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ÖNSÖZ

Manifesto

nsanlık bir buhran yaşıyor. Bu buhranı oluşturan sebepler, bakıp
da göremediğimiz, görüp de hissedemediğimiz şeyler. İnsanoğlu
bakmakla görmek, görmekle hissetmek arasındaki ince çizgiyi
fark edebilseydi, her şey gün yüzü gibi anlaşılır olurdu.

Dünyada olup biten şeyleri anlamsızlaştıran, var olan bilgi
enformasyonunun çeşitli manipülasyonlara uğrayarak insanları
doğru bilgiye ulaştırıcı değil, belli zümrelerin kendi emellerine
gerçekleştirmede bir araç olarak kullanmasıdır.
Böylesi bir düzende, iyiliği yaymak ve doğruluktan şaşmamak şiarıyla
hareket eden bir topluluk olarak, bize düşen elbette ki bu bilginin
yanlış kullanımına bir ‘dur!’ demektir. Bu duygular ve amaçla, gençleri
bu yanlış bilgi akınından muhafaza etmek için yola çıktık.
Biliyoruz ki, gençlik bir çınardır. Ve bu çınarın oluşumu için tohum
gereklidir. Tohum ise, ithal değil, tamamen yerli olmalıdır. Ekilen ithal
tohumlar, körpe zihinleri zehirliyor, hakikati perdeliyor.
Söz konusu hakikatin muhafazasıysa ve iyilik denen olgu, kuru bir
iyilikten de öte doğrulukla bağlantılı olduğuna göre, iyiliği yayarken
doğruluğu da gözetenler, bilginin doğrusunu da göstermekle
mükelleftir! Biz de bu doğruyu gösterme niyetindeyiz.
Kuruluş amacı gençleri bilgilendirmek, iyiliği teşvik etmek ve onlara bu
dergide köşe vererek söz hakkı tanımak olan dergimiz, bu doğrultuda
bilgi ve birikiminden istifade edebileceği herkesi yazar kadrosuna
dahil eder, alanında uzman hocaları da misafir yazar olarak kabul
ederek tüm bunları okur kitlesinin istifadesine sunar. Oluşturduğu
‘Gençler Yazıyor’ köşesiyle de her kesimden gencin görüşlerini ifade
edebilmeleri imkanını sağlar.
Güzel bir amaçla çıktığımız bu yolda, siz kıymetli okurlarımızın ilgi ve
alakalarına nazaran çok daha zengin içerikler ve yazar kadrosuyla
mevzuları konuşmaya devam edeceğiz.
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Değerli okurlarımız,
zun bir aranın
ardından tekrardan
sizlerle olmanın
mutluluğunu
yaşıyoruz. Dijital
platformların etkin
bir şekilde kullanıldığı bu süreçte,
dergimizi e-dergi olarak sizlere
ulaştırmak istedik. Umarız istifade
edebileceğiniz bir sayı olur.
Dünya bir değişim yaşıyor. Dijital
dönüşüm denilen bu değişim,
insan yapımı makine ve cihazların
değerini kat ve kat artırıyor. Bizce,
tüm bunlar hedefe giden yolda
bir araç vazifesi gördüğü kadar
değerlidir. Toplumda ise bu değer
ayrımının oluşturduğu yara oldukça
derin. İnsan yapımı makine ve
cihazlara atfedilen değer, birtakım
şeyleri unutmamıza sebep oluyor.
Madde, maneviyatı perdeliyor.
Böylesi bir süreçte ise, bize düşen
maneviyatı perdeleyen maddeye
bir ‘dur’ diyerek, maddeyi
maneviyatın emrine vermektir. Bu

da bize yaşadığımız dijital çağda
toplumun bilerek ya da bilmeyerek
uğradığı yanlış bilgi akınına engel
olmamızı sağlıyor.
Dergimizi çıkarırken amacımız
da tam olarak buydu. Yazar
kadrosu olarak gençleri doğru
bilgiye ulaştırmak, dünyada
olup bitenlerden ve farklı
coğrafyalardan haberdar etmek,
kültür, sanat ve bilim gibi dallarda
misafir yazarlarımızın da yazılarını
yayınlayarak bilinçlenmelerine
katkı sağlamak amacıyla yola
çıktık.
Yolun gerektirdiği şartlar ne kadar
ağır olsa da, yaşadığımız çağın
dayatmalarına karşı dik durabilmek
erdemli olmanın gerekliliğidir.
Dergi kadromuz ve okurlarımızla
birlikte, bu yolda yürümekten
memnuniyet duyuyoruz.
Bir sonraki sayımızda görüşmek
dileğiyle, iyi okumalar dileriz.
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Ekrem Kubilay Karadeniz

SOSYAL MEDYA HESAPLARI
@mevzubahisdergi
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İSLAM VE KOZMOLOJİ
Evren bilimi (kozmoloji) nedir? Ne zaman bilim başlığı altında kabul görmüştür? Kozmolojinin
İslam dini ile birlikteliği nasıl olmuştur? Cevapları bu röportajda.
Esad Emekli

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

B

en Balıkesirliyim,
Balıkesir İmam Hatip
Lisesi mezunuyum.
Lise son sınıfta üniversite
sınavıyla Marmara İlahiyat
Fakültesini kazandım. Marmara
İlahiyat Fakültesinden 2003
yılında mezun oldum, aynı
yıl Millî Eğitim Bakanlığında
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
öğretmeni olarak görev aldım.
2003 yılı önemli bir yıldır
benim için çünkü yine aynı yıl
Marmara İlahiyat Fakültesinde
yüksek lisansa başladım.
Kelam Ana Bilim dalında
yüksek lisansı bitirdikten sonra
doktoraya başladım. Yine
aynı bölümde Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde yüksek lisans
danışmanım Prof. Dr. Saim
Yeprem hocaydı. Doktoramı
2012’de bitirdim. Doktorada
kelam atomculuğunun
günümüz kozmolojisi açısından
değerlendirilmesi konusunu
ele aldım. Tez danışmanım
Prof. Dr. İlyas Çelebi’ydi.
2013 yılında TÜBİTAK’ın
vermiş olduğu araştırma
bursu kapsamında bir yıllığına
Kanada McGill Üniversitesine
gittim. Orada Robert
Wisnovsky ile “Klasik İslam
Düşüncesinde Atomculuk
Eleştirileri” başlığı altında
araştırmalar yaptım. Daha
sonra Türkiye’ye döndüm.
Yine şunu hatırlatmakta fayda
var, 2012 yılında doktoramı
savunduktan sonra Marmara
İlahiyat Fakültesinde öğretim
görevlisi oldum. 2013 yılında
Kanada’ya gittiğim süreçte
yardımcı doçent oldum. 2017
yılında da terfi ederek doçent
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Doç. Dr. Mehmet Bulgen
oldum. Sonrasında bir yıllık
yurtdışı araştırmam oldu. 2018
yılında Syracuse Üniversitesi’nde
New York’ta Kant üzerine
araştırmalar yaptım. Özellikle
Kant’ın antinomileri üzerine
araştırmalar yaptım, bitirdikten
sonra Türkiye’ye döndüm. Şu an
Marmara İlahiyat Fakültesi kelam
Ana Bilim dalında öğretim üyesi
olarak eğitim hayatıma devam
etmekteyim.
KOZMOLOJI NEDIR?
Kozmoloji “cosmos” ve “logia”
kelimelerinin birleşimi yani evren
bilimi anlamına geliyor. “Cosmos”
kelimesi Antik Yunan’da düzen
demektir. “Caos”, düzensizlik;
“cosmos” ise “caos”un tersi
yani düzen anlamındadır. Aynı
zamanda evren anlamında da
kullanılıyor. “Cosmos”, bir düzen
ifade ediyor bir birliktelik ifade
ediyor. Terimi bu şekilde bir araya
getiren Christian Wolff, Alman
rasyonalist filozoflarından birisidir
ve 18. yüzyılda yaşamıştır. İlk
defa o, kozmoloji diye bir bilim
teklifi yapıyor. Yani evreni bir

bütün olarak araştıran bilimin
kozmoloji olduğunu iddia ediyor.
Kozmoloji, en temelinden en
geneline kadar fiziksel gerçekliğin
başlangıcını, gelişimini ve temel
unsurlarını tek bir objeymiş
gibi araştıran bir bilimdir. Tabii,
ilk bu teklifle kozmoloji ortaya
atıldığında özellikle birtakım
filozofların tepkisi ile karşılaşılıyor.
Mesela David Hume bir bilimin
en azından gözlemlere dayalı bir
bilim olamayacağını iddia ediyor.
Çünkü evrenin dışına çıkıp evreni
gözlemlemek mümkün değil. Eğer
evrenin başlangıcı araştırılacaksa
ona şahit olmak da mümkün değil.
Hâlbuki bilimde doğrulanabilirlik,
yanlışlanabilirlik, test edilebilirlik,
gözlemler ve deneyler önemlidir.
Bu noktada tabii yine Kant’ın
da eleştirileri mevcut. Kant,
insanoğlunun doğuştan evrenin
geneline yönelik birtakım
sorular barındırdığını savunuyor.
Mesela “nereden geliyoruz?”,
“nereye gidiyoruz?”, “evrenin bir
başlangıcı var mı?”, “Evrenin bir
sonu var mı?”, “Evren, uzay ve
zamanda sonlu mu?” şeklindeki
sorular. Ancak Kant bu şekildeki
soruların yani deney ve gözlemden
gelen sorulara cevap
verilemeyeceğini
iddia ediyor. Onun
en çok bilinen
eseri Salt Aklın
Eleştirisi’nde
meşhur
kozmolojiyi
numen alana
iten yani
bilgi konusu
olamayacağını
iddia eden bir yaklaşımı söz
konusudur. Yine kelamcıları çok
yakından ilgilendiren bir husus

daha var, “madde bölünebilir
mi? bölünemez mi?”, “Evrende
bir nedensellik var mıdır? Yok
mudur?” bu konuda da maalesef
kesin bir bilgiye ulaşılamaz, diyor
Kant. Mesela pozitivistlerden bir
örnek verebiliriz: Auguste Comte,
onun meşhur Pozitivist Felsefe
adlı eserinde insanoğlunun
araştırmalarında ve gözlemlerinde
çok fazla cüretkâr olmamasını
istiyor yani daha çok mütevazı
olmasını istiyor. Bu bağlamda
insan bilgisinin deney ve gözlemle
sınırlandırılması gerektiğini
(Özellikle âlem konusunda)
düşünüyor. Bu noktada hatta

şöyle bir iddiası var: “Bırakın
siz evrenle ilgili konuşmayı,
Güneşin bile neyden yapıldığını
bilemezsiniz! Peki bilmek için
ne yapmanız gerekiyor? Bizzat
gitmeniz gerekiyor bizzat orada
ölçmeniz gerekiyor.” Auguste
Comte diyor ki, “Güneşe
insanoğlu asla gidemeyeceği
için Güneşin yapısı hakkında da
insanlık hiçbir şey söyleyemez.
Tabii bu durum kozmolojiyi pozitif
bilimlerin dışına itiyor. Hatta
İngiliz bilim adamı Rutherford, bu
çekirdeğin yapısını ortaya koyan
kişidir. Onun laboratuvarlarında
bazı yerlere “Burada evren bilim
Ş U B AT - M A R T 2 0 2 1 • 7
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(kozmoloji) konuşulmaz. Evren
bilim konuşan lütfen dışarıya
çıksın” diye tabela astığı bilinir.
Çünkü spekülâtif yani işin
içine felsefe giriyor. Bu sefer
tartışılmaya başlanıyor ve bilim
adamlarının dikkati dağılıyor. Bu
bağlamda zaten elde edemeyeceği
bir bilgiyi bilim ve gözlemlerin
dışında tartışmaya başlıyorlar.
Hatta bu süreç 1960’lı yıllara
kadar uzatılıyor zannedersem.
Tabii diğer taraftan gerçekleştirilen
genel görelilik kuramıyla
galaksilerin uzaklaştığının Hubble
tarafından keşfedilmesi; kozmik
arka fon ışınımı ve bir takım
bilimsel keşifler günümüzde evren

bilim diye bir bilimin oluşmasını
sağladı. Böylece kozmoloji
artık resmen bir pozitif bilim
kabul edildi. Çünkü 20. yüzyılın
başlarından itibaren bir taraftan
atom altı parçacıklar konusunda
kuantum fiziğiyle yapılan
araştırmalar, kuantum mekaniğinin
maddenin temel yapısı hakkında
ufuk açıcı bilgiler ortaya koydu.
Diğer taraftan da genel görelilik
kuramının, galaksi oluşumundan
tutun topyekûn evrene kadar
evrenin ortaya çıkışı dâhil Big
Bang teorisi ve termodinamik
alanında yapılan çalışmalar… Tüm
bu bilimsel gelişmeler gözleme
dayalı olarak en özelden en
8 • Ş U B AT - M A R T 2 0 2 1

KUR’AN-I KERİM’İN EN
ÖNEMLİ İDDİASI BİR EVREN
GÖRÜŞÜ İLE GELMESİDİR.
EVRENİ ALLAH’IN
DIŞINDAKİ HER ŞEY
OLARAK TANIMLAMANIZ
GEREKİYOR YOKSA BİR
NATÜRALİSTİN DÜN
YAPTIĞI GİBİ FELSEFİ
ANLAMDA VAR OLAN
HER ŞEY OLARAK
TANIMLANDIRIRSINIZ.
geneline insanoğluna bilimsel bir
dille evren hakkında konuşma
imkanı sağlamış oldu. Mesela
bugün evrenin oluşumu ile ilgili bir
Big Bang teorimiz var. Yine entropi
kuramı evrenin sonuyla ilgili
bize bir şeyler söylüyor. Mesela
kuantum fiziği, “Madde sonsuza
kadar bölünebilir mi, bölünemez
mi?” sorusuna cevap veriyor.
Aynı şekilde uzay ve zamanın
yapısı hakkında genel görelilik
kuramı bize bir şeyler söylüyor.
Tüm bunları dikkate aldığımızda
Evren bilimin felsefeden bilime
doğru gelişimini görebiliyoruz.
Bugün Kant’ın dediğin aksine en
azından evren bilim (kozmoloji) var
ve bilimsel bir araştırma konusu
olarak kabul ediliyor.
Hocam, ilk başlarda bir
bilim olarak görülmese de
zamanla herkes tarafından
kabul görmüş bir evren
biliminden (kozmoloji) söz
ettik. Kozmolojinin İslam
dini ile birlikteliği nedir?
İslam âlimleri fıkıh, hadis ve
siyer gibi konular dışında
neden kozmolojiyle ilgilenme
gereksinimi duymuşlardır?
Öncelikle şöyle bir genel soru
soralım: “İnsanlık niçin kozmolojiye
önem veriyor?” Baktığımız zaman
gerçekten de medeniyetler,
başlangıçtan itibaren evren
hakkında konuşmaya merak

duymuşlardır. Fazlasıyla ilgi
göstermişler hatta antropoloji
alanında yapılan araştırmalardan
biliyorsunuz antropolojik kozmoloji
diye bir alan da vardır. Bu arada
belirtmiş olalım, kozmoloji size
bir medeniyet olup olmadığınızı
söylüyor. Yani bir medeniyetin
aralarında iletişim kuracağı
bir dil geliştirdikten sonra ilk
yaptıkları iş bir kozmoloji inşa
etmektir. İnsanoğlu kendisinin
hakikatine, varlığına en genel
şekliyle fikir sahibi olmadan kendi
varlığı hakkında tam bir tatmin
sağlayamıyor. İnsanda bir varlık
tasavvuru var ve bunun içerisindeki
bir yere kendini konumlandırıyor.
Bu konuda yapılmış somut
bir çalışma da var. 80 küsur
toplum üzerinde yapılan primitif
araştırmalarda medeniyetlerin
mutlaka bir kozmoloji sahibi
olduğu gösteriliyor. Evren nereden
geliyor ve nereye gidiyor? Hatta
stoacıların meşhur sözü vardır:
“İnsan kendini bilmeden evreni
bilemez evreni bilmeden de
kendini bilemez”. Bu nedenle
diğer medeniyetler tamamıyla bir
evren bilgisine ve kozmolojiye
sahip olduğu gibi İslam medeniyeti
de başlangıçtan itibaren hatta
daha öncesinden özellikle tevhit
ilkesinin de getirdiği birtakım
prensiplerle bir evren tasavvuruna
sahip olmuştur. Evren tasavvuru
olmadan bir medeniyet inşa
etmek çok zor arkadaşlar.
Bu biraz geride, arka planda
durur ama sizin bir gerçeklik
tasavvurunuzdur. Peki İslam
medeniyeti nasıl bir dönüşüm
getirdi? İslam medeniyeti, İslam
diliyle evreni yeniden tanımladı.
Yani İslam’a göre âlem evren
konumundadır biliyorsunuz.
İslam’da evren nasıl tanımlanır?
Şöyle tanımlanır: “masivallah” yani
Allah’ın dışındaki her şey olarak
tanımlanır. Kur’an-ı Kerim’in
en önemli iddiası bir evren
görüşü ile gelmesidir. Yani bak
Allah var ve diğerleri var, evreni
Allah’ın dışındaki her şey olarak
tanımlamanız gerekiyor yoksa
bir Natüralistin dün yaptığı gibi

NEREDEN GELİYORUZ?
NEREYE GİDİYORUZ?
EVRENİN BİR BAŞLANGICI VAR MI?
EVRENİN BİR SONU VAR MI?
EVREN, UZAY VE ZAMANDA SONLU MU?

felsefi anlamda var olan her şey
olarak tanımlandırırsınız. Evreni bir
Natüralist nasıl tanımlar? “Doğa
var olan her şeydir. Doğanın
dışında doğaüstü bir varlık yoktur”.
Dolayısıyla naturalizm tekçi
(monistik) bir yaklaşıma sahiptir.
İslam ise naturalistlerin yaptığı
gibi var olanları sadece doğadan
ibaret görmez. İslam der ki: “Allah
var bir de âlem var, fakat bu
âlemin içerisinde hiçbir kutsallık
yok yani herhangi bir Tanrı yok.
Dolayısıyla bu âleme hiçbir
Tanrısal nitelik veremezsiniz”.
Yani İslam’a göre Tanrı’ya
verdiğiniz ezeliyet, ebediyet,
aşkınlık, kavranamamazlık, teklik
gibi Tanrısal sıfatları Tanrı’ya
münhasır kılmamız gerekiyor.
Masivallah’ı ise bir başlangıca
sahip olma, ezeli olmama, sınırlılık,
sonluluk, çokluk ve değişim
gibi sıfatlarla tanımlamamız
gerekiyor. Dolayısıyla İslam
tamamen evreni kutsal varlıklardan
arındırıyor. Arkadaşlar bu çok
önemli bir iddiadır, çok önemli
bir dönüşümdür ve çok büyük
bir kozmolojik iddiadır. İddianın
temelinde “Âlemin içerisinde Tanrı
yoktur, âlemin içerisinde Tanrı
varsa âlemin Tanrı olmadığını
kanıtlayın” gibi birtakım görüşler

ve düşünceler vardır. Yani bu
ne anlama gelir? Âlemin Tanrı
olmadığını nasıl kanıtlayabilirsiniz?
Bir başlangıç, bir son verirseniz
ona mekânsal anlamda veya
bir değişim verirseniz onu Tanrı
olmaktan çıkarırsınız. O nedenle
ben, bilimsel kozmolojinin
gelişimini bu bağlamda tevhit
ilmine çok önemli bir katkı
sağladığına inanıyorum arkadaşlar.
Özellikle günümüzde, hâşâ Tanrı
budur demesi gerekmiyor. Yani
evreni Tanrılıktan çıkardığı zaman
evrenin kavranabilir olduğunu
gösterdiği zaman evrene bir
başlangıç verdiği zaman zaten
otomatik olarak diyorsunuz ki:
“Bunun bir başlangıcı varmış” yani
bu başlangıca kendisinin dışında
bir sebep aramaya başlıyorsunuz.
Dolayısıyla İslam dininin getirdiği
dönüşüm evrenini tümüyle
profanlaştırıyor. Ne bir parça
itibariyle ne de bir bütün itibariyle
evren Tanrı değil. Dolayısıyla
evrenin dibine kadar gidebilirsiniz,
evreni tamamen ihata edebilirsiniz,
evren bilim yapabilirsiniz çünkü
evren kutsal değildir, Tanrı değildir.
Tabii arkadaşlar bunun çok büyük
imaları vardır. Bilime de böyle bir
yaklaşımda mesela hep şu soru
sorulur: “Neden bilim devrimi Orta

Çağ’da tek Tanrılı dinlerin hâkim
olduğu bir yer olan Avrupa’da
çıktı?” bunun İslam ile de ilişkisi
vardır. Biliyorsunuz ki daha
öncesinde tam da bu noktada şu
soruya cevap verilir: “Ne yaptı
İlahi dinler? İlahi dinler, mitolojik
dile son verdiler”. Yani mitolojik
dil, evrenin içerisinde buluyor
Tanrıları. Doğa ve doğaüstü
arasında fazla bir ayrım yok.
Doğanın üstünde de yine böyle
yarı insan antropomorfik varlıklar
var. Tabii böyle bir din olduğu
zaman bunu araştıramıyorsunuz.
Doğanın içinde Tanrı’yı icat
ettiğiniz zaman doğanın içerisinde
sistematik olmayan bir bakış açısı
bağlamında bu türden doğaüstü
varlıklar kurguladığınız zaman
arkadaşlar ne olur? Bu şekilde
bir mitolojik dil, bilimin gelişimini
engelleyecektir ama tevhit dili
ne yapıyor evreni öncelikle
tamamen profanlaştırıyor, kutsal
varlıkları arındırıyor ve sonrasında
onu tek bir Tanrının sevk ve
idaresine veriyor. O tek bir Tanrı
da insani eksikliklere sahip
olmadığı için yani bir Zeus gibi
olmadığı için Zeus’u çok çabuk
kandırabilirsiniz, kızdırabilirsiniz,
savaşıyor, aldatıyor vs. ama
İslam dininin öncelikle tüm şirk
unsurlarını barındıran varlıkları
ortadan kaldırdığını görüyoruz.
Ondan sonra evreni bir bütün
olarak boşluk bırakmaksızın tek
bir Tanrının sevk ve idaresine
vermesi lazımdır ama bu Tanrı
insani eksiklikleri olmayan
hâkim ve her şeyi bilen adil bir
Tanrıdır. Bu nedenle evrene son
derece stabilite getirildi. Bilim
çalışmaları için uygun bir ortam
sağlandı evet bunu görüyoruz.
Dolayısıyla İslam’ın bu bağlamda
evren adına getirdiği çok önemli
ilkeler vardır. Kelam ilmi bu ilkeler
üzerine kurulmuştur. Kelam
ilmi Kur’an-ı Kerim’deki bu
ilkeleri iyi okumaktadır. Mesela
âlemde biliyorsunuz bu kelimenin
kökeni hakkında Arap dilinde
tartışmalar var. Genel görüş, âlem
yaratıcısının varlığının Âlem olması
itibariyle yani kendisi vasıtasıyla
yaratıcısının ispatlandığını işaret
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eden köken itibariyle âlemin
oradan geldiği kabul edilir ya da
“Alime’den” geldiği, ilimden geldiği
kendisi vasıtasıyla yaratıcısının
bilinmesi yönündedir. Bakın bu
perspektif kelime köken itibariyle
kozmolojik delillere yönlendiriyor.
Eğer evreni araştırırsan evrenin
yaratıcısına ulaşırsın. Evren bu
anlamda yaratıcısının fiillerine
karşılık gelir. “Yaratıcı fiilleri ile
bilinir” gibi ifadeler kelam ilminde
sıklıkla karşılaştığımız ifadelerdir
arkadaşlar.
Hocam, evreni bilimsel olarak
akli delillerle ispatlayan, onu
akli delillerle araştırmaya
açan ilk medeniyet İslam
medeniyetidir, diyebilir miyiz?
Yani, belki ifadeyi daha uygun
bir şekilde söyleyebiliriz. Evrenin
mitolojik dille bir açıklanması söz
konusudur, yani başlangıçta da
belirttiğim gibi mesela mitolojik
dilde evrene aynı zamanda
doğa dersek doğaüstü kavramı
ile karışır. Doğaüstü varlıklar
var evrenin içerisinde, yani
doğayla doğaüstü çok böyle
ayrıştırılmamış. Bu, bilimsel dile
çok büyük bir tehdit. Yani bir
sürü Tanrı oldu. Mitolojide her
bir Tanrının, mesela Zeus daha
farklı Tanrılar tarafından idare
edilir gibi bir yaklaşım söz konusu.
Tanrılarda lokal Tanrıların insani
eksiklikleri var. Hatta Yunanlılar
Mısır’a gittiklerinde yolda bile Tanrı
değiştiriyorlar. Düşünün Mısır’a
gittiklerinde de Mısır’da da Tanrı
değiştiriyorlar. Milat’tan önce
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altıncı yüzyılda Yunan mitolojisinin
krize girdiği belirtilir arkadaşlar.
Yani o kadar Tanrıları abartmışlar
ki, o kadar işin suyu çıkmış ki
mitoloji krize girmiş. Böylece
politeist bir yaklaşım aramışlar.
Yunanlılar evreni daha evrensel
bir dille açıklamanın yollarını
aramışlar. Böylelikle felsefi dil
gelişmiş yani evreni akılla evrensel
bir şekilde açıklama modeli ortaya
çıkmış. Bu ilk defa Müslümanların
yaptığı bir şey değil yani bu
gerçekten burada akılla evreni
açıklama çabası söz konusudur.
Yunanlıların felsefi dili, bilimsel dili,
tevhit dili mitolojik değildir. Peki
biz bunları nasıl ayrıştırırız? Şimdi,
mitolojik dil evreni tamamen
Tanrılarla açıklıyor. Yarı Tanrı yarı
insan, evrenin içerisinde, stabil
olmayan bir evren. Böyle bir
evrende mucizenin de bir anlamı
kalmıyor çünkü sıradan bir şey
halini alıyor. Mesela birisi gelse
bir mucize gösterse peygamber
neyle suçlanır? Bunu büyücüler

de yapıyor denir. Yani evren,
doğa ve doğaüstü öylesine
birbirine karışmış ki bu bilimsel
dil artık aykırı bir dil. Felsefi dile
de aykırı. Sonrasında bilimsel
felsefi dil geliştiriliyor ve felsefi
dil, evreni akılla açıklamaya
çalışıyor. Bu Tanrı’yı reddettiği
anlamına gelmiyor. Mesela büyük
sistematik filozoflar mutlaka Tanrı
ya da evreni açıklayabilmek adına
yer veriyorlar. Aristo mesela,
Tanrı’ya ilk sebepler der. El
muharrik-i evvel der. İlk Hareket
ettirici der. Yine Platon kaostan
düzene karanlık Tanrı vardır der.
Stoacıların aynı şekilde bir Tanrı
anlayışı vardır. Yeni Eflatuncuların
ayrı bir Tanrı anlayışı vardır. “Ben
felsefe yapıyorum, evreni artık
akılla açıklayacağım, Tanrı’yı artık
işin içine karıştırmıyorum” böyle
bir şey yok arkadaşlar. Çok büyük
filozoflar sistematik filozoflar
evreni Tanrı’yı da işin içine
katmadan açıklayamamışlardır.
Tutarlı bir şekilde Tanrı’ya da
yer vermişlerdir. Bu modern
dönemde de böyledir arkadaşlar.
Descartes’a bakalım, Gottfried
Leibniz’e bakalım ondan sonra
Gassendi’ye bakalım onlar evreni
akılla açıklayabilme adına Tanrı’ya
yer veriyorlar. Bu noktada, bilimsel
dilin felsefi dilden farkı vardır.
Bilim diyor ki, “Ben sadece deney
ve gözlemleri dikkate alacağım.”
bu konuda da tartışmalar vardır.
Thomas Khun’un getirdiği
eleştiriler mi, Karl Popper’ın
yaklaşımı mı, doğrulanabilirlik mi
ya da yanlışlanabilirlik mi kriter

olacak? Yoksa gerçekten bilim
insanları felsefi arka plandan dini
metafizik dünya görüşlerinden
kendilerini sıyıra biliyorlar mı?
Bilim gerçekten objektif midir?
Bilimde bazı metafiziksel ilkeler
aksiyom olarak kullanılabilir mi?
Gördüğünüz gibi bunun birçok
tartışması var. Genelde bilim
denilince deney ve gözlemler ve
metodolojik Natüralizmi anlıyoruz.
Metodolojik Natüralizm ile evreni
açıklarken öyle mitolojik dilde
yapıldığı gibi Tanrı’yı işin içine
karıştırma, doğaüstü varlıkları
işin içine karıştırma ve doğayı
salt doğal süreçlerle açıklıyoruz.
Şimdi burada tevhit dili öncelikle
mitolojik dili dışlıyordu. Evreni tüm
Tanrılardan arındırıyor ve evreni
topyekûn doğa haline getiriyor.
Arkadaşlar evrenin içerisinde yani
İslam dininde evrenin içerisinde
Tanrı var dediğimiz zaman şirk
günahını yani en büyük günahı
işleriz. Dolayısıyla gözümüzü açıp
dışarıya baktığımızda her şey
doğadır çünkü evrenin içerisinde
Tanrı yoktur. Bakın bu evrenin
içerisinde öyle meleklerin olmadığı
anlamına gelmiyor arkadaşlar.
Yani melekler de var elbette İslam
dininin inanmasını istediği diğer
şeyler de var ama biz bunları
göremiyoruz. Diğer taraftan onlar
da evrenin bir parçası. İslam dini
özellikle kelamcılar bunu evren
ile Tanrı arasına yokluk koymakla
açıklarlar. Yokluk bariyeri var
yani evren Tanrı’dan taşmıyor.
Kelamî anlamda Evrenle Tanrı
bitişik değil yani Allah Teala evreni

FİLOZOFLAR EVRENİ TANRI’YI DA İŞİN İÇİNE KATMADAN
AÇIKLAYAMAMIŞLARDIR. TUTARLI BİR ŞEKİLDE TANRI’YA
DA YER VERMİŞLERDİR. BU MODERN DÖNEMDE DE
BÖYLEDİR ARKADAŞLAR.
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yoktan yaratıyor. Evrendeki bir
varlık varlığın diğer kategorisine
yani ezelilik kategorisine aşkınlık
kategorisine geçemez. Çünkü
arada yokluk bariyeri vardır. Bu
yokluk Tanrı ile âlemi ayrıştırılır.
Âlem söz konusu olduğunda
âlemdeki tüm varlıklar, melekler
de söz konusu olmak üzere
hepsinin bir başlangıcı vardır öyle
değil mi? Yani tevhit ilkesinin
ortaya koyduğu gerçeklik bu.
Burada farkı ise arkadaşlar
mitolojik dilden Tanrıları dışlaması.
Onun yerine tek bir Tanrı ve
belki şöyle denilebilir: Bilimsel
dil Tanrı’yı hiçbir zaman işin içine
karıştırmıyor ama o İslam dininde
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tek bir Tanrı âlemi sevk ve idare
ediyor. Tamam idare ediyor ama
onun insani bir eksiklikleri yok
ki. O kemal sıfatlarına sahip biz
ona güvenerek bilim yapabiliriz
hatta bazen bilim kendi içerisinde
bazı açmazlara giriyor kuantum
fiziği ilk defa ortaya atıldığında
1920’li yıllarda büyük bir şaşkınlık
oluşturdu. Çünkü kuantum fiziği
süreksizliği ve determinizmi
getirdi. Nedensellik konusunda
birtakım tartışmalar oldu, bunca
kafa karışıklığında Albert Einstein
“Tanrı zar atmaz” dedi. Siz ne
yapabilirsiniz ki? Tamam, bilimin
bir sabitesi kalmadı ama işin
temelinde evreni sevk ve idare

eden Tanrı var yani ona güvenerek
bilim yapabilirsiniz demek
istiyor. Bu nedenle bizim tevhidi
yaklaşımı, bilimsel yaklaşımı,
felsefi yaklaşımı ve evreni izah
etmede mitolojik yaklaşımı çok iyi
bilmemiz gerekiyor. Tabii kelam
ilmi açısından da arkadaşlar
bunun çok daha büyük bir önemi
var. Biliyorsunuz kelamda işler
epistemoloji üzerinden yürür.
Epistemoloji kelamda en genel
kategori hangisidir? Malumattır
değil mi? En tepede malumat
vardır. Kelamcılarda âlem, cevher
ve arazlardan oluşur. Cevherin
tanımı vardır, mütehayyiz olandır
yani yer kaplayandır. Var olmak

için bir mekân gereksinim
duymayan, kendi başına kaim
olmayan, Yer kaplamayan araz,
bakın tüm bunları konuşurken
en üst ilkeye dikkat etmelisiniz.
En üst ilke nedir arkadaşlar?
Biz hangi kümenin içerisindeyiz?
Şu an Malumat arkadaşlar. Yani
bilgi olmak bakımından tüm
bunlar öncelikli olarak kelamda
söz konusu edilir. Bu noktada
arkadaşlar kelam bilgi teorisine
göre Allah Teala’nın kadim varlık
hakkındaki bilgiye âlem üzerinden
ulaşılır. Fiilleri üzerinden ulaşılır.
Özellikle kelamın iman teorisi de
bunu söyler. Eğer biz gözümüzle
görebilseydik veya ızdırari bir bilgi
türü ile bilebilseydik Allah Teala’yı,
bu bir sınav dünyası olmazdı
derler kelamcılar. O halde nazar
ve istidlal üzerinden bu bilinmelidir
derler. İşte bu noktada da âlem,
esas kabul edilmiş. Mesela
Cüveyni Diyor ki: “Âlem hakkında
konuşulmadan Tanrı hakkında
konuşulamaz” diyor. Mesela o çok
enteresan bir şekilde “Neden?”
diyor. Ben şimdi cevher araz
konularını ele alıyorum. Şâmil
Fî Usulud-din adlı kitabında
buradaki getirdiği prensip aslında
günümüzde de geçerli. Bakın
günümüzde teizm vardır, teizm ne
söyler? “Âlemi yaratan sevk ve idare
eden” ondan sonra deizm vardır,
deizm ne söyler? “Âlemi yaratan
ama onun işleyişine karışmayan”
ondan sonra panteizm vardır,
panteizm ne söyler? “Tanrıyla evren
bir materyalizmdir” mesela natüralizm
vardır, aralarından sadece natüralizm
“Evren vardır ama Tanrı yoktur”
der. Bakın en genel çerçeveden
bunlara ulaştığımızda Cüveyni’nin
sözünü doğruluyor. Evren hakkında
bir ilişkilendirme yapmak suretiyle
bunlara ulaştık. Bu nedenle evren
konusuna çok çok önem verilmiş,
kelamda kesinlikle çok üzerinde
çalışılmış bir konudur.

sorularınız sayesinde bu derece
derinlemesine işledik konuyu. Tabii
bu alanda çalışacak arkadaşlar
öncelikle çok şanslılar. Yani biz bu
alanda çalışmaya başladığımızda
bu alan bayağı bakir bir alandı.
Belki birçok gereği olmayan
konulara da bakmak zorunda
kaldık. Çünkü belli bir sistematik
kazanmamız gerekiyordu. Yani bu
alanda en azından ilgili literatürü
iyi bir şekilde içselleştirmesi
gerekiyor arkadaşların. Özellikle
dokuzuncu yüzyıldaki kelamcıların
felsefe adına bilim adına ve evren
adına geliştirdikleri düşünceleri
iyi bilmemiz gerekiyor. Genç
araştırmacılara bunu tavsiye
ederim. Öncelikle geleneğimizi iyi
tanımalıyız, kelamcıların mirasını
iyi özümsemeliyiz. Tevhid eksenli
bir dünya görüşü oluşturmalıyız
ki okuduğumuz bir görüş bizi
hemen oradan buraya savurmasın.
Kendi duruşumuz olsun, kendi
epistemolojimiz olsun. Kendi bir
ontolojimiz olsun. Bunlarla kök
salalım yani sonrasında elbette
ki yeni ortaya atılan fikirleri de
öğrenmeye çalışalım. Değişime de
açık olalım. Esneklik arkadaşlar,
çok önemli bir kazanımdır.
Tabii bunun için ne yapmamız
gerekiyor? Elbette, Arapçayı çok
iyi bilmemiz gerekiyor. İngilizceyi
çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. O
alandaki literatürü çok bilinçli bir
şekilde takip etmemiz gerekiyor.
Mutlaka lisans sonrası yüksek
lisans yapmamız gerekiyor yani
çevre çok önemli arkadaşlar.

EVRENİ İZAH ETMEDE;
TEVHİDİ, BİLİMSEL,
FELSEFİ VE MİTOLOJİK
YAKLAŞIMI ÇOK İYİ
BİLMEMİZ GEREKİYOR.
KELAM İLMİ AÇISINDAN
DA BUNUN ÇOK BÜYÜK
BİR ÖNEMİ VAR.
Ben özellikle hem Amerika’ya
hem Kanada’ya gitme imkânı
buldum. Orada şunu gördüm,
bu yabancılar muhite çok önem
veriyorlar. İyi bir üniversite.
Bakın Batı’da da bilim böyle
yükselmiştir. Özellikle 16. yüzyılda
17. yüzyılda sadece devletin
üniversiteleri ile bu işler olmuyor
arkadaşlar böyle organizasyonların
da bilim çevrelerinin de bu
işe destek vermesi gerekiyor.
Dolayısıyla böyle çeşitli muhitler
çok önemli kazanımlar sağlar.
Şunu söylüyorum, sadece kendi
başınıza yapacağınız okuma yeterli
olmayabilir. Mutlaka bir muhitin
de içinde bulunulması gerekiyor.
Arkadaşların tabii bunu seçerken
seçici davranmaları gerekiyor
ve tabii bilginin kazanıma
dayalı olan yönünü çok ciddiye
almak gerekiyor. Bu bağlamda
bilgiyi nasıl kazanabilirsiniz onu
sorgulamanız gerekiyor. Bunun
yöntemlerini iyi uygulamanız
gerekiyor.

Arkadaşlarımızın kendilerini
bu konuda geliştirebilmesi için
ne önerirsiniz?
Evet öncelikle teşekkür ediyorum,
çok güzel sorular vardı. Sizin
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DÜŞÜNCENİN KAYDI:

BİLİM TARİHİ

İnsanın dünyayı açıklama ve anlama yöntemleri haline gelen doğa bilimleri ile sosyal bilimler
arasında köprü olan bilim tarihine, içinde geliştiği anlam dünyasıyla birlikte bakalım.
Rafika Angkasa

B

ilim tarihi hakkında
konuşmak bilim ve tarihi
tanımlamakla mümkün
hale gelmektedir. Nitekim
yapılan tanımlar bilim tarihinin
mahiyetini de etkileyecektir.
Bilimi sadece deney ve gözleme
dayanan verilerin analizi olarak
görürsek bilim tarihi de ona göre
şekillenir. Ancak bilimi, insanın
problem çözme faaliyeti olarak
değerlendirirsek bilim tarihi daha
derinlikli bir hal alacaktır. Tarih
söz konusu olduğunda ise onu
parça parça elde edilen verilerden
bir bütüne ulaşmak olarak
gördüğümüzde farklı, geçmişte
ortaya çıkan iz bırakmış olayların
kaydı olarak değerlendirdiğimizde
farklı bir bilim tarihi çıkacaktır
karşımıza. Bilim tarihinin nitelikli
ve derinlikli bir disiplin olması;
bilimi insanın problem çözme
faaliyetlerini tümü, tarihi ise parça
parça elde edilen verilerden bir
bütüne ulaşma çabası olarak kabul
edilmesi ile mümkündür. Böylelikle
bilim tarihi bilimsel ürünlerin
geçmişini, kronolojisini vermekten
çıkar ve “nasıl” ve “niçin”ini belirler
konuma gelir. Fuat Sezgin’in
tabiriyle insanlık tarihini anlamak
bilim tarihinden geçmektedir.
Ancak dikkat edilmesi gereken
husus bilim tarihinin idealize
ettiğimiz şekliyle ele alınıp
alınmadığıdır.
Bilim tarihinin akademik anlamda
kuruluşu 1900’lü yıllarda
olmuştur. İlk kuruluş amacı

1 4 • Ş U B AT - M A R T 2 0 2 1

Avrupa düşüncesinde insanın
aklıyla ortaya koyabildiği deney
ve gözleme dayanan doğa
bilimleri ile insanın anlama çabası
olarak da ifade edilebilecek
sosyal bilimler arasında bir köprü
vazifesi görmesi olan bilim tarihi
disiplini, içinde geliştiği geleneğin
izlerini taşımaktaydı. Bir alanı
incelemeden önce içinde geliştiği
anlam dünyasını incelemek
meselelere daha objektif
yaklaşmanın yolunu açacaktır.
Öyleyse bilim tarihinin akademik
anlamda ortaya çıktığı anlam
dünyasına biraz yakından bakalım.
Batı Avrupa’da yaşanan
keşifler, feodalitenin çöküşü,
reform hareketleri ve Luther’in
ortaya koyduğu Protestanlık,
Müslümanlar vasıtasıyla Yunan
felsefesi ile tanışma gibi etkenler
Rönesans’ın yaşanmasına yol
açmıştır. Rönesans ile birlikte
ise iki önemli akım Avrupa
düşüncesine hakim olmaya
başlamıştır: hümanizm ve
kuşkuculuk. Özellikle hümanizm
ile birlikte insanın kendi kendine
yetebilen doğaya sahip olması ve
dünyaya tahakküm kurabilecek
güçte olması fikri güçlenmişken
kuşkuculuk ile de kilise tarafından
savunulan her şeyden şüphe
edilebilir hale gelmiştir. Descartes
ile birlikte ise şüphe edilemeyen
tek şey kişinin aklı olmuştur.
Bu süreçte Avrupa düşüncesi
Tanrı merkezli düşünceden insan
merkezli düşünceye evrilmiştir.

Düşüncenin seyrindeki bu değişim
bilim yapma yöntemlerini de
etkilemiştir. Yeni bilim insanın
“cogito” içinde kalarak doğaya
ilişkin bilgi üretmesi halini almıştır.
Ancak açıklamanın yanında
anlamanın eksik kalması sosyal
bilimlerin doğuşunu hazırlamıştır.
Hem doğa bilimleri hem de
sosyal bilimler insanın dünyayı
açıklama ve anlama yöntemleri
haline gelmiş, bilim tarihi ise bu
iki alan arasında bir köprü olarak
görülmeye başlanmıştır. Böylelikle
İhsan Fazlıoğlu’nun tabiriyle burada
ortaya çıkan bilim tarihi bilimin (yani
açıklamanın) tarihini (yani anlamını
ve değerini) incelemektir.
İslam düşüncesinde bilim tarihi
disiplini olup olmadığı sorusu

akıllara gelebilir. İslam bilim
tarihine baktığımızda klasik
eserlerin birçoğunun giriş
kısmında o alanda yapılmış
çalışmaların bir özetinin verildiğine
şahit olmaktayız. Ayrıca İslam
düşüncesinde bir düşünceyi
bağlamı içinde ele alması ve içinde
yer aldığı düşünce yapısının bir
tarihini vermesi açısından şerh
geleneği de bilim tarihi açısından
bir adım olarak görülebilir.
Bir diğer husus ise İslam
düşüncesinde çokça üzerinde
durulan ilimler tasnifinin alimlerin
hayatı ve ilim dallarının gelişimi
gibi bilim tarihi açısından değerli
birçok bilgiyi sunmasıdır.
Görüldüğü üzere her ne kadar
bilim tarihi adlandırması 1900’lü
yıllara rast gelse de bu durum
öncesinde bilim tarihinin
olmadığı anlamına gelmez. İslam

düşüncesinden öncesi için de
ayrıntılı araştırma yapıldığında
bilim tarihi çalışmaları görmek
pek ala mümkündür. Buradan
hareketle bilim tarihi tek tip bir
medeniyetten ortaya çıkan tek tip
bilim yapma faaliyetini inceleme
konusu edindiği takdirde nitelik ve
derinlikli yapısını yitirecektir. Ayrıca
bilim tarihi üzerine düşünenler
sadece bu anlam dünyası içinde
ortaya çıkan bilim tarihine
yönelirlerse yine o yüzeysel yapıda
kalacaklardır. Bundan kurtulmak
için ise Tahsin Görgün’ün ifadesiyle
bilim tarihinin hangi perspektifle
yapıldığına dikkat etmek gerekir.
Bilim tarihi perspektifini batı
merkezci olmayan, bütün insanlığın
birikimini dikkate alacak bir şekilde
değiştirdiğimizde, bilimle alakalı
meselelere gerçekçi bir cihetten
yaklaşma imkânı elde etmiş
olacağız.

Fuat Sezgin’in ifade ettiği
gibi,“Bilimler tarihi insanların
müşterek mirasıdır” şiarınca
hareket ettiğimiz takdirde
bilim tarihi alanında önümüzde
farklı kapılar açılacaktır.
Nitekim sadece geçmiş bilgileri
aktarmaktan daha önemli bir
amacı olan bilim tarihi bizlere
geleceğimizi şekillendirmek için
gerekli teçhizatı sağlamaktadır.
Sadece doğa bilimleri ile
sosyal bilimler arasında bir
köprü olmasından ziyade bilim
tarihine; varlığı akli olarak idrak
tarzımızı bilmek, niçin bilmemiz
gerektiğini anlamak için ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu ihtiyacı
karşılamak için bilim tarihine
doğru perspektiften yaklaşarak
bu müşterek mirasa sahip çıkmak
ve bütün insanlık için faydalı bir
şekilde kullanabilmek bizlerin
elindedir.
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BİYOGRAFİ

OSMANLI’DA BİR BİLİM TARİHÇİSİ

TAŞKÖPRİZÂDE
AHMED EFENDİ
Günümüzde birçok akademik çalışmaya konu olan Taşköprizâde Ahmed Efendi’yi ve onun
ilimler tarihine olan büyük katkılarını keyifle okumanızı diliyoruz.
Rabiya Akyol

slâm medeniyeti tüm
insanlığı derinden etkilemiş,
siyasî-askerî açıdan güçlü
olmanın yanında ilmî ve
kültürel noktada da ön
plana çıkmıştır. İslam
medeniyetinin parlak
bir bilim geleneğine sahip olduğu
modern araştırmaların da ortaya
koyduğu bir gerçektir. Dolayısıyla
İslam medeniyeti tarihi aslında ilimler
tarihi demektir. Nitekim Dr. Öğretim
Üyesi Edip Akyol, bir makalesinde:
“Müslümanların Ortaçağ boyunca
meydana getirdiği bilim mirasının
Latince ve İbrânîceye çevrilerek
Batı’ya aktarılması, Avrupa kıtasında
yepyeni bir ilim ve eğitim anlayışının
doğmasında önemli rol oynamıştır.” der.
Bu medeniyetin 15-16. yüzyıllarda
zirvesine ulaştığı söylenebilir. “16.
yüzyılda dünyaya bir uzaylı gelseydi
bütün dünyanın Müslüman olmanın
eşiğinde olduğuna hükmedecekti”,
sözleri Dünya Tarihini Yeniden
Düşünmek isimli eserin sahibi olan
Amerikalı tarihçi Marshall Hodgson’a
ait. Batı Avrupa’da yazılan An
Univarsal History from the Earliest
Account of Time to the Present
isimli 62 ciltlik dünya tarihi eseri,
antient part-modern part olmak
üzere iki kısma ayrılmış ve modern
dönem Hz. Peygamber’in İslamiyet’i
tebliği ile başlatılmıştır. Asıl dikkat
çekici olan ise 44 ciltlik modern
partın 20 cildinin doğrudan İslam
medeniyetiyle alâkalı olması, geri
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kalan 24 ciltlik kısmın da doğrudan
ya da dolaylı olarak Müslümanlardan
bahsetmesidir. Yine Batılı filozof
Voltaire, Hz. Muhammed’in ve
İslam’ın tebliğinin dünyanın en büyük
değişimi olduğunu Milletlerin Ruhları
ve Aletleri Üzerine Deneme isimli
eserinde dile getirir. Batı’da yön
tayini anlamına gelen “oryantasyon”
kelimesinin Fransızca “orienter”
(kelime anlamı: doğuya yönelmek)
fiilinden türetilmiş olması medeniyetin
Doğu’ya bakılarak öğrenileceği
gerçeğinin o dönemlerde kabul
edilmiş olduğunu göstermektedir.
İslam medeniyetini bu noktaya
getiren aslî unsurlardan biri de
şüphesiz onun ilme verdiği önemdir.
Müslüman düşünür Seyyid Hüseyin
Nasr’ın şu cümleleri aslında
konuyu özetler niteliktedir: “İslam
maneviyâtı mahiyet itibariyle daima
ilmî (sapiential) ve irfânî (gnostic)
olmuştur, zira bilgi talebi, ortalama
Müslümanlar arasında bile, öteki
geleneklerde bu ölçüde pek nâdir
rastlanan özel bir dinî mânaya

sahiptir.” Kur’ân-ı Kerîm’de ilim
kökünden türeyen kelimelerin
yaklaşık 750 yerde geçiyor olması
da İslam’da bilme faaliyetine verilen
değerin bir göstergesidir. Üstelik
bütün bilgilerin Allah’ın bir tecellisini
konu edindiğini kabul eden İslam
düşüncesinde ilim, yalnızca dinî
ilimleri ifade eden bir kavram olmayıp
bilim için de kullanılan kapsamlı
bir terimdir. Kur’an’ın nâzil olan
ilk âyetinde “Oku” diye emredilir.
Ancak Rasûlullah’ın “Ne okuyayım?”
sorusuna cevap verilmemektedir. O
halde bu sorunun cevabı “Her şeyi
oku” olmalıdır. Bunun idrakinde olan
İslam âlimleri; fizikten astronomiye,
kimyadan matematiğe, astronomiden

coğrafyaya kadar hangi ilimle meşgul
olurlarsa olsunlar bu alanları tevhid
ilkesine hizmet eden araçlar haline
getirebilmişlerdir.
Bütün çalışmaları ayrı ayrı kıymetli
olan ve günümüzde birçok
akademik çalışmaya konu olan
Taşköprizâde ise, ilimler tarihi
dendiği zaman zikredilebilecek
en önemli isimlerdendir. İlimlerin;
ismini, nasıl olduğunu, konusunu
ve faydalarını bilmeden ilim tahsil
etmenin mümkün olmadığını
düşünen Taşköprizâde Ahmed
Efendi ilimleri sınıflandırdığı bir
eser yazmış, ayrıca her ilim dalında
hangi âlimin eserinin daha önemli
olduğu üzerinde de durmuştur.
Asıl adı İsâmüddin Ahmed olup
“Taşköprülüzâde, Taşköprizâde
ve Ebulhayr” lakaplarıyla tanınır.
Ankara Akmedrese müderrisi
Muslihuddin Mustafa Efendi’nin
oğlu olan Taşköprizâde çocukluk
yıllarını Bursa’da geçirmiş; daha
sonra Ankara’ya, babasının yanına
giderek Kur’an’ı hıfzetmiştir.
Babasının Üsküp’e tayin edilmesi
dolayısıyla Bursa’ya dönmüş,
ardından babası onu İstanbul’a,
Alâeddin Efendi’nin yanına
götürmüştür. Medresede sarf-nahiv
okuduktan sonra, Bursa Molla
Hüsrev Medresesi’nde müderrislik
yapan amcası Kıvâmüddin Kâsım
Efendi’nin yanında tahsiline
devam etmiştir. Babasının Amasya
Hüseyniye Medresesi’ne tayin
edilmesi üzerine Amasya’ya
giderek onun yanında öğrenimini
sürdüren Taşköprizâde, dayısının
yanı sıra Şeyhzâde Muhyiddin
Mehmed Kocevî, Mahmûd b.
Kadızâde-i Rûmî, Muhammed etTûnisî gibi âlimlerden ders almış ve
tahsilini tamamlamıştır.
Dimetoka’daki Oruç Paşa
Medresesi’nde müderrisliğe
başlayan Taşköprizâde’nin
ertesi yıl İstanbul’daki Hacı
Hasan Medresesi’ne nakledildiği
bilinmektedir. Babasının İstanbul’da
vefat etmesinin ardından, önce
Üsküp Alaca İshak Bey, daha
sonra İstanbul Kalenderhâne
medreselerine müderris tayin
edilmiş; müderrislikte giderek
yükselince Koca Mustafa Paşa,

Edirne Üç Şerefeli, Edirne Sultan
Bayezid, Sahn-ı Semân gibi önemli
medreselerde müderrislik yapmıştır.
1551 yılında İstanbul kadısı
olan Ahmed Efendi yakalandığı
bir hastalık neticesinde görme
duyusunu kaybedince görevinden
ayrılmak zorunda kalmıştır.
Hayatını ilim tahsiline vakfetmiş
bir isim olan Ahmed Efendi’nin
en önemli eseri, ilimler tarihiyle
ilgili ansiklopedik bir eser olan ve
Miftâhu’s-saâde olarak bilinen
Miftâhu’s-saâde ve misbâhu’ssiyâde fî mevzûâti’l-ulûm’dur.
Eser; Osmanlı ilim düşüncesinin
kaynaklarını göstermesi, bu
geniş birikimin başarılı bir tasnifini
yapması özellikle de Osmanlı ilmi
dünyasının 17. yüzyıla yansımalarını
göstermesi açısından büyük önemi
haizdir. Dört mukaddime, iki bölüm
ve yedi kısımdan meydana gelen
eserin mukaddimelerinde ilmin
değeri, tahsilin fazileti, talebe ve
hocanın görevleri, ilim ahlâkı ve
bilgiye ulaşma yolları gibi konular
üzerinde durulması adeta eserin
yazılış amacına ve önemine işaret
etmektedir. Eserinde her ilim
alanının; tanımını, konularını, ilkelerini
ve yararlarını ele alan Ahmed
Efendi alanın temel kaynaklarını
da tanıtmaktadır. İlimleri ele aldığı
bu esere “mutluluğun anahtarı”
anlamına gelen “Miftâhu’s-saâde”
ismini vermesi Taşköprizâde’nin
ilme verdiği önemi göstermektedir.
Âlimlerin peygamberin vârisleri
olduklarını ve peygamberlik
derecesine en yakın olduklarını
bildiren hadislerin âlimleri
insanlığın en yüksek mertebesine
yerleştirmekte olduğunu söyleyerek
o, ilmin önemini âlimlere verilen
değerden hareket ederek de
açıklamıştır.
Bir diğer önemli eseri olan “EşŞekâiku'n-Nu'mâniyye” Ahmed
Efendi’nin, yirmi dört yıl süren
müderrislik hayatı ile beş yıl
süren kadılık hayatı sonunda,
altmış üç yaşında bulunduğu
sıralarda kaleme almaya başladığı;
devletin kuruluşundan Kanûnî
devrinin sonlarına kadar, Osmanlı
topraklarında hayat sürmüş
âlimlerin biyografilerini ele alan bir

eserdir. Ahmed Efendi, eserde ele
alamadığı âlimlerin, aldıklarından
fazla olabileceğinin farkındadır.
Ancak o, büyük oranda Osmanlı
ilmiye teşkilâtının ağırlık merkezini
oluşturan âlimleri öne çıkarmıştır.
Bu çerçevede 371’i âlimi
kaydetmiştir.
İlhan Kutluer yapılan bu çalışmanın
kıymetiyle ilgili oldukça önemli bir
konuya değiniyor. 2016 yılında
gerçekleştirilen “Uluslararası
Taşköprülüzâde Sempozyumu”
için yazdığı değerlendirme yazısını,
bilim tarihi çalışmanın önemini dile
getirerek bitiriyor:
“21. yüzyılda İslam ve Osmanlı bilim
tarihi çalışmaları yapmanın anlamı
nedir? Bunca emek harcanmasının
maksadı nedir? Bu ve benzeri
soruları daha çoğaltabiliriz. Bu
sorulara cevap olarak, yapılanın
basit bir arkeoloji çalışması şeklinde
görülmemesi gerektiğini tertip
heyeti başkanının şu cümlesiyle dile
getirelim:
Geçmişimizle ilgileniyoruz, çünkü
millet olarak geleceğimizle ilgili
hesaplarımız var.”
Bu cümleler, Taşköprizâde’nin
yoğunlaştığı ve büyük emek verdiği
bilim tarihi alanının kıymetini açıkça
ifade ediyor. Batı’nın “karanlık çağ”
olarak kabul ettiği dönemlerde
dahi yoğun ilmi faaliyetlerin devam
ettiği İslam medeniyetini yakından
tanımak, geleceği inşa ederken
belki en büyük yardımcımız olacaktır.
Amerikalı yazar Faulkner’ın söylediği
gibi, “Geçmiş ölü değildir, hatta
geçmiş bile değildir.”
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RAPTİYE

FİLM
FİLM
KİTAP

SİNEKLERİN
TANRISI

Sineklerin Tanrısı
kitabını Nobel
Edebiyat Ödüllü yazar
William Golding 1954
yılında kaleme almıştır.
Asıl isminin 'Lord of
the Flies' , Türkiye'de
'İşte Bizim Dünya' ismi
ile de çevrilmiştir.
KAHRAMANLAR
SIMON: Grubun ileri
görüşlü, altıncı hisleri
kuvvetli çocuğudur.
JACK: Savaşçı bir
kişiliğe sahiptir,
diğer çocuklara göre
tehlikeli biri. Lider
olma tutkusunu
görebilirsiniz.
DOMUZCUK: Mantık
ile hareket etmeye
çalışır ama korkularının da kurbanı olur.
RALPH: Gayet uzlaşmacı bir karakter, ilk baştan itibaren
soğukkanlılığını korumaya çalışır.
Mina Urgan, William Golding'i; "Sineklerin Tanrısı, İkinci Dünya
Savaşı'ndan kısa bir süre sonra, bu savaşta yıllarca çarpışan
insanların birbirlerine nasıl kıydıklarını kendi gözleriyle görüp,
birçok umutlarını yitiren biri tarafından yazılmıştır." diyerek
tanımlıyor bizlere.
KONUSU
Issız bir adaya düşmüş ve yaşam savaşı veren çocuklar, birlik
oluşturmaya karar verirler. İçlerindeki anlaşmazlıkların çözüm
yollarını düşünürken çözümü aralarından birini lider seçmekte
bulurlar. Aralarında Ralph lider seçilir. Ancak kısa zamanda tek
bir lider fikri de başarısız olunca aralarında iş dağılımı yapmaya
karar veriler. Kurtulmaları için dağın tepesinde ateş yakma
kararı alan çocuklar, ateşin söndüğü bir zamanda adanın
yakınından bir gemi geçer ama ne yazık ki ateş sönmüştür.
İşte bu olay aralarındaki kopma noktası olur. Bir yanda Jack ve
grubu, diğer yanda da Ralph ve etrafındaki çocuklar. Kitabın
geri kalanında ise insan iç dünyasındaki vahşiliği, çelişkiyi, hırs
ve güç tutkusunu görüyoruz.
KİTAPTAN BİR ALINTI
''En büyük düşünceler, en basit olanlarıdır.''
Sineklerin Tanrısı’nın ilk yarısı yavaş ilerliyormuş gibi gelse de
ilerlediğinizde kitap sizi şaşırtıyor ve anlıyorsunuz ki aslında çok
akıllıca kurgulanmış, insanın varoluştan getirdiği içgüdülerine
ve karanlık yanına çok zekice ışık tutan bir kitap. Psikoloji
açısından değerli bir roman aynı zamanda. Yazarın dili de epey
akıcı ve diyaloglar ağır basıyor. Keyifli okumalar diliyorum.
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FİLM ADI : ANNEM

SÜRE: 1 Saat 50 Dakika
YÖNETMEN: Mustafa Kotan
TÜRÜ: Dram
Doğduğunuz andan itibaren üzerinize en çok
titreyen, karşılıksız olarak her türlü fedakârlığı
yapan, mutluluğu için her türlü soruna göğüs
geren, barındırdığı şefkat duygusu ile size karşı
her türlü tehlikeye korkusuzca meydan okuyan...
Böyle birinden utanır mıydınız? Filmimiz de tam
olarak bunu konu alıyor.
Köyde ailesi ile yaşayan Nazlı köy yaşantısından
ve ailesinden memnun değildir. Hayali iyi bir
üniversite kazanıp yaşantısından ve annesinden
kurtulmaktır. Annesi babasının yaptıklarına rağmen
onu korumaya ve kızını okutmaya çalışır ama Nazlı
annesinin tüm fedakârlıklarına karşılık olarak hâlâ
annesinden nefret etmeye ve utanmaya devam
eder. İstediği okulu kazanarak annesinden ve
köyünden kurtulmaya çalışır. Nazlı annesinin de
büyük desteğiyle istediği okulu ve hayatı elde
eder. Her şey Nazlı’nın istediği gibi giderken yıllar
sonra annesine ve köyüne geri dönme kararını
almasının sebebi nedir?
Duyguyu izleyiciye aktarma konusunda son
derece başarılı bir yapıt. Son pişmanlığın fayda
vermediği gerçeğini insanlığın yüzüne vuran,
kafanızdaki çoğu şeyi sorgulayacağınız, insani
değerler üzerine düşünmeye sevk eden ve özellikle
insanoğlunun elindekinin kıymetini bilememe
sorunu ile yüzleştiren bir olay örgüsüne sahip.
Senaryo, oyunculukların duyguyu izleyiciye çok iyi
hissettirmesiyle de birleşince izlemekten pişman
olmayacaksınız.

FİLM ADI : THE MAN WHO KNEW
INFINITY (SONSUZLUK TEORİSİ)
Robert Kanigel’in biyografi türünde yazmış
olduğu “The Man Who Knew Infinity”
(Sonsuzluğu Bilen Adam) kitabından uyarlanan
film matematik dehalarından Hintli Srinivasa
Ramanujan’ın hayatını konu almaktadır.
Ramanujan Hindistan’da dünyaya gelmiş
fakir bir ailenin çocuğudur. Dinine bağlı
olduğu çeşitli derslere girmeyi reddederek
diplomasını alamayan Ramanujan eğitimine
devam edememiştir. İki yıl boyunca kendini
eve kapatarak sayılarla arkadaş olmuştur.
Daha sonra evlenmiş ve evini geçindirmek
için çalışmak zorunda kalmıştır. İşverenin
desteğiyle uğraştığı matematiksel formülleri
İngiltere’ye göndermiş ve Hardy adlı
profosörün ilgisini çekebilmeyi başarmıştır.
Henüz yirmili yaşlarındayken Hindistan’dan
İngiltere’ye giderek Trinity College’da eğitim
almıştır. Ancak Ramanujan için İngiltereye
gittikten sonra işler pek de kolay olmamıştır.
Bilimin kalesi olarak görülebilecek İngiltere’de
ateist hocası tarafından ırkçılığa ve ayrımcılığa
maruz kalmasının yanında kendini çevresinde
uzun süre kabul ettiremez. Ancak o, her
defasında umudunu yitirme noktasına gelmiş
olsa da zorluklara rağmen pes etmemiştir.
Ramanujan’ı farklı kılan Hindistanlı ve dinine
bağlı bir geç olması değildir. Onu farklı
kılan matematik yaparken farklı yöntemler
kullanmasıdır. Profesör Hardy kanıtlanabilir
(!) yöntemler ile formülleri çözmesini isterken
Ramanujan bu formülleri detaylı kanıtlamalara
dökmeden bildiğini, formüllerin onun
zihninde ve rüyalarında birden ortaya çıktığını,
ancak kesinliğinden emin olduğunu ispat
etmeye çalışmaktadır. Ancak bu pozitivist
bilim anlayışına tamamen terstir. Ancak
Hardy Ramanujan’ın bulduğu formülleri de
yanlışlayamamaktadır. Ramanujan uygulaması
gereken diyetler ve hava değişiminden
etkilenerek vereme yakalanır. İyileştikten
sonra ülkesine geri döner ancak iki yıl sonra
Hindistan’da vefat eder.
Ramanujan ile Profesör Hardy’nin ilişkisi
üzerinden inanç-bilim tartışmasına girmek
mümkündür. Ateist bir profesör ile inançlarına
bağlı bir Hindu’nun ortak paydada buluşması
oldukça zor olmuştur. Ancak burada daha
ilginç bir tartışma daha göze çarpmaktadır.

Hangisi daha çok bilim yapmaktadır? Bilim
Hardy’nin savunduğu gibi denetlenebilir,
kanıtlanabilir bir yapıda mı olmalıdır yoksa
Ramanujan’ın iddia ettiği gibi sezgisel mi
olmalıdır? Filmde bu durum siyahla beyazın
çarpışması şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
Oysa düşündükçe ortada bir gri imkanı
da açılmaktadır. Bir diğer mesele ise bilim
yapmanın gelenekten kopmayı mı gerektirip
gerektirmediği meselesidir. Batı Avrupa’nın
yaşadığı tecrübe için kısmen böyle bir fikir
savunulsa dahi diğer bölgeler için bunu kesin
olarak ifade etmek mümkün değildir. Oysa
bilimi Avrupa-merkezci olarak ele aldığımızda
Avrupa’nın yaşadığı tecrübeyi dünyanın her
yerine taşımak gibi metodolojik bir hataya
düşmüş oluruz. Bu film bunu da anlamak için
önemli bir fırsat.
Bilimi belli kalıplar içinde düşünmek hep
bir boyuttan bakmak gibi sığ bir noktaya
taşımaktadır bizleri. Oysa ki bilim tarihi bizi
bu ikisinin iç içe geçtiği ya da daha farklı
yöntemlerin de uygulandığı birçok bilim yapma
faaliyeti ile tanıştırmaktadır. Filmi bu gözlükle
izlemek bir yandan ırkçılık ve ayrımcılık diğer
yandan pozitivist bakış açısıyla olaylara
yaklaşmak hakkında bir fikir sahibi olmaya
yöneltecektir.
İyi Seyirler…
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TARİH

TARİHİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN

YAZININ İCADI VE GELİŞİMİ

İnsanlık tarihinin en büyük sıçraması kabul edilen yazının icadı ve gelişimi hakkında
bilinmesi gerekenler bu yazımızda.
Hüseyin Demir

Y

etkilemiştir. Bunların en başında,
hatta bizzat tarihin başlangıcı kabul
edilen yazı, insanlık tarihinin en
büyük buluşu ve dönüm noktasıdır.

Tarihte farklı sıklıkla ve farklı
coğrafyalarda gerçekleşen hiç
hesapta olmayan birçok dönüm
noktası vardır. Bu dönüm noktaları
binlerce hatta milyonlarca insanı

İlk çağlardan bu yana her şey
yaratıcının malı olarak kabul edilir.
Bu inanç neticesinde dini otoriteler
bünyesinde barındırdıkları ürünlerin
listesini oluşturma ihtiyacı duydular.
Mezopotamya’nın bereketli
topraklarını da hesap edersek
bu ortamda düzenlenmesi ve
denetlenmesi gereken birçok şeyin
bulunduğunu tahmin etmek pek de
zor olmaz. Bu nedenle yazı yazma
süreci idari nedenlerden dolayı
ortaya çıkmıştır diyebiliriz.

azı, günümüzden
yaklaşık 5000 yıl önce
Mezopotamya’da doğmuş
bir harika. Bir yüzeye başkalarının
anlayabileceği ve dillerinden
sözcüklere erişebileceği bazı
semboller çizme fikri bazı
yönlerden insanın en büyük
başarısıdır. Sonuçları günümüzde
dahi bizler için hala kritik öneme
sahip çok ciddi ve muhteşem bir
keşiftir.
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Piktogram denen daha çok
çocuksu ve çizgisel olan örneğin
- bir kuşun kuşa benzetildiği ve
kuş anlamına geldiği ya da bir
sepetin, sepet şeklinde çizilmesi
ve sepet anlamına gelmesi- gibi
en erken dönemde işaretler ile
başlayan serüven daha sonra
daha sistematik bir hal almıştır. Bu
karmaşık yapının zor olduğunun
farkına varan Sümerler objelerin
neye benzediğinden çok ne
şekilde seslenilebileceğine dair
semboller üretebileceklerini
düşünmeye başlamışlardır. Bu
önemli adım atıldıktan sonra
dillerinin nasıl seslendirildiğini
yazıya dökebilecekleri eksiksiz

bir simge setini hızlı bir şekilde
geliştirdiler. Yazıcılar bir kamış
keserek ve ayrı ayrı çizgiler
oluşturmak için bu kamışı kilin
yüzeyine bastırarak semboller
çiziyorlardı. Kamışın kilin içine
her bastırılışında kil üzerinde
çiviye benzer şekiller oluşuyordu.
Bu yazı 19. yüzyılda da modern
araştırmacılar tarafından ilk defa
fark edildiğinde ona Latince
çivi anlamına gelen “Cuneus”
terimine istinaden “Cuneiform”
yani çivi yazısı adı verildi. Geniş
bir ticaret ağının da bulunulduğu
bu coğrafyada çivi yazısı diğer
toplumlara da ulaştı. Anadolu,
İran ve Mısır’a ulaşan bu bilgi,
Anadolu’da Hiyeroglif şekline
dönüşmüştür. Hiyeroglif yazının
figürlerle anlatılması şeklidir.
Mısır bunu daha sistematik bir
hale getirerek Mısır Hiyeroglifini
oluşturmuştur. Aynı dönemlere
yakın ancak daha geç tarihlerde
Çin’de kendi hiyeroglif yazısı
sistemini geliştirmiştir ve
günümüze kadar değişimlere
uğramış olsa da kullanımını
sürdürmektedir. Hala yeterli
sadelikte ve kolaylıkta olmayan
Mısır Hiyeroglifinde 700 civarında
sembol bulunuyordu. Bu sistemde
okuma yazma çok zor ve sınırlıydı.
Günümüze yakın alfabenin
bulunuşu ise bu durumdan
2000 yıl sonra yani milattan
önce binli yıllarda Fenikeliler
tarafından olmuştur. Mısırlılardan
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FENİKE METNİ

Yazı sisteminin kolaylaşması çok
daha fazla kişinin okuryazar haline
gelmesini sağladı.

LATİN METİN ÖRNEĞİ

ARAPÇA METİN ÖRNEĞİ

MISIR HİYEROGLİF YAZISI
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aldıkları bu sistemi sadeleştirip
22 harften oluşan Fenike
alfabesini oluşturdular. Alfabenin
bulunmasıyla çivi yazısı veya
hiyeroglif yazısına göre çok daha
az sembolle yazı yazılır hale geldi.

Doğudaki karşılığı alfabe ile yazı
Yunanca, Latince sonrasında
da Arapça yoluyla dünyanın
geri kalanına yayıldı. Yazının
kullanım alanı da buna paralel
olarak giderek genişledi ve idari
amaçla kullanıma başlanan yazı;
sözlü edebiyattan yazılı edebiyata
geçilmesi, günlük hayatta
iletişimin gelişmesi, ticaret gibi
pek çok alanda kullanılmaya
başlandı. Ancak yazının en önemli
kullanım alanlarından biri de
şüphesiz bilginin sonraki nesillere
daha doğru ve kalıcı şekilde
aktarılmasına vesile olmasıydı.
Öncesinde sözlü yollarla aktarılan
bilgi birkaç nesil sonra deforme
olabiliyorken yazı ile daha uzun
süreler korunabiliyordu. Bu yüzden
bilgi adeta damlaya damlaya
oluşan bir su birikintisinden şu
an uçsuz bucaksız ummana
dönüşmüştür. Bu umman her
geçen gün biraz daha büyüyor
ve kurumuş toprakları bereketli
sularla buluşturmaya devam
ediyor. Biliyoruz ki bu süreç
Dünya’da yazmaya devam eden
son insanın yaşayacağı güne
kadar hiç durmadan devam
edecek.
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AKIM

BİR LOKMA BİR HIRKADAN

MİNİMALİZME

Minimalizm son yıllarda yükselişte. Peki hakkında ne biliyoruz? Minimalizm nedir?
Minimalist yaşam felsefesi nedir? İşte minimalizme dair bilmeniz gerekenler...
Damla Güler

S

ade; süsten uzak, yalın bir
yaşam: minimalizm. Bu
konuda araştırma yapmak
isteyen herkes bu tanımlarla
karşılaşıyor. Araştırmasını
derinleştirmek isteyenler ise
girdikleri herhangi bir sitede
minimalist olmanın şartlarını
bulabiliyor. Peki nedir sade yaşam
ve biz neden sade yaşamak
istiyoruz?
Son zamanlarda çokça
duyduğumuz minimalizm, kelime
olarak az ve en küçük anlamı
taşıyor. Bir anlayış ve yaşam
şekli olarak ise sadece ihtiyaç
duyulan şeylere odaklanmayı,
ihtiyaç duyulmayanları yaşamından
çıkartmayı öğütlüyor. İlk olarak
1960’lı yıllarda resim sanatında
ortaya çıkan minimalizm daha
sonra heykel ve mimaride sadeliği
ön plana çıkartarak etkisini
devam ettirmiş. Günümüze
geldiğimizde ise artık yaşamın her
alanında uygulanabilir bir yaşam
felsefesine dönüşmüştür. Bunu
yaparken minimalizmin ilk adımı
olarak; kullanılmayan eşyalar,
kıyafetler yaşam alanından
çıkartılır. Daha sonra ihtiyaç
tanımı tekrar gözden geçirilir.
Tüketim çılgınlığına kapılmama,
eşyaya bağımlı olmama, az eşya
ile kaliteli yaşama hedeflenir.
Sadece eşyalarda değil yaşamın
tüm alanında sadelik ön plana
çıkar. Minimalizmi araştırırken
Steve Jobs, Mark Zuckerberg
gibi isimler de kullandıkları logolar
başta olmak üzere bu yaşam
tarzının örneklerini görüyoruz.
Minimalizmin asıl amacı ise yoğun,
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sıkıcı ve yetişmeye çalışmak
odaklı olan yaşamın zihinsel
yorgunluğunu en aza indirmektir.
Bu sebeple modern insanın
zihninin berraklaşması için her
anlamda sadeliğe vurgu yapar.
Sade yaşam akla, az eşya ile
çok şey yapma olarak gelse de
bunun yanında süssüz ve yalın
anlamlarını da unutulmamalıdır.
Bu şekilde düşündüğümüz zaman
kültürümüzdeki bir lokma, bir
hırka anlayışı minimalizmin özeti
olsa gerek. Yine sözde dahi az
olanla çok şey anlatmanın tavsiye
edilmesi, malın zekât ve sadaka
olarak verilmesi, infak anlayışı,
inanç ve kültürümüzde sadeliğe
yapılan vurguyu gösteriyor. Tavsiye
edilen bu sadeliğin bireysel
bir davranış olarak görülse de
toplumsal fayda taşıyor olması da
gözden kaçmıyor. Eşyanın, sözün,
zamanın, en kötü kullanım şekli
ise onu israf etmek olsa gerek.

Sade yaşam ile belirli ihtiyaçların
doğru kullanılması ile bunun da
önüne geçilmiş oluyor.
Minimalizm ya da sade yaşam
birden fazla şekilde karşımıza
çıkıyor. Bizim asıl aradığımız
“Neye ihtiyacım var, hangisine
ihtiyacım yok?” sorularına
verdiğimiz cevaplardır.
Kendi kültür dünyamıza ve
medeniyetimize baktığımızda bu
sorulara verilen cevapların sosyal
yaşamın temelini oluşturduğunu
görüyoruz. Günümüzde ise bunu
tüketim temelinde minimalizmle
açıklamaya çalışıyoruz.
Açıklamanın yanında daha
şimdiden çevrenizde gözünüze
fazla gelmeye başlayan şeyler
olabilir. Bu sebeple az sözle
çok şey söylemiş olarak yazımı
sonlandırmam bu yazının bana
düşen kısmı oluyor. Sen de
şimdi sade yaşamın için bir adım
atabilirsin.

Minimalist yaşamı benimseyerek; inanç ve
kültürel hayatımızın temelinde çok önemli
bir yere sahip olan infak, zekat ve sadaka gibi
davranışları çevremizdekilere de hatırlatıp,
yaşantımızla örnek teşkil edebiliriz.
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MİMARİ

ÜSTÜN BİR SANATSAL DEĞER TAŞIYAN

KARİYE MÜZESİ

Freskleri ve mozaikleri ile yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kariye Müzesi’ni Fatih
Karagümrük’e yolunuz düşerse rotanıza mutlaka eklemenizi öneririz.
Ahmet Zıvalı

K

ariye Müzesi, inşa edildiği
dönemde Hz. İsa ve Hz.
Meryem’in tüm yaşamının
resmedildiği mozaik ve fresklere
yer verildiğinden Hristiyanlar
tarafından önemli bir ibadethane
olarak görülmektedir. Kariye,
Hristiyanlar için taşıdığı önemin
dışında, mozaik ve freskleriyle de
sanat tarihi bakımından oldukça
önemli bir yere sahiptir. Hz.
Meryem’in, Hz. İsa’yı dünyaya
getirişinden ölümüne kadar ki
sürecin resmedildiği kilisenin 6.
yüzyılda inşa edildiği devam eden
yüzyıllarda eklemeler yapıldığı ve
onarımlar geçirerek günümüze
kadar ulaştığı bilinmektedir.
Hristiyan inancına göre Hz.
İsa’nın gerçekleştirdiği mucizeleri,
doğumu, yaşamı ve ölümü
kilisenin; narteks (giriş), naos
(ana mekan), apsis ve neflerinde
resmedilmiştir. Kariye, surların
dışında yer aldığı için “şehrin
ötesinde” anlamına gelen Chora
Manastırı olarak anılmıştır. Şehrin
uzak bir noktasında kalmasına
rağmen Bizans döneminin önemli
dini tören ve merasimlerinin
yapıldığı kilise olarak kullanılmıştır.
Burayı ziyaret etmek Ortodokslara
göre hala çok kıymetlidir.
Farklı dönemlerde çeşitli
restorasyon ve renovasyon
süreçlerinden geçmiş olan Chora
Kilisesi’nin tarihi 6. yüzyıla kadar
dayandırılmaktadır. İlk önce
manastır olarak 534 yılında I.
Justinianus döneminde Aziz
Teodius tarafından yapılmıştır. 11.
yüzyılda I. Aleksios’un kayınvalidesi
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Maria Dukaina tarafından yeniden
inşa ettirilmiştir. 1204-1261
yıllarındaki Latin istilasında harap
olan manastır Teodor Metokhites
tarafından 14. yüzyılda onarılmıştır.
Dış narteks ve pareklezyon bu
dönemde yapıya eklenmiştir.
Bizans devri kaynaklarında
Kariye’nin bahsedildiği son olay,
1453 kuşatmasında Hodegon
Manastırı’nda bulunan ve şehri
koruduğuna inanılan Meryem Ana
ikonasının buraya getirilmesidir.
Kimi kaynaklara göre ikona, fetih
sırasında tahrip edilmiştir. Yapının
günümüze ulaşmış hali Osmanlı
döneminde ve 20. yüzyılın ikinci
yarısında geçirdiği onarımların
sonucudur.

Yapı, Fatih Sultan Mehmet’in
İstanbul’un fethi sırasında hiçbir
zarar görmemiştir. Fetihten sonra
yaklaşık 58 yıl kadar kilise olarak
kullanılmaya devam etmiştir. Fatih
Sultan Mehmet’in oğlu II. Bayezid
padişah olunca İstanbul’da
ayakta kalan birçok kiliseyi
camiye dönüştürmüştür. Chora
Manastırı da 1511 yılında cami
olarak kullanılmaya başlar ve bu
durum 1945 yılına kadar devam
etmiştir. 1945 yılında Bakanlar
Kurulunun aldığı kararla müzeye
dönüştürülmüştür. 20 Ağustos
2020’de alınan son kararla
restorasyonun bitmesinin ardından
cami olarak ibadete açılacağı
bildirilmiştir.
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TÜRBE

SANAT

İZLER VE HİKAYELER...
Beyza Armağan

H

MAKBUL İBRAHİM PAŞA’NIN
MEZARI BULUNDU
Vakanüvis Bey

1

6. yüzyılda yaşamış önemli
siyasi, idari ve askeri olaylarda
söz sahibi olmuş 13 yıl
boyunca Sadrazamlık yapıp bunun
yanı sıra, Rumeli Beylerbeyliği ve
Seraskerlik makamlarını ifa etmiş
Pargalı Makbul İbrahim Paşa’nın
gün yüzüne çıkmış olan gerçek
mezarı hakkında kısa bir bilgi
vermek istiyorum sizlere.
Mezarın yeri ile ilgili bize en net
bilgileri hiç şüphesiz, Tarihçi
Solakzade Mehmed Hemdemi
vermektedir. Günümüze ulaşan
bilgilere baktığımızda mezarın
Kabataş/Fındıklı’da yer alan
Canfeda Tekkesi’nin bahçesine
defnedildiğini ve yerinin belli
olması için de kabrin baş tarafına
erguvan ağacı dikili olduğunu
görüyoruz. Lakin üç sene önce
Arkeolog Murat Sav Bey’in
son derece titiz ve kapsamlı
çalışmalarının ardından mezarın
Fındıklı’da değil, bizzat merhum
paşa tarafından Karaköy’de
yaptırılmış olan Makbul İbrahim
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Paşa Camii’nin (Yağkapanı
Mescidi) yanındaki Canfeda
Tekkesi’nde defnedilmiş olduğunu
öğrendik. Ayrıca Solakzade’nin
vermiş olduğu kaynaklara daha
dikkatli baktığımızda, vakıf
kayıtlarında Canfeda adıyla iki ayrı
tekke bulunduğunu da öğrenmiş
olduk. Hatta günümüzdeki
sanat tarihçilerinin önde gelen
isimlerinden Talha Uğurluel de bu
bilgiyi doğrulamıştır.
Ancak üzülerek bir şeyi de
söylemeliyim ki; şu an o tekkenin
yerinde yeller esmekte. Zira
1950’li yıllarda yıkılmış ve yerine
bir iş hanı inşa edilmiştir. Merhum
paşanın mezarı da, bu iş hanının
alt katında kalmıştır. Hatta işin en
trajikomik tarafı ise geçen yüzyılda
Elazığ’lı bir amcamızın ‘Koyun
Baba Türbesi’ tabelası asması
sonucu paşanın mezarı, halk
tarafından bu isim ile benimsenmiş
ve ziyaret edile gelmiştir.
Yetkili kuruluşlardan isteğim;
mevcut mezarın bir an önce

ESKİ HALİ
restore edilerek, halka açılması ve
İbrahim Paşa’nın da ruhunun şâd
ettirmesidir.
Özetle, mezarın gerçek yerinin
bulunmasında son derece titiz ve
kapsamlı bir şekilde çalışmış olan
başta Arkeolog Murat Sav Bey’e
teşekkür eder, nice diplomatik
ve askeri zaferler kazanmış olan
merhum paşamızı da rahmet, saygı
ve minnet ile anmak isterim.
İnstagram: @vakanuvisbey

er hayat sanatçısının
usulünden izler taşır
ve her eserin anlatmak
istediği bir hikâye vardır. Kimisi
beyitleriyle konuşur; kimisi de
çizgilerle, harflerle ve şekillerle
sırlanır. Kadim topraklarımızın
ana mayası bu sanat ruhunu
yaşamakla karılmış ve hayatın her
safhasına taşımakla günümüze
kadar uzanıp gelen bir kültür
aktarımıyla şimdilerde de kendini
tanıtıyor. Camilerimizde hat
sanatları, rahlelerimizdeki ahşap
oymalar, kıymetli örtülerimizde
nakış, çeşmelerimizde beyitler,
saraylarda minyatürler de esasen
yaşamımıza sirayet eden sanatın
ta kendisidir.
İlim ve irfan ehli büyüklerimiz
de kendilerine böylece hep bir
meşguliyet seçmişlerdir. Aklı ilimle
terbiye ettikleri gibi kalbin de ruhi
hasletlerini kuvvetlendirmek adına
sanatla demlenmişlerdir. İcazet
yoluyla büyüğe hürmet, görgü
ve sabır neticesinde edep, kişilik
yetiştirilmesinde evvela üzerinde
durulan terbiyelerden olmuştur.
Hatta daha da öncesinde icazet
almadan evvel hat sanatına
yeni başlayacak kimseler
Karacaahmet’te metfun Şeyh
Hamdullah’ın kabrine kalemlerini
gömerek üstadından müsaade
anlamında dua isterlermiş.
Böylece çalışmaların daha feyizli
olacağına inanırlarmış.
Sözünü etmişken hat üstadı
Kıtbul-Küttab Şeyh Hamdullah
Efendi’nin de hayatından
bahsedelim. Amasya’nın
Sarıkadızadeler ailesinden Mustafa
Dede’nin oğludur. Bazı rivayetler
Fatih’in hattatlarından olduğunu
ileri sürmüştür. Babasının yanında
yetişerek I. Bayezid ile tanışmış
ve onunla sohbet meclislerinde
bulunmuştur. Arap, Fars ve Türk
edebiyatına ayrıca musikiye olan
ilgisi hasebiyle muhabbetleri daha da

Yazımıza hüner ehli büyüklerimizin sözleriyle veda edelim. Süleyman Vasfî
Efendi’ye ait Celî Sülüs ve Sülüs hatlarıyla:
“Ehl-i diller arasında aradım kıldım talep, Her hüner makbûl imiş
illâ edeb illâ edeb EDEB YÂ HÛ”

artmıştır. Dostluğun devam etmesi
neticesinde I. Bayezid kendisine
hat hocası tayin etmiş ve Şeyh
Hamdullah Efendi’den icazet almıştır.

Şeyh Hamdullah Efendi’nin
nesih hatla yazdığı Kur’ân-ı
Kerîm’den Fâtiha sûresi

Şeyh Hamdullah Efendi, Fatih’in
hususi kütüphanesine de eserler
kazandırmıştır. Hayatının geri
kalanını sarayda en güzel eserlerini
vererek tamamlamıştır. İslam
anlayışıyla sanat zevkini manevi
değerlere yansıtarak hat sanatının
öncü isimleri arasına geçerek
uzunca bir dönem ekol olmuştur.
İsteği üzerine cenaze namazı
Ayasofya Camiinde kılınmış ve
yine kendi isteğiyle vasiyetine
uyularak Üsküdar Karacaahmet
Mezarlığı’nda Ali b. Yahyâ esSûfî’nin yakınına defnedilmiştir.
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FOTOĞRAF HİKAYESİ

REC

O fotoğraf

Savaş ve göç bölgelerinde
fotoğraf çekmenin zorlukları
nelerdir? Fotoğrafları
çekerken ki hislerinizden,
duygularınızdan bahseder
misiniz?
Ben bir fotoğrafçı değilim. Daha
ziyade o insanların hikâyesini
anlatmak ve tarihe kaydetmek
gayretindeyim. Fotoğrafa
başvurmak ise, görüntüyle
hikâyeyi anlatma çabasının
sonucu. Haliyle, o karede bir
insan ve hatta bir hikâye olmasını
önemsiyorum.
Savaş bölgelerine, zulüm gören
insanların yaşamak zorunda
kaldığı kamplara sayısız yolculuk
yaptım. Bütün yolculuklar aynı
zamanda bir şahitlik demekti. Bu
şahitlikler biriktikçe, sorumluluk
artıyor. Anlatmak; fotoğrafla,
videoyla veya yazıyla, sorumluluğu
başkalarıyla paylaşmak anlamına
geliyor benim için. Bunu vazife
bildim.
Şu ana kadar anlattığınız,
yazdığınız hikâyelerle ve
yayınlanacak olan kitabınız

ABDULLAH KİBRİTÇİ
ile insanlarda değiştirmek
istediğiniz bir şeyler var mı?
Nasip oldu, yola düştüm.
Gördüklerimiz ağır gelince
paylaşmak isteriz, paylaşınca biraz
ferahlarız ya hani. İşte öyle bir
duyguyla anlatmayı seçtim. Bunun
sonucunda, eğer bir tesiri olmuşsa
veya olacaksa, sadece mutlu
olurum. Çünkü benim aktardığım
hikâyeler, aynı zamanda benim
dinlediğim ve kendisinden istifade
ettim mesajlarla dolu. Başkalarına
henüz anlatmadan önce, beni
çarpan hikâyeler bunlar. Benim
hissettiklerimi başkaları da hisseder
mi? Umarım...

Ahmet Altun

T

arih Aralık 2016. Yer
Halep. Esed güçlerinin
binlerce sivili katlederek
ele geçirdiği Halep’ten yaklaşık
45 bin kişi tahliye edildi. 5
yıllık kuşatmanın ardından
insanlar evlerini, hatıralarını;
anneler çocuklarını; çocuklar
çocukluklarını, hayallerini
bırakarak bölgeye gönderilen
tahliye otobüsleri ile Halep’ten
ayrılmak zorunda kaldı. Bu
sırada bunu dünyaya duyurmak,
farkındalık oluşturmak için birçok
fotoğraf çekildi. Bu sayımızda
Abdullah Kibritçi’nin Halep’e
2 8 • Ş U B AT - M A R T 2 0 2 1

“Kuşlarını geride bırakmayanların
şehri” sözünü atfetmesini sağlayan
bir fotoğraf karesini sizlerle
paylaşıyoruz. Gelin şimdi bu
fotoğrafın hikâyesini Abdullah
Bey’den dinleyelim.
Abdullah Kibritçi kimdir?
Kendinizden kısaca bahseder
misiniz?
Bazen uzak diyarlarda, bazen yanı
başımızda yaşanan bambaşka
hayatları anlatmaya çalışıyorum.
Bu sebepten hem sinemayla
hem edebiyatla ilgileniyorum.
11 bölüm olarak yayınlanan

Aile Olmak belgeseline katkıda
bulundum. Son dokuz yılda,
İHH’nın faaliyetleri esnasında
yaptığım yolculuklarda dinlediğim
birbirinden ilginç hikâyeyi ise
yakında yayınlanacak olan
“Katmandu’ya Yol Arkadaşı
Aranıyor” adlı kitabımda topladım.
Bu fotoğrafın hikâyesi nedir?
Bize anlatır mısınız?
Halep muhasarasından
kurtulanları karşılamak için Râşidin
bölgesindeydik. Evlerini terk
edip yaşadığı şehirden çıkmak
zorunda kalanlar otobüslerle

taşınıyordu. Her gelen otobüste
heyecanlanıyor, pencerelerden
bakan çocukları gördüğümüzde
buruk bir sevinç yaşıyorduk.
Fotoğraftaki çocuğun adı Hatice.
Kuşlarını geride bırakmak
istememiş. Onca karmaşanın,
telaşenin ortasında, yanlarına hiç
eşya alamadan gelmişler. Ancak
kuşlarını almıştı Hatice.
Benzer duruma çok defa
rastladım. Özellikle çocuklar,
kafeslerde kuşlar taşıyordu.
Halep’i hâlâ “Kuşlarını geride
bırakmayanların şehri” olarak
hatırlarım.
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ZAMANI DONDURMUŞ GİBİ BİR ÜLKE:

Unesco’ya göre dünyada en
çok ziyaret edilmek istenen
ülke olan Küba; renkli evleri,
sıcak kanlı insanları, farklı
kültürü ve zamandan bağımsız
atmosferi ile ziyaretçilerine
farklı bir deneyim sunuyor.
Yahya Yıldırım

A

dını sıkça duyduğumuz
bir ülke: Küba. Tarihin
sararmış sayfalarında
kalmış gibi yaşam sürülen bu yer
Atlas Okyanusu’nun ortasında
ve ülkemize yaklaşık 10 bin km.
uzaklıkta. Türkiye’den yolculuk
için aktarmalı uçak seçeneği
olduğu gibi direk uçuş da mevcut.
Avrupa’nın hemen her yerinden
ise direkt yolculuk edilebiliyor,
aktarmalı olarak ise Rusya veya
Kanada üstünden yolculuk
en çok tercih edilenler. Küba
Türkiye’ye vize istiyor fakat diğer
vizelerde olduğu gibi işkenceli
bir sürece gerek yok. Vize için
herhangi bir evrak hazırlığına
gerek yok. Pasaportunuzu
gönderiyorsunuz ve posta yoluyla
vizenizi alabiliyorsunuz. Yolculuk
en iyi şartlarda 14-15 saat
sürüyor. Meksika Körfezi’nin
girişinde yer alan bu uzun ince
ada (boyut olarak Karadeniz
bölgesiyle çok benzer) anakaraya
uzak sayılmayacak bir mesafede.
Amerika’nın Miami sahillerine
oldukça yakın mesafede
3 2 • Ş U B AT - M A R T 2 0 2 1

bulunuyor. İklim olarak tropikal
iklime sahip olan Küba adeta bir
hindistan cevizi cenneti, beyaz
kumlarla birlikte gözünüze ilk
çarpan şeylerden biri bu. Denizi
ise okyanus olduğu için hem
dalgalı hem de bulanık.
Ülkeye girişte herhangi bir aşı
zorunluluğu bulunmuyor. Fakat
Zika hastalığı insanı korkutmuyor
değil, bu bakımdan önlem olarak
aşı tercihinde bulunulabilir. Havana
havalimanı orta ölçekli bir Anadolu
havalimanı boyutunda. Girişte
genelde sorun yaşanmazken
tamamen memurun keyfine göre
size sorular yöneltilebiliyor. “Neden
geldiniz, kaç gün kalacaksınız,
dönüş biletiniz var mı?” gibi.
Neredeyse halkının çoğunluğunun
ülkeden kaçmak istediği bir
zamanda kim Küba’da mülteci
olmak ister sorusu ister istemez
aklınıza geliyor. Ülkeye girdiğiniz
andan itibaren zamanda yolculuk
yapıyor hissine kapılıyorsunuz.
Sene 1960. Her şey orada
donmuş kalmış. Sokaklar,

insanlar, arabalar... Havaalanında
sizi karşılayan otobüs ve taksiler
bunun ilk işaret fişeği oluyor. Para
mevzusunda iki para birimine
sahipler, turistler için olan para
birimi CUP ve yerel halkın
kullandığı para birimi olan CUC.
İkisi arasında fiyat farkı oldukça
keskin. CUC ile yapacağınız
ödemeler çok daha ucuza
gelebiliyor. Fakat gün geçtikçe iki
para kullanımı giderek azalmakta
ve herkes her parayı kullanır
hale gelmekte. Para bozdurma
mevzusunda ise eğer yanınızda
dolar bulundurursanız komisyon
(%15) alıyorlar. Bu da kendilerine
ambargo uygulayan Amerika
Birleşik Devletleri’ne karşın küçük
bir protesto niteliğinde. Bu yüzden
en akıllı tercih avro. Bu parayı
ister havalimanında bozdurun
isterseniz bir köyde, kur fiyatları
ülke genelinde sabit.
Ülkede merak ettiğiniz unsurlardan
biri de tabi ki Küba Devrimi. Fakat
araştırınca bizim gibi Ortadoğu’yla
komşu, gündemi sürekli yoğun

Sosyalizmle yönetilen ve dünya sosyalistlerinin neredeyse kıblesi olan bir ülkede halkın,
evlerinde Amerikan Bayrağı bulunduruyor olması ilginç bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.
bir ülkenin insanları için anlatılan
mücadele de devrimde çok sönük
kalıyor. Devrimin toplam bilançosu
5000 civarı insanın hayatını
kaybetmesi. Demek ki ülke küçük
olunca savaş da küçük oluyor diye
içinden geçmiyor değil insanın.
Ülkede devrim gerçekleşiyor fakat
gerçekleşmeyen şeylerden birisi
tüm ambargolara rağmen Amerika
Birleşik Devletleri’ne olan sevgi.
Birçok evde Amerikan Bayrağı
bulunması bunu doğrular nitelikte.
Sosyalizmle yönetilen ve dünya
sosyalistlerinin neredeyse kıblesi
olan bir ülkede halk, evlerinde
Amerikan Bayrağı bulunduruyor
üstelik Amerikalıların yaşam
tarzına da hayranlar. Gençlerin
ve hatta yaşlıların bile hedefi
bir şekilde Amerika’ya kaçmak.
Bu yüzdendir hemen karşıda
olan Miami sahillerine bakan bir
Kübalıdan başka bir Kübalının sal
Ş U B AT - M A R T 2 0 2 1 • 3 3
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ile Amerika’ya gittiği efsanesini
duymamanıza imkân yok. Çünkü
havaalanından uçak havalanır
havalanmaz Miami üstüne
geliyorsunuz. Bu durumda da
özellikle son yıllarda artan internet
kullanımı etken. Kübalılar başka
bir dünyanın mümkün olduğunu
internet üzerinden kısıtlı da olsa
görebiliyorlar.
Ulaşım konusunda gelişmiş bir
ulaşım ağına sahip değil. Taksiler,
otobüsler ve çalışıp çalışmadığı
belli olmayan şehirler arası bir
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tren ağı. Halk ise genel olarak
otobüsler ile değil de kamyon
ile yolculuk yapıyor. İfade etmek
gerekirse kamyonun arkasına
tahta oturaklar konularak
oluşturulmuş bir toplu taşıma
aracı. Tabii ki kamyonlarda fiyat
çok ama çok ucuz. Türkiye’nin
belki %1 oranındaki fiyatlara
ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bunun
yanı sıra arabalar gerçekten çok
eski. Ulaşım ve Küba denince akla
ilk olarak antika arabalar geliyor.
Tahmini 50-60 yıllık olan taksiler
ilk binişinizde çok nostaljik ve bir
o kadar keyifli iken bir süre sonra
araba içindeki benzin kokusu ve
titreşimli yolculuk sizi yormaya
başlıyor. Bunun üstüne her
seferde bozulan arabalar olunca
işin rengi değişiyor. Arabalar
her seferinde bozuluyor mu?
Gerçekten bozuluyor. Bir aksilik
çıkmama ihtimali neredeyse istisna
gibi bir durum. Bu bakımdan bu
sürece “nostaljik çile” diyebiliriz.
Arabalar bozulduğunda ise herkes
kendi aracının ustası olmuş
durumda. Taksiler böyleyken yine
en tercih edilebilir ve keyifli olan
yolculuğun kamyon yolculukları
olduğunu bilmekte fayda var.

Konaklama için ülkede az
sayıda otel var ve bunlar fiyat
olarak yüksek seviyedeler. Bu
yüzden genelde evler tercih
ediliyor. Birçok ev sahibi (aslında
sosyalizmle yönetilen bu ülkede
sahibi demek biraz ironik) evinin
bir odasını günlük kiralıyor. Köylere
de gitseniz, şehir merkezinde de
kalsanız durum aşağı yukarı böyle.
Tabi işin en ilginç yanı en ücra
köydeki odanın fiyatıyla Havana
şehir merkezindeki odanın fiyatının
birebir aynı olması. Alıştığımız
bir durum değil bu. Bir oda
kiralarken tıpkı otele kayıt yaptırır
gibi pasaportunuzu veriyorsunuz
ve kaydınızı yapıp ilgili birimlere
bildiriyorlar. Evler bu anlamda
güven tesis etmekte. Evlerde çok
eski teknoloji mevcut olsa da idare
eder bir klima mutlaka var. Evlerin
bence en ilginç yanı sadece
kepenklerinin olması ve birçok
evde cam bulunmaması. Yağmur
yağınca kapatılan kepenkler,
yağmur dinince geri açılıyor.
Evlerin bir kısmı iyiyken bir kısmı
kötü. İyi ev ve kötü ev çalışanların
statüsüne göre veriliyor. Bu durum
da gösteriyor ki herkes eşit ama
bazıları daha eşit.

Yeme içme için çeşitli restoranlar
mevcut. Bu restoranlarda yerel
tatlardan dünya mutfağına kadar
farklı seçenekler sunulması
böylesine izole olmuş bir ülkede
sizi şaşırtabilir. Eğer yemeğinizi
kendiniz yapmayı düşünüyorsanız,
maalesef bu ülkede bildiğimiz
anlamda bir market yok. Yani
menemen yapacağım domates
var ama yumurta alayım deseniz,
yumurta bulabileceğiniz bir market
yok. Sebebi ise temel gıda
malzemelerini devletin vatandaşına
vermesi. Devlet tüm üretimi satın
alıyor ve halka dağıtıyor. Peki
vatandaşlara aylık olarak verdiği
bu temel gıda malzemeleri yetiyor
mu? Halka göre 15 günü zor
çıkarıyor. Yemekler, özel olarak
da deniz mahsulleri ucuz. Ancak
gastronomi gezisi düşünceniz
varsa Küba iyi bir seçenek değil.
Fakat tropikal meyveler oldukça
lezzetli ve yine ucuz. Bu bakımdan
tropikal meyve tercihlerinde
bulunabilirsiniz.
İnanç bağlamında ülke genelinde
Katolik mezhebi hakim, onu
Protestanlık takip ediyor.
Ayrıca Santaria diye yerel dinle
Hristiyanlık arası bir dine sahip
insanlar da mevcut. Ülkede kimi
rakamlara göre 10.000 civarı
Müslüman var. Müslümanların
bir kısmı Afrika kökenli. Küba’da
Müslüman mescidinin geçmişi
ise henüz çok yeni. Müslüman
cemaati yeni yeni büyüyor.
Mescidin sadece cumaları
açılmasına izin var. Havana’da
bulunan Mezquita Abdallah
Camii’nde kalabalık bir cemaatle
cumalar eda ediliyor. Camilerin
zihin dünyasında şöyle bir yeri
oluyor. Dünyanın hangi ülkesine
giderseniz gidin, yabancı ülkenin
insana verdiği bir güvensizlik
duygusu vardır. İşte böyle bir
duyguda caminin kapısından
içeriye adım atmak sanki evine
adım atmak gibi. Yurtdışında
boyut değiştirmek istiyorsanız ve
gündelik gezilerden sıkıldıysanız
kendinizi bir mescide ya da camiye
attığınızda bu duygu durumu sizi
selamlayacaktır. İşte Küba’da

Küba’da Müslüman mescidinin geçmişi ise henüz çok yeni.
Müslüman cemaati yeni yeni büyüyor. Mescidin sadece
cumaları açılmasına izin var. Havana’da bulunan Mezquita
Abdallah Camii’nde kalabalık bir cemaatle cumalar eda ediliyor.

Mezquita Abdallah Camii

bir Cuma vaktinde dışarıdan
gelene selam verilen hâl hatır
sorulan, sanki bayram yeri
gibiydi Mezquita Abdallah Camii.
Cuma’nın Müslümanın bayramı
oluşunu hissettiriyordu. Normal
namaz vakitlerini ise Ümmet-i
Muhammed için yer yüzünün her
tarafı mescit kılınmıştır şiarından
yola çıkarak istediğiniz her yerde
eda edebilirsiniz. Küba’da abdest
almak diye bir sorun yok çünkü
bizim artık terk ettiğimiz çeşme
adeti hemen her yerde var. Ülkede
temiz su bulmak çok kolay.

olayı geçmişte donup kalmış gibi
olan normal hayatı. Yani onların
normali bizim sıra dışımız. Bir
de kimsenin Küba’da sanmadığı
Guantanamoları…

Esasen Küba’da ne esaslı bir tarih
var, ne sizi heyecanlandıracak
büyük bir mücadele sonucu
elde edilmiş devrim, ne de eşsiz
sahiller. Küba’nın en büyük
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SÖYLEŞİ

ABDÜLAZİZ
KIRANŞAL

ZAMANI VERİMLİ KULLANMAK ÜZERİNE SÖYLEŞİ
Tembellik ve görevsizlik, hiç şüphesiz Müslüman gençler için en büyük tehlikelerden
biridir. Zamanın verimli kullanılması konusunda Abdülaziz Kıranşal hocamızın önerileri ve
değerlendirmeleri biz gençlere kılavuz olacak nitelikte.
Arif Erdem Aktaş

ençlerle
yakından ilgili
bir hocamız
olarak gençlerin
zamanlarını
kullanma
noktasındaki hassasiyetlerini
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Müslüman genç için ona bir
dakika bile boş oturma fırsatı
vermeyecek, dizi ve internet
müptelası olmanı engelleyecek,
gıybet ve kulis yapmalarına zaman
bırakmayacak, şehvetin tuzaklarına
karşı set çekecek Müslümanca
görevler; nefisle mücadelede
ve irade terbiyesinde ve zaman
kontrolünde onun en büyük
yardımcısı olacaktır.
Üstad Hasan el-Benna’nın dediği
gibi, “Öyle yoğun olmalısın ki
işlerin ve görevlerin vaktinden çok
olmalı.” Müslüman gencin Hakk’ın
hâkimiyeti yolunda üzerine aldığı
her görev, nefsin hezimeti yolunda
atılmış büyük bir adım demektir.
Tembellik ve görevsizlik, ruhun
etrafından dolaşan en büyük
tehlikelerdendir. Ümmetin mücahid
lideri Necmeddin Erbakan’ın
dediği gibi, “Hakkın tesisi için
çalışmamakla, batılın hâkimiyeti
için çalışmak arasında hiçbir fark
yoktur.” Eğer batıl bir hâkimiyet
kuracaksa onu ilk önce tembellerin
ruhlarında, gafillerin kalplerinde,
uyuşukların bedenlerinde ve
miskinlerin zihinlerinde kurar.
Tembeller, uyuşuklar, miskinler
ve ruhlarını gafletin işgal ettiği
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şahıslar, nefisle mücadelede
kaybetmeye mahkûmdurlar.
Çünkü âtıl olanı bâtıl istila eder.
Hayırla meşgul olmayanı da
elbette şer meşgul eder. İşte
bu nedenle Müslüman gencin
yapacağı ilk hayır, şerri ve onu
şerre sürükleyecek boş vakitleri
terk etmektir. İslam adına
planlanmış, yoğun, hareketli ve
disiplinli bir hayat yaşamak nefse
karşı zafer kazanmanın en önemli
yollarındandır.
Müslüman genç, bu yolda
günlerin ve saatlerin değil,
dakikaların bile hesabını yapacak
bir disipline sahip olmaya,
hayatını bir düzene koymaya
gayret etmelidir! Halsizliğe,
isteksizliğe, heyecansızlığa, zihni
dağınıklığa, ruhi kuruntulara ve
yersiz vesveselere karşı en etkili
ilaç, onu ayağa kalkmaya ve iş

yapmaya mecbur bırakan görevler
ve sorumluluklardır.
Müslüman genç asla boş
kalmamalıdır! Kendi kendine
sürekli ümmet için bir iş yap, oku,
yaz, araştır, bir konferans ver, bir
zulme karşı çık, bir haksızlığa itiraz
et, bir hakkı teslim et, bir toplantı
yap, bir arkadaşına nasihat et,
bir genç yetiştir, bir Müslüman’ın
derdiyle dertlen, bir garibe yardım
et, bir mescide namaza git,
yoldaki bir taşı kaldır, anne-babanı
ziyaret et, ailenle ilgilen
ama asla boş kalma
diye telkin etmelidir.

geçiriyoruz. İşlerimizi
olabildiğince evimizden
yapmaya çalışıyoruz,
okula evlerimizden devam
ediyoruz, sınavlara evimizde
hazırlanacağız vs. Bu süreç
içerisinde çevremizden
duyduğumuz ve bizim de
tecrübe ettiğimiz kadarıyla
zamanı verimli kullanma
konusunda ciddi bir
problem göze çarpıyor.
Evdeyken daha fazla müsait
zamanımız olmasına rağmen
bazen zaman planlaması
konusundaki hatalardan
ötürü zamanımızı israf
edebiliyoruz. Evde olduğumuz
süreçte zamanımızı daha
verimli kullanmak için neler
önerirsiniz?
Müslüman genç, güne sabah
namazı ile başlar. Namazdan
sonra bir müddet Allah’ı zikreder.
Tevbe, istiğfar ve muhasebe
yapar. Dua için özel bir vakit ayırır.
Duasında özellikle, Kur’an’da
peygamberler tarafından yapılmış
örnek dualara ve Efendimizin
(s.a.s.) tavsiye ettiği muhafaza
ve sığınma dualarına özel bir yer
verir. Namazdan sonra muhakkak
bir miktar Kur’an okur. Kur’an’ı
tefekkür ederek okumaya gayret
eder.
Müslüman genç, sabahın ilk
vakitlerinde o gün neler yapması
gerektiğine dair muhakkak bir
plan ve program çıkarır. Çünkü
plan aynı zamanda aktif bir
duadır. Yani plan yapmak demek
“Ya Rabbi ben bugün
şunları yapmak

ABDÜLAZİZ KIRANŞAL
KİMDİR?
1978 Kars doğumludur.
İstanbul Kağıthane İmam
Hatip Lisesi ve Çukurova
Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi mezunudur.
Aynı Üniversitenin İlahiyat
Fakültesi Tefsir Ana Bilim
Dalı’nda Yüksek Lisansını
tamamladı. Halen aynı
alanda akademik ve ilmi
çalışmalarına devam
etmektedir. Ahlak ve
Maneviyat Risalesi, İslam
Davetçilerine Dersler, Sosyal
Medya İlmihali, Son Okçular
Tepesi Evimiz Ailemiz,
Müslüman Gençlere ve İslami
Solun Müfessiri isimli kitapları
bulunmaktadır. Anadolu
Gençlik Derneği & Milli
Gençlik Vakfı Genel Merkez
Danışma Kurulu Başkanlığı ve
Milli Gazetede köşe yazarlığı
yapmaktadır. Aynı zamanda
Davet ve İslami İlimler
Merkezinde Tefsir, Hadis ve
Davet dersleri vermektedir.

istiyorum ve bunun için de ilk
adım olan planımı yaptım. Bana bu
planı hayata geçirebilecek iradeyi
ve fırsatı nasip eyle” diye fili bir
dua yapmak demektir. Plansız bir
gün, şeytanın tuzakları için ona
gerekli zamanı ve fırsatı vermek
demektir. Plansız bir gün heba
edilmiş bir gün demektir. Plansız
bir gün gafletle geçirilmiş bir gün
demektir.
Müslüman genç, bu planlamasını
yaparken öncelikler sıralamasına
dikkat eder. Yani önceliği neyse
zihnin en dingin olduğu, vaktinin
en geniş ve rahat olduğu zamanı
ona ayırır. Şahsi ders, iş ve
görevlerin dışında her gün bu plan
içinde muhakkak şunlar bulunur:
1- KUR’AN ÇALIŞMASI
Müslüman genç her gün
muhakkak Kur’an’ı anlama ve
araştırma çalışmaları yapar. Bu
çalışma notlamaya, tefsirlere
müracaat etmeye, anlamaya ve
araştırmaya dayalı bir çalışmadır.
2- HADIS VE SÜNNET
ÇALIŞMASI
Sünnet, Müslüman gencin hayat
programıdır. Bu çalışma Allah’ın
gönderdiği kitabın Peygamber
(s.a.s.) tarafından nasıl anlaşılıp
uygulandığına dair araştırma,
inceleme ve hayata uygulama
çalışmasıdır.

Malum pandemi
döneminde
olduğumuz için
genellikle
evlerimizde
vakit
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MÜSLÜMAN GENÇ ASLA
BOŞ KALMAMALIDIR!
ÜMMET İÇİN BİR İŞ YAP,
OKU, YAZ, ARAŞTIR, BİR
ZULME KARŞI ÇIK, BİR
HAKKI TESLİM ET, İNFAK ET,
YOLDAKİ BİR TAŞI KALDIR,
AİLENLE İLGİLEN AMA
ASLA BOŞ KALMA!
ve ihtiyaçlarının giderilmesi için
köprü olmaya gayret eder. İhtiyaç
sahipleriyle infak etmek isteyenleri
buluşturur. Maddi imkâna sahip
tanıdıklarını arayarak tespit ettiği
ihtiyaç sahiplerine veya güvendiği
yardım kuruluşlarına yönlendirir.

3- SAHABE HAYATI
ÇALIŞMASI
Bu çalışma da Allah’ın gönderdiği
Peygamberi sahabe efendilerimiz
nasıl anladılar ve nasıl örnek
aldılar çalışmasıdır. Sahabe
efendilerimizin hayatı, bizim
için sorunlarımızın çözümü
adına aradığımız cevapları
bulabileceğimiz ve İslam
anlayışımızı tazeleyebileceğimiz bir
kütüphane ortamı gibidir.
4- GÜNLÜK RUTIN OKUMA
PROGRAMI
Bu çalışma, uzmanlaşmak
istediğimiz alanla ilgili yapacağımız
okumalardan oluşur. Müslüman
genç, günde en az yüz sayfa
okumaya gayret eder. Günlük yüz
sayfalık faydalı bir okuma demek,
birkaç yıl içerisinde iyi bir İslam
davetçisi olmak için atılmış önemli
bir adım demektir.
5- NOTLAMA ÇALIŞMASI
Müslüman genç, mümkünse tüm
okumalarını notlayarak yapmaya
gayret eder. Çünkü notlamak
demek, yazı, makale ve kitap
çalışmaları için altyapının büyük
bir kısmını oluşturmak demektir.
Müslüman genç, evde kaldığı
3 8 • Ş U B AT - M A R T 2 0 2 1

zamanları yazma yeteneğini
geliştirmek için bir fırsata çevirir.
Yazabilmek ve konuşabilmek
demek, Müslüman gence İslam’a
hizmet için her zaman ve şartta
kullanabileceği büyük bir imkân
demektir.

ortamlardaki ders ve sohbetler
kaçırılmaz. Sosyal medya
paylaşımları tebliğ, davet ve salih
amel bilinciyle yapılır, faydalı
tavsiyelerde bulunulur. Dizi, filim
ve bilgisayar oyunlarıyla vakit heba
edilmez.

6- NAMAZ VE AILE PROGRAMI
Namazlar mümkünse ev halkıyla
cemaat yaparak, sünnetlerini,
tesbihatını ve duasını ihmal
etmeden kılınır. Ev halkıyla
münasebetlerde örnek bir ahlakla
davranılır. Anne-babanın kalbi
kırılmadığı gibi özellikle her gün
onların gönüllerini ve dualarını
alabilecek işler bir ibadet bilinciyle
yapılır. Çünkü ana-babanın duası
alınmadan bu çalışmalar hiçbir işe
yaramaz.

8- İNFAK PROGRAMI
Müslüman genç, evde kaldığı
süre içerisinde önce akrabaları
ve komşuları olmak üzere
yakınlarından başlayarak hal hatır
sorar, onların dertleriyle dertlenir

7- İSLAMI GÖREV VE
SORUMLULUK PROGRAMI
Evde kalmak, İslami vazifelerimizi
bizden düşürmeyeceği için her
türlü teknolojik imkân kullanılarak
bu vazifeler yerine getirilir. Tebliğ,
davet, emr-i bi’l maruf ve neyh-i
ani’il münker gibi vazifeler, günaha
düşmemek şartıyla internet ve
sosyal medya mükemmel bir
şekilde kullanılarak yapılır. Dijital

9- TEMIZLIK VE SPOR
PROGRAMI
Müslüman genç, evde kaldığı süre
içerisinde temizliğine ve sağlığına
dikkat eder. Mümkünse evde
yapılabilecek bir spor çeşidiyle
hantallığın ve tembelliğin önüne
geçer.
10- MUHASEBE PROGRAMI
Müslüman genç, evde kaldığı
süre boyunca her akşam bir nefis
muhasebesi yaparak gününü
gözden geçirir. Planlarının ne
kadarını hayata geçirebildiğini
kontrol eder. Günahları varsa

tevbe eder. Kul hakkına girmişse
helalleşir. Eksikleri varsa yarınki
planları arasına kaydeder.
Sosyal medyanın günümüzde
özellikle de gençlerin
hayatında çok önemli bir
yer tuttuğu su götürmez bir
gerçek. Bir bağımlılık türü
olarak internet veya daha
özel olarak sosyal medyanın
zamanı planlama noktasındaki
olumsuz etkileriyle ilgili ne
önerirsiniz ve bunun yanında
sizin ülkemizde sosyal medya
kullanımına dair gözlemleriniz
ve eleştirileriniz nelerdir?
Her şeyden önce Müslüman genç
bir sosyal medya ahlakına ve
şuuruna sahip olmalıdır. Bu ahlakı
şu maddelerle özetleyebiliriz:
Her yerde olduğu gibi sosyal
medya ortamında da Allah’tan
korkacağız, sürekli iyilik peşinde
olacağız: Rasûlullah (s.a.v)
buyuruyor ki: “Nerede olursanız
olun, Allah’a karşı gelmekten
sakının ve her kötülüğün peşinden
hemen iyilik yapın ki, onu silip yok
etsin. Ayrıca insanlarla güzelce
geçinin.” (Tirmizi)
Sosyal medyada her gördüğünü
paylaşan ve duyuranlardan
olmayacağız: Rasûlullah (s.a.v)
buyuruyor ki: “Her duyduğunu
söylemesi kişiye günah olarak
yeter.” (Ebu Davud)
Sosyal medyada küfürlü ve
hakaret içeren yazışmalardan
ve konuşmalardan kaçınacağız:
Rasûlullah (s.a.v) buyuruyor ki:
“Mümin; insanları kötüleyen,
lânetleyen, kötü söz ve çirkin

davranış sergileyen kimse
değildir.” (Tirmizi)
Sosyal medyayı gıybet ve ayıp
aramak için kullanmayacağız:
Rasûlullah (s.a.v) buyuruyor ki:
“Ey dili ile iman edip kalpleri ile
inanmayanlar, Müslümanların
gıybetini etmeyin, onların gizli
hallerini araştırmayın. Kim mümin
kardeşinin gizli hallerini araştırırsa
Allah da onun gizli hallerini ortaya
çıkarır.” (Ebu Davud)
Sanal ortamda gerçek kimliğimizin
bilinmemesinden faydalanıp
kendimizde olmayan özellikleri
varmış gibi göstermeyeceğiz:
Rasûlullah (s.a.v) buyuruyor ki:
“Kibirli ve kendinde olmayan
şeylerle öğünen kimse cennete
giremez.” (Ebu Davud)
İkiyüzlü konuşarak insanları
aldatmayacağız: Rasûlullah
(s.a.v) buyuruyor ki: “İnsanların
en fenası, birine ayrı, diğerine de
ayrı görünen ikiyüzlü insanlardır.
Birine ayrı, diğerine ayrı konuşan
kimseye, kıyamet gününde
Allah, ateşten iki dil verecektir.”
(Taberani)
Yazışma ve paylaşımlarımızda kaba
ve kırıcı bir üslup kullanmayacağız:
Rasûlullah (s.a.v) buyuruyor
ki: “Muhakkak Allah sertlik
ve kabalığa vermediği ecir ve
mükâfatları yumuşak huylulara ve
güzel davranışlara verir ve Allah bir
kulu sevdiği vakit de ona yumuşak
huyluluk ihsan eder.” (Taberani)
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KÜTÜPHANE

Süleymaniye

YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ
Yazma eser bakımından dünyanın en önemli kütüphaneleri arasında bulunan Süleymaniye
Yazma Eser Kütüphanesi tarihseverler için hazine niteliğindedir.
Murat Can Kaya

4 0 • Ş U B AT - M A R T 2 0 2 1

Ş U B AT - M A R T 2 0 2 1 • 4 1

SÖYLEŞİ

ÜSKÜDAR’IN EN ESKİ KİTAPÇISI

DAVET KİTAP EVİ
Oğuzhan Karasu

amazan abi
bizlere kendinizi
tanıtabilir
misiniz?
1965 Artvin/Yusufeli
doğumluyum.
3 kızım ve 3
kız torunum var. Ailem ile birlikte
Üsküdar’da ikamet etmekteyim.
Bilfiil 30 senedir de Üsküdar’da
kitapçı olarak esnafım. Şu anda
Üsküdar Aziz Mahmut Hüdai
mahallesinde türbeye giden yokuşta
bulunan Davet Kitap Evinin de
emanetçisiyim.
Üsküdar’ın en eski kitapçısı
olduğunuzu duyduk. Kitaplarla
olan serüveniniz nasıl
başladı? Kaç senedir kitapçılık
yapıyorsunuz?
1978 yılında ailemden ve köyümden
ayrılıp okumak ve çalışmak için
İstanbul’a Çengelköy’de ikamet
eden akrabalarımın yanına gelmiştim.
Benden önceki senelerde abim
ve birkaç akrabam da yine aynı
niyetle Çengelköy’de ikamet eden
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akrabamın yanına gelmişlerdi.
Lakin onlardan beni ayıran unsur;
onlar okula yazılamamışlardı. Direkt
çalışma hayatına atılmışlardı. Ancak o
sene Üsküdar İmam Hatip Lisesinin
kuruluş yılıydı. Nasip oldu ben de
bu okula yazılmıştım. Lakin aynı
zamanda çalışmam gerektiğinden
birkaç sene sonra Üsküdar İmam
Hatip Lisesindeki eğitim hayatımı
bitirmek zorunda kaldım ve iş hayatına
atıldım. Fatih/Cağaloğlu’nda bulunan
bir tekstil firmasında işe başladım.
Orada çalışırken öğle aralarımda boş
vakitlerimi Cağaloğlu’nda bulunan
sahaflara giderek kitap okuyarak
geçirirdim. İşe gidip gelirken de
gemiyi kullanırdım. Gemi yaklaşık
45 dakika sürerdi ben de bu
süre zarfında çokça kitap bitirdim
hamdolsun. Bu şekilde kitaplara
olan muhabbetimiz başladı. Sonra
sevdiğim bir büyüğüm kitaplara
olan muhabbetimi anlamış olmalı
ki Fatih’te bulunan bir kitap evinin
işletmesini bana uygun gördü. Bu
vesileyle ilk kendi işim olan Fatih’te
bulunan kitap evini işleterek kitapçı

olma serüvenim de bu şekilde
başladı.
Yaklaşık 30 senedir kitapçılık
yapıyorum. Fatih’te kitapevini
işletirken Üsküdar’da ikamet
etmem ve Üsküdar’a olan
muhabbetim vesilesiyle 90’lı yıllarda
Fatih’teki işlettiğim dükkânı başka
birine devredip Üsküdar’daki
Kapalıçarşı’nın ikinci katında kendi
dükkânımı açtım ama bu sefer
farklı bir isim ile dükkânımı açmam
geriyordu. Bu sefer isminin Davet
Kitap Evi olmasına karar verdim.
Üsküdar’da ilk dükkânımı açtığım
yıllarda ilk kız çocuğum dünyaya
gelmişti. Maddi sıkıntılar sebebiyle
Üsküdar’da bulunan ilk kitap evimi
kapatmak zorunda kalmıştım. Ama
kitapları bırakmadım. Bir arabam
vardı o zaman bu arabam ile Üsküdar
mahallelerini arabayla gezerek seyyar
kitapçı olarak okurlarıma kitaplarını
ulaştırmaya devam ettim.
Sonra yine Allah için sevdiğim bir
kardeşim vesilesiyle o dönemde
Üsküdar Belediyesinin Yeni Valide
Camiinin karşısında kitapçıların
kullanabileceği dükkânlar inşa

edeceğini bana söyleyince ben de
bu ihaleye girerek Valide-i Cedid
Camiinin, yani Emetullah Gülnûş
Sultan’ın komşusu oldum.
2013 yılına kadar da Üsküdar’ın
en işlek caddesi olan bu caddede
metrekaresi küçük ama muhabbeti
sıcak ve bol olan bu dükkânımda
Allah’ın bana göndermiş olduğu
misafirlerine yani okurlarıma
kitaplarını ulaştırdım. 2013 yılında
da Üsküdar Marmaray çalışmaları
sebebiyle bulunduğumuz caddede
kitapçılık yapan tüm dükkânların
yıkılması kararı alındı. Üsküdar’da
olmamız münasebetiyle zaman
zaman Üsküdar’ımızın manevi sultanı
Aziz Mahmud Hüdai hazretlerini
ziyaret ederdim. Dükkânımız yıkılacak
ne yapacağız ne edeceğiz diye
düşünürken bir gün Hazretlerden
ziyaretten dönerken yokuşta bulunan
bir kitap evinin devredileceğini
öğrendim. Allah’ın lütfuyla o gün
o kitap evi bize devredildi ve o
günden bugüne kadar da Davet
Kitap Evi olarak Aziz Mahmud
Hüdai hazretlerinin komşusu olarak
okurlarıma yani Allah’ın bana
göndermiş olduğu misafirlerine
kitaplarını ulaştırıyorum.
Kitap evinizin ismi neden Davet?
Fatih’te işlettiğim kitap evininin ismi
farklıydı. Üsküdar, Kapalı Çarşı’daki
ilk kitap evimi açarken farklı yeni bir
isim olsun istedim. İsmi ne olsun
diye düşünürken tabi ki bu yolda bir
Müslüman olarak bize gelen herkesi
mutlak olarak Allah’ın dinine davet
etmek istedik ve bizim ismimiz davet
olsun dedik. Neye davet Allah ve
Resulüne davet olsun ve bütün
amacımız bu olsun istedik.
Biz gençler olarak takip ettiğimiz
bazı hoca efendiler kendimize
öncü olarak belirlediğimiz
değerli büyüklerimiz var. Sizin
de gençken takip ettiğiniz bir
hoca efendi var mıydı?
Bizim o dönemlerde yakinen takip
ettiğimiz Mahmud Esad Coşan
hoca efendimiz vardı. Allah ona
rahmet eylesin. Kendisi bizim manevi
besleyeceğimiz manevi gıdamız idi.
Ama bunun yanında kendisi gündelik

yaşantımız için yani ahiretimizin
yanında dünyamız ile ilgili de bizlerin
bir duruş sahibi olmasına vesile
oldu. Her pazar ikindi namazında
İskenderpaşa Camiine sohbetine
giderdim. Orada hadis derslerine
katılırdım.
Bir anımı da anlatmak isterim. O
zaman biz tabi gençliğin verdiği
heves ile sigara kullanıyoruz. Bunu
da bırakmak istiyoruz ama nefsimiz
buna izin vermiyordu. Ama yaptığımız
işin de iyi olduğunu düşünmüyoruz.
Rabbimizden, sigaradan kurtulmak
için bir çare arıyoruz. Ben hocamızın
sohbetlerine erken gelirdim. Benim
geldiğim vakit camide kimseler
olmazdı. Hocamız da sohbetlerini
yerde anlatır ufak bir minderi vardı
ona oturur oradan anlatırdı. Ben
de erken gelmem dolayısıyla bunu
fırsat bilerek rahmetli hocamızın
kürsüsünün hemen yanına oturur
yüzümü ona dönerek hadisleri
ondan dinlerdim. Bir kâğıda not
alırdım. Bir gün hadis konusu nefis
muhasebesiyle alakalı idi. Sonra
hocamız dedi ki; ‘öyle kardeşlerimiz
var ki içimizde ya bir sigarayı bile
bırakamıyorlar, Allah içirtmesin’ dedi.
Bende o gün hocamızın yüzüne
bakarak “âmin” dedim. Camiden
çıkınca içemedim. O günden sonra
elim sigaraya gitmedi, gidemedi.
Sigara cebimde olduğu halde
içemedim.
Kitap evinize gelen
müşterilerinize ücretsiz
zemzem suyu ikram ettiğinizi
çokça duyduk. Hatta zaman
zaman Üsküdar’da daha önce
tanımadığınız insanlarla ilk
karşılaştığınız vakit montunuzun
cebinde bulundurduğunuz
zemzem sularını ikram ettiğinizi
duyduk. Bu zemzem ikramının
hikmeti nedir?
Biz öncelikle bize gelenleri müşteri
olarak görmüyoruz. Müşteri olarak
görmekten hayâ ederiz. Çünkü
bize gelen her bir kardeşimizin Allah
(c.c.)‘ın bir misafiri olarak görüyoruz.
Ve bu gelen misafirlerimiz de en
güzelini ikram etmek isteriz. Yani
burada çay, kahve ikram etmek
alışılmış bir şeydir. Ama Allah bize

harem şerife gittikten sonra bunun
kolaylığını açtı bunu temin etmeyi
bizlere nasip etti. O günden itibaren
zemzem suyunu hem evimizden hem
dükkânımızdan eksik etmedik. Gelen
kardeşlerimize de en güzelini ikram
ediyoruz. Bu bize gelene verdiğimiz
değerdendir. Onlara en güzelini
vermek istediğimizdendir. Çünkü
Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki;
‘verirken en iyisini, en güzelini verin.’
Bizde bir adettir, bir şey vermeden
ayrılamıyoruz. Elimde o an şeker
var ise şeker, zemzem var ise
zemzem. Hatta bazen yolda bazı
kardeşlerimizle karşılaşıyoruz
hastayım diyor ben de ona çıkarıp
şifa olması için zemzem veriyorum.
Bu da hoş bir muhabbet oluşturuyor.
Hiç kimse kendisine geleni bir şahıs
olarak görmesin mutlak olarak
Allah’ın bir tanışmasını, kaynaşmasını
istediği kişiler olarak görsün. Biz de
bu şekilde Allah’ın bize emanet ettiği
mekânda Allah’a hizmet etmeye
çalışıyoruz.
Bir Nasihat istesek bu
nasihatiniz bize ne olurdu?
Her ne yaparsanız yapın mutlak
olarak niyetleriniz Allah olsun. Allah’a
giden yol olsun. Ve mutlak olarak
hayatlarınızda helal ve harama dikkat
edin. Allah için talep olacağınız en
üst makama talip olun ama Allah için
olsun. Allah ve Rasulünü razı etmek
için çalışın. Başka bir şey aramayın.
Eğer onlara talip olursanız Allah ve
Rasulü size yeter.
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PSİKOLOJİ

KENDİNİ TANIMANIN PSİKOLOJİK
SORUNLARI AŞMADAKİ ÖNEMİ
Kişiler arası iletişimin sağlıklı yürümesinde bireyin kendini tanıması, bir diğer ifadeyle kendi içsel
sürecini olumlu yürütmesinin önemini sizler için irdeledik.
Fatih Bünyamin Çiğdem

Ö

ncelikle şunu belirtmeliyim
ki ben bir psikolog veya
bu konuda uzmanlaşmış
bir akademisyen değilim. Ancak
üniversite öğrencisi bir genç
olarak bazı psikolojik sıkıntılarla
zaman zaman herkes gibi ben
de karşılaşıyorum. Bu yüzden,
hem bizim gibi gençlerin bu tür
sıkıntılarını dile getirmek hem de
kendi çözüm önerilerimi siz değerli
kardeşlerime sunabilmek amacıyla
bu yazıyı kaleme alıyorum.

Her bir genç özellikle buluğ
çağına erdiği dönemden itibaren
kişilik arayışının başlamasıyla
beraber birtakım sorunlarla
yüzleşmeye başlar. Eğer
çevresinde kendisini tanımasına
yardımcı olacak, daha sonrasında
ise onu olmak istediği insana
doğru yönlendirecek birisi yoksa
ve ailevi problemleri psikolojik bir
travma haline gelmişse o sorunlar
gittikçe artmaya başlar. Tam bu
sırada edindiği arkadaşlıklar,
sıklıkla bulunduğu sosyal
çevre de gencin yaşantısını
derinden etkiler. Böylece,
edindiği psikososyal
birikim hayatı boyunca
davranışlarını, zorluklara
karşı verdiği tepkileri
ve diğer insanlarla
olan ilişkilerini
temellendirir.
Buradan
hareketle,
genel
psikolojik
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sorunları en etkili biçimde aşmak
isteyen gencin, ilk başta kendisini
çok iyi tanıması gerekir. Duygu
ve düşüncelerini bilmek ve
olaylar karşısında ona göre tavır
takınıp ruhsal olarak çöküntüye
uğramamak için bu elzemdir.
Örneğin, agresif yapıya sahip
olan bir genç kendini iyi tanımışsa
çabuk sinirlenebileceğini ve bunun
neticesinde istenmeyen sonuçlara
sebep olabileceğini önceden
öngörür. Bu sayede sinirlerine
hâkim olabilmek için azami gayret
gösterir. Öte yandan, kendi iç
âlemini yeterince iyi kavrayamamış
olanların ise farklı durumlarda
nasıl davranmaları gerektiğini
bilmedikleri için özellikle insan
ilişkilerinde bocalamaları
kaçınılmazdır. Bu durum psikolojik
yıpranmayı da beraberinde getirir.
Gencin her türlü eğitimi
çocukluğundan hatta
bebekliğinden itibaren ailesi
tarafından verilmeye başlanır. Bu
süre zarfında onun ruhsal yapısı da
şekillenir. Eğer bir genç ailesinden
yeterince sevgi görmüşse
psikososyal desteğini tam olarak
almış demektir. Ancak bu destek
aile içerisinde sınırlı kalırsa yine
bazı sorunlarla karşılaşılabilir.
Gencin okuldaki öğretmenlerinin
ve çevrelerindeki akıl hocalarının
da, arkadaşlık ettiği insanların da
psikolojik olarak sağlam bir yapıya
sahip olmaları gereklidir.

olduğumuz ruhsal problemler
olabilir. Bunlar bir delilik göstergesi
değil aksine insan olmanın bir
gerçeğidir. Her gencin evvela kendi
psikolojik yapısını olaylar karşısında
verdiği tepkiler yardımıyla
öğrenmesi, daha sonrasında da
örnek aldığı ve herhangi bir şekilde
iletişim kurduğu insanlarla olan
psikososyal ilişkilerini kendine
uygun bir tarzda geliştirmesi şarttır.
Bunu başarabilen gençler hayatları
boyunca verdikleri kararlarda tutarlı
olacak, bulundukları durumlarda
mantıklı davranacak, bir araya
geldikleri insanlarla da sağlıklı bir
iletişim kuracaklardır.

Özetle, gençliğimizin ilk yıllarından
itibaren başa çıkmak zorunda

Ruhunuzun her daim genç kalması
temennisi, Allah’ın selamı ve dua ile…
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GEZİ

İSTANBUL’UN YEŞİL CENNETİ, MUHTEŞEM BİR KAMP YERİ

ŞİLE HACILLI ŞELALESİ

İstanbul’da şehir hayatının içinde sıkışıp kalan ve uzun tatiller yapmaya zaman bulamayan,
doğaya özlem duyanlar için Şile Hacıllı Şelalesi harika bir seçenek olmayı başarıyor.
Muhammet Öztürk

İ

nsanların yeşile ve temiz havaya
olan özlemini gidermede
enfes bir seçenek olan Hacıllı
Şelalesi’ni daha yakından tanıma
fırsatı bulacağınız bu yazımızı
keyifle okumanızı ve bilgilenmenizi
umuyoruz.
İstanbul’a yakın kamp alanları
arayışında olan kimselerin ilk tercihi
olan bu mekana geldikten sonra
oldukça isabetli bir karar verdiğinizi
tüm benliğinizle hissedeceksiniz.
Burada insanların genelde odun
kömürü üretimi ile ilgileniyor
olması köyün farklı yerlerinde
çadırı anımsatan odun kümelerine
rastlamanıza neden olabilir. Görsel
açıdan farklı bir deneyim sunacak
bu durum enfes fotoğraflar
çekebilmenize de katkı sağlayacaktır.
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HACILLI ŞELALESI HAKKINDA
BILINMESI GEREKENLER
Hacıllı Şelalesi Kamp Alanında,
kamp yapmak ücretsizdir. Bölgede
herhangi bir otopark bulunmuyor.
Aracınızı bırakacağınız yer ile
kamp yapacağınız yer arasındaki
mesafe tamamen sizin tercihinizde
olan bir durum. Kamp alanında
bazı bölgelerde telefon çekmiyor.
Bundan dolayı hazırlıklı olarak
gitmeniz faydalı olacaktır. Hacıllı
Köyü’ne giderken yol üzerindeki
işletmelerden ihtiyaçlarınızı
karşılayabilirsiniz. Kamp alanı
olarak belirlenen bölgede
orman idaresinin müsaade ettiği
mevsimlerde ateş yakılabiliyor.
Önceden ateş yakılmış noktalarda
ateş yakmaya özen gösterirseniz
doğaya mümkün olduğunca az
zarar vermiş olursunuz. Ateş
yakmak için çevreden bolca
yakacak kuru dal vb. bulabilirsiniz.

gezebilir, fotoğraflayabilirsiniz.
Mağaraya çıkmak için halatlar
bulunuyor. Sağlamlığı konusunda
hiçbir güvence bulunmadığını
ve tüm sorumluluğun sizde
olduğunu da belirtmekte fayda
var. Mağaraya tırmanış sırasında
yanınızda kafa lambası veya
el feneri bulundurmanız yararlı
olacaktır. Şelalede yüzerek gün
boyu keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Ayrıca derede balık tutanlara da
sıklıkla rastlanıyor. Dilerseniz siz
de balık tutmayı deneyebilirsiniz.

ŞİLE HACILLI
ŞELALESİ’NE NASIL
GİDİLİR?
Hacıllı Köyü ve Şelalesi
İstanbul’a 90 km uzaklıkta
bulunuyor. İstanbul Hacıllı
Şelalesi’ne iki şekilde
gidebilirsiniz: Birincisi ŞileAğva üzerinden, ikincisi
ise Şekerpınar-Gebze
üzerinden.

KAMP ALANINDA NELER
YAPILIR?
Kamp alanında bulunan 1,5
km’lik parkurda şelale yürüyüşü
yapabilirsiniz. Yürüyüşünüz
boyunca size eşlik eden doğal
güzelliklerin içinde fotoğraflar
çekilebilir, bu muazzam anı
unutulmaz kılabilirsiniz. Tırmanış
konusunda bir eğitim veya
ekipman kullanımı bilgisine sahip
değilseniz bunu yapmanızı tavsiye
etmiyoruz. Şelale yakınındaki
Gürlek Mağarası‘na ulaşıp
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BİR İYİLİK HAREKETİ

meziyetine sahip olabilme,
araştırmacı ve paylaşımcı olma gibi
kriterler yer alıyor.
Gençler Yetim Vakfı’nda
gönüllü olmak için nasıl bir
süreci takip etmeli?
Oldukça basit bir süreç. Genellikle
online başvuru formumuzu
doldurmaları yeterli oluyor. Bizler
de başvurulara dönüş sağlayıp
onları sonraki süreçler için
yönlendiriyoruz.

destek vermeleri için eğitim
döneminde yürüttüğümüz “Gönüllü
Projesi”. Atölyesi henüz köyün
içerisinde bulunan “İyilik Gemisi”
adında bir projemiz daha var
yetim annelerimiz için. Projenin
asıl amacı annelere sosyal bir
ortam oluşturup, psikososyal
destek sağlamak, diğer yönü de
bu ürünlerden toplanan bağışlarla
onlara gelir elde etmek. Bunların
yanı sıra Kilis’te bir anaokulumuz,
Suriye içerisinde Babıska
Sosyal Hizmet Merkezimiz ve iki
yetimhanemiz bulunuyor. Daha
detaylı bilgi almak isteyen herkesi
Vakfımıza bekliyoruz.

ÇOCUKLARI YETİM
BIRAKMAYAN VAKIF:
Hem yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de hem de Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hadislerinde
defalarca geçen yetime kol kanat gerilmesi gerektiğini bir vakıf çatısı altında hatırlatan ve
bunun için samimiyetle çalışan Yetim Vakfı’nı sizlere tanıtmak istiyoruz.
Hasan Demir

Y

Röportaj Yapılan: Feyza Özdoğan (Yetim Vakfı - Gönüllü Yönetimi ve Esenlik Akademisi Sorumlusu)

etim Vakfı’nın kuruluş
yılı ve amacı nedir?
Yetim Vakfı; yetim
çocuklarımız ve annelerine
yönelik Türkiye’de psikososyal
ve eğitim desteği sağlamak,
dünya genelinde ise psikososyal/
eğitim desteğiyle birlikte yerel
şartların gerekliliklerine yönelik
hizmet sunmak üzere 10 Haziran
2017 Dünya Yetimler Gününde
(15 Ramazan) faaliyetlerine
başlamıştır.
Faaliyet alanlarınız nelerdir?
Psikososyal destek ve eğitim
alanlarında çalışmalar yürütüyoruz.
Bu alanda yoğunlaşmakla birlikte
4 8 • Ş U B AT - M A R T 2 0 2 1

ihtiyaca binaen farklı projeler de
yürütüyoruz.
Çalışmalarınız hakkında bilgi
verebilir misiniz?
Merkezlerimizde, hizmet verdiğimiz
yetim çocuk ve annelerine yönelik
destekleyici bireysel ve grup
çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar,
psikologlarımız ve onlara destek
veren gönüllülerimiz ile birlikte
yürütülüyor. Bu çalışmalarla
çocuk ve annelerin travmalarını
iyileştirip, psikososyal iyilik
hallerini artırmaya çalışıyoruz.
Çocuklara yönelik destekleyici
grup çalışmalarından kasıt farklı
atölyeler aslında; kutu oyunları,

zekâ geliştirici aktiviteler, robotik
kodlama, kültür & sanat gezileri,
drama dersleri, ebru dersleri
vb. diyebiliriz. Merkezlerimizde
yürütülen çalışmalar dışında
geleneksel şenliklerimiz var
mesela. Sokağıma Şenlik Geldi
ve Zeytin Toplama Şenliği
gibi. Çocuklar, personeller
ve gönüllüler olarak oldukça
eğlendiğimiz şenliklerimiz bunlar.
Hatay Reyhanlı’da da bir eğitim
köyümüz var (Reyhanlı Eğitim
Köyü). Çocuklarımızın okullarına
gidip aynı zamanda psikososyal
destek aldıkları bir köy. Köydeki
projelerimizden biri, çocuklarımızın
Türkçe eğitimlerine ve atölyelerine

Hangi faaliyet alanlarında
gençlerin desteğine ihtiyaç
duyuyorsunuz?
Gençlere ihtiyaç duymadığımız bir
alan var dersek pek doğru olmaz.
Onların azmi, yenilikçi bakış açısı,
heyecanı ve samimiyetine Yetim
Vakfı olarak her alanda ihtiyaç
duyuyoruz.
Yetim Vakfı’nın gönüllülük
kriterlerinden bahsedebilir
misiniz?
Bizim için bir gönüllünün taşıması
gereken ilk ve vazgeçilmez
nitelik samimi olarak “gönüllü”
olmasıdır. Sonrası için etkinlik
ve faaliyetlerimize somut katkıda
bulunabilecek eğitim, meslek ve
beceriye sahip olması diyebiliriz.
Devamında ise bireysel ve sosyal
sorumluluk bilinci taşıması, iletişim
becerisi, farklı kültürlere uyum
sağlayabilme, eleştiri-özeleştiri

Gönüllü Yönetimine sıkça
sorulan sorular nelerdir?
Pek çok soru alıyoruz ancak en
sık karşılaştığımız sorulardan
birkaçını sizinle paylaşayım:
a- Sadece mülteci çocuklarla
mı ilgileniyorsunuz?
Yoğun göç aldığımız dönemde
ülkemizdeki mülteci çocuk sayısı
oldukça arttı. Suriye sınırına yakın
olduğu için özellikle Reyhanlı
Eğitim Köyümüzde 990 civarında
Suriyeli yetim çocuğumuzla
ilgileniyoruz. İstanbul’da şu
an için hem Türk hem Suriyeli
hem de Özbek çocuklarımız var.
Bununla birlikte İstanbul’da hizmet
verdiğimiz çocuklarımızın çoğu
yerli çocuklarımızdır. İnancımız
gereği bu konuda elbette ayrım
gözetmiyoruz. Ne kadar yetim
çocuğun hayatına dokunabilirsek o
kadar kıymetli bizim için.
b- Çalışmalarınıza dahil
edeceğiniz çocuklara nasıl
ulaşıyorsunuz ve yaş grupları
genellikle nelerdir?
Öncelikle İHH’ya sosyoekonomik
destek başvurusunda bulunan
ailelerimizi evlerinde ziyaret
ediyor ve sosyal incelemelerimizi
yapıyoruz. Çocuğun psikososyal
destek almasına ihtiyaç görüldüğü
takdirde çocuk psikoloji
servisine yönlendiriliyor. Bunun
dışında aileler telefonla ya da
Vakfımıza gelerek de bizlere
başvurabiliyorlar.
Yaş gruplarımız genellikle ilkokul
ve ortaokul seviyesi. Bunun yanı
sıra ilgilendiğimiz okul öncesi ve
lise yaş grupları da mevcut.

c- İlgilendiğiniz mülteci
çocuklar ve gönüllüler
arasında dil sorunu yaşanıyor
mu?
Şu konuda sizi ferahlatmak
isterim ki gönüllü ile çocuğu
yalnız bırakmıyoruz. Muhakkak
yapılan çalışmanın başında bir
atölye sorumlusu bulunuyor.
Bununla birlikte konuşma dilinde
henüz kendini geliştirememiş
çocuklarımızla oyunda gayet rahat
iletişim kurabiliyorsunuz. Oyun
bunun için var çünkü.
d- Gönüllülerinize çalışmalara
katılım sağlamadan önce
herhangi bir eğitim veriyor
musunuz?
Çalışmalarımızı yürüttüğümüz
alan oldukça hassas. Göç,
ebeveyn kaybı vb. sebepler
yüzünden travma geçmişi olan
çocuklarla çalışıyoruz. ‘’Travmalı
çocuklara nasıl yaklaşılır?
Çocuklarla nasıl iletişim kurulur?
Dikkat edilmesi gereken söz ve
fiiller nelerdir?’’ gibi hususlara
dair gönüllü katılımcılarımıza
eğitimler veriyoruz. Çocukların
fotoğraflarının çekilmemesi,
kişisel bilgi ve hikâyelerinin
sorgulanmaması vb. gibi
kurallarımızı bu eğitimlerde detaylı
olarak işliyoruz.
Gönüllülerinize bir mesajınız
var mıdır?
Olmaz mı. Henüz yolun başındayız
ve sağlam adımlarla ilerleme
gayretindeyiz. Şunu ifade
etmeliyim ki sizinle tanıştığımız
anda hemen fiili bir gönüllülüğe
başlayamasanız da niyetiniz
bizler için oldukça önemli. Ancak
içinizdeki heyecanı diri tutmanız
bizim için en değerlisi. Gönüllü
olarak psikososyal destek ve
eğitim alanında farkındalık sahibi
olmanız ve bunu en yakınınızdan
başlayarak çevrenizle paylaşmanız
belki de en kıymetli gönüllülük
esasıdır. Yani gönüllülükte bir
vakit veya sınır yoktur. Bizler size
o güveni sağladıktan ve sizler de
bize samimiyetinizi gösterdikten
sonra yolumuz uzun Allah’ın
izniyle.
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BİLGİ GÜVENLİĞİ

DUA NİYETİNE

GİZLİLİĞİNİZİ NEYE GÖRE ALIRSINIZ?

VPN’LER VE TOR

Sanal dünyadaki bilgi güvenliği sık tartışılan bir konu olmakla beraber, son günlerde çok daha
yoğun bir şekilde konuşulmakta. Biz de bu tartışmaları VPN ve TOR üzerinden değerlendirdik.
İbrahim Mert

G

ünümüz bilgi dünyasında
artık vazgeçilmez bir hale
gelen “Bilgi Güvenliği”
konusu hepimizin kafamızı
kurcalayan bir konu. Kaldı ki
internet ortamında kimin ağı kimin
bilgisayarında, kimin ağı daha
uzun gibi birçok farklı sebeplerden
ötürü gizliliği önemseyen ve kendi
ülkelerinde erişime yasak olan bazı
sitelere erişmek için kişiler ya da
kurumlar farklı yolları tercih ediyorlar.
Bunlardan en çok bilineni VPN
ve TOR ağı. Peki, nedir bunlar?
İşleyişleri nasıl? Arka planda ne gibi
olaylar dönüyor? Bunları ne yazık ki
birçoğumuz bilmeden kullanıyor. Bu
yazımda VPN mi yoksa TOR ağının
mı daha güvenli olduğu, hangisinin
bizim için daha yararlı olacağı ve
işin arka planı nasıl, nasıl çalışıyor
gibi sorulara cevaplayarak devam
edeceğiz. Genel olarak ihtiyaçlarınız
için doğru çözümü veya çözümleri
seçmek zor olabilir. Özellikle
çevrimiçi gizlilik ve güvenlik uzmanı
değilseniz seçim yapmakta oldukça
zorlanabilirsiniz. Günümüz bilgi
dünyasında haberimiz dahi olmadan
bilgilerimiz çalınabilir, kötü amaçlı
kişilerce kullanılabilir. Bundan dolayı
“Bilgi Güvenliği” konusunu en temel
düzeyde bilmek gerekmektedir.
Gelin bunun için neler yapılabilir bir
göz atalım. Günümüz Bilineni, VPN
genelde ülkemizde yasaklı sitelere
girmek için kullanılan ve sadece bu
iş için VPN kullanılması gerektiğini
düşünülen yanlış bir kanı var. Hâlbuki
VPN sadece yasaklı sitelere giriş
için değil aynı zamanda gizlilik ve
güvenlik isteyen kişiler tarafından
da kullanılabilir. Bu konuda ne yazık
ki birçok kişi yalan yanlış bilgiler
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biliyor ve bunları hiç araştırma
gereksinimi duymadan sadece
hedeflemek istediği şeyi yapıyor. Bu
yazımda yukarıda da bahsettiğim
gibi doğru bilinen yanlışlardan ve
aslında VPN’nin başka ne amaçlar
için kullanıldığına değineceğim.
VPN’nin Türkçe karşılığı «Sanal
Özel Ağ» (Virtual Private Network)
olarak çevrilebilir. VPN, birçok farklı
protokol ve teknolojiyi kullansa
da temelde bilgisayarınızın fiziksel
olarak bulunduğu yerden karşıdaki
ağa şifreli bir tünel açar. Bu tünel
içinden iletilen bilgi şifreli (kriptolu)
olduğu için dışarıdan bakan ya
da ağınızı dinleyen biri verilerinizi
göremez. Genel olarak, VPN
hizmeti bilgisayarınızda veya mobil
cihazınızda özdeşleşmiş bir ağ
sürücüsü kurar ve bu noktadan
sanal bir ağ bağdaştırıcısı gibi
davranarak size karşıdaki ağdan bir
IP numarası da verir. Bu sayede
izin verilen uygulamalara veya
adreslere ulaşabilirsiniz. Günümüzde

oldukça fazla kullanılmaya
başlanan VPN servislerinin birden
fazla ücretlendirmesi ve tarifeleri
var. Ben bu yazımda bunlara
değinmeyeceğim. Aynı zamanda
VPN’ler IP’nizi gizlemek dışında
aradaki ağı şifreleyerek güvenlik
hizmetini sağlar. Cihazınızdaki bir
VPN istemcisi bir VPN sunucusuna
bağlıyken, tüm trafiğiniz çeşitli
karmaşıklık ve güvenlik derecesinde
şifrelenir. Peki, nedir avantajları ve
dezavantajları? Avantajları; çok hızlı
olması. Eğer iyi bir VPN hizmeti satın
aldıysanız normal bağlantınızdan
farksız bir deneyim yaşarsınız. Çoğu
VPN sağlayıcısının çoğu şehirde
sunucuları mevcut. Video ve müzik
streamlerinde belli bölgelerden
izlenmesi yasak olan medya içeriği
için çok çok iyi. Dezavantajları; VPN
sağlayıcılarınız internet aktivitelerinizi
görüntülüyor olabilir. Bunun için
“Log” tutmayan bir VPN hizmeti
seçmelisiniz.

BIR ORAYA BIR BURAYA
TOR Genelde DeepWeb, karanlık
sayfalar vs. denilince akla ilk gelen
şey şüphesiz ki TOR. TOR The
Union Router’ın kısaltması olan
TOR, soğanın (onion) katmanları
gibi iletişimin anonim hale geldiği
networktur. Yani TOR üzerinden
nete çıktığınızda gönderdiğiniz
veriler, gideceğiniz sitenin IP adresi
de dâhil katman katman tekrarlı bir
şekilde şifrelenir ve seçilmiş olan
noktalardan geçer. Her bir nokta
tek bir şifreleme katmanının şifresini
açar ve geri kalan şifreli katmanı
bir sonraki uğrayacağı noktaya
iletir. En sondaki noktaya (end
relay) ulaştığı zaman içerideki gizli
katmanın şifresini çözer ve sizin ilk
bilgisayarınızdan gönderdiğiniz orijinal
veriyi istediğiniz adrese ulaştırır.
Her bir noktaları ve her bir noktanın
kendisine ait düşen belli bir katmanın
şifresini çözdüğü için geriye doğru
size ulaşması çok zordur. Yani
gerçek IP adresiniz ve kimliğiniz
gizlenmiş olur. Böylelikle kimliğiniz
ve kim olduğunuz asla bilinmez. Her
ne kadar güvenli olduğu söylenilse
de 2013 Ağustos ayında NSA
tarafından bulunan bir açık sayesinde
24 TOR kullanıcısının kimlikleri
tespit edilmiştir. Bu açığın ardından

gündemde tahmin edebileceğiniz
üzere “VPN mi yoksa TOR mu daha
güvenli” muhabbetlerini geri getirdi.
NSA tarafından duyurulan açık
“EGOTISTICALGIRAFFE” kod isimli
bir NSA tekniğinden bahsetmektedir.
Hatta bu açık sayesinde Arap yarım
adasındaki El Kaide›nin önemli
propagandacılarından bir kişi tespit
edilmiştir. Ancak bu açık TOR’un
kendisinden kaynaklanan bir açık
değil. NSA, TOR networkunun içine
sızıp oradaki açıktan faydalanmadı.
TOR tarayıcısı bilindiği üzere Firefox
tabanlı. Firefox versiyon 17.0.7
ESR’dan daha önceki sürümlerinde
bulunan açığı kullanarak,
kullanıcılarının Malicious adlı kötü
niyetli bir kodu çalıştırmalarını
sağladı. Aklımıza şöyle bir soru
gelebilir: “O zaman TOR bağlantıları
güvenli değil mi?” Hayır, aksine
güvenli. NSA, TOR networkundan
çıkan internet isteklerini ve bu
isteklerin hangi sunuculara gittiğini
biliyor. Ancak güçlü analiz araçları
bile kullanılsa NSA bu bağlantı
isteklerinin kime ait olduklarını
anlayamıyor. Yukarıda bahsettiğimiz
“Kimliğin zor tespit” edilmesi burada
meydana çıkıyor. Böylece NSA kim
olduklarını bilmedikleri bu kullanıcıları
kod adı “FoxAcid” olan kendi gizli

internet sunucularına yönlendirip
kullanıcının bilgisayarında kötü
niyetli kodu TOR’un da altyapısında
kullandığı Firefox açığı sayesinde
çalıştırıyor. Kullanıcının bilgisayarına
sızdıktan sonra, kötü niyetli kod iş
başında oluyor ve çalışıyor. Kodun
içerisindeki satır, kurbanın MAC
adresini ve bilgisayar ismini alıyor ve
tor network’u dışından bağlantısıyla
NSA sunucularına gönderiyor.
Böylece orijinal IP ve MAC adresleri
açığa çıkmış oluyor. Şimdi ise
TOR’un Avantaj ve dezavantajlarına
değinelim Avantajları; maksimum
güvenlik sağlar. Gitmek istediğiniz
yere sizi birçok katmandan ve
şifreli olarak geçirdiği için kimliğinizi
tespit edilmesi çok zordur. Birçok
relay noktası ile oluşan dağınık bir
networktur. Hacklenmesi ya da
servisin durdurulması imkansıza
yakın. Ücretsizdir. Programı indiren
herkes TOR ile internete bağlanabilir.
Dezavantajları; çok yavaş. Birçok
katmanda geçtiği için hedef siteye
gitmeniz zaman alıyor. Ayrıca uğradığı
her relay noktasında bir şifre çözme
işlemi oluyor. Bunun yüzünden
bağlantınız yavaş oluyor. Yasadışı
bir şey yapmasanız bile devlet
kurumları tarafından “işaretlenebilme”
olasılığınız var.
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ETİMOLOJİ

“Karalama” anlamında kullandığımız
“müsvedde” sözcüğü Arapça’dan geliyor.
Sözcüğün kökü “svd”den gelir ve “esved”
sözcüğü “siyah” anlamındadır.

Fırtına, kader demektir. Dilimize Yunancadaki
“denizde şiddetli hava" anlamıyla girmiştir.
Kelimenin Latince aslı ise "kader, kısmet, kaza"
demektir. Çünkü denizden geçinenlerin kaderi
fırtınaya bağlıydı.

FIRTINA

MÜSVEDDE

İlginç ama gerçek: Kayseri şehrimizin ismi Roma İmparatoru Sezar’dan geliyor.
Roma İmparatoru Sezar (Caesar) öldükten sonra, oğlu Augustus (Ağustos sözcüğü de buradan gelir) onu
onurlandırmak adına kendi isminin başına bir unvan olarak “Caesar”ı eklemiştir. Zamanla bu unvan kalıplaşmış
ve “Roma İmparatoru” anlamına gelmeye başlamıştır. Romalılar, Anadolu’yu ele geçirdiklerinde eski adı
Mazaka olan Kayseri’ye dönemin İmparatoru Caesar Tiberius adına “kralın şehri” anlamına gelen “Caesaria”
adını vermişlerdir. Daha sonra Araplar “Kayseriya” demişlerdir, Osmanlı döneminde “Kayseriye” olmuştur
ve Cumhuriyet’ten sonra Kayseri’ye dönüşmüştür. Ayrıca Almancada “hükümdar” anlamında kullanılan
“kaiser”(kayzer) de aynı kökten türemiştir.

KELİMELERİN KÖKENİ
Etimoloji sözlüğü köşemizden merhaba. Bu köşemizde günlük hayatta kullandığımız ama belki
anlamını bilmediğimiz kelimelerin anlamını ve kökenini sizlere göstermek niyetindeyiz.
Ekrem Kubilay Karadeniz

“Baharat” sözcüğü Hindistan’dan gelir.
Hindistanlılar ülkelerine “Bharat” derler.
Baharatlar Hindistan’dan yayılmıştır.
Hindistanlıların ülkelerine verdikleri Bharat adı,
eski efsanevi krallarından biri olan Bharata’dan
gelmekte. “Sevgiyle anılan” demektir.
Kendilerini onun soyundan saymaktadırlar.
Ancak tüm dünya onlara Hindistan (India)
diyor. Bu ad, Indus Nehrinden geliyor. Eski
Farsçada Hinduš, Sanskritçede Sindhu diye
geçer. Hindistan sözcüğü Farsçadan dilimize
geçmiştir ve “Hindusluların ülkesi” demektir.
Sanıldığı gibi “hindi kuşu” ile ilgisi yoktur.

Eski Türkçeden gelen “gömlek” ve “gönül”
sözcükleri arasında ilginç bir bağ vardır.
“Gönül” ve “gömlek” sözcüklerinin eski biçimleri
“köngül” ve “könglek”tir. “Köngül” sözcüğü
“göğüs” anlamına gelmektedir. Bu sözcüğe
getirilen “-ek” ekiyle “göğüslük, göğsü kaplayan
giysi” anlamlarını kazanan sözcük “köngülek”,
önce “könglek”e ve yüzyıllar içerisinde de
“gömlek” şekline dönüşmüştür.

KAYSERİ

Bizdeki “kolonya” sözcüğü, Almanya’nın
Köln şehrinin Fransızcada “Colognia” olarak
geçmesine dayanıyor. Tarihi Macarlara uzanan
kolonya, Köln’de bugünkü haline yakın şekilde
pazarlanmaya başlanınca bir parfümcü “Köln
Suyu” anlamına gelen “Eau de Cologne” adını
vermiştir.

KOLONYA

GÖMLEK

BAHARAT
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ÖNERİLER

MEKAN

ÜSKÜDAR’DA İKİ GÜZEL MEKAN

B

ildiğiniz gibi koronavirüs salgını riskinin artması dolayısıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra
bazı iş yerleri de geçici süre kapandı. Bir süredir restoran ve lokantalar ‘gel-al’ sistem ile birlikte paket servis yapabiliyor.
Henüz söz konusu iş yerlerinin eskisi gibi çalışmasına yönelik bir karar çıkmadı ancak yakın bir zamanda açılacaklarına dair
söylentiler mevcut. Bu sebeple kafe ortamını özleyenlere iki güzel mekanı tanıtmak istedim: Fabrikafa ve Nevmekân.
Sena Güngör

FABRİKAFA-Üsküdar

https://twitter.com/etimoloji

https://www.instagram.com/gencihh/?hl=tr

https://www.youtube.com/c/
Gen%C3%A7TVB/videos

Takip önerilerimiz
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Tv Kanalı: TRT Belgesel

Fabikafa, “make&coffee”
sloganıyla yola çıkmış zaman
zaman küçük gruplarla atölye
ve eğitimler de düzenleyen
biraz büyük sayılabilecek bir
yer. Çoğunlukla ders çalışan,
ödev hazırlayan, okuyan veya
bir şeyler izleyen insanların
uğradığı mekân; iç ve dış oturma
alanı, grup çalışma masası gibi
seçeneklere de sahip. En büyük
avantajlarından biri ekranınızın
sürekli izlenmeyeceği, arka
planınızın dikkat dağıtmayacağı
duvar boyunca uzanan oturma
alanları ve hemen yakınlarında
rahatlıkla kullanabileceğiniz prizlerin
bulunması. Çalışma esnasında
işinizi bölmeyi gerektirmeyecek,
karnınızı hızlıca doyurabileceğiniz

NEVMEKÂN-Üsküdar

Nevmekân’ın Sahil ve Bağlarbaşı
olmak üzere iki farklı şubesi var.
İçerisinde kütüphanesi, ürün
sergi stantları, yeme-içme alanı,
küçük ve büyük gruplar için
çalışma masaları bulunan geniş
ve ferah bir mekân. Ne tamamen
bir kütüphane sessizliğinde ne de
restoran gürültüsünde diyebiliriz.
İşletmecisi Üsküdar Belediyesi.
Fiyatları uygun, seçenekleri çok

seçenekler çok olmasa da yiyecek
menüleri de var. Bu da aslında
orayı yemeğe gidilen bir yer
olmaktan çıkararak sakin olmasını
sağlıyor. Espresso bazlı ve çok
seçenekli güzel filtre kahveler ve

onlara eşlik eden güzel tatlılar
da bulunuyor. Üsküdar sahile
çok yakın olduğu için ulaşımı
kolay. Yoğun kullanılan bir
güzergâhta olmadığı için de
çok kalabalık değil.

olan bir yiyecek menüsü var, her
ne kadar siparişinize göre değişse
de masanızı toparlayıp yemeğe
vakit ayırmanız gerekebilir. Çay
çeşitleri çok fazla ama kahve
konusunda seçenekler biraz daha
geliştirilebilir diye düşünüyorum
çünkü gerek müdavim kitlesi
gerekse bulunduğu konum
artık yeni nesil kahve tüketiyor.
Pandemi öncesinde Üsküdar
Belediyesi mekânı dolduracak

kadar ilgi gören, nitelikli
ve tanınan isimlerin davet
edildiği etkinliklere ev sahipliği
yapıyordu ancak artık insanların
toplu etkinlikler için bir araya
çağırılmadığı, böyle kültürel
faaliyetlere davetlerin yapılmadığı
bu dönem geçene kadar bireysel
toplantı ve derslerinize rahatlıkla
bağlanabilirsiniz.
Her iki mekân da öğrenciler ve
uzaktan çalışanlar tarafından
çokça tercih ediliyor. Eğer ev
ortamınız müsait değilse, dışarıda
hareket halindeyseniz ve oturup
çalışacak bir yer arıyorsanız
buraları tercih edebilirsiniz.
Umarım yakın zamanda gerçek
mekânlı, kimsenin sesini kimsenin
kapatmadığı, görebildiğimiz ve
göründüğümüz, dokunabildiğimiz,
yüz yüze iletişim kurabildiğimiz
meşguliyetlerimize kaldığı yerden
devam edebiliriz.
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MERCEK ALTI ÂYETLER

TEFSİR

FETİH SURESİ
Mercek Altı Ayetler köşemizde her sayımızda bir sureye mercek tutarak Kur’an-ı Kerim’in mana
denizine dalmaya çalışacağız siz değerli okurlarımızla birlikte. Fetih Suresi ile başlayalım...

M

edine döneminde inmiştir.
29 ayettir. Sure, adını
1, 18 ve 27. Ayetlerde
geçen “fetih” kelimesinden
almıştır. Surede başlıca, hicretin
altıncı yılında Hz. Peygamber ile
müşrikler arasında gerçekleşen
Hudeybiye antlaşması, cihad,
savaştan geri kalan münafıklar ve
Mekke’nin fethedileceği müjdesi
konu edilmektedir.

18. VE 19. ÂYETLER
MEAL*

Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut
olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve
onlara yakın bir fetih ile elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir.
Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
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Hudeybiye’de hayatları pahasına
da olsa Hz. Peygamber’i
destekleyeceklerine, savaşıldığı
takdirde kaçmayacaklarına
yemin eden sahâbîler Allah’ın
rızasına (rıdvân) nâil olmuşlar,
ayrıca bu hoşnutluğunu yüce
Mevlâ kitabında zikrettiği için
Kur’an var olduğu ve okunduğu
sürece hayırla ve gıpta ile anılma
şerefine ermişlerdir. Ayette
zikredilen hoşnutluğun Arapçası
“rıdvân” olduğu için bu yeminli söz
vermenin (biatın) adına “bey’atü’rrıdvân” da denilmiştir. Altında
biatın yapıldığı ağaç da bu olaydan
sonra “şeceretü’r-rıdvân” adını
almıştır.
Müşriklerin kendilerini engelleme
kararını aldıklarını öğrenince Hz.
Ömer’in ikazı üzerine arkadan
silah da getirtilmişti. Müslümanlar,
başlangıçta yanlarına silah bile
almadan hem hasret gidermek
hem de umre ibadeti yapmak
üzere yola çıkmışlar; üstelik
Peygamberimizin 27. Ayette
zikredilen bir rüyasını umrenin
hemen gerçekleşeceği şeklinde
yorumlamışlardı. Bütün bunlardan
sonra yolları kesilip umreleri
engellenince nasıl bir moral
bozukluğuna, kafa karışıklığına
ve isyan duygusuna kapıldıklarını
kestirmek zor değildir. Ama
Allah “onların gönüllerinde
olanı”, yani içine düştükleri
huzursuzluk ve bunalımı bildiği
için derhal rahmet kapılarını
açmış, yüreklerine su serpmiş,
heyecan ve öfkelerini huzur ve
tatmin duygusuna çevirmiştir. Bu
ruh fırtınasını temsil eden Hz.
Ömer, Peygamber Efendimizin
ve Hz. Ebû Bekir’in açıklamaları
üzerine sakinleşmiş, heyecanla
söylenmiş sözlerinden dolayı da
pişman olmuş, telâfi için ibadetler
yapmış, sadakalar dağıtmıştır.
“Gönüllerde olanı” iman, ihlâs ve
bağlılık olarak yorumlayanlara
göre de Allah, ashabın heyecan
sebebiyle edep sınırlarını zorlayan
davranışlarını gönüllerdeki iman
ve sevgi sayesinde bağışlamış,
heyecanlarını teskin etmiştir.

Bey’atü’r-Rıdvân hâtırasına Osmanlıların Hudeybiye’de yaptırdığı kuyu
ile Harem sınırına işaret âbide-Mekke/Suudi Arabistan
Surenin başında geçen fetih
Hudeybiye sulhu idi, 18.
Ayette zikredilen yakın fetih,
ileride gerçekleşecek, Medine
yakınlarında Yahudilerin yerleşim
merkezlerinden biri olan Hayber’in
fethidir, 19. Ayette sözü edilen
ganimet de Hayber’de elde
edilecek savaş ganimetidir.
Mekke’nin fethinden iki yıl önce,
Hz. Peygamber gördüğü bir rüya
üzerine ashabıyla birlikte umre
yapmak için Medine’den Mekke’ye
hareket etti ve Mekke’ye 17 km.
Mesafede bulunan Hudeybiye
kuyusu yanında konaklardı. Bunu
haber alan Mekkeli müşrikler
Müslümanların şehre girmesine
engel olmak için Hâlid b. Velîd
kumandasında 200 kişilik bir
süvari birliği hazırladılar. Hz.
Peygamber kimseyle savaşmak
istemediklerini, yalnızca umre
için geldiklerini ve yanlarında
getirdikleri develeri kurban edip
döneceklerini Mekkelilere bildirmek
üzere Hırâş b. Ümeyye el-Kâ’yi
Mekke’ye gönderdi. Kureyşliler Hz.
Peygamber’in elçisini dinlemediler.
Bu defa Hz. Peygamber,
Mekkeliler üzerindeki nüfuzu
sebebiyle Hz. Osman’ı gönderdi.
O da başta Ebû Süfyân olmak
üzere Kureyş ileri gelenleriyle
görüştü. Ancak Kureyşliler bu
ziyarete izin vermeyeceklerini
kesin bir dille ifade ettiler ve eğer

isterse sadece kendisinin Kâbe’yi
tavaf edebileceğini söylediler. Hz.
Osman bunu kabul etmeyince
Kureyşliler ona çok kızdılar ve
kendisini göz hapsine aldılar.
Mekke’deki bu gelişmenin Hz.
Peygamber’e ve Müslümanlara
Hz. Osman’ın öldürüldüğü
şeklinde ulaşması üzerine
Hz. Peygamber müşriklerle
savaşmadan oradan
ayrılmayacaklarına dair ashabından
biat almaya karar verdi ve
Hudeybiye’deki ikameti sırasında
gölgelendiği “semire” denilen sakız
veya mugaylân cinsi bir çeşit çöl
ağacının altında ashabından, bir
rivayete göre “ölüm üzerine”, bir
başka rivayete göre ise “savaştan
kaçmamak” üzere biat aldı.
Müslümanların Hz. Peygamber’e
bağlılıklarını ve onun yolunda
ölümü göze aldıklarını gösteren bu
biat haberi Mekkelilere çok tesir
etti. Hz. Osman’ı ve diğer bazı
Müslümanları serbest bıraktıkları
gibi elçileri Süheyl b. Amr ve
arkadaşlarını Hz. Peygamber’e
gönderip Hudeybiye Antlaşması’nı
yapmaya mecbur oldular.
Hz. Peygamber ve Müslümanlar
yapılan antlaşmadan sonra
Hudeybiye’den ayrılıp Medine’ye
dönerlerken yolda Fetih Suresi
nâzil oldu. Bu sureni iki ayetinde
(10,18) Bey’atü’r-rıdvân’dan söz
edilmiştir.
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ÖĞRENİLEN KAVRAMLAR
Peygamberimizin Hudeybiye’deki ikameti
sırasında gölgelendiği “Semire” denilen sakız
veya mugâylan cinsi bir çeşit çöl ağacının
altında ashabından, bir rivayete göre “ölüm
üzerine”, bir başka rivayete göre ise “savaştan
kaçmamak üzere” söz alması olayıdır.

BEY’ATÜ’R-RIDVÂN
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Hudeybiye’deki “Semire” deniler sakız veya
mugâylan cinsi bir çeşit çöl ağacıdır. Rıdvan
Biatı bu ağacın altında yapıldığı için bu ismi
almıştır. 1400 sahâbî bu ağacın altında
Peygamber Efendimiz’e söz vermişlerdir.

“Yazar kalemi eline alır, önündeki deftere şöyle yazar:
Hayat böyle bir şey.” Kanamalı Haydut / Ahmet Kekeç

ŞECERETÜ’R-RIDVAN

Ağaç altında Hz. Peygamber’e biat edenlere
verilen isimdir.

Sevgili ve saygıdeğer yazar Ahmet Kekeç’in vefatını
derin üzüntüyle karşıladık. Merhuma Allah’tan
rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

ASHÂSU’Ş-ŞECERA

* Surenin açıklaması, meali ve tefsiri Diyanet İşleri
Başkanlığı yayınlarından alınmıştır.
* Bey’atü’r-rıdvân açıklaması Türkiye Diyanet Vakfı
İslam Ansiklopedisi’nden alınmıştır.
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