle meclisinde böyle bir kabul henüz
yoktur. İslam’da bilimin gelişimini sağlayan bir
takım unsurlar var. Elbette bunlardan biri yeni bir
dinin başlangıcı ve bu yeni bir dinin çok kısa bir
sürede geniş topraklara yayılması ve bu yagınlığı
sonucu eski kültür merkezlerinin tekrar canlanması sayılabilir. Yani, herkes alanında çalışma
başlıyor ve burada da özellikle halifelerin ve hükümdarların teşviki ve bunların himaye etmesi
bilim adamları, din adamları, mühendisleri vs.
Bir anda dünyanın veya geniş topraklarda ve
milyonlarca insanın bir anda bilmenin, bilimin
ve marifettin önemi ve mükafatlandırıldığında
çok sayıda bilimsel çalışmayı da beraberinde
getirir. Bununla birlikte eski kültürlere ait yazma eserler toplanması, tercüme edilmesii ve
bunların İslami bir cephe ile yeniden ele alıp
değerlendirilmesi ve İslamın özellikle zaman
ve yön gibi hem astronomik hem de coğrafya
ile ilgili bir takım problemleri çözmesi de İslam
Medeniyetinin bilimsel açıdan gelişmesine yol
açmıştır. Ayrıca fikri tartışmalar çok ileri seviyede
bilimsel gelişmeleri de beraberine getirecektir.
Fikri tartışmalar çok hassas bir dengede yapılacak ve , İslama ve Allah’a varlığına ve birliğine
tehdit oluşturacak herhangi fikri veya bilimsel
açıklamanın olup olamayacağı konusunda kaygılar önplana çıkacaktır. Derin araştırmalar ve
tartışmalar bu İslam bilimin hızla ve çok çeşitli
alanlara yayılmasını sağlayacaktır. Gerçekten
gerek eski yunan, bizans, roma dönemindeki yazılmış bütün kitaplar, bütün icatlar İslam
döneminde hemen hemen hepsi gözden geçirmiştir. Ve bunlar bir müddet sonra bir takım
buluşlarla, fikirlerle, yöntemlerle ileri taşınmıştır.
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irtibat gördükleri yerlerde gelişmiştir. Ancak bu
gelişme yeni bir anlayış geldiği zaman aslında
çok daha önemli ve insan kültür birikimine katkı
sağlayan hale gelmiştir.
5. Osmanlı dönemi’de ilmin sadece ilahiyat
alanında geliştiğini dair bir kanaat olmuştur.
Teknik ya da fen bilimleri için okullar yok
muydu? Hocam kısaca osmanlı’da bilim tarihi
çalışmalarının seyri nasıldı?
Osmanlı’da ilk eğitim kurumlarını oluşturulması
1330’lara denk gelir. Orhangazi ilk Osmanlı
medresesini İzmit’te kurar ve başına da dönemin kelami felsefi önemli hocalarından Davudu
Kayseri’yi getirir. O dönemin siyasi ortamında
Muhiddin ibn-arabi’nin etkisi altında Davudu
Kayseri gibi bir insan bu medresesinin başına
getirilmiş. Tabiî ki medreseleri günümüzde üniversitelerden ve hatta ortaçağ Avrupa’sındaki
üniversiteleri ayırmak lazım. Medrese daha
farklı bir anlayışlı ortaya kompleks eğitim kurumudur. Medrese daha ziyade hukuk veren bir
eğitim kurumudur. Neden hukuk eğitim veriyor?
Çünkü devlette esas olanadalettir. Eğer iyi bir
adalet sağlarsanız, devlet ve halk muhalefet
olacaktır yani mutlu olacaktır, bunun üzerine
kurulmuştur. Bir hükümdar adilse ancak tek
başına hükmedebilir. Eğer zalim olursa bu defa
Allah onu hükümdarlığını sonlandırır. 19. Yüzyılla
kadar medrese dışında hukuk eğitimi yapılmamıştır. Medreselerde hukuk eğitimi ön plana
çıktığı için esas itibarıyla şer’i hukukun eğitimi
yani fıkıh, tefsir, kuran, hadis, kelam gibi İslami
Ulumu Evahir dediğimiz İslamiyet ile birlikte
ortaya çıkmış bilimler okutulmuştur. Ancak bu
bilimleri okutmak ve adaleti iyi sağlamak için
Ulumu Evahir denilen yani İslamiyet’ten önce
de var olan bilimlerin araştırılması, çalışılması,
öğrenilmesi de gerçekten, özellikle Fatih sultan

Mehmet zamanında kuran-ı kerim Vakıfesinde
belirttiği gibi hocalar bunları bilmekten mükelleftirler. O zamanda hoca olanlar için Ulum Evahir dediğimiz Matematik, Astronomi, Gramer,
Müsiki, Geometri bunları bilmek zorundadır.
Ama bunları, medresede değil medrese dışında
hocalardan öğrenebilmektedirler ve bu ilmi sehayat aslında sadece hocaların bilim öğrenmesi
ile kalmamıştır, bilimin de imparatorluk içerisinde yayılmasını sağlamıştır. Bunun yanında
medrese sistemi içinde rotasyon, görev atlama,
görev yükseltmeleri gibi komplike bir sistem
var imparatorluğun ayakta durmasındabu bağlı
olduğu temeldeki teşkilatlanmasına borçludur..
İlahiyat değil ama hukuk eğitimi verilen medreselerin yanısıra bazı iktisat medreselerinden
söz edebiliriz. Mesela Darul hadislerdir. Darul
hadisler, sadece hadis İlimin çalıştığı kurumlardır
ve o dönem için baktığımızda eğitimin en üst
seviyesi olarak kabul edilen bir kurumdur. Teknik
ve Fen nasıl okutuyordu? Burada özellikle Tıp
medreselerine konuşmak lazım. Kanun Sultan
Süleyman önce Darul Şifalarda usta Çırak Usulü
ile yetişirdi. . Ancak Süleymaniye’de kurulan Darul Tıp medresesi ile artık tıp eğitim bir kurum
altına sağlamaya başlayacaktır. 1730’lara kadar
da bu tıp medresesi varlığını devam edecektir.
1732’de ilk modern anlamda Tıp üniversite
kuruldu ve Teknik eğitimin daha ziyade askeri
alanda yapıldığını görüyörüz ki klasik dönemde
Enderün Mektebinde, 19. Yüzyılında ise batı tarzı
ilk teknik eğitim veren okullar askeri okullardır.
Mühendishaneler kurulduktan batı teknikleri
ile. Matematik, mimari, ateş silahlar ve diğer
savunma teknikleri konusunda eğitim vermeye
başlanacaktır Osmanlı bilim hayatına baktığımızda,17. Yy’a kadar klasik İslam bilim eğitimin

geleneğinin hakim olduğunu, 17. Yüzyıldan
itibaren, batı unsurlarının Osmanlı bilim ve
eğitim dünyasında hakim olduğunu görürüz.
Örneğin, 16. Yüzyıl’da en önemli çalışmaları
Takiyüddin’in kurmuş olduğu Resathanede
Astronomi eserleri tercümeye başlaması ile
geleneksel Astronomi anlayışı büyük ölçüde
ortadan kaldıracaktır. Fransız İhtilalindan sonra
fizik ve kimya alanındaki ilk tercümeler karşımıza çıkacaktır. Bunlar arasında özellikle Yahya
Naci Efendi’nin Hikmet-i Tabiye tercümeleri,
Mustafa Behçet Efendi’nin özellikle pozitivist
naturalist anlayışlı yazılmış olan Buffon’un History Natural çevirileridir.. 1940’lara geldiğinde
dünyada ortaya çıkan yeni üniversiteleşme Osmanlılar da ilk üniversite kurma teşebbüslerine
başlayacaklardır veilk üniversite 1846’da temeli
atılacak ancak 1865’ta tamamlanacaktırAncak
Osmanlılarda gerçek anlamda ilk üniversite
1900 yılında Fen bilimleri ,ilahiyat ve edebiyat
bulunduran 3 Fakülteli Sultan II. Abdulhamit
zamanında gerçekleşmiştir. Bununla birlikte
hukuk ve tıp fakulteleri de dışarıda olmasına
rağmen birer şube olarak kabul edilecektir. Böylece 5 fakulteli ilk modern Osmanlı üniversitesi
kurulmuş ve medreseler de devam edecektir.
Değerli hocam bize vakit ayırdığınız için size
minnettarız.
Çalışmalarınızın devamını diliyoruz.
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Delvar
Hüseyin Sayyedi
ZAKIA SULTANA
Bangledeş - İstanbul Ticaret Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği

B

angladeş’e İslam, davet yoluyla özellikle
Arap tüccar ve din adamları aracılığıyla
gelmiştir. 1203’te Türk asker Bakhtiyar
Khilji bu bölgeyi fethetmeden çok daha önce
bölge halkı İslam’la tanışmıştı.
Okuma yazma oranı düşük olan ülkede insanları
dini kitap okumaktan çok âlimlerin vaazları
dinlemeyetercih ederler. İnsanlar gece boyunca

Bangladeş’in güney bölgesindeki Pirozpur ilinde Indurkani köyünde dünyaya gelen Sayyedi
ilk eğitimini Babası Yusuf Sayedi’nin kurduğu
medresede tamamlar.
Daha sonra Bangladeş’in en büyük medreselerinden olan son zamanlarda özellikle 80’li
yıllardan beri Bangladeş’te en çok sevilen, vaazları dinlenen ve tefsir kitapları ile ınsanların
kalplerini fetheden Sayyedi yüzlerce hindunun
müslüman olmasına vesile oldu. Özellikle gençlere yönelik yapılan vaazlarla, yazılan kitaplarla
Bangladeş’in her köşesinde Müslüman gençlerin
yeniden uyanışına öncülük etti.
Toplumda herkes tarafınden sevilen Sayyedi
hükümetin din karşıtı eylemlerini eleştırdiği
için 1996 sonrası hükümetin sert müdahalelerine maruz kaldı. Açık hava vaazlarında yüz
binlerce insanı toplayabilen Sayyedi; toplumun
barışı, birliği, beraberliği ve refahı için gençlere
çağrıda bulundu. Yüzbinlerce Müslüman genç
bu çağrıya kulak vererek kendilerini İslam ve
vatan için feda etmeye hazır olduklarını ilan
ettiler. Bu durumdan rahatsız olan iktidar çeşitli bahanelerle bu büyük din adamı ve İslam
alimine müebbet hapis cezası verdi.

açık havada alimleri dinlerler. Hindular bu açık
hava vaazlarını dinleyerek Müslüman oldular.
Ünlü âlimleri dinlemek için insanlar kilometrelerce uzaktan gelirler. Hem imanlarını tazelemeye çalışırlar hem de öğrendikleri yenibilgileri
hayatlarına uygulamaya çalışırlar.
Yüzlerce senedir devam eden bu silsile Bangladeş ve çevre ülkelerde halen devam etmekte
olan bir uygulamadır. Delwar Hossain Sayyedi
işte o âlimlerden biridir.
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Açık hava vaazlarında yüz binlerce
insanı toplayabilen Sayyedi; toplumun barışı, birliği, beraberliği ve
refahı için gençlere çağrıda bulundu.
Yüzbinlerce Müslüman genç bu çağrıya kulak vererek kendilerini İslam
ve vatan için feda etmeye hazır olduklarını ilan ettiler.

Eğitim
ZHAZİRA DAKVARKYZ
Kazakistan - İstanbul Ticaret Üniv. Halkla İlişkiler

İnsanlar dünyaya geldiğinde bilgisiz doğar.
Dünyada yaşaması için öğrenmesi, bilgi sahibi
olması, eğitim alması, her şeyi tanıması gerekir.
İnsan yaşamında kişiliğinin oluşmasında en
önemli şey eğitim.
Eğitimi sadece okul, ders ya da kitap konuları
değil. Eğitim ilk aileden, çeviresindeki insanlardan başlıyor. Annesi babasının öğrettiği her
davranış, her söz ve terbiye her şeyi tanıması
eğitim kapsamına girer. Eğitimli insana nerede
nasıl davranması gerektiğini, toplumda kendine
yer edinmek için nasıl konuşması gerektiğini
bilir. Eğitimli kişiler toplumun her kesiminden
sevgi ve saygı görür. Kendisini tanıyan, kendi
çevresindeki insanları tanıyan, neyin ne olduğunu anlayan insan eğitim hayatına girer.
Bizim eğitim sistemimizde ne sadece öğretim ne de sadece eğitim vardır. İkisi beraber
yürütülür. Ana okul, lise, lisans, yüksek lisans,
doktora, profesör olarak. Milli eğitimin amacı

kendisine ailesine ve nihayetinde vatanına,
milletine faydalı kişiler yetiştirmek. Günümüzde
milli eğitim almak çok önemli. Çünkü istediği
hayatı yaşaması için ihtiyaçlarınıı karşılamak
için çalışması önemli. Güvenli devamlı çalışması için diploma sahibi olması gerekir.
Eski zamanda toplumlar savaşarak büyürdü.

Kendisini tanıyan, kendi çevresindeki
insanları tanıyan, neyin ne olduğunu
anlayan insan eğitim hayatına girer.
Kimin askerleri başarılı güçlü olursa, onlar dünyanın en güçlü, en zengin insanları olurdu. Ama
günümüzde eğitime önem veren devletler
dünyanın en güçlü, zengin, devletleri sayılıyor. Sonuç olarak insanlar yaşadığı sürece her
zaman öğrendikleriyle yaşıyor. Eğitimin insan
için önemi büyük.
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