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Sayý 3 - 2013 Baþlarken

ayýn hayatýna yeni baþlamanýn heyecanýyla sizlerle 

buluþtuðumuz  VUSLAT dergimizin 3. sayýsý ile karþýnýzda 

olmaktan duymuþ olduðum mutluluðu ifade etmek isterim. Her Y
sayýda eðitime bakýþ açýmýzý ifade etmek adýna yeni bir konu ile sizlere 

ulaþmayý arzu ediyoruz.
Eðitim öðretimin zor bir süreç olduðunun farkýnda olarak doyurucu, 

hedef belirleyici ve tanýtýcý olmak adýna titiz bir çalýþma ile karþýnýza 

çýkmak için yoðun bir çabanýn içerisinde olduk. 
Her sayýda bir yenilikle karþýnýzda olmak, okulumuza, eðitim 

dünyamýza katký saðlamayý ve  geleceðimizin teminatý gençlerin daha iyi 

eðitilmelerini saðlamak gayesinde olmayý ilke edindik. Bu sayýmýzda da 

gelecek yýldan itibaren okulumuz da dil aðýrlýklý hazýrlýk sýnýfýnýn 

baþlayacaðýný sizlerle paylaþmak onurunu bize yaþatan  Rabbimize 

hamdü  senalar olsun. 
Globalleþen dünyada; insanlarla teknolojik, ekonomik ve kültürel 

iletiþimin saðlanabilmesi ve öðrencilerimizin sosyokültürel yönden 

kendilerini geliþtirerek, dünya milletler topluluðunun seçkin birer üyesi 

haline gelebilmeleri için anadilin yanýnda ikinci hatta üçüncü bir dili 

öðrenmeleri günümüzde mecburiyet halini almýþtýr. 
Yabancý dil konuþmaktan mahrum olan bireyler, küresel iletiþime dâhil 

olamayýp kendi kabuðunda yaþamak mecburiyetindedir. Günümüzde, 

ekonomik iliþkilerimizi yürütmek ve küresel iletiþimizi daha kolay 

saðlayabilmek için Arapça ve Ýngilizcenin önemi büyüktür.
2013/2014 Eðitim öðretim yýlý itibarý ile okulumuz bir yýlý hazýrlýk 

olmak üzere beþ yýllýk bir eðitim sürecine baþlayacaktýr. Dil aðýrlýklý 

hazýrlýk sýnýfýndan kasýt Arapça ve Ýngilizce yoðunluklu bir program 

uygulanacak demektir. Günümüz dünyasýnda dil problemini halletmiþ 

mesleki alt yapýsýný kurmuþ bir insana ne kadar ihtiyaç duyduðumuz 

hepimizce malum olan bir husustur. Bu gerçeklik ýþýðýnda adým atmayý 

kendimize bir borç bildik. Gayelerin en güzeli olan kamil insan yetiþtirmek 

anlayýþýndan ayrýlmadan çaðýn gereklerine ayak uydurabilen nesiller 

yetiþtirmek en büyük hedefimizdir.
Bu uðurda eðitim dünyamýzýn üst düzey yöneticileri, bize gönül veren 

deðerli velilerimiz, öðretmenlerimiz ve sevgili öðrencilerimizden 

talebimiz bize destek olmalarý yanýnda; insan olmamýzdan kaynaklanan 

eksik ve hatalarýmýzda bizleri çekinmeden uyarmalarýdýr. Cenab-ý Haktan 

temennimiz bu ulvi yolculukta yorulmadan usanmadan fedakarlýk 

yapabilenlerden olmaktýr.
Dergimizin üçüncü sayýsýný yayýna hazýrlayan ve emeði geçen tüm 

ekibime teþekkürü borç biliyor ve çalýþmalarýnýn devamýný yüce 

Rabbimizden temenni ediyorum. selam ve dua ile....                                   

Mahmut YELEK
Okul Müdürü
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1957 yýlýnda Ýstanbul Kuþtepe semtinde dünya Ýmam Hatip Lisesi'ne kaydoldum o dönemlerde 

ya geldim ilk tahsilimi Kaðýthane ilkokul'unda Ýmam Hatipli olmak gerçekten zordu. Çevreniz 

yaptým.1968 yýlýnda Ýstanbul Ýmam Hatip Lisesi'ne sizinle istihza ediyor gidecek okul mu , bulamadýn , 

girdim.1975 yýlýnda buradan mezun oldum. Ayný yýl cenaze mi yýkayacaksýn , örümcek kafalý mý olacaksýn 

Bursa Yüksek Ýslam Enstitüsü'ne girdim. 1979 g i b i  m ü s t e h z i  i f a d e l e r l e  m a a l e s e f  ç o k  

yýlýnda mezun oldum. Ýlk görev yerim Sivas'ýn zara karþý laþýyorduk.Ancak bunlarýn hiçbirisine 

ilçesi zara lisesi din kültürü öðretmenliði. 3 yýl aldýrmadýk.Okulumuzu çok sevdik orada güzel þeyler 

burada görev yaptým. Bu arada kýsa dönem askerlik öðrendik. O zamanlarda sýnýflarýmýzda bizden yaþça 

görevimi ifa ettim. 1982 yýlýnda ayný ilçede imam büyük arkadaþlarýmýz vardý. Bir çoðu medreselerde , 

hatip lisesi müdürlüðüne atandým. 1985 yýlýnýn kurslarda okumuþ , alt yapýlarý çok saðlam öðrenciler 

kasým ayýnda Tekirdað merkez imam hatip lisesine vardý. 

müdür olarak atandým. 1994 yýlý nisan ayýna kadar Öðrencilerin büyük bir kýsmý donanýmlý olarak 

burada çalýþtým ve Ýstanbul Ümraniye Ýmam Hatip geliyordu. Lakin ben ilkokulu bitirdim ve hemen imam 

Lisesine müdür olarak tayin edildim. Yaný açýlan bu hatip lisesine hiç ara vermeden kaydoldum. Tabi ki 

okulda kýsa bir süre olarak çalýþtýktan sonra 1 Aralýk çok zorlandým , fakat bu eksiðimizi özel dersler almak 

1995 tarihinde mezunu olmakla þeref duyduðum suretiyle kapattým fire vermeden de okulu bitirdim. 

Ýstanbul Ýmam Hatip Lisesi'ne tayin edildim.2006 Çok iyi yetiþmiþ arkadaþlarýmýz vardý.Birbirimize 

yýlý Aðustos ayýna kadar bu kutsal yuvada yöneticilik olumlu manada katkýlar verdik. Okulumuzda 

yapmak nasip oldu. Bu tarih de Ýstanbul Milli Eðitim Türkiye'nin muhtelif vilayetlerinden gelen birçok 

Müdürlüðüne Müdür yardýmcýsý olarak tayin oldum. arkadaþýmýz vardý. Öðrencinin büyük çoðunluðu 

Halan burada görev yapýyorum. Evliyim 4 çocuk yurtta kalýyordu. Öðrenciler arasýndaki dayanýþma , 

babasýyým. 4 çocuðumda Ýmam Hatip Lisesi Mezunu. kaynaþma çok üst seviyedeydi. Bu manada ben kendi 

1968 yýlýnda parasýz yatýlý olarak kazandýðým adýma çok þey öðrendiðimi ifade etmek isterim.

çorum imam hatip lisesine gitmedim ve Ýstanbul 

ÝMAM HATÝP LÝSELERÝNE
ADANMýÞ HAYATLAR
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BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ

7 yýl boyunca havasýný teneffüs ettiðim Ýstanbul sonra gýda tarým ve hayvancýlýk bakanlýðýna ait ipekçilik 
Ýmam Hatip Lisesi'nin bana her yönden çok þey semtindeki binada eðitim ve öðretime devam ettik. 
kattýðýna inanýyorum. Bu düþünce beni 4 çocuðumu da Buradan da mezun olduk. Okulumuz daha sonra þuanda 
Ýmam Hatip Liselerinde okutmaya yöneltti. ki yerine kendi binasýna taþýndý , ancak biz bu yeni 

binada eðitim görmedik. Tatlý bir tesadüf ki 32 sene Beni dini eðitim almaya iten en önemli sebep ailemin 
sonra benim oðlum yeni binada okuyarak yüksek muhafazakar ve dindar olmasý. Benim de dindar, dinini , 
tahsilini tamamladý.diyanetini bilen biri olarak yetiþmemi istemesidir. 

Ýlkokulda okurken din bilgisi dersinde temayüz eden bir Ýlk görev yerim Sivas'ýn zara ilçesi. 1979 yýlýnýn 
öðrenciydim. Beþinci sýnýfa geldiðimde sýnýf Kasým ayýnda Zara Lisesin de din kültürü ve ahlak bilgisi 
öðretmenlerimiz bizlere hangi orta okula gideceðimizi öðretmeni olarak göreve baþladým. 3 yýl burada görev 
sorduðunda ben imam hatip lisesine gideceðimi yaptým daha sonra ayný ilçede imam hatip lisesinde okul 
söyledim. Mezun olur olmaz imam hatip lisesine giriþ müdürü olarak göreve baþladým. 1985 yýlý kasým ayýna 
sýnavlarýna girdim. O zamanlar Ýstanbul'da sadece kadar görevimi yürüttüm.
Ýstanbul Ýmam Hatip Lisesi vardý.Müracaat eden öðrenci 
sayýsý fazla, ancak okula alýnacak öðrenci sayýsý az 
olduðu için okula giriþte zorunlu olarak sýnav 
yapýlýyordu. Sýnavlar girdik ve okula girmeye hak 
kazandýk böylece 7 yýl sürecek olan Ýstanbul Ýmam Hatip 
Lisesi maceramýz baþlamýþ oldu. Sýnýfýmýz tam bir 
Türkiye mozayiði idi.Her yerden arkadaþlarýmýz 
vardý.1975 yýlýnda Ýstanbul Ýmam Hatip Lisesinden 
mezun olduk.Üniversite sýnavýna hazýrlandýk.1975 
yýlýnda öðretime baþlayan Bursa Yüksek Ýslam 
Enstitüsüne kayýt olduk. Merhum babam iþçi olduðu için 
kýt kanaat geçiniyorduk.Benden küçük iki kardeþim 
daha vardý. Onlarda okula gidiyorlardý. Dolayýsýyla ben 
çalýþýp aileme yük olmamak durumundaydým. Yazýn 
müsait iþlerde çalýþýyordum. Bursa  Yüksek Ýslam 
Enstitüsünü ilk öðrencileriydik. Okulumuz Bursa'nýn 
Geçit köyünde ilkokul , orta okul ve  Ýslam Enstitüsünün 
öðrencileri bir arada okuduk. Bursa'nýn merkezinde bir 
öðrenci yurdunda kalýyor , servislerle geçit köyündeki 
okulumuza gidiyorduk.Bir süre böyle devam ettik. Daha 

Din Öðretimi

7 yýl  boyunca havasýný 
teneffüs ettiðim Ýstanbul 
Ýmam Hatip Lisesi'nin bana 
her yönden çok þey kattýðýna 
inanýyorum. Bu düþünce beni 
4 çocuðumu da Ýmam Hatip 
L i s e l e r i n d e  o k u t m a y a  
yöneltti. 

’
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Ben lisede görev yaparken dahi ilçede beni herkes verene kadar bir þeyler öðrenme gayreti içinde 
imam hatip lisesi öðretmeni zannediyordu. Çünkü olmalýdýr. öðretmen ve yönetici yetiþtirdiði 
benim vaktimin büyük çoðunluðu imam hatip lisesinde öðrencileriyle ve yöneticilerle gurur duymalýdýr. tabi 
geçiyordu. Gerek lisede gerekse imam hatip lisesinde insan eseri ile mutlu olur ortaya koyduðu çalýþmalarla 
görev yaparken çok iyi öðrencilerim oldu. Ben yeni bir anýlýr. yetiþtirdiðiniz bir öðrencinizi baþarýlý bir iþ 
mezun geç bir öðretmen idim. Öðrencilerimle çok iyi adamý size haz veriyor ayný þekilde   yetiþtirdiðiniz 
iliþkiler kuruyordum. Burada görev yaptýðým 6 yýllýk bir idarecinin bulunmasý sizi mutlu eder. Gerek 
sure içerisinde çok iyi anýlarým oldu. Benim ilk görev öðrencilerimiz arasýnda, gerekse beraber çalýþtýðým 
yerim olmasý nedeniyle zara ilçesinin bende ayrý bir idareciler arasýnda çok baþarýlý olanlar olmuþtur 
yeri ve önemi vardýr.Hala görüþtüðüm irtibat halinde bizler onlarýn baþarýlarýyla mutlu oluyor gurur 
olduðum öðrencilerim var.Zaman zaman onlarla bir duyuyoruz. 
araya gelip eski günleri yad ederiz. 

Aradan uzun yýllar geçmesine raðmen irtibatýmýzý 
devam ettirdiðimiz öðrencilerimiz var. Öðretmenliðin 
en güzel taraflarýndan biriside bu olsa gerek. Eðer siz 
öðrencilerinizle iyi diyalog kurarsanýz öðrencileriniz 
sizi hiç bir zaman unutmuyor ve sizi býrakmýyor. Sizi en 
iyi deðerlendiren müfettiþ, öðrencidir. Bunu hiç bir 
zaman aklýmýzdan çýkarmamalýyýz.

Ýnsan , hangi görevi , hangi mesleði iyi arz ederse 
etsin önemli olan insan  yetiþtirmektir. bir usta yanýna 
aldýðýný iyi þekilde yetiþtirirse bundan büyük mutluluk 
ve haz duyar. ayný duygu biz öðretmenler içinde 
geçerlidir. bir öðretmen içinde önemli olan iyi 
öðrenciler yetiþtirmek olmalýdýr. bu nedenle iþimizi 
çok iyi yapmalýyýz hangi þiþ yaparsak yapalým 
kendimizi iyi yetiþtirmeliyiz. Biz iyi yetiþirsek 
öðrencilerimizi de iyi yetiþtirmeye çaba sarf ederiz. 
yönetici durumunda olan insanlarda maiyetinde 
bulunanlarý da iyi yetiþtirmesi noktasýnda çaba sarf 
etmeliler. 35 yýllýk meslek hayatýmýn 3 yýlý hariç geri 
kalaný 32 yýlý yöneticilik yapmýþ bir insaným. her geçen 
gün yeni þeyler öðreniyorum. insan son nefesini 

Din Öðretimi

Aradan uzun yýllar geçmesine 
raðmen irtibatýmýzý  devam 
ettirdiðimiz öðrencilerimiz var. 
Ö ð r e t m e n l i ð i n  e n  g ü z e l  
taraflarýndan biriside bu olsa 
gerek. Eðer siz öðrencilerinizle iyi 
diyalog kurarsanýz öðrencileriniz 
sizi hiç bir zaman unutmuyor ve 
sizi býrakmýyor. Sizi en iyi 
deðerlendiren müfettiþ, öðrencidir. 
Bunu hiç bir zaman aklýmýzdan 
çýkarmamalýyýz.

’

‘
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BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ

Rabbime ne kadar hamt  etsem azdýr. Pek az faniye  gönderebileceði baþarýlarýyla temayüz etmiþ bir 

nasip olan bir duyguyu bana yaþantý 1975 yýlýnda okulumuzdur. Herksin çocuðunu vermek için 

mezun olduðum okuluma 20 sene sonra 1995 yýlýnda yarýþtýðý,hem mesleki yönden hem de kültür dersleri 

okul müdürü olarak atandým. Burada 10 yýlý aþkýn süre bakýmýndan iyi bir eðitimin verildiði, Türkiye de ki 

hizmet þansýný yakaladým. Bende  önce bir çok meslek mevcut imam hatip liseleri arasýnda ki mümtaz yerini 

büyüðümüzün görev yaptýðý bu kutsal camiada hizmet alan bir kurum haline gelmiþtir. Bu genç kurum bu hale 

etmek bizim için her zaman onur vesilesi olmuþtur. getiren yöneticilerimizi ve öðretmenlerimizi tekrar 

Tabi siz teveccüh edip bizi merhum Celalettin Ökten tebrik ediyorum. Bundan sonra bu noktada kalabilmek 

hocamýza benzetmiþsiniz. bu teveccühünüz için çok önemlidir. Çýtayý aþaðýlara düþürmemek lazýmdýr. 

teþekkür ediyorum. Ben hocamýzýn talebesi olma Onun içinde herkes çok çalýþmalý, öðrencileriyle, 

þansýna sahip olamadým. Onlar çok zor zamanda çok öðretmenleriyle, yöneticileriyle ve okul aile birliði ve 

kötü þartlar altýnda bu kutsal yuvaya hizmetler ettiler. vakýf görevlileri ile uyumlu  çalýþýldýðý takdirde bu 

Benden önce bu güzel müesseseye hizmet eden bütün baþarýlarý daha yukarýlara taþýmak hayal deðildir. Yeter 

müdürlerimize, öðretmenlerimize teþekkür ediyorum. ki bu gayret u fedakarlýk bu çalýþma azmi böylece 

Rahmetli olanlara Cenabý haktan af ve maðfiret devam edebilsin.

diliyorum hayat da olanlara da saðlýklý uzun ömürler Ýstanbul Mi l l i  Eðit im Müdürlüðünde Din 

diliyorum. Ýmam Hatip Liselerinde uzun yýllar müdürlük Öðretiminden sorumluyum. Dolayýsýyla Ýstanbul'da 

yapan birisi olarak þunu ifade etmek mümkündür. Çok  mevcut imam hatip liselerinden ve ilköðretim ve orta 

baþarýlý ve çok güzel günlerimiz ve dönemlerimiz öðretimde ki din eðitimin koordinasyonundan 

olmuþtur. ancak çok sýkýntýlý ve kötü günlerimizde sorumluyum. Uzun yýllar imam hatip liselerinde görev 

olmuþtur. Tabiri caiz ise kemali de  zevali de gördük. yapmýþ birisi olarak bu görevi yürütmeye çalýþýyorum. 

iniþli , çýkýþlý dönemler yaþadýk ancak þartlar ne olursa Ýmam hatip liseleri 3 Mart 1924 tarihli tevhidi tedrisat 

olsun bu kutsal yuvalara hizmet eden herkese þükran kanunu gereði açýlan okullarýmýzdýr. Kanun gereði 

borçluyuz. 1925-1930 yýllarý arasýnda 29 Ýmam Hatip mektebi 

Çocuklarýmýn hepsi imam hatip liselerinde okudu. açýlmýþ, fakat bu okullarýn ömrü uzun olmamýþtýr. 

Dördüncü Çocuðum þuanda   imam hatip lisesi 9. sýnýf 1930 yýlýna gelindiðinde imam hatip lise eðitimi veren 

öðrencisi inþallah üç sene sonra o da imam hatip okul kalmamýþtýr.    

lisesinden mezun olacak. Çocuklarýmý imam  hatip 

liselerinde okutmaktan müþteki deðilim evet çok zor 

dönemde bu okullarda okuttum bu nedenle büyük 

oðlumu ve kýzýmý imam hatip lisesi mezunu olduðu için 

yurt dýþýnda okutmak zorunda kaldým bu ülkede görev 

yapan, ömrünü bu iþe veren bir insan olarak 

çocuklarýmý yurt dýþýnda okuttum tabii maddi manevi 

sýkýntýlar çektik. Elbette yýllarýný bu iþe veren bir insan 

olarak çocuklarýmý imam hatip liselerinde okutmaktan  

daha tabii bir þey olamazdý. bu yüzden  rabbime 

sonsuz hamdü senalar ediyorum.

Ýmam hatip liselerinin  hizmet kârý olmak, o kutsal 

yuvalara hizmet edebilmek çok önemlidir. Evet 

Beyoðlu Ýmam Hatip Lisesi'nin oluþmasý fikri bizden 

doðmuþtur. Baþlangýçta Ýstanbul Ýmam Hatip Lisesi'ne 

baðlý bir þube olarak açýlmýþtýr. 2007 yýlýnda da 

müstakil hale gelmiþtir. Bu gelinen noktada  Beyoðlu 

Ýmam Hatip Lisesi'nin durumu hepimizin göðsünü 

kabartmaktadýr.

Buralara gelinmesinde emeði geçen herkesi 

kutlamak isterim. Bu baþarýda beraber görev 

yaptýðýmýz çok deðerli yönetici arkadaþlarýmýn 

bulunmasý da beni son derece mütehassis etmektedir. 

Bir okul için kýsa sayýlacak bir sürede bu noktaya 

gelmesi son derece önemlidir. Bu gün Beyoðlu Ýmam 

Hat ip  L ises i  herkes in  güven le  çocuðunu  

Din Öðretimi

Ýmam hatip liselerinin  hizmet kârý 
olmak, o kutsal yuvalara hizmet 
edebilmek çok önemlidir. Evet 
Beyoðlu Ýmam Hatip Lisesi'nin 
oluþmasý fikri bizden doðmuþtur. 
Baþlangýçta Ýstanbul Ýmam Hatip 
Lisesi'ne baðlý bir þube olarak 
açýlmýþtýr. 2007 yýlýnda da 
müstakil hale gelmiþtir. Bu gelinen 
noktada  Beyoðlu Ýmam Hatip 
Lisesi'nin durumu hepimizin 
göðsünü kabartmaktadýr.

’

‘

Ýmam Hatip Liselerine Adanmýþ Hayatlar
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Din Öðretimi

1951 yýlýnda imam hatip liselerini yeniden açýldýðý saðlýklý , doðru dini eðitimi ve öðretimi ihtiyacýndan 

tarihe kadar geçen 20 yýllýk sure içerisinde dini doðmuþ kurumlardýr. 

hizmetlerin ifasýnda çok büyük sýkýntýlar yaþanmýþtýr. Halkýmýz çocuklarýný hem fen bilimleri hem de din 

15 Nisan 1973 'de TBMM'de kabul edilen 1739 sayýlý ilimlerini öðrensin ve saðlýklý din eðitimi alsýn diye 

Milli Eðitim Temel Kanunu ile Ýmam hatip okullarýnýn imam hatip liselerine göndermektedir. Ýnsanlar 

adý tüm orta öðretim kurumlarýnda olduðu gibi lise çocuklarýný bu okullara "Prof. Ýlber Oltaylý'nýn" ifadesi 

olarak deðiþtirilmiþ ve ayný kanunun 32. maddesinde i le din cahi l i  olmasýnlar diye gönderiyor.  

imam hatip liselerinin tamamý þöyle yapýlmýþtýr.  Ýmam Öðrencilerimiz çok okumalýlar. Ýbadetlerini 

hatip liseleri, imamlýk, hatiplik ve Kuran Kursu aksatmadan yerine getirmeliler. Mezun olduktan 

öðretmenl iði  gibi  dini  h izmetler in yerine sonrada okullarýyla irtibatlarýný kesmemeleri 

getirilmesiyle görevli elemanlarý yetiþtirmek üzere, gerekmektedir.

Milli Eðitim Bakanlýðýnca açýlan orta öðretim sistemi Din eðitimi Uzmaný Prof. Dr. Halis Ayhan Ýmam 

içinde hem mesleðe hem yüksek öðretime hazýrlayýcý hatip liseleri açýldýðý günden beri toplumun bütün 

program uygulayan öðretim kurumlarýdýr. kesimlerince benimsenmiþ kýz ve erkek çocuklarýnýn 

Yeni çýkan 6287 numaralý ilköðretim eðitim bu okullarda okuyarak dil ve edebiyat , bilgi ve davranýþ 

kanunu ile bazý kanunlarda deðiþiklik yapýlmasýna dair kazanmalarý, ruh ve beden saðlýðý içinde özgür birer 

kanunla ülkemizde eðitim süresi 8 yýldan 12 yýla birey olarak yetiþmeleri için ailelerin aradýðý okullar 

çýkarýlmýþtýr.Þuanda Ýstanbul'da 70 tane imam hatip olmuþtur demektedir.

lisesi 64 bin öðrenci ile 85 tane müstakil imam hatip Bu gün artýk kat sayý adaletsizliðin kalktýðý bir 

orta okulu  , 23 bin öðrenci ile eðitime devam dönemde öðrencilerimizin istedikleri Üniversitelere 

etmektedir.        gitmelerinin önü de açýlmýþtýr. Bu fýrsatý iyi 

Ýmam hatip liseleri Cumhuriyetin en önemli deðerlendirmelidir.

kazanýmlarýndandýr. Dünyada da örneði yoktur. Türk Yarým asrý aþkýn zamandýr Türkiye'de birçok hayýrlý 

milletinin baðrýndan çýkan bu okullarýmýz her zaman iþin ve sosyal geliþimin ve toplumsal dönüþümün 

milletimizin teveccühüne mazhar olmuþtur. Bize lokotif gücü imam hatip nesli olmuþtur. Ülkemizin 

düþen dün olduðu gibi bugün de bu güzelim kurumlara normalleþerek her geçen gün kendi deðerleri ile 

laik olacak nesiller yetiþtirmek için çalýþmak olmalýdýr. buluþuyor olmasýnda, Ýs lam coðrafyasýnda 

Ýmam hatip lisesi öðrencileri giyimiyle, kuþamýyla , okullarýmýzýn ve mezunlarýmýzýn ortaya koyduklarý 

tavýr ve hareketleriyle ve baþarýlarýyla örnek olmak hizmetlerin önemli kalmasý olmuþtur.

durumundadýr. Milletimizin bu okullarla ilgili Bir eðitim kurumu olmanýn yaný sýra toplumda 

beklentileri vardýr. Bu beklentileri boþa çýkarmamak bulduðu karþýlýk ile Ýmam hatip liseleri diðer eðitim 

gerekmektedir. Öðrencilerimiz bir kere nerede kurumlarýndan ayrýlmaktadýr.   Ýmam hatip liseleri 

okuduðunun, ne okuduðunun farkýnda olmalýdýr. toplumun önemli bir kesimi için milli ve manevi 

Kendisinden beklenen beklentilere cevap verecek deðerleri uhdesinde toplayan, uzlaþmacý ve insana 

donanýmda olmalýdýr. Ýmam hatip liseleri örneði , saygýyý önceleyen, çalýþma ahlakýna sahip, paylaþmacý 

bugün birçok ülkeye de ihraç edilmektedir. ve yardým sever bireyler yetiþmesinde söz sahibi olan 

Her zaman kaliteli eðitime önem verilmelidir. Ýmam eðitim kurumlarý olarak önemsenmektedir. 

hatip liseleri, imamlýk, hatiplik ve Kuran Kursu Din eðitimi konusunda  toplumda en çok 

öðretmenl iði  gibi  dini  h izmetler in yerine önemsenen kurumlarýný baþýnda imam hatip lisesi 

getirilmesiyle görevli elemanlarý yetiþtirmek üzere, gelmektedir. Ýmam hatip liseleri sadece din eðitimi 

Milli Eðitim Bakanlýðýnca açýlan orta öðretim sistemi veren kurumlar olarak algýlanmamakta öðrencilerin 

içinde hem mesleðe hem yüksek öðretime hazýrlayýcý ben çok yönden nitelikli bir eðitim almalarýný ve hayata 

program uygulayan öðretim kurumlarýdýr.Bu hazýrlanmalarýný saðlayan eðitim kurumlarý olarak 

okullarýmýz halkýmýzýn gönlünde taht kurmuþ milli algýlanmaktadýr. Türkiye'de imam hatip liseleri dini 

eðitim bakanlýðýmýza baðlý, Tevhidi Tedrisat kültür takviyeli eðitim kurumlarý olarak kabul 

Kanunu'na uygun Cumhuriyet eðitiminin baþarýlý edilmektedir. 

takdire þayan eðitim kurumlarýdýr.Ýmam hatip liseleri 

Yeni çýkan 6287 numaralý ilköðretim eðitim kanunu ile bazý kanunlarda deðiþiklik 
yapýlmasýna dair kanunla ülkemizde eðitim süresi 8 yýldan 12 yýla çýkarýlmýþtýr.Þuanda 
Ýstanbul'da 70 tane imam hatip lisesi 64 bin öðrenci ile 85 tane müstakil imam hatip 
orta okulu  , 23 bin öðrenci ile eðitime devam etmektedir.     

Ýmam Hatip Liselerine Adanmýþ Hayatlar
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BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ

Günümüzde tanýdýðýmýz birçok hocamýzýn da Sonra da Üç Baþ medresesine gittik ve orada kalmaya 

hocasý olan Emin SARAÇ Hocaefendiyi ziyaret ettik. baþladýk. O zamanlar Arapça eserleri elde tutmak çok 

Son Osmanlý ulemasýndan þer'i ilimleri tahsil etmiþ, zordu. Biz dersleri camiinin hünkar mahfilinde gizlice 

hayatýný ilme ve ilim talebelerini yetiþtirmeye okurduk. Burada altý yedi sene okuduk. Fakat Ali 

vakfetmiþ olan hocamýzý Fatih camiinde bir gül Haydar Efendi Hocamýz bu iþ burada bitmez, bu ilim 

bahçesini andýran bir grup ilim talibine tefsir dersi burada okumakla tamam olmaz, Mýsýr'a gideceksiniz 

okuturken bulduk. dedi. Biz de elhamdülillah Allah nasip etti, gittik,  bu 

Bizi güler yüzle karþýladý. Hepimize ismimizi ve ilim yolunda azmettik sabrettik ve bu günlere 

memleketimizi sordu. Yüzünden nur damlýyordu. geldik.Siz de inþallah bu milletin, ilim yoluna girmiþ 

Kendisini tanýmak ve bize nasihat etmesini istedik. hoca efendileri ve deðerli þahsiyetleri olacaksýnýz. Gün 

Hoca Efendi : gelecek devletin erkaný gelip elinizi öpmek 
“Efendim, Tokat'ýn Erbaa kazasý Tanova isteyecekler. Ýþte bu gönlünüzün ve ruhunuzun 

kasabasýnda dünyaya geldim. Dedem Nakþibendi nurundandýr. Bunlar Kuran ruhuyla olur.
Meþayihýndan Üzeyir Efendi. Ruh ve Kur'an iç içedir. Her iþin baþýna Kur'aný 

Babam Hafýz Mustafa Efendi. Kendisi tasavvuf ehli, koyacaksýnýz. Hafýz olanlar her gün en az bir cüz 
ibadet ehli bir insandý. Onun bir tezahürüdür ki okumalýdýr. Hafýz olmayanlar da her gün Kur'an 
anneciðimle beraber teheccüde kýyam eder ve bizi de okumalýdýr. Þu an siz birer filizsiniz, inþallah ilerde 
okutmak için kaldýrýrlardý. O günlerde Kuran okumak çýnar olacaksýnýz. Etrafýnýzda binlerce kiþi olacak, 
yasaktý.  Sabah namazýna kadar Kur'an okur, onlarý aydýnlatacaksýnýz.
namazdan sonra derslerimizi tekrar eder ve sonra da 

uyurduk. Allah kendilerinden razý olsun, o zulümat 

günlerinde okumamýz için bizimle böyle alakadar 

oldular.

Beni þer'i ilimleri tahsil etmem için Ýstanbul'a Ali 

Haydar Efendi Hazretlerine gönderdiler. Hocamýz bizi 

bir hafta kadar misafir ettikten sonra Fatih Camii'ne 

gönderdi. Fatih Camii Baþ Ýmamý Kastamonulu Ömer 

Efendi Hazretleri bizi üç ay camii içinde misafir etti. 

‘

RöportajHocalarýn Hocasý
M. Emin SARAÇ Hocamýzý Ziyaret Ettik

O zamanlar Arapça eserleri elde 
tutmak çok zordu. Biz dersleri 
camiinin hünkar mahfilinde gizlice 
okurduk. Burada altý yedi sene 
okuduk.

’9



Sizler kötü gidiþatý tersine döndürecek olan Kim bir yola çýkarsa ve hedefi de ilimse 

Ýmam Hatip Mektebindesiniz. Ýmam Hatipli Allah(cc) onun yolunu cennete ulaþtýrýr. Siz 

kardeþlerimiz peygamber yolunu þerefine nail inþallah böyle bir yola girdiniz. Bu yolda sýký 

olmaya gayret etsinler, ibadetlerinde kusur çalýþmalýsýnýz. Allah(cc) yolunuzu açýk eylesin.

Hoca Efendi bizlere dua edip uðurladý ve bir göstermesinler, Kur'an'ý güzel ve devamlý 

gurup ilahiyat doktora talebesiyle ders yapmaya okusunlar. Bu gibi güzel iþlere baþka kardeþlerini 

baþladý. Rabbim kendilerine hayýrlý uzun ömürler de davet etsinler. Çünkü hakiki Müslüman kendisi 

ihsan eylesin, bizlere de ilim ve feyzinden istifade için sevdiðini mü'min kardeþi için de sevmelidir. 

etmeyi nasip eylesin.   Zira bunlar güzel, Cenab-ý Hakk'ýn rýzasýný 

celbedecek iþlerdir. 

Biz mücerret diploma sahibi olmak için deðil 

ehliyet sahibi olmak için kendimizi yetiþtirelim. 

Unutmayalým talebe kulaðýndan önce gözüyle alýr. 

Gördüðünü de duyarsa ona kýymet verir, onunla 

amel eder. Bu þerefli görev bize eslafýmýzdan 

geçmiþtir, bizden de insanlar bu görevin þerefine 

uygun iþler beklemektedir. Bu topraklar “La ilahe 

illallah” ile yoðrulmuþtur ve bize öyle yadigar 

kalmýþtýr. Hem bu topraklarda yaþayacaðýz, hem 

de o yadigarýn emanetine muhalif yaþayacaðýz, bu 

bize yakýþmaz.

Röportaj

Sizler kötü gidiþatý tersine 
döndürecek olan Ýmam Hatip 
Mektebindesiniz. Ýmam Hatipli 
kardeþlerimiz peygamber yolunu 
þerefine nail olmaya gayret 
etsinler.

Ahmed Emin Ayhan  Yavuz Selim Kol 

‘
’

Hocalarýn Hocasý
M. Emin SARAÇ Hocamýzý Ziyaret Ettik
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BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ

Hâlen Arapça, Arap Birliði Örgütüne üye 23 ülkede 

350 milyona yakýn bir nüfus tarafýndan ana dil olarak ARAPÇA ÖÐRETiMi
konuþulan bir dildir. Ayrýca Arap olmayan Müslüman 

ülkelerde de bir milyara yakýn bir nüfus tarafýndan da Dil; bir toplumun anlaþma ve konuþma aracý olarak 
kullanýlmaktadýr. kullandýðý sözler ve kurallar bütünüdür. Bu da o dili 

Ýnsanlýk tarihinde 'Kur'an dili' olarak ilk defa konuþan toplum gerçeðini, ruhi, akli, tabii, içtimai ve 
uluslararasý bir nitelik kazanan ve uzun yýllar, ayný tarihi kültürünü belirleyici yönleriyle yansýtan 
zamanda bir 'medeniyet dili' olan Arapça'nýn yeniden sistemdir. Arapça, tarihin kaydettiði en uzun ve eski dil 
geri dönüþü þimdilerde Batý dünyasý tarafýndan öðretim biçimi, metot ve tecrübeleri olan bir dil kabul 
yakýndan tâkip ediliyor. Yâni Batý, Arapça'yý oryantalist edilir. Ýslam'ýn doðduðu sýrada kabile dili olan Arapça, 
ve misyonerlik vasýtasý bir lisan olarak görmesinin kýsa sürede geniþ bir alana yayýlmýþtýr.
ötesinde, ona zaruri bir ticari ve kültürel vasýta olarak Arapça, Ýslam dinini ve ilimlerini kaynaklarýndan 
da bakmaya baþladý. ABD ve Avrupa ülkeleri, son öðrenmeyi, vahyin kendi dillerinde gelmiþ olan Arap 
zamanlarda Arapça'ya, kaçýnýlmaz derecede önemli, kardeþlerimizle iletiþim kurmayý amaçlayan her 
bambaþka ekonomik bir boyut da kazandýrmýþ müslümanýn ihtiyaç duyduðu bir dildir. Ýmam Þafi 
bulunmaktadýrlar.hazretlerine atfedilen '' Arapça konuþmasýný bilen bir 

TÜRKÝYEDE ARAPÇA ÖÐRETÝMÝkiþinin baþka dille konuþmasý uygun deðildir'' sözü 
A-Cumhuriyet Öncesi(OSMANLI) Dönemi Arapça Arapça'nýn  Müslümanlar nazarýndaki yerini ifade 

öðretimi:etmesi açýsýndan önemlidir. Kelime hazinesi itibariyle 

dünyanýn en zengin dili kabul edilen Arapça, halen Osmanlýnýn parlak döneminde Arapça tedrisat, 

dünyada 'ilim ve medeniyet dili' olarak kabul edilen 6 kitabet ve hitabette mükemmeldi. Ýlk tahsilden itibaren 

dilden de birisidir. Yaygýnlýk itibarýyla, Çince, Ýngilizce, yüksek tahsilin sonuna kadar her kademede ve her türlü 

Hint ve Ýspanyolca'dan sonra 5. sýrada yer alan Arapça; mektepte okutulurdu. Týp ve mühendislik tahsili için bile 

milletlerarasý toplantý, konferans ve yazýþmalarda Arapça mecburi dersler arasýnda yer aldý. 

resmi iletiþim dili olarak da kullanýlmaktadýr. Osmanlýlarda ilk medrese 1331 yýlýnda Orhan Gazi 

Birleþmiþ Milletler(BM) Genel Kurulu'nun 18 Aralýk tarafýndan Ýznik'te kurulmuþtur. En tanýnmýþ olaný Fatih, 

1973 tarih ve 3190 sayýlý kararýyla, 19 üyesinin dili Süleymaniye, Ayasofya ve Beyazýt medreseleridir. 

olan Arapça'; BM'ye baðlý Milletlerarasý Çalýþma Bütün Osmanlý medreseleri parasýz ve yatýlý, vakýflarla 

Teþkilatý, Afrika Birliði Teþkilatý, Dünya Saðlýk Teþkilatý, idare  edilen kurumlardýr.

Ziraat ve Gýda Teþkilatý ve Ýlim-Kültür-Eðitim Osmanlý medreselerinde öðretim 12-15 yýl idi. Sýnýf 
teþkilatlarýnda 'çalýþma dili' olarak kabul edildi. BM'nin geçme yerine kitap geçilerek ilerleniliyordu. Öðretim 
bu kararýyla Arapça; muâsýr dünya dilleri arasýndaki dili Arapça olduðundan, bir bakýma bugün yabancý bir 
yerini almýþ oldu. dille öðretim yapan orta ve yüksek öðretim kurumlarýna 

benzemekteydiler.

ÝncelemeArapça Öðretimi
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Medreselerde öðrenciler ders kitaplarýný okuyup olabilir. Çünkü günümüzde dil eðitim ve öðretimi büyük 

ezberliyorlardý. Okuma ve ezber dýþýnda bir yöntem paralarýn döndüðü çok büyük bir sektör haline gelmiþtir. 

yoktu. Bu yöntem kuþaktan kuþaða geçerek günümüze Dillerini ve kültürlerini öðretenler ayný zamanda büyük 

kadar gelmiþtir. Okuma kitaplarý zeki ve hafýzasý paralar kazanmaktadýrlar.  Artýk Arapça eðitimi 

kuvvetli olanlar ezberleyebilirlerdi. Medrese kitaplarý alanýndaki çalýþmalar, Arap ülkelerinin yaný sýra bütün 

genellikle Arapça idi dünyada hýzla geliþmektedir.

Arapça öðretiminde amaç, ders kitaplarý ve öteki Türkiye'de Arapça öðretiminde görülen aksaklýklar:
Yapýlan araþtýrmalar ülkemizde Arapça öðretiminin Arapça kaynaklarýn okunup anlaþýlmasýydý. Onun için 

baþarýsýz olduðunu ve bunun sebebinin de % 82 metot, önce dilbilgisi öðretiliyordu.
kitap ve öðretmen yetersizliðinden kaynaklandýðýný B-Cumhuriyet Dönemi Arapça Öðretimi:
ortaya koymaktadýr. Osmanlý mektep ve medreselerinde Arapça 

Arapça öðretiminde dinleme, konuþma, okuma ve öðretimi 1927 yýlýna kadar devam etti. Ziya Gökalp'in 
yazma olan dört temel becerisinin dikkate alýnmadýðý Ýttihat ve Terakki kongresinde medreselerin 
söylenebilir. Yakýn zamana kadar Türkiye'de Arapça kapatýlmasý konusunda talepte bulunmasýndan sonra 
öðretimi denildiðinde akla Sarf, Nahiv öðretimi 1924 de “Tevhid-i Tedrisat "kanunuyla medreseler 
geliyordu. Arapça biliyor denilen kimseden kasýt, Sarf, kapatýlmýþ ve 1927 yýlýnda da okullarda Arapça ve 
Nahiv bilen kimse idi.Farsça öðretimine son verilmiþtir. O tarihten sonra 

Ýmam Hatip Liseleri öðretim programýnda Arapça okullarda bir batý dili mecburi, bazý okullarda ise, bir 
öðretiminin genel amaçlarý 10 madde halinde þöyle ikinci batý dili de seçmeli olarak okutulmaya baþlandý. 
belirlenmiþtir:Ancak Anadolu'nun birçok bölgelerinde yasak 

1- Okunan Arapça bir metni ve normal hýzdaki bir olmasýna raðmen bazý hocalar Kur'an ve Hadis dili olan 
Arapça konuþmayý anlar,Arapça öðretimini sürdürdüler. Bu konuda maruz 

2- Anlaþýlýr bir mahiyette Arapça konuþur,kaldýklarý bütün eziyet ve cefalara göðüs gerdiler ve 
3- Arapça bir metni sesli veya sessiz okuduðunda Arapça öðretimini ihmal etmediler.

doðru olarak anlar,            
4- Duygu ve düþüncelerini yazýyla doðru olarak ifade Ülkemizde 1927 yýlýndan 1953 yýlýna kadar 

eder,Arapça öðretimi yapýlmadý.1951-1952 Öðretim 
5- Mesleki metinleri doðru olarak okur ve anlar, yýlýnda açýlan Ýmam Hatip okullarýnda Arapça, 
6- sözlü ve yazýlý yayýnlarý anlar,Ý.H.Okullarý programýnda meslek dersleri arasýnda yer 
7- Arap dünyasýnýn kültür varlýklarýnýn farkýnda olur alarak Türk eðitim tarihine yeniden girdi. 1992 yýlýna 

ve farklýlýklarý hoþgörü ile karþýlar,kadar Türkiye de Arapça öðretimi devlet tekelinde 
8- Arapça iletiþim kurmaya istekli olur ve özen kaldý ve özel kurum ve kuruluþlara Arapça öðretimi için 

gösterir,izin verilmedi.
9- Arapça öðrenmeye kararlý olur,Milli Güvenlik Kurulunun olur ve Bakanlar kurulunun 
10- Arapça öðrenmekten zevk alýr.  (MEB Ýmam-04.03.1992  tarihli kararýyla resmi gazetenin 21177 

Hatip Liseleri Arapça dersi öðrt. programlarý, 2006)sayý ve 20.3.992  tarihli resmi gazetesinin 
Bugün sayýlarý 600'ü aþkýn Ýmam-Hatip Liselerinde yayýnlamasýyla Arapça özel kurum ve kuruluþlar 

yapýlan Arapça öðretiminde yukarýdaki amaçlarýn tarafýndan da öðretimine izin verildi. 
gerçekleþtiði yönünde olumlu bir þey söylemek mümkün Komþu Arap ülkeleriyle olan ticari turistik ve 
deðildir.kültürel vb.  iliþkilerin geliþmesi, çaðdaþ Arapça'ya 

yönelimde büyük rol oynamýþtýr. Bugün yaklaþýk olarak 

beþ yüz bin den fazla insanýmýzýn Arap ülkelerinde 

çeþitli düzeyde görev yapmalarý, günümüz Arapça'sýný 

öðrenmeye olan ihtiyacý artýrmýþtýr. Öte yandan 

öðretim kurumlarýmýzda okutulan yabancý diller 

arasýnda yaygýnlýk bakýmýndan Ýngilizce'den hemen 

sonra gelmesine raðmen Arapça'nýn öðretiminde araç-

gereç ve yöntemler, batý dillerindeki kadar geliþmiþ 

deðildir. Bunun baþlýca nedeni, Arapça'nýn yabancýlara 

çaðdaþ yöntemlerle öðretilmesinin ancak son 

zamanlarda gündeme gelmiþ olmasýna baðlanabilir. 

Belki de Arapçanýn Ýslam ilimlerini öðrenme aracý 

olmasý nedeniyle bu dilin maddi karþýlýk beklenmeden 

eðitim ve öðretiminin yapýlmasý da bunda etkili olmuþ 

ÝncelemeArapça Öðretimi
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Arapça derslere girdikleri bilinmektedir.

Üniversitelerimizde modern dil metotlarý ile Arapça 
öðretilmediðinden Arap Dili Edebiyatý veya Arapça 
öðretmenliði mezunu olanlarýn birçoðundan da yeterli 
verim alýnamamaktadýr.

Kendisi iyi yetiþmemiþ olan bir öðretmen 
öðrencisine nasýl dil öðretecektir? 

2. Kitap: Ülkemizde yabancý dil olarak Arapça 
yöntem ve tekniklerine uygun kitaplar yeni yeni 
hazýrlanmaya baþlanmýþtýr. Son senelere kadar 
okutulan ders kitaplarý bilimsel esaslara dayanmadan  
hazýrlanmýþ kitaplar olduðu söylenebilir. Son bir kaç 
sene içinde hazýrlanan kitaplar ise, metin seçimi, 
alýþtýrmalar ve baský yönünden birçok yenilikler ihtiva 
etmesine raðmen yeterli deðildir.

3. Amaç: Her hangi bir yabancý dil öðretiminde 
olduðu gibi Arapça öðretiminde de amacýn açýk bir 
þekilde belirlenmesi ve amaca uygun bir yöntemin 
seçilmesi öðretimde baþarýyý artýracaktýr.

Nelerin ne kadar, ne süreyle ve hangi sýrayla 
öðretilmesi gerektiðini tespit etmek için, öðrencinin 
Arapça'yý hangi amaç veya amaçlarla öðrenmek isteði 

Türkiye'de yabancý dil öðretim programýnda takip önceden bilinmelidir ve ona göre yöntem, araç ve 
edilen öðretimin, öðrenci hayatý dýþýnda kalmasýdýr. gereçler seçilmelidir.
Kendi hayat düzeni dýþýndaki olaylarý izleyerek dil 

 Bugün Türkiye'de öðrenciler genel olarak Kur'an ve 
öðrenmeye çalýþmak bir noktadan sonra verimsiz 

Hadis dili olan Arapça'yý öðrenmek, iletiþim de 
olmakta ve öðrenci böylece bir 'yabancýlýk' duygusuna 

kullanmak yerine sýnýflarýný geçmek gibi bir düþünce 
kapýlmaktadýr. Bu nedenle Arapça öðrenci merkezli 

taþýmaktadýrlar. Öðrencinin amacý sýnýf geçmek 
olmalýdýr. Öðrenci ilk önce kendi kiþiliðinden baþlayarak 

olduðundan Arapça öðrenimine karþý istek ve gayretler 
ailesi, çevresi, eðitimi ve ilgi alanlarý hakkýnda 

geçici ve kýsa vadeli olmaktadýr. Halbuki yabancý dil 
konuþabilecek biçimde dili kullanma imkaný bulmalýdýr.

öðreniminde devamlýlýk esastýr. Öðrenci Arapça'ya bir 
Ýmam Hatip Liselerinde Arapça öðretimindeki yakýn meslek dersi gözüyle bakýyor, pratik hayata yönelik bir 

zamana kadar görülen baþarýsýzlýðýn sebepleri genel faydasýný görmez. Genel veya özel herhangi bir amacý 
hatlarýyla þöyle sýralanabilir: yok gibi görünür. Bu nedenle öðrenci Arapça 

1. Öðretmenler: Ýmam-Hatip Liselerinde Arapça derslerinde sýkýlýyor, onu öðrenmek yerine ondan bir an 
öðretmenliði yapan Ýlahiyat Fakülteleri mezunlarý önce kurtulmak istiyor. Ý.H.Liselerinde bu amaç ve 
hazýrlýk sýnýfýnda okuduklarý Arapçayý daha sonraki yöntemle öðretilmeye çalýþýlan Arapça dersleri, 
sýnýflarda tam olarak geliþtiremediklerinden, mezun öðrencilerde güvensizlik, ümitsizlik ve bitkinlik 
olan öðrencilerin birçoðu hazýrlýk sýnýfýnda öðrendikleri meydana getirerek onlarý bu dilden uzaklaþtýrmýþtýr.
ile yetinirler. Bununda Arapça öðretimi için yeterli Halbuki bir dil öðretiminin ilk amacý her þeyden önce 
olmadýðý açýkça bilinmektedir. Hazýrlýk sýnýfýndan öðrenciye ümit verip, onu dile ýsýndýrmak,ona dili 
sonraki sýnýflarda Arapça yok denecek kadar azdýr. Son sevdirmek ve  dil öðrenmenin mümkün olduðunu ona 
yýllarda da hazýrlýk sýnýfý tamamen kaldýrýlmýþ, þimdi inandýrmaktýr.
tekrar konulmuþtur. 

Ýmam-Hatip Liselerinde ilk günden bu yana 
Bazý sýnýflarda ise, Arapça derslerine yer öðretilmesi amaçlanan Arapça, daha çok dini metinleri 

verilmemektedir. Ayrýca söz konusu öðretmen adaylarý çözecek ve onu anlayacak, nahiv ve tercüme 
öðrenciler, mezuniyetten sonra tayin olduklarý Ýmam- yöntemiyle öðretilen Arapça olmuþtur.
Hatip Liselerinde aldýklarý Arapça derslerinde her 

Osmanlý döneminde ve bugün Anadolu'da bazý 
düzey ve ortamda Arapça öðretiminde bilimsel 

merkezlerde 10-12 sene boyunca ve her sene 
esaslara dayalý yöntemlerden ziyade, ders kitabýndaki 

kesintisiz 11 ay öðretilen ilim dili medrese 
yöntemi uyguladýklarý için Arapça öðretiminde baþarý 

Arapça'sýnýn, Ýmam-Hatip Liselerinde haftada 4 saatle 
göstermemektedirler. Çoðu öðretmen Ýstemeyerek 

öðretilmeyeceði bilinen bir gerçektir.
Arapça dersleri almak zorunda kaldýklarý ve kerhen 

ÝncelemeArapça Öðretimi
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Teknolojinin geliþtirdiði iletiþim araçlarý sayesinde, 
dünyanýn bir köye dönüþtüðü günümüzde, Arapça 
öðretiminde amaç belirlenirken, Ýslam dininin iki temel 
kaynaðý olan Kitap ve sünnet dili olan Arapça'nýn dini bir 
amacýnýn yaný sýra, bugün ferdi, kurumsal ve uluslararasý 
iliþkilerde, ticaret,  ekonomi, siyaset, askerlik, bilim, 
çalýþma, turizm, eðitim, kültür, sanat ve haberleþmede 
kullanýlan bir dünya dili olarak, özel ve genel amaçlarý 
yanýnda dünya çapýndaki amaçlarýnýn da dikkate 
almasýnýn artýk zamaný gelmiþtir denilebilir.

Yabancý dil öðretiminde öðrenci ve öðrenmeyi ön 
plana çýkaran çaðdaþ yaklaþýmda, dil öðretiminde amaç 
belirlenirken, 

1) Öðrencinin kabiliyet ve ilgisini,
Bilimsel esaslara dayalý yöntemler uygulanmamasýndan 2) Öðrencinin genel olarak yabancý dile, özel olarak 
dolayý Arapça öðretiminde baþarýlý olunamamaktadýr.da Arapça'ya bakýþýný,

5. Türkçe ile Arapça öðretmek: Yabancý dil 3) Öðrencinin özel olarak Arap kültürüne ilgisini, 
öðretiminde ana dili kullanýp kullanmama konusu bilim 4) Öðrencinin geleceðe bakýþý ve ufku, amaca kaynak 
adamlarý meþgul eden bir konu olmuþtur. Çaðdaþ olmasý açýsýndan nazari dikkate alýnmasý öngörülür. 
öðretim yönteminde genel uygulama mecburi 

Dil öðretiminde muhteva ve yöntemlerin seçim ve 
durumlarýn dýþýnda ana dili konuþmamak esastýr. Çünkü 

tespitine esas teþkil edecek olan amaçlarýn çaðdaþ bir 
dil öðrenimi yüzme öðrenimi gibidir bizzat uðraþmayý 

teknikle hazýrlanmasý önemli ölçüde zaman, insan gücü 
gerektiriyor. 

ve ekonomi kaybýný ortadan kaldýracaktýr. 
Türkiye'de Arapça öðretiminde genelde öðretmen 

Arapça'nýn Türk eðitim tarihine yeniden girmesinden 
konuþur öðrenci dinler. Öðrenci nazarý olarak dil 

yaklaþýk yarým asýrlýk bir sürenin geçmesine raðmen, 
hakkýnda bilgi sahibi olsa bile, dili konuþamaz. Öðretmen 

öðretimi alanýnda gerekli bilimsel araþtýrma kurumlarý 
Arapça konuþma konusunda zayýf ve cesaretsiz 

kurulmamýþ, kayda deðer araþtýrma ve incelemeler 
olduðundan dolayý Arapça'yý Türkçe ile öðretir. 

yapýlmamýþtýr. Türklere Arapça öðretme yöntem ve 
Kendinde olmayan bir þeyi öðrenciye de veremez.

tekniklerini geliþtirecek akademik kurumlarýn kurulmasý 
6.Ülkemizdeki yüksek öðrenime geçiþ sisteminin de veya mevcutlarýn bu ihtiyaca cevap verecek biçimde 

dil öðretiminde çok büyük etkisi olmaktadýr. Üniversite düzenlenmesi, Arapça öðretiminin ülke çýkarlarý 
sýnavýný kazanabilmek için öðrenciler üniversite sýnavýný doðrultusunda geliþmesini saðlayacaktýr. Bu kurumlarda 
ölüm kalým savaþý olarak görmekte 11. sýnýftan itibaren karþýlaþtýrmalý Türkçe-Arapça öðretimi ile birlikte 
sýnava çalýþmaya baþlamaktadýrlar. Bu durum da dil çaðdaþ Arapça öðretim yöntemleri ve tekniklerinin 
öðret imini  ve mesleki  ça l ýþmalar ý  o lumsuz öðretilmesi ve bu alandaki uygulamalarýn bilimsel 
etkilemektedir.     çalýþmalarla desteklenmesinin zorunlu bir ihtiyaç haline 

7. Öðretmen-öðrenci-idare-veli arasýndaki iliþkilerin geldiði açýktýr.
kopuk olmasý, öðrencilerin derslere düzensiz ve Batýlýlarýn çýkarlarý için asýrlar önce baþlattýklarý 
hazýrlýksýz gelmeleri Arapça öðretiminde görülen baþka Arapça öðretimine, bizim daha çok ihtiyacýmýz olmasýna 
aksaklýklar oluþturmaktadýr.raðmen i lg is iz  ka lmamýzýn zarar lar ý  aç ýkça 

Ülkemizde bu kadar eðitim kurumunda Arapça görülmektedir. Bu zararlarýn giderilmesi için ülke 
eðitimi yapýlmasýna raðmen eðitim metotlarý, ders kitabý ihtiyaçlarýna uygun bilimsel çaðdaþ Arapça öðretim 
ve doküman çalýþmasý yeterli bir þekilde son dönemlerde kurumlarýnýn kurulmasýna gerek vardýr.
ele alýnmaya baþlanmýþtýr. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn Milli Eðitim Bakanlýðý ve dolayýsýyla devlet, Arapça 
2006 yýlýndan itibaren Ýmam Hatip Liseleri için dahil bütün yabancý dil öðretimini yeniden gözden 
hazýrlanan Arapça ders  kitaplarýný modern dil öðretim geçirmeli, zaman ve madde kayýplarýný önleyecek, 
metotlarýna göre hazýrlamaya baþlamasý, AKDEM çaðdaþ ve bilimsel yeni düzenlemelere gidilmelidir. 
(  in yapmýþ Devlet eðitim ve öðretimde neyi, nerede, nasýl, kime, ne 
olduðu Ýmam hatipler arasý Arapça bilgi yarýþmalarý, zaman ve niçin öðreteceðini iyi hesaplamalý ve iyi tespit 
Ensar Vakfý Deðerler Eðitim Merkezi baþta olmak üzere etmelidir.
bazý vakýf ve derneklerin Arapça eðitim yöntemleri ile 

4. Yöntem: Türkiye'deki Arapça öðretiminde görülen 
ilgili çalýþmalarý Arapça eðitimini yeniden gündeme 

önemli aksaklýklardan biri de yöntem problemidir. 
taþýmýþtýr.

Akademi Lisan ve Ýlmi Araþtýrmalar Derneði)
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2007 yýlýnda eðitime baþlayan okulumuzda ö ð r e n d i k l e r i  d i l i n  p ra t i ð i n i  y a p m a l a r ý  

Arapça öðretimi i le i lgil i  bazý çalýþmalar saðlanmaktadýr.

yapýlmaktadýr. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn hazýrlamýþ 
2011-2012 Eðitim Öðretim yýlýnda Ýstanbul Ýl olduðu ders kitaplarý yanýnda '' teallem el- arabiyye '' 

Milli Eðitim Müdürlüðü ve AKDEM (isimli Arapça öðretim seti okutulmaktadýr. 
 dil merkezi tarafýndan Dokuzuncu sýnýftan baþlayýp on birinci sýnýfa kadar bu 

hazýrlanýp uygulanan 10 ve 11. Sýnýflar arasýnda s e r i n i n  i l k  a l t ý  k u r u n u n  t a m a m l a n m a s ý  
yapýlan ortak sýnavda okulumuz Ýstanbul'daki Ýmam hedeflenmiþtir. Bu çalýþmada öðrenciler seviye 
hatipler arasýnda birinci olmuþtur. Ayrýca Din tespit sýnavýna göre dört grup þeklinde ayrýlmýþlardýr. 
Öðretimi Genel Müdürlüðü ve AKDEM tarafýndan Bir kur iki öðrenci kitabý, ikide çalýþma kitabý olmak 
düzenlenen Arapça bilgi yarýþmasýnda da Ýstanbul üzere dört kitaptan oluþmaktadýr. Her bir kitabýn 
Avrupa yakasý grup birinciliði, Ýstanbul bölge tamamlanmasý sonucunda yapýlan sýnavla öðrenciler 
üçüncülüðünü elde etmiþtir.gruplarýnda yukarý veya aþaðýya doðru yer deðiþikliði 

2013-2014 Eðitim Öðretim yýlýndan baþlamak 
yapabilmektedirler. Derslerde tamamen Arapça 

üzere okulumuza Hazýrlýk sýnýfý konulmuþtur.
konuþulmaya çalýþýlmaktadýr.

Okulumuzda Arapça öðretimi ile ilgili çalýþmalar 
Okulumuzda yaz tatilinde de beþ - altý hafta süre 

artarak devam etmektedir.
ile Arapça  K.Kerim kurslarý düzenlenmektedir. 

2010-2011 eðitim öðretim yýlýndan itibaren Din 

Öðretimi Genel Müdürlüðünün yönlendirmesi ile 

Ürdün Üniversitesi ile yaptýðý eðitim protokolü 

çerçevesinde Ürdün üniversitesine yaz tatili 

döneminde öðrenci göndermekte, öðrencilerin 

Akademi Lisan ve 

Ýlmi Araþtýrmalar Derneði)

Ýnceleme
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YAÐMUR NAÐMELERÝ
Elleri yüzümde keskin bir soðuk

Yaðmurlar yok, herþey eksik
Kasvete bürünmek nafile

Gökyüzü aðlyamaya baþlýyor ince ince

Birkaç damla önce; çekingen
Lirik bir saknlikle yeryüzüne oturuyor

Yumuþamaya baþlýyor herey kelimelrce
Yaðmur kalbimi ýslatýyor sessizce

Iþýk hüzmeleri bulutlarý eritiyor
Damlalarla buluþuyorlar bu vesileyle

Ýliklerime kadar ýslanýyorum kaçmadýðým için
Yaðmur damlalarýndan bir ev yapýyorum

Yedi renkten bir eeðimsaðma oluþuyor
Susuyor sesler; herþey yedi renk

Renkler sarýyor her yeri, naðmeler göðe ulaþýyor
Fâniliði unutturan bir Ýstanbul melodisi...

Þiir

Ahmet ARSLAN

16“BÝR EKOL, BÝR OKUL”



BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ

Bize kendinizden bahseder misiniz? yeri öðrenmek için Milli Eðitim Binasýnýn önüne 

1953 yýlýnda doðdum. Ýlk, orta ve lise geldim, tayinim çýkmýþtý, tayinimin çýktýðý okula 

öðrenimimden sonra 1979 yýlýnda Ýstanbul Atatürk gittim, okul hiç de içime sinmemiþti. Daha sonra 

Yüksek Öðretmen Okulu'nu bitirdim. Sonrasýnda ise güreþ kulübüne gittim. O zamanlar güreþ 

Ýstanbul Ýmam-Hatip Lisesinde Resim-Ýþ öðretmeni yapýyordum. Antrenman salonuna gittim, antrenör 

olarak görev yaptým. 2001 yýlýndan sonra çeþitli Saadettin Tantan idi. Beni üzgün gördü ve “Ne oldu, 

okullarda görev yaptým 2004 yýlýnda grekoromen A bu ne hal?” dedi. Ben de bir tayin iþi vardý da böyle 

Milli Takým teknik menajerliði ve antrenörlüðüne böyle oldu diye anlattým. Tamam, dedi sýkma canýný, 

getirildim. Haziran 2009'da Ýstanbul Gençlik Spor Ýl antrenmandan sonra beraber gideriz, hallederiz, 

Müdürlüðünde spor uzmaný oldum. Ocak 2010'da dedi. Sonra Saadettin Tantan Bey'le Milli Eðitim 

Þanlýurfa Gençlik Spor Þube Müdürlüðü ve en son Binasýna gittik. Saadettin Bey'i görünce herkes 

Mart 2010 'da TGF' ye koordinatör olarak 2012 sevinçle karþýladý. Oradaki yetkili kiþi ile Saadettin 

yýlýna kadar görevlendirildim. 2010 Haziran ayýnda Beyefendi arasýnda güzel bir muhabbet geçti. Sonra 

FÝLA genel sekreteri M. Dusson tarafýndan Türk Saadettin Bey konuyu benim meseleye getirdi. 

güreþine katkýlarýmdan dolayý FÝLA niþaný aldým. Yetkili kiþi tayinimin çýktýðý yere gitmemi istedi; ama 

ben kabul etmeyince Ýmam-Hatipte bir kiþilik kadro 

Spora ilginiz ne zaman baþladý? var, dedi. Ben de tereddüt etmeden hemen tamam, 

Vefa Lisesindeyken güreþe merak saldým. dedim. 1980'den 2001'e kadar Fatih Ýmam-Hatip 

Kardeþlerimle ( Mehmet, Mahfuz ve Methi ile) 1971 Lisesinde görev yaptým. Ýmam-Hatip camiasýyla 

yýlýnda Ýstanbul Güreþ Ýhtisas Kulübüne kaydolarak tanýþmamýz bu þekilde oldu.

dönemin ünlü hocalarý “Adnan Yurdaer, Müzahir Sille 

ve Nahit Taþer”den güreþ dersleri aldým (1970-

1982). Böyle ünlü hocalardan ders almam beni hem 

gururlandýrdý hem de spora olan ilgimi artýrdý.

Ýmam-Hatip camiasýyla tanýþmanýz nasýl 

oldu?

Þuradan baþlayayým: Yüksek okulu bitirdikten 

sonra öðretmenlik tayinim geldi. Tayinimin çýktýðý ’
‘

1980'den 2001'e kadar 
Fatih Ýmam-Hatip Lisesinde 
görev yaptým. Ýmam-Hatip 
camiasýyla tanýþmamýz bu 
þekilde oldu.

Spor

ÝMAM HATÝPLERDE GÜREÞ

Ýmam Hatiplerde Güreþ
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Ýmam-Hatip camianýzdaki çalýþmalarýnýz ve 
baþarýlarýnýzý açýklayabilir misiniz?

1980'den 2001'e kadar Fatih Ýmam-Hatip 
Lisesinde görev yaptým. Bu zamanlarda Spor Sergi 
Sarayý diye bir yer vardý, orada güreþ müsabakalarý 
yapýlýrdý. Bu yarýþmalarda Ýmam-Hatiplerin diðer 
okullara göre þöyle bir avantajý vardý: Ýmam-
Hatiplerin orta kýsýmlarý açýktý. Bu sayede aldýðýmýz 
bir çocuðu yedi sene yetiþtirme fýrsatý elimize 
geçerdi. Ýlk iki sene temel hareketler öðretilirdi. Daha 
sonra usta-çýrak iliþkisi içerisinde bu spor devam 
ederdi O yaþtaki çocuklarýn enerjisini boþaltacaklarý 
bir yer olmasý gerekiyordu. Çocuklar ise çok istekliydi. 
Sosyal derslerde konu dönüp dolaþýp güreþ konusuna 
gelirdi. Bir de o zamanlar güreþ oldukça yaygýndý. 
Güreþin þöyle bir mazisi vardýr. Kuruluþundan 
1970'e kadar geliþme dönemi 1970-1990 
gerileme dönemi 1990'dan sonraki dönem ise 
yükseliþ dönemi. Bu dönemde Ýmam-hatipler de 
yükseliþ dönemi yaþýyordu. 

Ýmam-Hatip camiasýnda olmanýzýn sportif 
Baþarýlarým ise þunlardýr: 1993 Yýldýz Dünya, 

geliþmenize katkýsý nasýl oldu?
2001 yýlýnda ise Cumhuriyet tarihinde tüm ülkelerin 

Öncelikle imam-hatip öðrencileri zengin 
katýldýðý Ýstanbul'da yapýlan Avrupa Grekoromen 

tabakadan deðildi. Böyle olmalarý hem efendi hem 
Güreþ Þampiyonasýnda takým halinde Ruslarý 10 

mütevazý olmalarýna neden oluyordu. Bu saydýðým 
puan geçen ve Avrupa þampiyonu olan takýmýn teknik 

özellikler de sporun ayrýlmaz bir parçasý olduðu için 
direktörlüðünü yaptým.

çocuklarýn güreþe ilgi duymasýna vesile oldu. 
FÝLA tarafýndan düzenlenen kurslara katýldým ve 5. 

Çocuklarýn bu derece istekli olmasý beni oldukça 
kademe teknik direktörlük belgesine sahip oldum.

geliþtirdi.  Sportif geliþimimde mescidin etkisi de 
2010 Haziran ayýnda FÝLA genel sekreteri 

oldukça çoktur. Geceleri ben belletmendim. Bu 
M.Dusson tarafýndan Türk güreþine katkýlarýmdan 

sayede ben mescitte çok güreþtim.
dolayý FÝLA Niþaný aldým.

SporÝmam Hatiplerde Güreþ
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Ýmam-hatip camiasýndan yetiþmiþ önemli sýnýflardan güreþe baþlanýrsa eski baþarýlar elde 
sporculara örnek verebilir misiniz? edilebilir, tekrar eski  seviyeye ulaþýlabilir. Artý bir 

Milli güreþçilerimizden Hasan Korkut, Hüseyin kulüple anlaþma olmalý. Ve okulda güreþten 
Korkut, Osman Poyraz vardý. Bizden önceki anlayan bir hocanýn bulunmasý çok iyi olur.
dönemde ise Hýzýr Sarý dünya 2. oldu. Baþka Eski baþarýlarýn gelmesi için de öðrencilere 
Ýmam-hatiplerden 2 kere dünya þampiyonu olan maddi ve manevi destek verilmelidir ayrýca 
Haratlý Ýmam-hatip Lisesinden Selçuk Çevik vardý. güreþle okul bir arada olmuyor. Rýza Kaya gibi 
Bir de 2001'de dünya ikinciliði var. sporcular okullarýndan çýk feragat etmiþlerdir. 

Dünyada da þöyle güreþ okullarý var: Belli bir 
Þu an bulunduðumuz görev itibariyle yaþtan sonra buralarda yetiþtiriliyorlar. Orada 

güreþ sporuna hakim bir konumdasýnýz. Bu kaliteli hocalarýn elinden geçiyorlar. Bu þekilde 
konumdan baktýðýnýzda Ýmam-hatip'lerin olmasý Ýmam-hatiplerin durumunu yükseltecektir 
durumunu nasýl görüyorsunuz? diye düþünüyorum.

Ýmam-hatip Liselerinde eski baþarý yok ama þu 
anda Ýmam-hatiplerin orta kýsýmlarý açýldý. Orta 

Ýmam-hatip Liselerinde eski baþarý yok ama þu anda Ýmam-
hatiplerin orta kýsýmlarý açýldý. Orta sýnýflardan güreþe baþlanýrsa 
eski baþarýlar elde edilebilir, tekrar eski  seviyeye ulaþýlabilir. Artý 
bir kulüple anlaþma olmalý. Ve okulda güreþten anlayan bir 
hocanýn bulunmasý çok iyi olur.

’
‘

SporÝmam Hatiplerde Güreþ
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Hiçbir amacý yoktu bu dünyada. Belki de girerken, “bir arkadaþa bakýp, çýkacaðým. Çok kalmayacaðým” 

demiþti…
Kim bilir, ne zorluklar yaþamýþtý da, bir “of” dememiþti. Sýkýntýlarý, düþünce farklýlýklarýndandý genelde. Yani 

baþkasýnýn “siyah” deyip, kestirip attýðýna, “üzerinde kir var, ondan siyah, bak bir sileyim pür-i pak olacak o” 

derdi. 
Aldýrýþ edilmeyen tipler var ya, hah, iþte onlardandý. Fikri sorulmayanlardandý. Artýk aksilik midir, nedir, o da 

fikri sorulmadan söylemeyi hiç sevmezdi. Fikrini mezara götürürdü de, üzerine vazife çýkarmazdý. Ha, eðer 

birisi de vazife verirse, baþýný verirdi…
Prensiplerinden birisi de, karýþmasý ve karýþmamasý gereken meseleleri birbirine karýþtýrmamak için 

çabalamasýydý. Yani birisi “adam sana ne, sen ne karýþýrsýn yahu” dediðinde, verecek okkalý bir cevabý var ise, o 

meseleyi sonuna, sapýna, dibine kadar savunurdu. Ha, yok, birisi ayný soruyu yönelttiðinde, aðýz dolusu cevap 

veremiyor, hatta bir-iki saniye cevap vermekte gecikiyor ise, o meseleye hiç mi hiç karýþmazdý.
“Bana ne” demesini bilenlerdendi. Belki bu yönüyle eleþtirilebilirdi ama, bir durup düþünün “ona ne” idi ki? 

Sen hem iki kiþi konuþurken araya girmemesi için laflar et, sonra “hiç bir iþe karýþmýyorsun, ne sorumsuz 

insansýn” de. Olacak iþ mi?
Bir tek okumayý severdi. Çünkü baþka hiçbir kiþi, eylem, olgu, oturduðu yerden, yani hiçbir iþe karýþmadan, 

onlarca, yüzlerce insanýn hayatýna girmeyi saðlamazdý. Çoðu okuduðu roman kahramanýnýn yerine koyduðu 

olurdu tabii kendisini, Sultan Mehmet olur, hüküm sürer, eskici olur, evine ekmek götürmek için ses tellerini 

hýrpalardý. Hý? Efendim? Hangi Mehmet mi? Caným ne önemi var, hangisi olursa olsun, hepsi hükmetmemiþ mi 

bunlarýn? Hepsine daha doðmadan önce rezerve edilmemiþ miydi bu ülke? Gelip oturmaya çalýþana, “bey 

efendi sizi þuraya alalým, ora önceden ayrýldý” dememiþ miydi þýk giyinmeye çalýþan, kebap kokan, briyantinli bir 

garson?
Hepsi neyse de, bir iþi basite almaktý çözüm yolu. Yani herkesin, yanýp  bittiði, durup, düþündüðü meselelere, 

gülüp-geçerdi. Basit gelirdi ama insanlar gamsýz derdi. Yani çok da büyütülecek meseleler deðildi bunlar, yani 

yarýn öldüðümüz zaman , “tüh, yapamadým” deðil, “oh, kurtuldum” diyeceði meselelerdi. Ve bunlar için 

üzülmeye deðmezdi. Ha, gamsýz mýydý? Hayýr, deðildi. Hani yukarýdaki paragrafta anlatým bozukluðu… Þey, 

pardon ben meseleyi karýþtýrdým galiba… Yukarýdaki paragraf demiþken, sýnav-mýnav da pek umurunda deðildi. 

Çünkü umurunda olanlardan hep bir adým önde olmuþtu bu konularda… 
Ölüm… Evet, öleceðini, daha doðduðunda biliyordu. Ölüm Allahýn emri de, ölümünün de bir iþe yaramasý 

taraftarýydý. Yani kaloriferli evinde, sýcacýk yataðýnda(belki de altýna yaptýðý için sýcak geliyordur ),öksüre öksüre 

ölmek yerine, ölüsünün çamurlara bulanýp, yerlere düþmesini isterdi. Yeter ki birisi “allah razý olsun, öldü ama 

bizi de bu dertten kurtardý” desindi. Tuhaf insandý.
Çok büyüttük kahramanýmýzý...O kadar da büyük birisi deðil ki bu. Alt tarafý, nar'ý çok sevdiði halde, yenilmesi 

zor diye, yemeyen bir insan o.   

Tuhaf Ýnsan 
Biyografisi

Ýbrahim Ethem ERDOÐDU

Tuhaf Ýnsan Biyografisi
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Boþ bir sayfa...
Ardýndan katre-i matem
birkaç damla gözyaþý ve ayrýlýk acýsý
eskinin özlemi

Garip bir burukluk ve kalbimin sesi
Nerede o eski ben
zaman içinde artan direncim veya
arttýðýný zannettiðim Gittikçe yaklaþýyor
Ve bir sayfa daha ölüm nihayet
þimdi buradayým ve eskinin özlemi unutmak istiyorum
artýyor günden güne özlemin kanseri bu çaresiz bir istek
hissediyorum kendini düþünür
kanýmda yayýlýyor duygular
hani! nerede o eski çocuklar!? soðuk bir rüzgar vurur gurbete ayak 
zaman azalýyor bastýðýnda
artýyor hasret özlüyorum

özlüyorum
özlemi özlüyorum
düþüncem deðiþiyor bunalýyorum...
özlüyorum eski düþüncemi
özlüyorum eskiyi
ah o eski
eski

Þiir

ABDULLAH ÇÝFTLER
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“Vusulsüzlüðümüz usulsüzlüðümüzdendir", diye imamlarýndan sayýlan Ýmam Ebu Muhammed Abdullah 

eskimeyen bir sözümüz vardýr. Usûl erkan bilmeden b. Vehb el-Mýsrî (v. 197): Hadis, alimler hariç 

bir þeyin elde edilemeyeceðini, bir hedefe insanlarýn dalalete düþmesine sebeb olur, demiþtir. 

varýlamayacaðýný anlatýr.  Bu hem dünyevi Yine ayný zat: Allah beni (fukahadan olan) Malik ve el-

meselelerde böyledir, hem de dinî meselelerde. Leys sayesinde kurtarmasaydý, ben yolumu 

Bilindiði gibi Ýslamî hükümlerin kaynaklarý (Edille-i þaþýrmýþtým, demiþtir. Bu nasýl olur sorusuna ise: Bir 

erbaa') dörttür: Kur'an, sünnet, icmâ' ve kýyâs. çok hadis topladým ve hangisiyle amel edeceðimi 

Bunlardan ilk ikisi birincil, son ikisi ise ikincil þaþýrdým. Onlarý Malik'e ve el-Leys'e arz ediyordum, 

kaynaklardýr. Birincil kaynaklara, son ikisine asýl ve onlar da bana: "Bunu al, þunu býrak" diyorlardý, diye 

temel olduklarý için aslî kaynaklar denir. Aslî cevap verir. 

kaynaklardan hüküm çýkarmanýn doðal olarak bir Meþhur hadis ravilerinden el-A'meþ'in (h. 61-

usûlü vardýr. Bu usûl ve kaideler, þer'î ilimlerin 148) Ýmam-ý A'zam'a söylediði þu söz, mezhep 

þirazesi kabul edilen "Usûlü fýkýh" ilminde ele alýnýr. imamlarýmýzýn hadis ilmindeki durumunu göstermesi 

Müslümanlarýn fikrî ve iktisadî olarak batý açýsýndan câlib-i dikkattir: Siz fakihler doktorsunuz, 

medeniyetinin tahakkümüne girmediði dönemlerde, biz hadisçiler ise eczacýlarýz. Sen ise koca adam, hem 

Ýslam âlimleri bu usûle uymayý dinî bir vecibe telakki doktor hem de eczacýsýn. Maalesef son zamanlarda 

ederler, uymayanlarý "Ehl-i bid'at" addederlerdi. bazýlarý,  fukahânýn verdiði hükümlerin, dayandýðý 

Ýslami ilimlerden biri olan Hadis ilmi için de "Usûlü hadislerin zayýf olduðunu ileri sürerek, yanlýþ 

fikýh"ýn kurallarý geçerlidir. Bu yüzden hadis olduðunu/ isabetsiz olduðunu iddia edebilmektedir. 

HADÝSLERÝ DEÐERLENDÝRMEDE USÛL SORUNU
MUSHAF'A ABDESTSÝZ DOKUNULMAYACAÐINA DAÝR

HADÝSLERÝN TETKÝKÝ BAÐLAMINDA‘ ’

Meslek DersleriHadisleri Deðerlendirmede Usul Sorunu

Mehmet YUSUF

22“BÝR EKOL, BÝR OKUL”



BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ

Oysa el-A'meþ'in mezkur sözü, bu kararý vermeden ama abdestsiz Kur'ân'a dokunmanýn haram olduðunu 

en azýndan tevakkuf etmeyi gerektirmeliydi, diye söylemiþlerdir.

düþündüðümüzden bu yazýmýzda, dört mezhebin Ýslâm dünyasýndaki uygulama modern zamanlara 

fukahâsýnýn haram olduðunda icmâ' ettikleri "Kur'an-ý kadar Ehl-i Sünnet ve'l-cemaât'ýn/ ana gövdenin  

Kerim'e abdestsiz dokunma" meselesinde, fukahânýn temsil edip uyguladýðý (abdestsiz Kur'ân'a 

görüþünün isabetsiz olduðunu söyleyenlerin dokunmanýn haram olduðu) þekliyle süregelmiþtir.  

görüþlerinin, modern dönemlere tekaddüm eden Biz yazýmýzda öncelikle konu ile ilgili ihtilaflarýn 

dönemlerde, ulemâ arasýnda muteber olan esaslarla menþei olan Vâkýâ, 56/79. âyete dair müfessirlerin 

mütenakýz/çeliþik olduðunu göstermesi bakýmýndan, görüþlerini serdettikten sonra, çalýþmamýzýn mihverini 

konu ile ilgili rivayetlerin tahlilini ve deðerlendirmesini teþkil eden ve zayýf ve illetli olarak deðerlendirilen konu 

yapmaya çalýþtýk.         ile ilgili hadisler hakkýnda alimlerin deðerlendirmelerini 

Bir Müslüman için Kur'ân, Peygamber Efendimiz aktarmaya çalýþacaðýz.

Hz. Muhammed Mustafa'ya (s.a.v.) indirilen hikmetli, A. Cumhura Göre Kitaptan Delil Olarak Kabul Edilen  

deðerli ve kutsal bir kitaptýr. Bu yüzden selef-i sâlihin Vâkýâ, 56/79 Âyetinin Tahlili:

döneminden itibaren Müslümanlar, onun muhtevasýna Þüphesiz bu, korunmuþ bir kitapta bulunan deðerli 

verdikleri deðer yanýnda, yazýldýðý kaðýda ve yazýsýna bir Kur'an'dýr. Ona ancak temizlenenler dokunabilir. O, 

da deðer vermiþler, mushaf'a saygý gösterip, bir takým âlemlerin Rabbinden indirilmiþtir. (Vâkýâ, 56/77-80)

ön hazýrlýklarla onu ele alýp okumanýn ondan tam bir Bu âyetindeki  "hu"  zamiri 77. âyetteki Kur'an 

istifade için gerekli olduðuna inanmýþlardýr. kelimesine  gönderil irse   el-"Mutahharûn 

Peygambere ittibayý hayatlarýnýn merkezine almýþ /temizlenenler" den maksat bu takdirde hades-i asgar 

olan Ashâb-ý kirâm Kur'ân'a abdestsiz tutmaz, ve hades-i ekberden temiz olan insanlar olur.  Eðer 

çocuklarýna da mübarek Kur'ân'a abdestsiz zamir 78. âyetteki Levh-i Mahfûz'dan ibaret olan   

tutmamalarýný emrederlerdi. "kitâb"  kelimesine gönderilirse o zaman   "el-

Dört mezhep imamý baþta olmak üzere fukaha, Mutahharûn"dan maksat Melekler olur. 

Kur'ân'ý ezber okumada abdest þartý aranmadýðýný 

Meslek DersleriHadisleri Deðerlendirmede Usul Sorunu
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Taberî (v. 310/922), Fahruddin er-Râzî (v. Bu âyetin Mekkî olduðu dolayýsýyla bundan helal, 

606/1209) ve Suyûtî (v. 911/1505) gibi bazý haram gibi hüküm çýkarýlamayacaðýný söyleyenlere 

müfessirler, zamirin "kitap" kelimesine gitmesinin, "el- fukâhanýn Mekkî âyetlerden de hüküm istinbat ettiðini 

m u t a h h a r û n "  k e l i m e s i n d e n  d e  m e l e k l e r i n  hatýrlatmak gerekir. Zira usul-u fýkýh ilminde "Lafzýn 

kastedilmesinin daha münasip olduðu görüþündedirler. delâletleri bahsinde", "iþaret yoluyla delâlet" 

Ýmam Malik b. Enes (v. 179/795), el-Muvatta adlý çeþidinden de bahsedilir. Nitekim Ýbn Teymiyye (v. 

eserinde Vâkýa 79. âyeti için þöyle diyerek ayný 728/1327) bu âyetten iþaret yoluyla Kur'an'a 

kanaatte olduðunu izhar eder: Bu âyet hakkýnda abdestsiz tutulamayacaðýný istidlal etmiþ ve þöyle 

iþittiðim en güzel þey, onun Abese suresindeki þu demiþtir: "Âyet iþaret yoluyla bu hükme delâlet eder. 

âyetlerle ayný manada olmasýdýr:  "Hayýr (olmaz böyle Zira Allah (c.c.), semadaki temiz sahifelere temiz 

þey); o (âyetler) bir hatýrlatmadýr. Dileyen onu düþünüp olanlardan baþkasýnýn tutamayacaðýný bildirince, 

öðüt alýr. (O öðüt) sahifeler içindedir: Deðer verilen. ellerimizdeki sahifelere de ayný þekilde temiz 

Saygý ile yükseltilen, tertemiz (sayfalar). olanlardan baþkasýnýn tutmamasý gerekir."     

Yazýcýlarýn ellerinde: Deðerli iyi Ezcümle: Cumhur, Vâkýâ süresinin 

yazýcýlarýn." (Abese, 80/11-16) 79. âyetinin yukarda zikiri geçen 

Muvattâ þârihlerinden büyük her iki manaya da ihtimali olmasý 

a l i m  Ý b n  A b d i l b e r  ( v .  dolayýsýyla, mezkûr hükmün 

463/1070) de, bu hükmün mesnedi olarak, bu âyetten 

( M u s h a f a ' a  a b d e s t s i z  z iyade ,  b i rkaç  tar ik le/  

d o k u n u l a m a y a c a ð ý  senedle rivayet edilen "Temiz 

hükmünün) âyetten deðil de olandan baþkasý Kur'ân'a 

sünnetten istinbat edildiðini tutmasýn" mealindeki hadis-i 

belirterek Ýmam Malik'le ayný þerifi alýrlar. Þimdi sýrasýyla bu 

kanaati paylaþtýðýný belirtir. hadisleri ele alalým.

Cassâs (v. 370/980), Ýbn Kesîr 

B. "Kurân'a Ancak Temiz Olan ( v .  7 7 4 / 1 3 7 2 ) ,  Â l û s î  ( v .  

Dokunur/  Dokunsun"  Mea l indek i  1270/1853), Elmalýlý Hamdi Yazýr, (v. 

Rivâyetlerin Tahlili: 1942) ve Ömer Nasûhî (v. 1971) gibi müfesirler ise 

Bu konuda Muaz b. Cebel, Sevban, Hakîm b. Hizâm, mezkur ayetteki zamirin Kur'ân'a raci olmasýnýn, 

Osmân b. Ebi'l-Âs, Abdullah b. Ömer ve Amr b. Hazm "Mutahharun"dan da hades-i asgar ve hades-i ekberden 

gibi sahabilere nisbet edilen rivayetler bulunmaktadýr. temiz olan ben-i âdemin kasdedilmesinin daha münasip 

Bunlardan en makbul olduðu ifade edilen ve fakihlerin olduðu görüþündedirler.

delil olarak aldýklarý kaydedilen ise Amr b. Hazm'a Muhammed Ali es-Sâbûnî'nin de ifade ettiði gibi 

nisbet edilen rivayettir. Bu itibarla önce Amr b. Hazm'a s e l e f - i  s â l i h î n  a b d e s t s i z  M u s h a f ' a  

nisbet edilen rivâyetin cerh ve tadiline dair durumlara dokunulamayacaðýnda müttefikti. Aralarýndaki Ýhtilaf bu 

temas edecek ardýndan diðer rivayetlere geçeceðiz. hükmün Kur'an'dan mý yoksa Sünnet'ten mi? olduðu 

1. Amr b. Hazm'a (r.a.) Nisbet Edilen Rivâyetnoktasýnda idi. Nitekim mezkûr âyeti cumhur gibi 

Bu rivâyet Amr b. Hazm'a ulaþan muttasýl isnadla yorumlamayanlarýn bir çoðu da aslýnda Kur'an'a 

nakledilmiþ ve ayrýca torunu Ebû Bekir'den mürsel abdestsiz dokunulamayacaðý görüþünü cumhurla 

olarak kaydedilmiþtir. paylaþmaktadýrlar.  

Meslek DersleriHadisleri Deðerlendirmede Usul Sorunu
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A- Rivâyetin Muttasýl Tariki: muhaddisler, gerek siyer/megazî müellifleri ve 

Bu rivâyet, Dârimî (v.255/868), Ýbn Hibbân (v. gerekse fukaha arasýnda þöhret bulduðunu, ayrýca 

354/965), Dârekutnî                  (v. 385/995), Hâkim ümmet içinde telakkî bi'l-kabûl ile kabul edildiðini, öte 

(v. 405/1014) ve Beyhakî (v. 458/1065) tarafýndan yandan Ýmam Zührî'nin bu mektubu Amr b. Hazm'ýn 

tahriç edilmiþtir. Bu rivâyette Hz. Peygamber (s.a.v.) torunundan vicâde yoluyla aldýðýný gerekçe göstererek, 

Ensardan Amr b. Hazm'ý (v. 50/670) Necran halkýna i snad ýn ýn  ve  metn in in  muteber  o lduðunu  

muallim ve zekat memuru olarak göndermiþ ve ona savunmuþlardýr.  Bütün bu gerekçelere binaen bu 

zekat, diyet ve diðer bazý hükümler ihtiva eden bir de rivâyetin sýhhatini tartýþmaya mahal kalmadýðýný, 

mektup vermiþti. Bu mektuptaki hükümlerden birisi de dolayýsýyla isnadýndaki irsâl ve inkýta gibi kusurun 

þuydu:     "Kur'ân'a ancak temiz olan dokunsun/ önemsiz olduðunu belirtmiþlerdir.

dokunur."  Yemenli âlim Þevkânî (v. 1250/1834), Amr b. 

Ýbn Hibbân, Dârekutnî, Hâkim gibi bir çok muhaddis, Hazm için yazýlan mektup hakkýnda þu bilgileri 

bu hadisin sahih olduðunu ve fakihlerin bu rivâyetle vermiþtir: "Amr b. Hazm'ýn mektubunu insanlar ( 

amel ettiklerini söylemiþlerdir. Ancak Ebû Dâvûd  u le m â )  te la kk i  bi l-k a bu l  e yle miþtir." Bu konuda Ýbn 

(v. 275/888): Bu hadis müsned olarak da rivâyet Abdilberr (v. 463/1070), "Mektup tevatüre daha 

edilmiþtir, ama sahih deðildir, demiþtir. yakýndýr, çünkü insanlar bunu telakki bi'l-kabul  

B- Rivâyetin Mürsel Tariki: Bu rivâyeti Ebû Bekr b. etmiþlerdir." derken, Yakub b. Süfyân (v. 277/890) 

Muhammed b. Amr b. Hazm'dan mürsel olarak þu :"Ben, bundan daha sahih yazýlý bir vesika bilmiyorum. 

muhaddisler tahriç etmiþlerdir: Ýmam Mâlik (v. Resûlullah'ýn ashâbý ve tâbiîn, o mektuba müracaat 

179/795), Abdurrezzâk es-Sanânî (v. 211/826), ederler ve onun karþýsýnda kendi görüþlerini terk 

Ebû Dâvûd (v. 275/888), Taberânî (v. 360/970), ederlerdi." der. Öte yandan Hâkîm ( v. 405/1014), 

Dârekutnî (v. 385/995), ve Beyhakî (v. 458/1065). Ömer b. Abdulaziz ile Zührî’nin, mektubun sýhhati 

Pek çok ilim erbabý bu hadisin/mektubun gerek hakkýnda þahadette bulunduklarýný söyler."
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Muhammed Nasýruddin el-Albânî (v. 1999), bu Deðerlendirme:

rivayetin el-Esrem (v. 273/886) ve ed-Dârekutnî (v. Ýbn Abdilberr (v.463/1070): "Bu (Kur'ân'a 

385/995) tarafýndan muttasýl olarak nakledildiðini, abdestsiz olarak el sürülemeyeceði hükmü) Mâlik, eþ-

Ýmam Ahmed'in de bununla ihticac ettiðini söyledikten Þâfi'î, Ebû Hanife, es-Sevrî, el-Evza'î, Ahmet b. Hanbel, 

sonra bu rivayetin sahih olduðunu belirtir. Ýshâk b. Râhûye, Ebû Sevr ve Ebû Ubeyd'in de 

Ancak Zahiri fakihi Ýbn Hazm (v. 456/1063) görüþüdür ki bunlar, dönemlerinin Fýkýh ve Hadis 

mürsel olduðu gerekçesiyle bu hadisi kabul etmemiþtir. imamlarýdýr. Yine bu görüþ Sa'd b. Ebî vakkas, Abdullah 

2. Muaz b. Cebel'e (r.a.) Nisbet Edilen Rivâyet: b. Ömer, Tâvûs, el-Hasenu'l-Basrî, eþ-Þa'bî, el-Kâsým 

Hatip el-Baðdâdî (v. 463/1071), Muaz b. Cebel'e b. Muhammed, ve Atâ'dan da rivayet edilmiþtir." der.  

(v. 18/639) ulaþan isnadla þu haberi nakletmiþtir: "Hz. Hatta bir baþka eserinde Ýslâm merkezlerinde fetvâ 

Peygamber (s.a.v.), beni Yemen'e göndermekte iken makamýnda bu lunan fukahânýn  ve  on lar ýn  

þöyle buyurmuþtur: "…Kur'ân' Tahir olmadýkça öðrencilerinin bu konuda icmâ ettiklerini söyler. 

dokunma!.." Ýslâmî meselelere bir usûl zaviyesinden 

Bu rivâyet, Ýbn Hacer'e göre bakýldýðý, islâmî ilimlerin fakültelere 

s e n e d i n d e  i n k i t a  o l u þ u  v e  ayrý lmadýðý zamanlarýn fakîh-

râvilerinden Ahmed b. Ubeyd'in muhaddislerinden Ýbni Abdilberr 

" l e y y i n u ' l - h a d î s "  o l m a s ý  m e s e l e y i  i þ t e  b ö y l e  

dolayýsýyla malüldür. deðerlendiriyor. Esasen selef-i 

3. Abdullah b. Ömer'e (r.a.) s â l i h i n  d ö n e m i n d e ,  b u  

Nisbet Edilen Rivâyet: meselede, zâhiriyye dýþýnda 

Bu rivâyeti, et-Taberânî (v. hemen herkes ayný fikirde idi. 

360/970),  ed-Dârekutnî  Ýhtilaf, hükmün mesnedi âyet mi 

(v.385/995) ve el-Beyhakî  (v. yoksa hadis mi? noktasýndaydý. 

458/1065) aktarmýþlardýr. el- Ýlgili âyeti tahlil ederken de 

Heysemî (v.807/1404) bu senet belirttiðimiz gibi, âyetin bu hükümle 

hakkýnda:" Râvileri güvenilir bulunmuþ alakalý olmadýðýný söyleyenlerin 

kimselerdir" demiþtir. El-Albânî, El- tamamýna yakýný da ki bunlardan biri Ýbn 

Esrem'in (v. 273/886)  Ýmam Ahmed b. Hanbel'in Abdilberr'dir.- Mushaf'a abdestsiz dokunmanýn caiz 

bu hadisle ihticac ettiðini söylediðini aktarýr. olmadýðý fikrinde idi.

4. Hakîm b. Hizâm'a (r.a.) Nisbet Edilen Rivâyet: Vâkýâ süresinin 56/79. âyeti, -nassan bu hükmü 

Bu rivâyeti et-Taberânî, el-Hâkim ve ed-Dârekutnî ifade etmediði kabul edilse bile- en azýndan Ýbn 

aktarmýþlardýr. el-Hâkim bu hadisin isnadýnýn sahih Teymiyye( 728/1327)'nin de isabetle ifade ettiði gibi 

olduðunu söylemiþtir. "iþâret babýndan" bu hükmü ifade edebilir. Buna bir 

5. Osman b. Ebi'l-Âs'a (r.a.) Nisbet Edilen Rivâyet: engel yoktur. Nitekim Fahruddin er-Râzî (606/1209 ), 

Bu rivâyeti et-Taberânî rivâyet etmiþtir. mezkur âyetteki "Kitab"tan murad, Levh-i mahfuz 

Senedindeki Hiþâm b. Süleyman hakkýnda ihtilaf olmasýna raðmen Ýmam Þafii, mushafa abdestsiz 

edilmiþse de el-Buhârî bu zatýn güvenilir olduðunu tutmak haramdýr, hükmünü nasýl veriyor? muhtemel 

söylemiþtir. sorusuna: "O bunu esasen sünnetten çýkarmýþtýr. Ya da 

6. Sevbân'a (r.a.) Nisbet Edilen Rivâyet: âyetten istinbat yoluyla böyle bir hükme varmýþtýr." 

Bu rivâyet zayýftýr. þeklinde cevap verir. 
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Konu ile ilgili hadisler konusunda yazýlan bir dinden olmayanýn dine girmesini önlemek içindir. 

makalede,  ilgili hadislerin za'îf ve illetli olmasý Yoksa senedde yer alanlarýn kusurlarýndan dolayý 

dolayýsýyla Haram gibi baðlayýcý bir hükmü vermeye dinden olduðu tespit edilmiþ hususlarý dinden 

elveriþli olmadýklarý deðerlendirmesi yapýlmýþ, çýkarýp atmak için icat edilmiþ deðildir." 

böyle bir hükmün mezhebî bir taassub sonucu 

verildiði iddia edilmiþtir. Bu hüküm bizi dilhûn etti. Bu deðerlendirmeler müctehid imamlarýn hiç de 

Çünkü burada eslâfa haksýz bir itham vardý. itham edildiði gibi "keyfe ma yeþa/ kafalarýna estiði 

Hamdolsun yaptýðýmýz araþtýrmada gördük ki gibi" hüküm vermediklerinin, saðlam bir mesnede 

mezkur hadislerdeki bu zafiyet yesîr/tolere dayandýklarýnýn bir þahididir.  Ayrýca Ýbn 

edilebilir bir zafiyetmiþ. Erbabýnýn malumu, bu gibi Teymiyye'nin büyük bir kadirþinaslýkla ifade ettiði 

hadisler itibar için alýnýr. Nitekim çaðýmýzýn büyük gibi, muhtemeldir ki bu hadis onlara, bize 

muhaddislerinden Nurettin Itýr Hocamýz mürsel ulaþmayan sahih bir tarikle ulaþmýþtýr.  

olarak rivâyet edilen Amr b. Hazm hadisi için: "Bu 

hadisin sýhhatini, onunla ihiticac edilebileceðini, bu Ýmam Ebu Muhammed Abdullah b. Vehb el-Mýsrî 

konudaki bir çok þâhid/hadis desteklemektedir." (v. 197)'nin dediði gibi: Hadislerin dalaletimize 

hükmünü vermektedir. sebep olmasýný istemiyorsak, hadisleri usulü 

d a i r e s i n d e  o k u y a l ý m .  U n u t m a y a l ý m  k i ,  

Ayrýca yine çaðýmýzýn büyük hadiscilerinden vusulsüzlüðümüz/ doðrulara,  hakikatlara 

merhum Muhammed Nasiruddin el-Albânî (v. ulaþamayýþýmýz, usûlsüzlüðümüzden/ yol, yöntem 

1999) de mezkur hadis konusunda "sahîh" bilmeyiþimizdendir.

hükmünü vermiþtir. 

 Buhari üzerine bir þerh yazmýþ olan Muhammed 

E n v e r  e l - K e þ m i r i ' n i n  ( v .  1 9 3 3 )  þ u  

deðerlendirmesini de hatýrlatmak isteriz: "Ýsnad, 

Ýsnad, dinden olmayanýn dine 
girmesini önlemek içindir. Yoksa 

senedde yer alanlarýn 
kusurlarýndan dolayý dinden 

olduðu tespit edilmiþ hususlarý 
dinden çýkarýp atmak için icat 

edilmiþ deðildir.”

‘

’
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Dünya sessizliðe gömülmüþ
Yalnýzca aðlayan bebeklerin

Titreyen yüreklerin
Ve açlýktan rengi atmýþ dudaklarýn

Ürkek dualarý duyuluyor
Arakanlý bir çocuk

Korku dolu gözlerle bakarken
Analarýn sessiz feryatlarý

Keskin bir býçak gibi
Kalbime saplanýyor

Sanki bir çýðlýk duyuyorum
Ta içimden gelen

Bütün gücümle haykýrmak istiyorum
Dünyadaki bütün katillere haykýrmak

Hepiniz gününüzü göreceksiniz
Bir gün gelecek ve

Arakan'ýn sessiz feryatlarý
Kurþungeçirmez kalplerinizi delecek

Hüzünlü annelerin gözyaþlarýnda 
Boðulup gideceksiniz

Ve o zaman
Arakanlý bir çocuk

Acýyan gözlerle size bakacak
Ve ben haykýracaðým

Allah bir ve her þeye kadir

Fatih Alibaz DURSUN
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SE
SS

ÝZ
 F
ER

YA
TL
AR

28“BÝR EKOL, BÝR OKUL”



BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ

hükümetinin nakit birikiminden daha fazladýr.· Büyük alýþveriþ merkezlerinin hiçbirinde 
pencere yoktur ki müþteriler zamanýn nasýl · Sessizlik 4 saniyeden uzun sürerse 
geçtiðini fark etmesin. garipsemeye baþlarsýnýz.
· Su aygýrlarý, günde yaklaþýk olarak 250 litre su · Albert Einstein asla çorap giymedi.
içer. · Marlbora þirketinin ilk sahibi akciðer 
· Ýnsan gözü tam 576 megapikseldir. kanserinden öldü.
· Çay, Avrupa'ya geldiði ilk yýllarda ateþ · Bazý Medeniyetlerde doðum lekelerinin bir 
düþürücü, mide aðrýsý giderici, romatizmayý önceki yaþamlarýnda vücutlarýnýn tam 
önleyici ilaç niyetine kullanýlýyordu. olarak hangi kýsmýndan öldürül-

düðünü gösterdiðine inanýlýr.· H a m a m b ö c e ð i  k a f a s ý  
koparýldýktan sonra 9 gün · Dað gelincikleri, eþlerini 
yaþabiliyor. 9 gün sonra kaybettiklerinde yeni eþ 
açlýktan ölüyor. a r a m a z l a r  v e  k a l p  

kýrýklýðýndan ölüler.· 1938'den beri her 10 
K a s ý m ' d a  A n k a ra ' d a  ·Textaphrenia, genelde 
yaðmur yaðmaktadýr. gençlerde görülen ve 

mesaj gelmemiþ olmasýna · H a b a b a m  s ý n ý f ý n ý n  
r a ð m e n  t e l e f o n u n  yazarý Rýfat Ilgaz, daktilo 
t i t r e d i ð i n i  s a n m a  alacak parasý olmadýðý için 

hastalýðýdýr.hababam sýnýfýný eliyle 
yazmýþtýr. · Dünyadaki ilk sahte dolar 

Sakarya'nýn Akyazý ilçesinde · Esnemek uykunuz olduðu 
basýlmýþtýr.anlamýna gelmez, vücudunuzun 

daha fazla oksijene ihtiyacý olduðu · Yalnýzlýðýn beyinde hissedildiði 
anlamýna gelir. kýsým, fiziksel acýnýn hissedildiði 

kýsýmla aynýdýr.· Fenerbahçe Basketbol Takýmý, Boston 
Celtics'i yenerek bir NBA takýmýný yenen ÝLK · Kargoyla çocuk göndermek yasalara aykýrý 
Türk Basketbol Takýmý olmuþtur. deðildir.
· Ýstediðiniz kadar çabalayýn rüyanýzýn nasýl · Sevdiðiniz insanlarla beraberken daha çok 
baþladýðýný hatýrlayamazsýnýz. göz kýrparsýnýz.
· Sarýlmak, kalbi ýsýtýr ve stresle mücadelede · Yeni doðmuþ bebeðin topuk iziyle annenin 
önemli ölçüde rol oynar. parmak izi aynýdýr.
· Bir kadýn yaþamýnýn iki yýlýný aynada kendine · 4 yaþýndaki bir çocuk günde ortalama 400 
bakarak geçirir,erkek ise 6 ay. soru sorar.
· Monopoly oyunu için basýlan günlük para · K ö p e k  b a l ý k l a r ý  ö m ü r l e r i  b o y u n c a  
miktarý, devlet için basýlan gerçek para yüzerler.Çünkü durduklarý anda batarlar.
miktarýndan daha fazladýr. · Amerika`da yapýlan test sonuçlarýna göre 
· Dünyanýn en pahalý yatýný alan Amerikalý Dünya`da içinde mikroorganizma ve bakteri 
adamý deniz tutuyormuþ. bulundurmayan tek su Zemzem Suyu 'dur.
· Apple þirketinin nakit birikimi, Amerikan 
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· Örümcek aðý çelikten 5 kat daha saðlamdýr. · Ýtalya'da bir erkeðin etek giymesi suçtur ve 
· Uyuyan Güzel masalýnýn orijinalinde Prens hapisle cezalandýrýlýr.
Prenses Talia'yý öperek uyandýrmamýþtýr. · Kalem ýsýrmak baþ aðrýsýný tedavi edebilir.
Aksine uyurken tecavüz edip kaçmýþtýr. · Bir tatlý kaþýðý kuru þeker yerseniz hýçkýrýðý 
· Dünya'daki bütün aðaçlar yok olsaydý 1,5 durdurabilirsiniz.
saat sonra oksijensizlikten ölürdük. · Ýngiltere kraliçesi ne suç iþlerse iþlesin 
· Miami'de hayvan taklidi yapmak yasaktýr. tutuklanamaz.
· Bir dakikalýk gülme, 12 dakikalýk koþuya · Böceklerin göz kapaklarý yoktur, gözleri 
eþdeðerdir. Gülmenin aðrý kesici etkisi vardýr. sürekli açýktýr.
· Avrupalýlar Afrika'ya girmeden önce, · Dünyada 1 insana düþen karýnca sayýsý 1 
beyazlar Afrika'da köle olarak alýnýp milyondur.
satýlýyordu. · Bir pamuk görünümdeki bulutlarýn ortalama 
· Memelilerin kaný kýrmýzý, böceklerin kaný sarý aðýrlýðý 300.000 tondur.
ve ýstakozun kaný mavidir. · Hiçbir þeyden korkmamak bir hastalýktýr ve 
· Otoyollardaki kazalardan sonra kan bu hastalýða "Urbach-Wiethe Sendromu" 
lekelerini temizlemek için kola kullanýlýr. denir.
· Dünya'ya her yýl düþen yaðýþ miktarý aynýdýr. · Ne kadar zekiyseniz, o kadar fazla rüya 
· Singapur'da metroda sakýz çiðnemenin görürsünüz.
hapis cezasý vardýr. · Tokio Hotel grubunun Screamklibindeki bir 
· Telefonu icat eden Alexander Graham Bell, sahnede Atatürk resmi vardýr ve odada sadece 
karýsý ve annesiyle hiçbir zaman telefonda o kýrýlmamýþtýr.
konuþamadý. Çünkü ikiside doðuþtan saðýrdý.
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Aziz Mü'minler! zihniyetli insanlarda boþ durmnayýp aramýza 

tefrika tohumlarý eklmiþ ve bizi küçük lokmalar 
Ýslam dininin üzerinde durduðu önemli 

haline getirip yutmaya baþlamýþlardýr.
hususlardan birisi de hiç þüphesiz kardeþliktir. 

Allah (c.c) kardeþlik ve birlik hakkýnda birçok ayet Deðerli Mümin Kardeþlerim
Gelin bu gidiþe dur diyelim ve daha fazla geç indirmiþ. Müslüman'ýn da bu çerçevede nasýl bir 
kalmadan bu kardeþlik bilincini yeniden inþa yol izlemesi gerektiði bildirilmiþtir. Yani 
edelim. Ýþte o zaman Filistin'de kolu taþla kýrýlan Müslümanlarýn bu doðrultuda ilerlemesi ilahi 
çocuklarýn feryadý dinecek; Somali'de açlýktan emirlerle Müslüman üzerinde görev kýlýnýþtýr.
kývranan çocuklarýn açlýðý bitecek; Suriye'de 

Deðerli Müslümanlar! zalimlerin zulmü ile inleyen insanlarýn çilesi sona 

erecek ve dünya hasret kaldýðý düzene yeniden 
Kardeþlik, kan baðý olan insanlar olarak bilinse de, 

kavuþacaktýr. Biz de bu bilinçle hareket edip 
Ýslam kardeþliðe daha büyük bir anlam yüklemiþ 

“Müslümanýn dertleriyle dertlenmeyen bizden 
ve “Bütün Mü'minler kardeþtir” ayetikerimesiyle 

deðildir.” hadisini kendimize þiar edinmeliyiz. 
bu konuya ne kadar deðer verdiðini bizlere 

Allah hepimizi kardeþlik pýnarýndan kana kana su 
göstermiþtir. Bu ayetikerimenin þuuru 1400 

içenlerden eylesin. Hutbemi baþta verdiðim 
sene önce Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 

hadis-i þerifin mealiyle bitiriyorum.
tarafýndan Müslümanlarýn kalbine bir fidan olarak 

“Müslüman Müslümanýn kardeþidir ona 
dikilmiþ ve bu fidan günümüzde bir buçuk milyar 

zulmetmez, onu düþmana teslim etmez.”
insaný gölgesinde toplayabilecek ve bütün 

afetlerden koruyabilecek bir çýnar haline 

gelmiþtir. Unutmamalýyýz ki bu fideni diken 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) öncelikle ensarla 

muhaciri kardeþ ilan etmiþti. Kelimeitevhitte 

birleþen bu insanlar “Birlikten kuvvet doðar.” 

Ýlkesiyle hareket edip putperestliðin kirlerini 

insanlara bulaþtýran müþriklerle mücadele 

etmiþlerdir. Hatýrlayalým ki Bedir Savaþý'nda 

Müslümanlarýn ordusu teknik açýdan zayýf 

olmasýna raðmen kendilerinden üç kat daha 

büyük ve donanýmlý müþrik ordusunu hezimete 

uðratmýþtýr. Bedir Savaþý'ný kazandýran asýl 

gerçek iman ile kardeþliðin birlikte hareket 

etmesidir.Bu ikisi bir arada kullanýldýðý zaman 

yenilmez ordular hezimete uðrar, aþýlmaz kaleler 

geçilir.Biz de kardeþliðin bize verdiði bu gücü 

hakkýyla kullanmalý ve bu doðrultuda yürümeliyiz.

Muhterem Cemaat!

Dikkat etmeliyiz ki Müslümanlar bir vücüdun 

uzuvlarý gibi birlikte hareket ettikleri zaman 

Kudüs'ü fethetmiþ Viyana önlerine dayanmýþ ve 

Çanakkalede eþi benzeri görülmemiþ bir direniþ 

göstermiþlerdir.Bu gücün nedenini öðrenen kötü 

Hutbe

Talha BAKAR
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Çanlar çaldýðýnda, kimse için kaçarý yoktur 

ölümün. O, yaþa bakmaz. Körpecik olmanýz O'nu 

ilgilendirmez. Yapacak onlarca þeyiniz olmasý da 

önemli deðildir. Hayatta istediðiniz yere gelip 

gelmemenizi de iplemez. Bugün varsýnýzdýr. Þu 

saniye, bunlarý yazýyorsunuzdur. Diðer 'saniye' 

ölümle birlikte gelir. Kaçarý yoktur.

gibi küçük elleriyle. Yerindeydi. Ama nefes 

alamýyordu. Ýçine o tertemiz havayý çekemiyordu 

bir türlü. Aðzýyla denedi ayný iþlemi. Akvaryum 

balýklarý gibi hissetti kendisini. Aðzýný aptalca açýp 

kapatýyor, fakat hiçbir þekilde ciðerlerini havayla 

dolduramýyordu. Ucundan pembe ponponlarý 

sarkan, kýrmýzý þapkasýna baktý. Salep rengindeki 

kýsa saçlarý, bu þapkanýn altýnda toplanmayý Çanlar çalar.

becerememiþ ve oradan buradan dýþarý fýrlamýþtý.
Simsiyah ve ölüm kokan, o iri çanlar çalar.

Doðrulmak ve ne halde olduðuna bakmak da o 
Ubsem de bir an 'var' idi. O incecik ipin üzerinde 

anda aklýna geldi. Karlar içerisinde yatmýþtý. Kim 
de olsa, ayaklarý bir yere basýyordu. An deðiþti, 

bilir kaç saat? Her taraf o eþsiz kremanýn altýndaydý. 
çanlar çaldý. Ölüm nefesini üfledi…

Baygýn kaldýðý yerde, daha bir yýl önce her kar 

** yaðdýðýnda dýþarý çýkýp yerlere atladýðý ve bedeniyle 

o beyaz kremþantiye kelebek þekli vermek için Gözlerini açmak ve derince bir nefes almak 

debelenirken çýkan izlerden oluþtuðunu gördü. Bu istiyordu. Gözleri açýldý, ama nefes bir türlü 

onun þimdiye kadar yaptýðý en iyi 'kelebek' gelmedi. Ýri ela gözleriyle gökyüzüne baktý. Su 

olmalýydý. Evet, öyle olmalýydý.mavisiydi. Uçsuz ve bucaksýz. Burnunu yokladý buz 

GÝDECEÐÝMÝZ
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Üzerinde þapkasýyla ayný renk irice bir palto vardý. Ela gözlerinin içinde oynayan film, sonsuza kadar 

Bunlarýn hiçbirini daha önce giydiðini hatýrlamýyordu. kapalý giþe kalacaktý. Ama Ubsem bunu henüz 

Böyle pahalý þeylere asla sahip olamamýþtý. Çevresine bilmiyordu.

Iþýklar dev çadýrýn dört bir yanýndaki tüm gölgeleri baktýðýnda, o beyaz örtünün altýnda tanýdýk izler 

tek tek bulup yok edecek kadar parlaktý. Henüz altý gördüðünü fark etti. Ýri bir tekerleði andýran dev bir yapý, 

yaþýndaki bir kýz, kararsýz gözleriyle büyük seyirci karlar altýnda kalmýþ bir binanýn duvarý üzerine 

kitlesini süzüyordu. Kulis adýný verdikleri küçük çökmüþtü. Ubsem sonradan bunun Dönen Fincanlar 

karavanýn içinde yalnýzdý. Günün yýldýzý kendisiydi. Bunu adýný verdikleri dönme dolap olduðunu fark etti. Fincan 

hissediyordu.þeklindeki oturma kabinleri, Polen Karnavalý'nýn genç 
Üzerinde beyaz dar bir badi ve son derece sevimli 

çiftleri için bulunmaz bir Hint kumaþýydý. Dönen 
tozpembe mini bir elbise vardý. Endiþesini giderecek, 

Fincanlar zaman zaman tam yerinde durur ve bütün 
yanýnda ne bir anne, ne de bir baba bulunuyordu. Ýkisi de 

karnaval ýþýklarýný ayaklarýnýzýn altýna sererdi. Niceleri 
þu anda kullaným dýþý olmalýydý. Biri hasta, diðeri ise kör 

bu fincanlarýn içinde, sevdiklerine evlenme teklifi 
kütük sarhoþtu. Ve karnaval sakinleri artýk onlarý bir yük 

etmiþlerdi.
olarak görmeye baþlamýþlardý. Neyse ki Ubsem vardý. Bu Ubsem'in henüz aklýnýn almadýðý bir þeydi. O 

Küçük kýz, kendi yarattýðý mucizeler sayesinde burada yüzden düþüncelerini hayali tekliflerden uzaklaþtýrýp, 

barýnabildiklerini biliyordu. Hem bu gösteriyi baþarýyla gerçekler yöneltti. Fincanlar neden yýkýlmýþtý o binanýn 

atlatabilirse annesi için ilaç alabilecek paraya üzerine? Karnavalýn kalaný neredeydi? Ya onlarca 

eriþebilirdi. Öyle umuyordu.çalýþaný? Anasý, babasý?
Metrelerce yüksekte koþacaktý. Tek ve ince bir ipin Sahi, en son kendisine ne olmuþtu? Büyük 

üstünde. Güvenlik önlemi olmadan. Geleceði kurtarmak gösterinin, büyük yýldýzý olmalýydý?

Anýlar bu sorularla sel gibi akmaya baþladý kafasýnýn için. Daha önce yalnýzca üç defa prova etmiþti bunu. Ve 

içine. Ubsem korkuyla açtý gözlerini. Bu ani yükleme, hepsinde kendisini ipe baðlayan düzenekler 

ona pek yaramamýþtý anlaþýlan. Kulaklarýndan, bulunuyordu. Metrelerce aþaðýdaki yastýklar da cabasý. 

burnundan ve aðzýndan göremediði bir þeyler fýþkýracak Üçünde de düþmemiþti. Þimdi neden düþecekti ki?

Biraz koþacak, duracak, selam verecek ve yeniden sanýyordu. Ama hiç de öyle olmadý.

Sadece dizlerinin üzerine düþtü. Gözlerini kapadý. Ve koþacaktý. Atlayacak ve zýplayacaktý. Bunlar her zaman 

en son yaþadýklarý, bir film þeridi misali akmaya baþladý yaptýðý þeylerdi.

gözlerinin önünden.
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“Caným yaylan bakalým,” dedi kart bir kadýn sesi. Sevimli bir selam verdi ve minik elleri tatlý 

Kafasýný kulisin giriþine uzatmýþ olan bu kadýný hiç dudaklarýna dokundu. Bu “Beni destekleyin” anlamýna 

sevmiyordu Ubsem. Karnavalda çalýþan pek çok insaný geliyordu. Ýnsanlar nihayet heyecanlý bir þeyler 

sevmiyordu. Ama bu kadýný, tek bir saniye bile izleyeceklerini fark ettikleri için, zevkle desteklediler.

sevememiþti. Kullandýðý aptalca argodan mý, her an 
Dört bir yan ne kadar da küçüktü bulunduðu 

portakal turuncusuna boyanmýþ ve iðrenç dudaklarý 
noktadan. Ubsem, bu zamana kadar Tanrý hakkýnda hiç 

arasýna yerleþtirdiði sigaradan mý, yoksa kendisine 
kafa yormamýþtý. O da insanlarý bu kadar yüksekten mi 

duyduðu nefretten mi bilemiyordu. Ubsem'in bildiði 
izliyordu? Hepsi bu kadar küçük müydü O'na göre? 

þey, turuncu dudaklý kadýný sevmiyor oluþuydu.
Belki öyleydi. Belki deðildi. Ama iþte ip önündeydi. O 

Aklýna gelen onlarca çocuksu küfrü yuttu. Onun bir yardýmcýsý olsa da, olmasa da ip önünde uzanýyordu.

pislik torbasý olduðunu ya da burnunun içindekiler 
Bir çan sesi duydu. Bu gösterinin baþlangýcýný iþaret 

hakkýndaki görüþlerini kadýna bildirmedi. Ailesinin ona 
ediyordu. Ubsem gerildi ve bacaklarýnýn el verdiði 

ihtiyacý vardý. Ayaða kalktý. Karavanýn içindeki aynada 
kadar uzaða sýçradý. Ýpin üzerine düþmeye deðil, ipe 

yüzüne göz gezdirdi. Gayet doðaldý. Dolgun 
tutunmayý hedeflemiþti. Öyle de oldu. Kývrak bir 

yanaklarýný biraz çekiþtirdi. Onlar da pembeleþti. Þimdi 
hareketle kendisini sallandýrarak yeniden ipin 

tam oldu, diye düþündü.
üzerindeki yerini aldý. Ýþte burasý, onun eviydi. 

Büyük bir heyecan ile, kendisine az önce seslenen Seyirciler bu basit hareketi bile dehþetle alkýþlýyorlardý.

kadýnýn arkasýndan karavandan çýktý. Anonsda kendi 
Pek de uzaklarda olmayan atlýkarýncanýn, neþeli 

isminin duyurulduðunu iþitti. Seyirciler az önceki 
melodisini iþitti Ubsem. Neþeliydi. Seyirciler gibi tahrik 

çýlgýnca gösteriyi hala alkýþlamakla meþguldüler. 
etmiyor, sadece neþe veriyordu. Parmaklarýnýn ucunda 

Ubsem'in geldiðini pek azý fark edebildi.
dikkatle yürümeye baþladý. Kollarýný iki yana açmýþtý ve 

Oysa defalarca denediði, son derece ilgi çekici bir neredeyse hiç sallanmýyordu. Ayaklarý çýplaktý. Ýki ayak 

giriþle dalmýþtý çadýra. Havada attýðý parendeler baþparmaðýna da pembe bir oje sürmüþtü. Bu onun 

izleyicilerin kapsama alanýna girmemiþti anlaþýlan. uðuruydu. Ayrýca bugün gerçekten de tozpembe 

Anonsu yapan adam eliyle küçük kýzý iþaret ettiðinde, görünüyordu.

anca fark edilebildi. Tribünler sahayý bir çember 

þeklinde çevirmiþti. Ubsem ise bu çemberin en 

dibindeki merdiveni çýkýyordu þimdi.

Seyircilere bakmak yok, diye düþünüyordu. Aþaðý 

bakmak yok. Anne için hiçbiri yok. Birkaç basamak 

daha…

Ama birkaç basamak daha yoktu. Çok daha fazla 

basamak vardý. En yukarý varmasý bir dakika kadar 

sürdü. Sýkýlan seyircilerin boðuk ýslýklarýna kulak 

asmýyordu. Nihayet en tepedeydi. Dönen Fincanlar 

kadar yüksekte olmalýyým, diye düþündü. Hiç de bile, 

dedi sonra kendi kendine. Fincanlar biraz daha 

yüksekte olmalýydý. Ama bu bir þeyi deðiþtirmiyordu. Ýp 

iþte önündeydi.
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Birkaç küçük adým daha attýktan sonra koþmaya her halinden belliydi. “Zaten ölecekti,” dedi. “Kanser.”

baþladý. Uçarcasýna. Ayaklarýnýn ipe dokunduðu anlar 
Diðer adam anlayýþla baþýný salladý ve elindeki siyah gözle takip edilemeyecek kadar kýsaydý. Eteði altýnda 

çantayý sarhoþa uzattý.dalgalanýrken, seyirciler coþku ile uluyordu. Ubsem'in 

sona varmadan önce yapmasý gereken birkaç hareket 
“Kârlý olmasýný umuyorum. O iþini her zaman tam daha vardý. Sonrasý bataktan çýkmak demekti. Parlak ve 

yapmýþtý. Bu gece olanlar seyircileri çýldýrtacak.”güzel günler demekti. Nispeten huzur demekti. Kýsacasý 

çok þey demekti.Hýzýný iyice alýp havada bir parende daha 
Sarhoþ adam birkaç saniye daha yalpaladý.attýktan sonra ipin altýna inerek birkaç saniye sallandý. 

Kuvvetini iyice ayarladýktan sonra ellerinden birisini 
“Üstelik kýzýnýn adý da bir daha hiç unutulmayacak. býraktý ve bu el ile bir salýncakta sallanýrmýþ gibi 

Sahi adý ne demiþtin?” zevkle iç geçirdi. “Ahh, sallanmaya baþladý. Boþta kalan eliyle de seyircilere 
seyirciler bu finale bayýlacak,” dedi.Gölgelerin içinde selam veriyordu.
bir yumruk patladý. Parayý uzatan adamýn kýrýlan çene 

kemiðinin sesi, karnavalýn neþeli müziði arasýnda Ýleri ve geri.   Gittikçe hýzlandý.
kaybolmuþtu.

Bu numarayý bir yýl önce bulmuþtu. Bir salýncakta o 
“Ubsem,” diyebildi adam.kadar hýzlý sallanýyordu ki, en sonunda iyice yükselmiþ ve 

tam bir tur atmayý baþarmýþtý. Kafasýnýn yere dik geldiði 
Küçük kýz beyaz kremaya benzettiði karýn zamanki korkusunu asla unutamayacaktý. Ama 

üzerinden ayaða kalkarken aðlamýyordu. Herhangi bir denedikçe sapkýnca ya da çocukça- bir zevk aldýðýný 
þey hissedebileceðinden de emin deðildi zaten. Kanser keþfetmiþti. Ailesinin ise hiç haberi olmamýþtý. Olsa da 
de ne demekti ki? Babasý o parayla ne alacaktý? Ýlaç pek umursamazlardý zaten. Bu hareketi tek eliyle ipin 
mý? Þarap mý? Çok lazým olmalýydý. Ama olan olmuþtu üzer inde yapabi leceðin i  daha o  zamandan 
iþte.Burada olmamasý gereken karnavalýn kalýntýlarýný biliyordu.Þimdi de biliyordu. Eðer hýzýný iyice aldýðýnda ve 
incelemeye devam etti. Kar kütleleri neredeyse her baþý yere dik bir konuma geldiðinde, eline bir elektrik 
þeyi esir etmiþ ve gözden silmiþti. Küçük kýz þoku almasaydý. Çok düþük bir voltajdý. Ama bu 
emekleyerek ileride gördüðü dev kar kütlesine doðru parmaklarýný ipten ayýrmak için yeterli olmuþtu. Ela 
yöneldi. Kütle son derece geniþ ve yüksekti. Ubsem gözleri korkuyla irice aralanýrken, o dibe doðru olan yolu 
yýðýnýn dibine vardýðýnda bunun 'o' çadýr olduðunu yarýlamýþtý bile.
düþündü. Seyircilerin coþkuyla onu alkýþladýðý çadýr. 

Ölümüne gittiði çadýr.Kafasýnýn dikine doðru gidiyordu.

Kütlenin etrafýnda dolanarak çadýrýn giriþini buldu. Ýlk defa yanlýþ yere.
Ýçeri girerken kafasýnda bazý sorular vardý. Herkesin 

gideceði yer burasý mýydý? Yolun sonu, diye tabir Kara çan seslerinin oraya.
ettikleri o þey bu muydu? Aptal bir karnaval çadýrý 

mý?Ýçeri girecek ve bunun hesabýný soracaktý. Orada Seyircilerin çadýrý doldurmasýndan dakikalar önce, 
her kim varsa, küçük yumruklarýyla ona gününü karnavalýn dýþ kýsýmlarýnda iki adam el sýkýþýyordu.
gösterecekti. Bir çadýr öyle mi? Gideceðim yer, bir 

“Para tamam deðil mi?” çadýr öyle mi?

“Tamý tamýna. Kýzýný bu sona layýk gördüðünden emin Hýrsla ve dolu dolu gözlerle çadýrýn perdesini 

misin?” araladý. Ýçeri girerken tek bir damla süzüldü 

gözlerinden.
“Sonuna kadar.”

Orada bir yerlerde, birkaç melek neþeyle Ubsem'in 
Sarhoþ adam ayakta durmakta bile zorlanýyordu. Cennet'e giriþini izliyordu.

Alkolün etkisinden deðil, yaptýðýnýn getireceði þeylerden. 

Gölgeler iki adamý da gizliyordu. Ama sarhoþun titrediði 
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People are saying that they’re happy,
I can't see that absolutely.
There is a big lie, i can see,
Just give my life to me.

They're telling about they're rich. Wrong!
This way is so so long.
At the last you'll see, how is everybody,
Just give my life to me.

You will see, we are really poor,
Candies are not sweet, they are sour.
We just live what we want to live,
Just give my life to me.

We can't live the real life,
Real life is not finishing with a knife.
In our life we are lonely,
Just give my life to me.

I'm talking about the real life, but why?
Cause i'm bored because of telling “Bye…”
From now on i don't want to cry,
Just give my life to me.

MY 

LIFE
MY 

LIFE

Salih SARI

Ýngilizce
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2012 yazýnda 8.sýnýf SBS sonucum açýklanana korkmadan kalabalýklara atýlmayý tercih ederdim. 

kadar hiç kimse bana Ýmam-Hatip'e gitme gibi bir fikir Kafamý asýl kurcalayan faaliyet meselesi idi. 
Babam Ýmam-Hatip mezunu. Anlattýðýna göre o vermedi. Bize söylenen çok çalýþýp fen lisesine 

ve arkadaþlarýnýn öðrencilik yýllarý faaliyetler içinde gitmemiz oradan da iyi bir üniversiteye yerleþip 
geçmiþti. Sürekli sohbetler yapar, toplantýlar düzenler, hayatýmýzý devam ettirmemizdi. Sürekli bu doðrultuda 
kitap okuma gruplarýna katýlýr, kendileri kitap okuma yönlendirildik ve bu amaç için çalýþtýk. Ne zaman ki 
grubu oluþtururlardý. Okul dersleriyle yetinmezlerdi. sýnavda hezimete uðrayýp puanýmý düþürdüm, o zaman 
Vakitlerini kendilerini ve baþkalarýný yetiþtirmek için yeni planlar yapmaya baþladým. Aklýma ilk gelen 6. 
kullanýrlardý. Merak ettiklerini öðrenmeye çalýþýr, sýnýftan beri aklýmýn bir köþesinde olan Sosyal 
insanlara ve Ýslam'a faydalý olmak için uðraþýrlardý.  En Bilimler'di. Tercihimi de bu doðrultuda yaptým. Lakin 
önemlisi de bunu birileri emrettiði için deðil kendi son anda babamýn da nasihatleriyle bu okula gelmeye 
istekleriyle yapýyorlardý. Bunlarý yapmalarýnda imam-karar verdim ve tercihimi deðiþtirdim. 

Beyoðlu Anadolu Ýmam-Hatip Lisesi'ni hatip ortamýnýn da büyük bir etkisi olduðunu 

kazandýðýmý öðrendiðimde hayatýmda yeni bir söylüyordu babam. Ben de bu okula gelirken bunlarý 

dönemin baþladýðýný anladým. Evimden çok uzakta hayal ediyordum. 

yatýlý bir okulda eðitim görecektim.  Daha önce hiç 

görmediðim, Türkiye'nin deðiþik yerlerinden gelmiþ 

insanlarla ayný odada yaþayacaktým. Üzüldüðümde 

yanýmda ailem deðil, arkadaþlarým olacaktý. 

Sevinç ler imi  a i lemle deði l  arkadaþlar ýmla  

paylaþacaktým. Hastalandýðýmda yanýmda annem 

olmayacaktý. Onlarýn yerini baþkalarý alacaktý kýsacasý. 

Fakat bunlar benim kafamý çok karýþtýrmýyordu. Çünkü 

zaten kendi baþýna hareket etmeye, yardým almadan 

iþlerimi halletmeye, ailem olmadan yaþayabilmeye az 

çok alýþmýþtým. Ýþlerimi kötü bile olsa kendim yapmayý, 

düþtüðümde biri elimden tutmadan kalkmayý, 

Talha BOZ
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Arkadaþlarýmla beraber dava için çalýþacak, gerçekten mükemmeldi. Öncelikle imkânlarý 
baþkalarýna faydalý olabilmek için uðraþacaktým. harikaydý. Halý sahadan yüzme havuzuna kadar her 
Ýmam-Hatip'in bana bunu vereceðini düþünüyordum. þey vardý. Adeta buraya tatile gelmiþtik! Ýlk hafta hiç 
Bu düþüncelerle yaz tatilinin kalan kýsmýný bitirdim. ders iþlemedik. Vaktimizi okulu tanýyarak, Ýstanbul'u 
Ailemden ayrýlmakta çok zorlanmadým. Okula gezerek veya okul hakkýnda bilgilendirilerek 
babamla beraber geldim. O öðretmenlerle geçiriyorduk. Fakat aslan payýný alan aktivite 
konuþurken ben odama, daha doðrusu 11 bunlardan biri deðildi. 

Konferanslarýn söyleþilerin çoðunda arkadaþýmýn ve benim olan odaya çýktým.  
anlatýlan þey Ýmam-Hatip'ti. Ýmam-Hatiplerin Ýçeri girdim. Ýþte ailemin yokluðunu ilk 

ne zorluklarla açýldýðýný, daha önce kimleri defa o zaman hissettim.  Dolabýmýn 
yetiþtirdiðini, ne zorluklarla bu günlere karþ ýs ýna  geçt im .  Ve  öy lece  
g e l i n d i ð i n i ,  b i z l e r d e n  ç o k  þ e y  kalakaldým. Þimdi ne yapacaktým. 
bekledik ler in i ,  b iz im Türkiye'y i  Hâlbuki her þeyi belirlemiþtim. Neyi 
yöneteceðimizi söylüyorlardý bize. n e r e y e  k o y a c a ð ý m ý  d a h i  
Haliyle biz de bundan etkileniyorduk. O belirlemiþtim. Fakat oraya yalnýz 
motivasyonla hepimiz okulumuza baþýma gelince hepsi gitti. Birkaç 
baðlandýk. Okulun diðer bir yönü ise dakika afalladýktan sonra kafamý 

öðretmenlerin ve öðrencilerin tamamýnýn topladým. Her þeyi belirlediðim gibi 
ayný kafa yapýsýna sahip olmasýydý. yaptým. Ailesi olmadan hareket etmeye 

Görüþlerimizi gizlemek zorunda kalmýyor alýþýk olmayan arkadaþlar bundan 
istediðimizi istediðimiz gibi konuþuyorduk. haftalarca kurtulamadýlar...  Benim 

Ayrýca herkes birbiriyle iç içeydi. Öðretmenlerle dolabýmla iþim bittiðinde babamýn da iþleri 
de arkadaþ gibiydik. Aramýzda öðrenci-öðretmen bitmiþti. Bana veda etmek için yatakhaneye geldi. Ve 
iliþkisinden çok aðabey-kardeþ iliþkisi vardý. Onlarla gitti. Odaya ilk girdiðimde olanlar tekrarlandý. Birkaç 
istediðimiz her þeyi konuþuyorduk. Babamla dahi dakika ne yapacaðýmý bilemedim.  

Okula ilk gelenlerden biriydim. Bir saat kadar konuþamayacaðým þeyleri öðretmenlerimle 
okulu gezip dolaþtýktan sonra yatakhaneye geri konuþabiliyordum.  Öðretmenlerin bu kadar iyi olmasý 
geldim. Birkaç kiþi daha gelmiþti. Ýçlerinden biriyle beni çok sevindirdi; çünkü eski okullarýmda 
hemen arkadaþlýk kurdum. Lakin çoðu kiþi ilk hafta öðretmenlerimden çok çekmiþtim.  Derken ilk hafta 
kimseyle konuþmadý bile. Ben alýþýktým. Sonraki bir bitti ve dersler baþladý. Okul çok yoðundu. Sabahlarý 
haftamýz gezilerle konferanslarla geçti. Okul bir saat Kur'an etüdünden sonra saat dörde kadar 
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Sabah erken kalkýp günde on üç derse girmek Derken ikinci sýnavlar baþladý.  Bu sefer dört deðil, tam 
on iki kiþi ayný odada yaþamak artýk hayatýmýzýn bir on bir sýnava girecektik. 

Bu da yetmezmiþ gibi çalýþmamýz gereken parçasýydý. Lakin hâlâ okula gelirken hayalini 
yerler de çok fazlaydý. Günde iki sýnava giriyorduk ve kurduðum Kurban Bayramý geldiðinde dokuz günlük 
her biri diðerinden daha zor ve anlaþýlmazdý. Sýnav uzun bir tatil ve haftalardýr görmediðimiz ailelerimize 
haftasý benim için tam bir fiyaskoydu. Notlarým iyi kavuþacak olmak çok iyiydi. Eve gidene kadar ailemi 
deðildi ve bu da yetmezmiþ gibi Kur'an dersinde de pek özlememiþtim. Açýkçasý özlemeye dahi vakit 
geri kalmýþtým. Üstelik hâlâ o sohbetler, kitap yoktu. Lakin eve gelip de onlarý gördükten sonra 
okumalarý baþlamamýþtý. Ailemi de uzun zamandýr aslýnda onlarý çok özlediðimi fark ettim. Dokuz günlük 
göremiyordum. tatil göz açýp kapayýncaya kadar geçti ve nihayet okula 

Okulun büyüsü bozulmuþtu. Artýk okulu eskisi dönüþ vakti geldi. Vedalaþma vakti geldiðinde 
kadar sevemiyordum. Adeta bir hapishane gibiydi. onlardan ayrýlacak olmak beni gerçekten çok üzdü. 
Yemek saatleri, boþ vakitleri, yatma vakitleri belli bir Geçen sefer böyle olmamýþtý; çünkü önümde 
hapishane! Ýlk dönemin sonu yaklaþtýkça artýk iþler yeni bir hayat vardý. Fakat þimdi tanýdýðým ve bildiðim 
iyice deðiþmiþti. Derslerim berbattý. Kur'an dersinde dünyaya geri dönüyordum sadece. Evet, bu sefer 
iyice gerilere düþmüþtüm. Hiçbir faaliyetim olmadýðý üzülmüþtüm. Fakat dediðim gibi ben alýþýktým. Yine de 
gibi þu hayalini kurduðum þeylerin hiçbirinin asla okula dönecek olmak beni sevindirdi. Çünkü artýk 
gelmeyeceðini düþünmeye baþlamýþtým. orada da bir ailem vardý ve onlara kavuþacaktým. Okula 

döner dönmez sýnavlar baþladý.  Bir hafta boyunca 
toplam dört sýnava girdik ve bizim eskiden sýnav 
sorusu dediðimiz þeylerin aslýnda sadece boyama 
kitabý etkinliði olduðunu fark ettik. Ömrüm boyunca 
hiç bu kadar zor sýnavlara girmemiþtim. Yine de 
notlarým kötü deðildi. Notlarýmýn hepsi ortalamanýn 
üstündeydi. Derken birkaç hafta da ayný þekilde geçti. 
Fakat hâlâ o hayalini kurduðum sohbetler toplantýlar 
baþlamamýþtý. Üstelik bindir umutla geldiðim 
Ýstanbul'u da gezemiyordum. 

Hayatým iyice tekdüzeleþmiþti. Derslere girip 
çýkmaktan baþka bir þey yapmaz oldum. Vaktimin 
çoðunu yatakhanede boþ boþ durarak geçirir oldum. 
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Her aným bir iþkence gibiydi. Her gün sanki Okulda derslere ve çalýþmaya doymuþtum. 
Tatil boyunca dinlenmek ve vaktimi film iþkence görecek gibi uyanýyor, her akþam yataða 

izleyerek geçirmek istiyordum. Fakat yine de tatil girdiðimde bir günün daha bittiði için seviniyordum.  
tamamen boþ geçmesin diye kendime ince Her alanda sonuncuydum. Artýk bu okulun diðer 
kitaplardan oluþan küçük bir program yaptým.  Tatil okullardan hiçbir farký olmadýðýný, hatta daha beter 
boyunca bu kitaplarý okumaktan baþka hiçbir þey olduðunu düþünüyordum. Ve üçüncü sýnavlar 
yapmayacaktým. Tatilin ilk iki günü boyunca film baþladý... Ömrümün en berbat, en can sýkýcý iki haftasý 
izlemekten baþka hiçbir þey yapmadým.boyunca gece gündüz çalýþtým. Yine de çalýþmamýn 

Fakat üçüncü gün, planladýðým beþ kitaptan karþýlýðýný tam olarak alamýyordum. Notlarým sadece 
birine baþladým. Kitap okumakla aram zaten iyiydi ve beni kurtarmaya yetecek þekilde geldi. 
kitap okumayý çok severdim. Fakat genelde iþe yarar Ýlk dönem bitip de eve dönme vakti geldiðinde 
kitaplar yerine macera kitaplarý okurdum. Bu sefer adeta cehennemden kurtulup cennete gidecekmiþ 
farklý bir kitap seçmiþtim. Mustafa Kutlu'dan 'Ya gibi sevindim. Yine de bunca olumsuzluða raðmen bir 
Tahammül Ya Sefer'. Kitabý bir günde bitirdim ve çok kere bile keþke buraya gelmeseydim demedim. Buna 
beðendim. Hemen o gün programýn diðer bir kitabýna ben de bir anlam veremiyordum; fakat okul hapishane 
baþladým. Ýki günde de onu bitirdim. Ýki günde bir  kitap gibi bile olsa burada olduðum için piþman deðildim. 
bitirip tatil boyunca toplan on bir kitap okudum. Tatil Yarýyýl tatili boyunca çalýþmayý düþünmüyordum. 
dönüþü bir karar verdim.

Mademki derslerim kötüydü, ben de boþ boþ 
oturmak yerine vaktimi kitapla harcayacaktým. Motive 
olmuþ ve dinlenmiþ bir þekilde maratona geri göndüm. 
Okulun yoðunluðu nedeniyle ilk hafta iki kitap okudum. 
Fakat bu iyi bir rakamdý. Çoðu öðrenci ayda bir kitap 
dahi bitirmiyordu. Sonraki hafta sayýyý arttýrdým ve 
evden getirdiðim son üç kitabý da bitirdim. Artýk kitap 
almam gerekiyordu fakat nerden alacaðýmý 
bilmiyordum. Babamýn tavsiyesiyle Ýstanbul'daki 
kitapçýlarýn merkezi olan Caðaloðlu'na gitmeye karar 
verdim. Yerini bilmiyordum fakat dediðim gibi ben 
alýþýktým. Sora sora mekâný buldum. 
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Gördüðüm rastgele bir dükkâna girdim. sýnýfça okuyup Hocamýzla beraber yorumlamaya 
Dükkân çoðu dükkânýn aksine düzenli deðildi. O an karar verdim. Kitap alma iþini üstlendim. Sürekli 
oranýn sadece kitap satma amacý taþýmadýðý baþka gittiðim kitapçýya gidip sipariþ verdim, sýnýftan para 
amaçlarýnýn olduðunu anladým. Dükkânýn sahibinin topladým. Ýki hafta sonra kitabý yorumlamaya 
vasýtasý ile iki kitap alýp çýktým. O iki kitabý dört günde baþladýk .  Ayrýca ik i  hafta önce okuldaki  
bitirdim. Tekrar kitap almak için kitapçýya gittim. Ýki hocalarýmýzdan Mustafa Yavuz Hoca'mýzýn hadis 
kitap daha alýp çýktým. Haftada iki defa oraya gitmeye sohbetine katýlmaya baþlamýþtým. Okula baþlamadan 
baþladým. Bu kadar þeye nasýl vakit bulduðumu önce hayal ini  kurduðum þeylerin çoðuna 
anlayamýyordum. Okul ikinci dönemde deðiþmemiþti. kavuþmuþtum. Ve bunu bana okul vermemiþti. Ne 
Her þey aynýydý ama nasýl oluyorsa ben birinci dönem zaman ki okuldan bir þeyler beklemeyi býrakýp kendim 
hiç vakit bulamazken þimdi hem kitap okumaya hem bir þeyler yapmaya baþladým, iþte o zaman her þey 
de gezmeye çok rahat vakit bulabiliyordum. geldi. Okul sadece bir aracýydý.  Eðer okuldan bir 

Birkaç gün sonra öðrendiðim bir söz bana þeyler ummaya devam etseydim asla hiçbir þey elde 
bunu açýkladý."Boþ adamlarýn boþ vakti olmaz." Kitap edemeyecektim.
okumanýn da etkisiyle artýk kafamda bazý düþünceler Artýk anlamýþtým. Eðer ben bir þeyler 
oluþmuþtu. Bunlarý yazmaya karar verdim. yapmazsam, emek harcamazsam kimse kolumdan 
Batýlýlaþma ile ilgili bir sayfalýk kýsa bir yazý yazdým. tutup beni kitap okumaya, sohbetlere götürmez. Eðer 
Bunu bazý arkadaþlarýma ve hocalarýma okuttum. bir þeyler baþarmak istiyorsam ummayý býrakýp 
Birkaç hatamýn dýþýnda hepsi yazýyý çok beðendi ve faaliyete geçmeliydim. Bu satýrlarý yazdýðým sýralarda 
ben de yazýmý daha yeni çýkmaya baþlamýþ okul tam üç kitap okuma grubunun üyesiyim. Haftada en 
gazetesine göndermeye karar verdim.  Yazýmý az iki kitap bitiriyorum. Ýstanbul'u geziyorum ve 
gönderdim ve onlar da yayýnlamaya karar verdiler. . arkadaþlarýmla vakit geçiriyorum. Ayný zamanda hala 
Hemen bir hafta sonra yeni bir yazý daha yazdým ve Kur'an okumaya da ders çalýþmaya da vakit 
arkadaþlarýma gösterip onlarýn eleþtirilerinden buluyorum. Siz bir þeyler yapmaya baþlarsanýz her 
faydalandýktan sonra yazýnýn yeni versiyonunu þey ayaðýnýza gelir. Hele de bu okuldaysanýz, attýðýnýz 
gazeteye gönderdim. Bunu da kabul ettiler. Her þey bir adýma on karþýlýk bulursunuz. Yeter ki iþ yapmaya 
iyi gidiyordu. Bunun yanýnda okuldaki üst sýnýflardan baþlayýn. Hayatýn test kitaplarýndan ibaret 
birinin kitap sohbeti yaptýðýný öðrendim. Katýlmaya olmadýðýnýn farkýna varýp emek harcamaya 
karar verdim. Önceden okumuþ olduðum Ya baþlarsanýz, her þey güzel olur. Ama eðer ummaya 
Tahammül Ya Sefer kitabý hakkýnda konuþacaktýk.  devam ederseniz, sadece üzülürsünüz. Durmayýn, iþe 
Eðlenceli ve faydalý bir sohbetti. Bundan sonra baþlayýn! Dergiyi elinizden býrakýn ve bir kitaba 
okunacak kitabý öðrendim ve hemen ona da baþladým. baþlayýn! Merak ettiðinizi araþtýrýn! O zaman hayat 

Ertesi hafta Ragýp Hoca'mýzýn dersinde bize güzel olmaya baþlayacak.
okumamýzý tavsiye ettiði Vahiy Kültürü kitabýný 
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harem isimli ve konulu filmler olduðunu görmekteyiz. Tarih, ne büyük bir hazine; askerlerin, politikacýlarýn, 

Haremin ne olduðu, hangi amaçla oluþturulduðu, eðitimcilerin, tarihçilerin, yazarlarýn çizerlerin ilgi ve 

görevlileri, kimlerin girip kimlerin giremeyeceði, harem malzeme alaný. Bu halkaya yakýn zamanlarda bir de 

içi kurallarý, eðitimleri, ödülleri ve cezalarý en ince senaristler eklendi, iþ tamam oldu. Eline kalemi alan, 

ayrýntýsýna kadar tarihi arþiv ve belgelerde yer kâðýdý alan, kitabý alan, silahý alan, mikrofonu alan 

almaktadýr. Tarihi filmlerin iþlevi sadece izleyicilerin herkes tarih yapmaya evet tarih yazmaya deðil tarih 

zihinlerinde bu bilgileri canlandýrmak olmalýdýr. Ancak yapmaya kalkýþýyor. Biz tarih öðretmenleri ve tarihçiler 

bu türden filmlere baktýðýmýzda verilmeye çalýþýlan istediðimiz kadar uðraþalým tarihin yönteminden, 

bilgiler ile tarihi vesikalarýn taban tabana zýt olduðu kaynaklarýn taranmasýndan, tasnifinden, tahlilinden, 

gözlerden kaçmamaktadýr. tenkidinden, terkibinden tutun da her aþamasýnýn en 
Filmler gösterime baþladýktan sonra birkaç hassas süzgeçlerden geçirilerek tabiri caizse kýlý kýrk 

saðduyulu aklýselim yazar gazete köþelerinde, TV yararak tarih yazmanýn aþamalarýný anlatýp duralým 
programlarýnda bunun böyle olmadýðýný dile getirse de öbür taraftan senaristin biri bir taþ atýyor kuyuya kýrk 
bir süre sonra bu tartýþmalar da tedavülden kalkýyor ve akýllý misali uðraþýyoruz. Doðruyu yanlýþtan ayýrmaya.
izleyicilerin zihinleri bulandýrýlarak farklý bir tarih ortaya Tabi tarih yazmaya ve yapmaya hevesli olan nesnel 

çýkarýlýp milletin geçmiþi ile baðlarý koparýlýyor. Ýþin tarihçiler dýþýndaki herkesin bir hesabý veya amacý 

ilginç yaný harem konulu filmlerin gösterime vardýr. Kimisi tarihi politik çýkarlarý için, kimisi þöhret 

baþladýktan sonra raiting rekorlarý kýrmasý. Yani bir namýna, kimisi de ekonomik çýkarlar uðruna tarih 

milletin tarihi çarpýtýlýp hakaret hatta alay ediliyor ancak yapmakta. Ancak tarihi film senaristlerinin birden fazla 

insanlar buna pirim tanýyor. Bunun sebebinin amaçlarýnýn olduðu da su götürmez bir gerçektir. Onlar 

insanlarýmýzýn tarihini filmlerden veya romanlardan ekonomik çýkar saðlama, þöhret olma, popüler olmanýn 

öðrenmeyi alýþkanlýk haline getirmesi olduðunu yanýnda tarihe farklý bir ideoloji yüklemenin de 

düþünüyorum.peþindeler. Ayrýca bu tarih tahrifçisi senaristler iç ve 
Harem konulu tarihi filmlerin dýþýndaki tarihi filmler dýþ mihraklý Osmanlý ve Türkiye düþmaný kuvvetlerin 

de berikinden geri kalmaz yanlýþlýlarla doludur. Bizim maþasýdýr lar .  Çünkü yazdýklarý  senaryolara 
tarihimiz kahramanlardan yoksun mu ki Kara Murat gibi, baktýðýmýzda asla tarihi kaynaklarla baðdaþmayan 
Tarkan gibi efsane isimlere gerek duyuyoruz? Bunlarýn bilgiler tarihmiþ gibi aktarýlmakta böylece iki farklý tarih 
yerine bir Seyit Onbaþý'yý, Ezineli Yahya'yý, Nene ortaya çýkmaktadýr. Zaten bizi de bölen hep bu ikilikler 
Hatun'u, Kara Fatma'yý beyaz perdeye aktarsak daha deðil mi?
güzel olmaz mý? Ama tarihi olmayan milletler gibi tarihi Tarihi filmlerin amacý, tarihi bilgi ve belgelerin 

filmler yaparak tarih oluþturmamýz çok garibime eksikliðini gidermek olmalýdýr. Yani film, tarihi olaylarý 

gidiyor.insanlarýn hayal edebilmesini saðlama amacýný 

taþýmalýdýr. Tarih filmlerine baktýðýmýzda genellikle 
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Amerikan veya Avustralya tarihini bu þekilde film veya romanlardan 
öðrenebilirsiniz çünkü bu ülkelerin birkaç yüzyýllýk tarihleri var ancak. 
Tarihlerini zenginleþtirme adýna “tarihi film” adý altýnda tarih yapmaktadýrlar. 
Dört bin yýllýk bir tarihi geçmiþe sahip olan hele hele bunun bin yýlýný Ýslam'ýn ve 
dünyanýn liderliðini yapmýþ olan bir milletin veya devletin tarihini hareme 
hapsedip” tarihi film” diye insanlara öðretemezsiniz.

Önceki satýrlarda bu senaryolarýn kasýtlý olarak yazýldýðýna deðinmiþtim. 
Bunu biraz açacak olursak Türkiye þu yaþadýðýmýz yýllarda mirasýna sahip 
çýkarak hafýzasý yerine gelmiþ bir insan misali geçmiþiyle baðlarýný ve 
köprülerini kurma arifesindedir. Bu eline kalem almýþ senaristler (elleri kendi 
kontrollerinde deðil) bu köprülerin kurulmamasý amacýna yönelik var güçleriyle 
çalýþmakta veya çalýþtýrýlmaktadýrlar. Çünkü tarihiyle bütünleþmiþ bir Türkiye 
çevre ülkelerin bir numaralý vârisidir. Türkiye devletinin sýnýrlarý bugünkü 
sýnýrlar olabilir ama Türk milletini sýnýrlarý bu deðildir. Suriye, Irak, Kafkasya ve 

Balkanlar Türkiye'dir. Türk yapýmý tarihi filmler bu ülkelerde de gösterilerek Osmanlý sultanlarýna hakaretler ve 
alaylar edilmekte Bakýn iþte bu topraklarý tarihte yönetmiþ insanlar aslýnda böyle þahsiyetlermiþ diye hem 
ülkemiz hem de bu ülkelerdeki insanlarýn zihinleri bulandýrýlmaktadýr.

Son olarak Amerikan veya Avrupa tarihi filmlerine efsane diye bir eleþtiri getirmiþtik. Aslýnda onlardan ders 
almamýz gerekenler de var. Mesela hiçbir Batý filminde tarihi veya dini bir þahsiyet asla hakarete veya alaya 
uðramaz. Özellikle dini þahsiyetler (papa, papaz veya rahipler) tersine büyük itibar sahibidirler filmlerde. Ne 
diyelim darýsý bizim din ve Türk büyüklerinin baþýna.

Prof. Dr. Kemal Karpat Hoca milletimizin ve tarihimizin durumunu çok güzel özetliyor. “Biz tarihe tapan 
ancak tarih bilmeyen bir toplumuz.” Hocanýn kastý herhalde ülkemizde toplumun her kesiminin tarihe meraklý 
olduðu ancak büyük bir kesimin tarihi; filmlerden, romanlardan ve birtakým kulaktan dolma bilgilerden 
öðrenmeye çalýþtýðýdýr.

Mesela hiçbir Batý filminde tarihi veya dini bir þahsiyet asla hakarete veya 
alaya uðramaz. Özellikle dini þahsiyetler (papa, papaz veya rahipler) tersine 
büyük itibar sahibidirler filmlerde. Ne diyelim darýsý bizim din ve Türk 
büyüklerinin baþýna...‘

’
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Onun ismini ilkokuldan beri hep duymuþsunuzdur. O istiklal marþý þairiydi. O Mehmet’ti,  Akif’ti.
Evet, hepimiz þu veya bu þekilde onun ismini biliyoruz, biliyoruz fakat bu ismin altýnda yatan derin manayý 

fark edebiliyor muyuz?
Kim bu Mehmet Akif? Neden öðretmenlerimiz hep onun adýný zikrediyorlar? Neden her sene onun adýna 

tören düzenliyoruz? Hiç düþündünüz mü?
Mehmet Akif’in yaþadýðý dönemde ülkemiz buhran ve acýlar içerisindeydi, vatanýmýz batýlýlaþma sancýlarý 

çekiyordu.
O, bu dönemde eðilip bükülmeden, yozlaþmanýn etkisine kapýlmadan, vatanýna ve milletine, milletinin 

deðerlerine baðlý kalarak kendini yetiþtirmeyi baþarmýþ bir aydýndý. Ayný zamanda, Ýslam’ýn hor hakir ve 

görüldüðü, kaba softa diye adlandýrýldýðý bir dönemde, “sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek!” diye 

haykýrabilecek kadar cesurdu. O, geleceðe ýþýk tutan, yol gösteren bir deniz feneri gibiydi.
Onun bir gayesi vardý, çaðlarý aþacak bir gayesi. “asým’ýn nesli, diyorlar ya… Nesilmiþ gerçek, iþte 

çiðnetmedi namusunu, çiðnetmeyecek!” diyordu.  “Asým” kavramý üzerinde duruyordu. Bizlere asým gibi 

olmayý öðütlüyordu. Peki, Asým nedir? Asým; sözlükte “temiz, doðru, iffetli kimse” anlamlarýna gelir. Asim ise 

“yalancý, kötü ahlaklý kimse” anlamýna gelir.
Burada karþýmýza çok ince ve üzerinde düþünülmesi gereken bir nükte karþýmýza çýkýyor. Yani Akif bizlere: 

“çok ufak bir nokta dahi her þeyi deðiþtirir” diyor. Ýstikametten çok az bile olsa ayrýlmayýn, bozulursunuz.” 

Diyor.
Akif, bize Ýslam ahlakýnýn en güzel örneðini gördüðümüz bir insan olmayý tavsiye ediyor.  “müslüman, 

elinden ve dilinden emin olunan kimsedir.” Hadisi þerifinde belirtilen müslüman þahsiyetini yaþatmamýz 

gerektiðini söylüyor.
Böyle söyleyen Akif, yalnýzca kuru laflarla kalmýyordu. Ayný zamanda kendisi bu þahsiyeti yaþatýyor, 

haksýzlýk karþýsýnda asla tahammül göstermiyordu.
“zalimi asla sevemem, boðarým/ boðamazsýn ki/hiç olmazsa yanýmdan kovarým!” diyordu. “festekým kema 

umirte” buyruluyor hud suresinde, emrolunduðu gibi dosdoðru ol.  Mehmet Akif’in yapmaya çalýþtýðý, bize de 

anlattýðý temel nokta budur.  Ahir zamanýn müslüman gençleri olarak, asim olmak istemiyorsak, Mehmet Akif’i 

çok iyi anlamalýyýz. Evet, onun çok miktarda eseri, çuvallar dolusu kitaplarý yok, ama Hüseyin Cahit Yalçýn’ýn 

dediði gibi, “Mehmet Akif’in en büyük eseri, kendi hayatýdýr.” Ebu Cehil’in kýtalar gezdiði bu çaðda, Mehmet 

Akif’i anlamaya en çok bizim ihtiyacýmýz var.  

EdebiyatSözüm Odun Gibi Olsun, Hakikat Olsun Tek

Fatih Alibaz DURSUN
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Bir okul binasý üzerindeki mütevazi bir tabela: Ýmam-Hatip Lisesi. Anlamýný ve önemini bilmeyenler için sadece 

dini öðretilerin yapýldýðý, gencecik beyinlerin en verimli zamanlarýnda baský altýnda tutulduðunun sanýldýðý bir yer… 

Tabi bunu diyenler 'imam' sözcüðünün karþýlýðýnýn 'önder', 'hatip' kelimesinin anlamýnýn ise 'etkili konuþan kiþi' 

olduðunu bilmeden bunu söyleyebiliyorlar. Ýçinde; dizlerine kadar günaha batmýþ bu yeni nesli kurtaracak en nadide 

insanlarýn yetiþtiðini, onlarýn Kuran'ý Kerim okuyup dinlerini en iyi þekilde yaþarken ayný zamanda pozitif ilimlerde 

de en iyi olabilmek için ilerlediklerini göremiyorlar onlar.

Oysa bir sevdadýr Ýmam-Hatip. Ýnsanlarýn duygularýnýn körelmeye yüz tuttuðu, adeta çölde bir yudum suya 

muhtaç gibi bir haldeyken 'sevgi, kardeþlik ve birlik' sloganlarýyla ortaya çýkan, çaðýmýzýn umududur bu kurum. Bir 

yurda kendi karakterini tekrar hatýrlatan bu yer gün geçtikçe daha da önem kazanmýþtýr. Öyle ki Ýmam  Hatip 

Okullarýna raðbet zamanla artmýþ, her bilinçli bireyin özellikle de ebeveynlerin çocuklarýnýn okumasýný istedikleri bir 

yer haline gelmiþtir. Tarihin her sahnesinde iyilerin karþýsýnda bir de kötülerin olduðu gibi burada da “ Kötü insanlar “ 

bunu engellemeye kalkýþmýþsalar da bu mübarek dava karþýsýnda gayretleri zayi olmuþtur. Ýçinde Ýmam -Hatip 

ruhunu yaþatan bu gençlik onlara hiçbir zaman itaat etmemiþ ve hiçbir zaman boyun eðmemiþtir. Ayette de 

emredildiði gibi onlarla apaçýk bir savaþ içerisinde olmuþtur. Nihayet bu millet içinden gelmiþ; önden giden, hayra 

davet eden iyiliði ve güzelliði emredip, kötülük ve çirkinliði yasaklayan bir toplum çýkmýþtýr. Mehmet Akif Ersoy'un 

anlattýðý “Asým'ýn Nesli” dir bu kurum, Necip Fazýl'ýn düþlediði gençliktir. Peygamberimiz zamanýnda pýrýl pýrýl genç 

sahabelerle dolu olan “Suffe” nin bir timsalidir adeta. Allah'ýn adýný yüceltme yolunda ilerlerken yaptýklarý ile Allah 

katýnda da yücelen insanlarýn mekânýdýr Ýmam  Hatip.

 Peki, nedir bu topluluðun görevi? Birilerini sandýðý gibi sadece mescitlere imam yetiþtiren bir yer midir burasý? 

Hayýr, tabiî ki. Bizim burada bahsettiðimiz Ýmam (Önder) insaný olduðu her yerde en baþta, Allah'ýn adýný yücelten ve 

bununla yücelen kiþidir. Allah rýzasý için çabaladýðý halde, emeli Ýlay-ý Kelimetullah olduðu takdirde kudretinin 

karþýsýnda hiçbir kuvvetin duramayacaðý bir güçtür bu. Buna sahip olmak isteyen kiþi elbette Allah'ýn kelamý Kur'an-ý 

Kerim'i layýký ile bilmek zorundadýr. Peygamber Efendimizin “Sizin en hayýrlýnýz Kur'an-ý Kerim'i öðrenenleriniz ve 

öðretenlerinizdir.” Hadis-i Þerifini yaþayandýr Ýmam - Hatipli. Ayrýca bu kiþi Kur'aný öðrettiði gibi anlamalýdýr da, 

anlattýðýný yaþamalýdýr.

“ Dava adamý ” derler ya hani; o olmalýdýr Ýmam  Hatipli. Ammar bin Yasir (r.a) kadar kararlý, Ebu Zer Gýfari (r.a) 

kadar davasýna baðlý, gerektiðinde Hazret-i Osman'ýn tattýðý þehadeti göze alabilecek kadar cesur olmalýdýr. Kalemi 

ile savaþtýðý gibi zamaný geldiðinde kanýný da bu yolda mürekkep yapabilmelidir. Amacý Allah'ýn buyruklarýný yerine 

getirmek, bu yoldaki ýþýðý ise sünnet olan bir kiþinin önünde hangi kuvvet durabilir ki? Gençliðini Hak yolunda tüketip, 

zamaný geldiðinde O'na gideceðini bilen bir kiþiden daha mesut kim olabilir ki? Ýþte böyle sevdalýlarýn yeridir Ýmam  

Hatip. Sýnýfta baþlayýp, Allah'ýn izni ile Cennette son bulan bir yoldur.

SINIFTAN CENNETESINIFTAN CENNETE
Kerem Ertürk

EdebiyatSýnýftan Cennete
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Marmara Üniversitesi

29 Mayýs Üniversitesi 29 Mayýs Üniversitesi

Üniversite Tanýtým Gezileri Mesleki Rehberlik 

Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi
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29 Mayýs Üniversitesi 29 Mayýs Üniversitesi

Ýstanbul Þehir Üniversitesi Ýstanbul Þehir Üniversitesi

Ýstanbul Þehir Üniversitesi Ýstanbul Þehir Üniversitesi

Üniversite Tanýtým Gezileri

* Üniversite Tanýtým Gezi resimleri tarih sýrasýna göre sýralanmýþtýr.

Mesleki Rehberlik 
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savaþ ilân ettiler.Türk tarihinin en kýsa ömürlü devleti olan 'Batý Trakya 
Balkanlar'da bu geliþmeler yaþandýðý sýrada Devleti', 25 Eylül 1913'te kurulmuþ, ama sadece 57 

iktidarda bulunan Said Paþa ve Gazi Ahmed Muhtar Paþa gün ayakta kalabilmiþti. Bulgarlar'ýn Batý Trakya'da 
kabinelerinin Balkan devletlerinin birleþtiðinden Türkleri katletmeleri üzerine Osmanlý istihbaratýnýn 
haberleri dahi yoktu. Bu yüzden býrakýn tedbir almayý, önde gelen isimlerinden olan Kuþçubaþý Eþref Bey'in 
mevcut askeri durumu bile koruyamamýþlardý. komutasýndaki 116 kiþilik birlik gizlice bölgeye girmiþ 
Rumeli'deki talimli askerlerin de savaþtan bir müddet ve Bulgar çetecilerini ortadan kaldýrarak bir devlet 
önce terhis edilmesi, Osmanlý Ýmparatorluðu'nun yaratmýþtý. Kýsa sürede güçlenen ve sýnýrlarýný 
savaþa hazýrlýksýz yakalanmasýna sebep oldu. Ordu geniþleten devlet, Batýlý ülkelerin baskýsý neticesinde 
içer is indeki  s iyas i  çek iþmeler  de Osmanl ý  ortadan kalkmýþ ve Batý Trakya, Bulgarlar'a býrakýlmýþtý.
Ýmparatorluðu'nun bu ittifak önünde aðýr yenilgiler Avrupalýlarýn 'üçü biraraya gelince devlet kurar' 
almasýnýn bir diðer sebebiydi.dediði biz Türkler, tarih boyunca yüzün üzerinde devlet 

kurmuþtuk. Kurduðumuz devletlerin içerisinde Osmanlý 
Ýmparatorluðu gibi üç kýtada 600 yýldan fazla hüküm 
sürmüþ bir imparatorluðun yanýsýra, fazla bilinmeyen ve 
sadece 57 gün süren Batý Trakya Devleti de vardý.

Uzun süre Kuzey Afrika'ya hakim olan Osmanlýlar, 
bölgedeki topraklarýný 19. yüzyýlda teker teker 
kaybetmiþler; Mýsýr'ý Ýngilizler, Tunus ve Cezayir'i ise 
Fransýzlar iþgal etmiþti. Osmanlý Ýmparatorluðu 
1911'de, Afrika'da elinde kalan son toprak parçasý olan 
Trablusgarp'ý, yani bugünkü Libya'yý Ýtalya'nýn 
iþgalinden kurtarmaya çalýþýyordu. Ýtalya ile 
Trablusgarp'ta savaþ devam ederken imparatorluk daha 
büyük bir tehlike ile karþý karþýya kalmýþtý: Osmanlý 
Ýmparatorluðu'nun ana topraklarý olan Balkanlar 
kaybedilmek üzereydi.

 BÝRLEÞÝP BÝZÝ VURDULAR
Ýkinci Abdülhamid'i devirerek iktidara gelen Ýttihad 

ve Terakki yönetimi, büyük bir siyasi beceriksizlik 
göstererek Balkan devletleri arasýndaki en büyük 
problem olan 'Kiliseler Meselesi'ni 3 Temmuz 1911'de 
bir kanunla çözmüþtü. Balkan devletlerinin birarada 
hareket etmelerini engelleyen dini mesele ortadan 
kalkýnca Karadað, Yunanistan, Sýrbistan ve Bulgaristan 
birleþerek 8 Ekim 1912'de Osmanlý Ýmparatorluðu'na 

“ KURDUÐUMUZ EN KISA ÖMÜRLÜ DEVLET, 
SADECE 57 GÜN YAÞAYABÝLMÝÞTÝ ”

“ KURDUÐUMUZ EN KISA ÖMÜRLÜ DEVLET, 
SADECE 57 GÜN YAÞAYABÝLMÝÞTÝ ”

TarihGarbi Trakya Hükümeti Mustakilesi

Yemen GÜLER
Tarih Öðretmeni
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Osmanlý ordularýnýn Balkan devletleri karþýsýnda Ýkinci Balkan Savaþý'nýn çýkmasý üzerine Bulgaristan, 

sürekli olarak geri çekilmeleri ve Edirne'nin düþme Osmanlý sýnýrýndaki kuvvetlerini batýya kaydýrmak 

tehlikesinin ortaya çýkmasý üzerine ateþkes mecburiyetinde kaldý. Durumu fýrsat bilen Osmanlý 

görüþmeleri baþladý. Fakat o sýrada muhalefette olan imparatorluðu, 19 Temmuz 1913'te batýlý devletlere 

îttihad ve Terakki yöneticileri, Enver ve Talat Beyler'in verdiði bir notayla, Ýstanbul ile Boðazlar'ýn savunulmasý 

liderliðinde hükümetin Edirne'yi düþmana teslim için Meriç'e kadar olan bölgenin elde tutulmasý 

edeceðini öne sürerek 23 Ocak 1913'te tarihe 'Babýâli gerektiðini, ayrýca Doðu Trakya'yý ellerinde bulunduran 

baskýný' olarak geçen hükümet darbesi ile yönetimi ele Bulgarlar'ýn Türkler'e eziyet ettiklerini, bu yüzden 

geçirdiler. Osmanlý ordularýnýn ileri harekâta geçeceðini fakat 

Darbe de bir çare olmadý ve 3 Þubat'ta yeniden Meric'in batýsýna geçilmeyeceðini ilân etti.

baþlayan savaþ sonunda 6 Mart'ta Yanya, 26 Mart'ta  ÇETELER, KOMUTANLIK OLDU

Edirne, 23 Nisan'da îþkodra düþtü. Bu geliþmeler Harekât kýsa zamanda neticesini verdi ve Edirne 

üzerine 30 Mayýs 1913'te Midye-Enez hattýnýn hiçbir mukavemetle karþýlaþýlmadan 21 Temmuz'da 

Osmanlý-Bulgar sýnýrý olarak Kabul edildiði Londra geri alýndý. Osmanlý Ordusu, Meric'e kadar rahatça 

Antlaþmasý imzalandý.           gelmiþ ancak ilân ettiði gibi birkaç küçük akýn dýþýnda 

Londra Antlaþmasý, Ýttihad ve Terakki için büyük bir nehrin batýsýna geçmemiþti.

prestij kaybýna sebep olmuþtu. Edirne'nin kurtarýlmasý Avrupa'nýn büyük devletleri, Midye-Enez hattýný 

vaadiyle darbe yapan Ýttihad ve Terakki, Edirne'yi geçmemesi için Osmanlý Ýmparatorluðu'na büyük baský 

elleriyle Bulgarlar'a teslim etmiþti ve üstelik yapýlan uyguluyorlardý. Bu baský semeresini verdi ve 

antlaþma, hükümet darbesinden önce yapýlmasý Ýmparatorluk üstün bir durumda olmasýna raðmen 

düþünülen antlaþma tasarýsýndan daha kötü þartlar Ýngiltere'nin ve Fransa'nýn baskýlarýyla 10 Aðustos 

içeriyordu. Ýttihad ve Terakki bu prestij kaybýný telâfi 1913'te Balkan Savaþlarý'ný bitiren Bükreþ 

etmek için çareler ararken eline büyük bir fýrsat geçti. Antlaþmasý'ný imzaladý. Antlaþma ile Meric'in 

Birinci Balkan Savaþý'nda Osmanlý Ýmparatorluðu doðusundaki topraklarýn Osmanlý Ýmparatorluðu'na ait 

karþýsýnda baþarý kazanan Balkan devletleri, elde olduðu kabul edilmiþti.

ettikleri topraklarý aralarýnda paylaþamamýþlardý. Doðu Trakya yeniden ele geçirilmiþti ama Osmanlý 

Savaþta en büyük payý alan Bulgarlar, sýnýrlarýný Ege'ye Ýmparatorluðu'nun ana topraklarýndan olan Batý Trakya 

kadar uzatýnca Balkan devletlerinin arasý açýldý ve birlik hâlâ iþgal altýndaydý. Doðu Trakya'yý kaybedince batýda 

bozuldu. Bulgaristan, elde ettiði topraklar üzerinde kalan Türkler'e çok büyük eziyetler yapmaya baþlayan 

diðer devletlerin emellerini biliyordu ve bu yüzden 23 Bu Igarlar, Batý Trakya'daki Müslümanlar'ý din 

Haziran 1913'te Sýrbistan'a, Yunanistan'a ve deðiþtirmeye zorluyorlar, kabul etmeyenleri 

Karadað'a; 10 Temmuz 1913'te de Romanya'ya savaþ katlediyorlardý.

açtý.

TarihGarbi Trakya Hükümeti Mustakilesi
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Bulgar iþgalinden kurtarýlan yerlere düzenin 

saðlanmasý için eþraftan birer kiþi yönetici olarak tayin 

edildi.

Eþref Kuþçubaþý'nýn küçük birliði, arka arkaya 

büyük baþarýlara imza atýyordu fakat Enver Paþa, 19 

Aðustos tarihli bir telgrafla Eþref Bey'e daha ileri 

gitmemesini emretti. Emir üzerine geri dönen ve 

Ortaköy'e gelen Eþref Bey, Enver Paþa'yý daha 

ilerlenmesi konusunda ikna etti. Ortaköy'de yapýlan 

görüþmeden sonra Teþkilât-ý Mahsusa Reisi Süleyman 

Askeri Bey, bazý subaylarla ve birliklerle Batý 

Trakya'daki gönüllülere katýldý, bölge halkýndan 

katýlanlarla birlikte askeri güç iyice arttý. Türkler'i 

katleden bir diðer grup olan Dimitriyef çetesi de 

yokedildi ve 31 Aðustos'ta Batý Trakya'nýn merkezi 

konumunda olan Gümülcine, 1 Eylül'de de Ýskeçe ele 
Osmanlý Ordusu'ndaki subaylar, Bulgarlar'ýn geçirildi.

zulmünü engellemek için Meric'in batýsýna yarý resmi Türk kuvvetlerinin harekatýndan rahatsýzlýk duyan 
bir kuvvetle geçilmesi teklifini ortaya attýlar ve Avrupalý devletler, Edirne'nin Türkler'de kalmasýný 
hükümete yapýlan baskýlar sonucu bu düþünce kabul Kabul ediyor fakat birliklerin daha fazla ileri gitmesini 
edildi. istemiyorlardý. Baskýlara daha fazla dayanamayan 

 Osmanlý Devleti, Avrupa baþkentlerindeki Osmanlý hükümeti de asýl amaçlarý olan Edirne'nin 
elçilerinde Bulgar zülmünü engellemek ve halký alýndýðýný ve artýk Batý Trakya'daki birliklerin geri 
korumak için bölgeye bazý küçük birl ikler dönmesini istedi. Ancak Batý Trakya'daki Türkler'i 
gönderilmesinin Meriç'i geçmek olarak anlaþýlmamasý tekrar Bulgar zulmüne býrakmak istemeyen Eþref Bey, 
gerektiðini söyledi. Birinci Balkan Savaþý'nýn aksine Süleyman Askeri Bey ve diðer subaylar bu teklifi 
ikincisinde baþarýlý olunmasý ve Osmanlýlar için manevi reddettiler, ardýndan da 31 Aðustos 1913'te Osmanlý 
deðeri büyük olan Edirne'nin alýnmasý, Ýttihad ve imparatorluðu ile tüm baðlarýný kopardýklarýný 
Terakki yönetiminin kendine olan güvenini arttýrmýþtý. açýklayarak 'Garbi Trakya Hükümet-i Muvakkatesi'nin, 

yani 'Batý Trakya Geçici Hükümeti'nin kurulduðunu ilân 
Osmanlý gizli istihbaratý örgütü olan Teþkilat-I ettiler.

Mahsusa'nýn, yöneticilerinden Eþref Beyi'in, yani Eþref 

Kuþçubaþý'nýn, 'Umum Çeteler Kumandalýðý' adý 

altýnda kurulan gayriresmi bir kuvvetle Batý Trakya'ya 

girmesine karar verildi. Birlikte, Eþref Bey dýþýnda 15 

subay ve 100 seçme er bulunuyordu. Enver Paþa, 

bölgedeki birliklere Eþref Bey'in ihtiyaçlarýnýn 

karþýlanmasý emrini vermiþ ve Eþref Müfrezesi diye 

adlandýrýlan birlik 15 Aðustos 1913'te Batý Trakya'ya 

girmiþti.

HÜKUMET ÝLAN EDÝLÝYOR

Türk askerleri Batý Trakya'ya girdiklerinde, 1200 

kiþiden oluþan Domuzciyef çetesinin Ortaköy'de 

katlettiði Türk vatandaþlarýnýn cesetleriyle 

karþýlaþmýþlardý. Katilleri cezalandýrmak için harekete 

geçen Türk birliði, 16 Aðustos 1913'te Koþukavak'a 

girdi ve çýkan çatýþmada çete yokedildi, reisleri 

Domuzciyef de esir alýndý. Domuzciyef yaptýklarýnýn 

cezasýný mahkeme edildikten sonra hayatýyla ödedi. 

Harekâtýna devam eden birlik, 18 Aðustos'ta 

Mestanlý'yý, 19 Aðustos'ta ise Kýrcaali'yi ele geçirdi ve 

‘Osmanl ý Devlet i ,  Avrupa 
baþkentlerindeki elçilerinde 
Bulgar zülmünü engellemek ve 
halký korumak için bölgeye bazý 
küçük birlikler gönderilmesinin 
Me r i ç ' i  g e çmek  o l a ra k  
anlaþý lmamasý gerekt ið in i 
söyledi.

’

TarihGarbi Trakya Hükümeti Mustakilesi
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giremeyeceði söylenmiþti. Paþa'mn Enver ve Talat 

Beyler'i araya koymasý da hiçbir iþe yaramamýþtý.

Bulgaristan ve batýlý devletler, baðýmsýz devlet 

kurulmasýný hiç hoþ karþýlamamýþlar, Osmanlý 

Ýmparatorluðu da Rusya'nýn tepkisinden çekinerek 

telaþa düþmüþtü. Yunanistan, Bulgarlar'la yaþadýðý 

problemler ve o günlerde Osmanlý Ýmparatorluðu ile 

Bulgaristan arasýndaki anlaþma çabalarýný 

engellemek için yeni hükümetten yararlanabileceðini 

düþünüyordu. Bu sebeple 2 Ekim'de Batý Trakya 

Hükümeti'ne ellerinde tuttuklarý Dedeaðaç'I Verdi ve 

hükümetle anlaþma zemini arayýp bazý vaatlerde 

bulundu.

 TEHDÝT ETTÝLER, BIRAKTIK

Birinci Balkan Savaþý'ndaki acý yenilgilerden 

sonra ele geçirilen fýrsatlar deðerlendirilmiþ, 

kaybedilen bölgelerden bir kýsmý geri alýnmýþtý. Batýlý 

devletlerin baskýlarýný engellemek için Meric'in 

batýsýna geçilmeyeceði taahhüt edilmiþ ancak Batý 

Trakya'da yaþanan Bulgar zulümlerini engellemek 

Kurulan hükümetin reisliðine Müderris Salih amacýyla 116 kiþilik gayrýresmi bir birlik, 15 

Hoca, ikinci reisliðine de Çerkez Reþid Bey Aðustos 1913'te Batý Trakya'ya geçmiþ, Bulgarlarla 

getirilmiþti. Süleyman Askeri Bey ise 'Erkân-ý yapýlan mücadeleler neticesinde ve Osmanlý 

Harbiye Reisi', yani 'Genelkurmay Baþkaný ve Ýcra Devleti'ne yapýlan baskýlarý engellemek için 

Reisi' olarak bütün kuvvet ve yetkiyi elinde Gümülcine'de geçici bir hükümet kurulmuþtu.

bulunduruyordu. Eþref Bey 'Umum Çeteler 116 kiþiyle baþlayan harekât, Osmanlý 

Kumandaný', Hüsrev Sami Bey ise 'Genel Müfettiþ' ordusundan gelen gönüllülerle ve mahalli halkýn 

olarak bu yeni devletin yönetiminde görev aldýlar. katýlýmlarýyla büyük baþarýlara imza atmýþ, 

Geç ic i  hükümet in  kuru lmasý  bask ý lar ý  hükümetin sýnýrlarý doðuda Meriç, güneyde Ege 

azaltmayýnca 25 Eylül'de geçici hükümet tam Denizi, batýda Struma-Karasu, kuzeyde Kýrcaali-

baðýmsýzlýðým ilân etti ve böylece 'Garb-i Trakya Robçoz hattýna ulaþmýþtý. Hükümet her türlü resmi 

Hükümet-i Müstâkilesi', yani 'Batý Trakya Devleti' teþkilâtýný da tamamlamýþ, sancak ve kazalara gerekli 

kuruldu. Baðýmsýzlýk ilânýný bölge halký sevinçle görevlileri atamýþtý. Devletin askeri gücü 30 bin kiþi 

karþýlamýþ, yeni devletin bayraðý Osmanlý olmakla birlikte 1913 Eylül'ünde hazýrlanan bütçede 

Ýmparatorluðu'nun bayraðý ile birlikte Batý Trakya'nýn 60 bin kiþilik ödenek ayrýlmýþtý.

her yerine asýlmýþtý. Baðýmsýz bir devlet olmanýn Bütün bu baþarýlý iþlere raðmen Avrupalý 

gereklerini de yerine getirmeye çalýþan hükümet, devletlerin, özellikle de Rusya'nýn savaþ tehdidine 

baðýmsýzlýðýn sebeplerini tüm devletlere ve bölge kadar varan baskýlarý, Osmanlý Ýmparatorluðu'nun 

halkýna ilân etmiþ, ayrýca bu haklý sebepleri dünyaya Batý Trakya Devleti'ne destek vermesini engellemiþ 

duyurabilmek için resmi bir ajans olarak Batý Trakya ve Bulgarlarla masaya oturulmasýna sebep olmuþtu. 

Ajansý'm kurmuþtu. 29 Eylül 1913'te imzalanan Ýstanbul Antlaþmasý ile 

Batý Trakya, Bulgarlar'a býrakýldý. Antlaþmaya göre 

Bölgede daha önce kullanýlan Yunan ve Bulgar Batý Trakya Devleti yöneticileri 25 Ekim 1913'e 

pullarý kaldýrýlmýþ, yerlerine Batý Trakya Hükümeti'nin kadar bölgeyi teslim edeceklerdi.

pullarý kullanýlmaya ve sýnýrlarda oluþturulan güvenlik Çok büyük emeklerle kurulan Batý Trakya Türk 

sistemiyle pasaport kontrolü yapýlmaya baþlanmýþtý. Devleti, ancak 57 gün yaþamýþ, 25 Ekim 1913'te 

Nitekim Osmanlý hükümetinin en etkili isimlerinden sona ermiþ ve en kýsa ömre sahip Türk devleti olarak 

olan Cemal Paþa, Eþref ve Süleyman Askeri Beyler'le tarihe geçmiþti.

görüþmek istediði zaman, Paþa'ya pasaportsuz 

olarak Batý Trakya Devleti'nin sýnýrlarýnýn içerisine 

Geçici hükümetin kurulmasý baskýlarý 
azaltmayýnca 25 Eylül'de geçici 
hükümet tam baðýmsýzlýðým ilân etti 
ve böylece 'Garb-i Trakya Hükümet-i 
Müstâkilesi', yani 'Batý Trakya 
Devleti' kuruldu. Baðýmsýzlýk ilânýný 
bölge halký sevinçle karþýlamýþ, yeni 
devle t i n  bay rað ý  O sman l ý  
Ýmparatorluðu'nun bayraðý ile 
birlikte Batý Trakya'nýn her yerine 
asýlmýþtý.

‘

’
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MÝLLÝ MARÞI

Ey Batý Trakyalý asil Türk çocuðu ne mutlu sana,

Sen hayat verdin kanýnla millî kurtuluþ savaþýna.

Yüce kahramanlýðýn nakþedildi cihanýn her yanýna,

Selam duruyor milletler senin þu millî bayraðýna.

Bastýðýn þu yerler senin þanlý þehitlerinle dolu.

Düþmanlar taciz edemez yüce kahramanlarýn ruhunu.

Þanlý þehitlerin sarýlmýþ kurtuluþ bayraðýna,

Bu ne ulvi þereftir gömülmek ecdad topraðýna.

Yurtta hürriyetin, istiklâlin rüzgârý esiyor,

Kahraman mücahitler þu pis esareti deviriyor.

Bu þanlý millî istiklâl savaþýndan asla dönülmez!

Karþýmýza çelik ordular da çýksa, bizi ürkütemez!

Biz, millî istiklâl için Meriç'i, Karasu'yu aþtýk,

Bütün müstevlileri ezerek, yenerek hedefe ulaþtýk.

Balkanlarda þanlý bir cumhuriyet çýðýrýný açtýk,

Ýlk defa hürriyet meþ'alesini biz yaktýk.

Bu bayrak dalgalanacak, cumhuriyet yaþayacak!

Karþýmýzdaki düþmanlar bizden ürküp kaçacak!

Binlerce yýl hür yaþayan bir milletin torunlarýyýz,

Þu steplerin kurdu, arslaný, göklerin kartalýyýz.

Mücahitlerin hamlesi her zaman fýrtýnalar andýrýr,

Savaþta heybetimizin dehþetinden düþmanlar bayýlýr.

Batý Trakya Cumhuriyeti yaþayacak, yaþayacak!

Terakkimizin karþýsýnda milletler þaþýracak!

Ey þirin Batý Trakya!... Ýþte nihayet esaretten kurtuldun,

Ey düþmanlar!... Sanmayýn savaþlardan bu millet yorgun.

Cumhuriyetin yüce bayraðý her an bu yurtta dalgalanacak,

Su bütün Batý Trakyalýlar kýyamete kadar hür yaþayacak!

TarihGarbi Trakya Hükümeti Mustakilesi
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BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ

gerçekten bir abi gibi bir baba gibi ilgilendi ve beni Es-Selamu Aleyküm ve rahmetullahý ve berakatühu
düþtüðüm her kuytudan ve karanlýktan çýkardý. Ve tabi 
Mahmut YELEK Hocam. Kendi ailesinden daha çok Beyoðlu Anadolu Ýmam-Hatip lisesi 2010 yýlý ilk 
bizimle beraberdi, her adýmýmýzda bizi hiç yalnýz mezunlarýndan olma þerefini bana nasip eden Yüce 
býrakmadý ve bizlere yöneticiliði ve babalýðý öðretti. Rabbime Hamd-ü Senalar olsun. Ve yine O'nun (c.c.) 
Timur DEMÝR, Murat KELÝKLÝ, Levent DEMÝREL, Ýshak Resülu Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) salat ve selamlar 
AYDIN, Vedat KARAÝSMAÝLOÐLU ve daha nice olsun.
hocalarýmýz bizlerle hep beraberlerdi. Ragýp Hocamýn da Beyoðlu Anadolu Ýmam-Hatip Lisesi bir proje olarak 
Mahmut Hocamýn da adeta huzurlarýnýzda hiç baþlamýþ ve çizgisinden uzaklaþtýrýlmaya çalýþýlan 
öptürtmedikleri ellerinden saygýyla öperim.Ýmam-Hatip Liselerine yeni ufuklar yeni hedefler 

12. sýnýfa geldiðimizde her birimizde ayný kazandýrmak ve Ýmam-Hatiplerden beklenen ve 
heyecan vardý týpký diðer lise son öðrencilerihatta özlenen nesli yeniden ortaya çýkarma 

gibi. Fakat ve pek tabii bizim onlardan yolunda büyük bir adým olarak baþlamýþ ve 
bir farkýmýz vardý: Biz Beyoðlu Anadolu bu amaca ulaþmak için ilerleyen bir Eðitim 

Ýmam-Hatip Lisesive Öðretim merkezidir. Bu misyon ve 
Öðrencileriydik. 2 yýl YGS Ve LYS vizyon üzere ilerlerken ilk adýmý 

sýnavlarýna hazýrlanýyorduk. Eðitimde Ýstanbul Ýmam-Hatip Lisesi Anadolu 
hocalarýn etkisi tartýþýlmaz bir hoca bölümü öðrencileri ve Türkiye'nin; 
kendi dersini isterse öðrencilerine Kars, Düzce, Urfa, Diyarbakýr, Bursa, 
sevdirebilir ayný zamanda nefret de Adýyaman, Iðdýr, Konya, Erzurum… 
ettirebilir. Biz bu noktada çok g ib i  dört  b i r  yanýndan ge len 
þanslýydýk. Hocalarýmýz yalnýzca ders öðrencilerle, rengarenk bir kadroyla, 

saatlerinde deðil diðer saatlerde de atmýþtýr. Takdir edersiniz ki bu kadar 
b i z i m l e  b e ra b e r l e r d i .  H e r  b i r  farklý kültür ve bilgilere sahip bir öðrenci 

hocamýzdan ayrý ayrý hayata ve tecrübeye kitlesiyle iþtigal olmak çok zevkli ve bir o 
dair bilgiler aldýk. Biz tam bir aileyiz desem kadar da meþakkatli bir iþtir. Fakat 

yalan söylemiþ olmam. Her hocamýzýn hocalarýmýz bizlere tam bir baba/anne 
gözünde ayrý bir ufuk ayrý bir heyecan bulduk ve þefkatiyle yaklaþtýlar ve bizi yalnýzca ilim ve bilgi 

tabii hocalarýmýzýn çabalarýný da boþa çýkarmadýk çok yönünden geliþtirmekle kalmadýlar bunun yanýnda bize 
þükür.bir bakýþ açýsý bir karakter kazandýrdýlar. Fakat en 

Büyük üzüntüler ve yeni beklentilerle mezun olduk önemlisi ufkumuzu geniþlettiler ve bize ulaþýlmasý 
fakat tamda bize verilen desteðin bittiðiniözlemle beklenen hedefler gösterdiler.

düþünüyorduk ki bizlerin karþýsýnda yeni kapýlar Ben de bu öðrenci kadrosunun Düzce ayaðýndan 
açýldý. Gittiðimiz her yerde ve kurumda Beyoðlugelen öðrencisiydim. Daha ilk olarak okulu gördüðümde 

Mezunu olduðumuzu duyanlar istisnasýz bizlerle burasýnýn çok farklý olduðunu ve beni zorlayacaðýný 
ilgilenmek istediler hala istiyorlar ve yapýyorlarhissettim. Nitekim öyle de oldu. Ýlk olarak dersler 

da. Bir Okul Bir Ekol sloganýyla yola çýkan bu eðitim zorlamýþtý beni bu durumun üstesinden gelmek çok ta 
ve öðretim kervaný hedefine ulaþmýþtý. Fakatzor deðilmiþ zamanla öðrendim. Lakin fikri ve duygusal 

durmadýk durmayýz da. Necip Fazýl gibi:”Yarýn elbet olarak kendimde anlam veremediðim birçok deðiþiklik 
bizim elbet bizimdir. Gün doðmuþ gün batmýþ ebet oluyordu sanki içim geniþliyordu. Ben eski ben olmaktan 
bizimdir.” Diyerek yolumuza her türlü sýkýntýya ve çýkmýþtým yeni bir benliðe doðru yürüyordum. Ve bu 
duruma hazýrlýklý olarak devam edeceðiz.dönemde birçok buhranlar geçirdim belki ölümlerden 

Rabbim muvaffakiyetlerimizin devamýný nasip etsin. döndüm ve nihayet refaha ve felâha kavuþtum. Tabi bu 
Amin.dönemi tek baþýma atlatmadým atlatamazdým da. Yeni 

benliðimin oluþmasýnda her yapý taþýnda emeði olan 
birileri vardý tabi. Ve bunlarýn içinde en büyük rolü 
oynayan Ragýp KÜÇÜKER Hocamdýr. Kendisi benimle 

MezunlarMezunlarýn Gözüyle

Abdurrahim Emre KARABAYIR
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Her Müslüman, toplumun ve kendi hayat þartlarýnýn edecektir. Ýnsanlar imam Mehdi (a.f)'in hükümeti 
iyi olmasý için imkân dâhilinde çalýþýp çaba sarfetmelidir. zamanýnda kaynak ve servetlerin adaletli bir þekilde 
Allah (c.c.) Kurân-ý Kerim'de þöyle buyuruyor: daðýtýldýðýna þahit olacaklar ve bu vesileyle, sadece o 

zaman savaþ ve anlaþmazlýklar sona erecektir.".O sizi yerden (topraktan) yarattý. Ve sizden orayý 
bayýndýr hale getirmesini istedi."[1] Cihat her ne þekilde; kalemle, dille veya silahla olursa 

olsun ibadettir. Ve kesinlikle halis bir niyetle yani Allah Kurân ve sünnet, insanlarýn gördüðü musibetlere 
rýzasý için ve O'nun koyduðu kanunlara uygun bir þekilde karþý kaygýsýz kalmasýný ve insanlarýn kendi özel 
ilahî hedefler uðruna yapýlmalýdýr. Özel maddî çýkarlar, yaþantýlarýnda tembel ve uyuþuk olmalarýný kýnamýþtýr. 
kiþisel, grupsal, ýrk ve millî üstünlük veya baþkalarýnýn Bunun karþýsýnda ise, kendisine ve ailesine iyi hayat 
topraklarýný iþgal ederek daha fazla güç ve servet elde þartlarý oluþturmayý ve rýzkýný kazanmasý için çalýþýp 
etmek gibi zalimce amaçlar için yapýlan çalýþmalarý, hiç çabalamayý överek Allah yolunda cihat edenlerden 
kimse cihat diye adlandýramaz. saymýþtýr. Çok önemli ve gerekli olan bu çalýþma ve 

mücadelelerden birisi de özgürlük, adalet, onur ve Aslýnda cihat, her þeyden önce mücahidin kendi 
baðýmsýzlýk gibi Allah'ýn insanlara baðýþladýðý haklarý içinde baþlamaktadýr. Dýþ dünyada, batýlýn karþýsýnda 
korumaktýr. Eðer bu haklarýn veya bu deðerlerin birisi, zafer elde etmekten emin olmak için, önce kendi 
özellikle bir millet veya bir ümmetin haklarý tehlikeye içindeki nefsanî istekleriyle savaþmalý ve Allah'a ait olan 
düþer ya da yok edilirse Müslümanlarýn bunlarý korumak kalbini her türlü þeytanî amaçlardan uzaklaþtýrarak 
ve ihyâsý çin mücadele etmeleri gerekmektedir. insanî deðerleri korumalýdýr.

Kurân-ý Kerim þöyle buyuruyor: Kurân-ý Kerim þöyle buyuruyor:
"Kendi leriyle savaþa gir iþi lenlere,  zulme "Ey, Rabbine, itaat edip huzura eren nefis! Hem 

uðradýklarýndan dolayý savaþmaya izin verildi ve þüphe hoþnut edici, hem de hoþnut edilmiþ olarak Rabbine dön. 
yok Allah'ýn, onlara yardým etmeye gücü yeter elbette. Kullarýmýn arasýna gir. Cennetime gir."[5]
Onlar öyle kiþilerdir ki; ancak Rabbimiz Allah'týr Meþhur bir rivayete göre Peygamber (s.a.a) bir gün 
dediklerinden dolayý haksýz olarak yurtlarýndan Ýslam düþmanlarýyla yapýlan savaþtan galip bir þekilde 
çýkarýldýlar ve eðer Allah, insanlarýn bir kýsmýný bir gelen ashabýna þöyle buyurdu: "Küçük cihadý 
kýsmýyla defetmeseydi, içlerinde Allah adýnýn çok tamamlayýp da, büyük cihat üzerlerine kalanlara selam 
anýldýðý manastýrlar da yýkýlýrdý, havralar da, kiliseler de, olsun!”
mescitler de ve Allah, kendisine yardým edene mutlaka Peygamber (s.a.a)'in ashabý bu söz karþýsýnda büyük yardým eder; þüphe yok ki Allah, kuvvetlidir, üstündür. bir þaþkýnlýða uðradýlar; acaba elleri silahlý düþmanlarla Onlar öyle kiþilerdir ki; onlarý yeryüzünde yerleþtirdik mi ve tehlikelerle dolu olan savaþtan daha büyük bir savaþ namaz kýlarlar, zekât verirler, iyiliði emrederler, ne olabilirdi? Peygamber (s.a.a)'den bu büyük cihadýn kötülükten vazgeçirmeye çalýþýrlar ve bütün iþlerin ne olduðunu sordular. Peygamber (s.a.a) onlara þöyle sonucu, Allah'a varýr."[2] cevap verdi:

"Hem size ne oluyor ki, Allah yolunda: "Ey Rabbimiz! "En büyük cihad nefisle olan cihattýr."Bizleri bu halký zalim olan memleketten çýkar, tarafýndan 
Buna göre nefsanî vesveselerin karþýsýnda dayanýklý bizi iyi idare edecek bir sahip ve bize katýndan bir 

olmak nefsi bütün kötülüklerden arýndýrmak en zor ve en kurtarýcý gönder" diye yalvarýp duran zayýf ve zavallý 
büyük cihattýr.erkekler, kadýnlar ve çocuklarýn kurtarýlmasý uðrunda 

Son olarak, Allah yolunda mücadele edenlerin savaþa çýkmýyorsunuz?"[3]
Kuran'da zikredilen bir takým imtiyazlarýna deðinelim:Elbette cihat kiþisel de olabilir. Ýslamî hadislerine 

"Ýman edip de hicret edip, mallarýyla, canlarýyla Allah göre, kim caný, malý, ailesi veya namusu tehlikeye 
yolunda cihat edenler, Allah katýnda en büyük dereceye düþtüðünde savunmaya geçer ve öldürülürse savaþ 
sahiptirler. Ýþte bunlar murada ermiþ olan mutlu meydanýnda þehit olmuþ bir asker gibidir.
kullardýr. Rab'leri, onlarý kendi katýndan bir rahmet, bir Zulüm ortadan kalkýncaya ve hak âþýklarýnýn ve 
rýza ve bir cennetle müjdeler ki o cennette onlar için adalet isteklilerinin hedefleri oluþuncaya dek cihat 
bitmez tükenmez nimetler vardýr. Onlar orada ebedi devam etmelidir. Kurân-ý Kerim þöyle buyuruyor:
kalýrlar. Çünkü en büyük mükâfat Allah katýndadýr."[6]"Hem bir fitne kalmayýp, din yalnýz Allah'ýn oluncaya 

--------------------kadar onlarla çarpýþýn. Vazgeçerlerse, düþmanlýk ancak 
[1]- Hûd, 61zalimlere karþýdýr."[4]
[2]- Hacc, 39,40,41

Yeryüzünde insan hayatýnýn baþlangýcýndan bugüne [3]- Nisa, 75
dek hayýr ve þerr, hak ve batýl, Allah'ýn ordularý ve [4]- Bakara, 193

[5]- Fecr, 27,28,29,30þeytanýn ordularý arasýnda sürekli bir savaþ olmuþtur. 
[6]- Tevbe, 20,21,22Ve bu mücadele dünyanýn sonuna kadar devam 

Allah Yolunda

Cihat
Etmek

Ýnceleme

Abdullah ÇÝFTLER

Allah Yolunda Cihat Etmek
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BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ

Ýnsanlar fýtratý gereði Hz. Âdem'den beri topluluk yasalara uymayan ahlaksýz bir toplum ise belki dünyada 

halinde yaþama gereði duymuþlardýr. Toplum içinde sefa sürecektir ama bu ameller onlarý ahirette gazaba 

yaþamak, insanlara bazý sorumluluk ve görevler sürükleyecektir. Ahlaksýz bir toplumun sonu, geçmiþ 

yüklemiþtir. Bu görevler toplumun selameti ve refahý zamanlarda  he lak  o lan  kav imler in  sonuna 

için oldukça önemlidir. Her dinin kendine göre emir ve benzeyecektir. Böyle rezil bir toplumun ne çevreye ne 

nehiyleri vardýr. Ýslam dinindeki emir ve nehiyler ise de kâinata bir faydasý olur.

Ahlaksýz bir toplumun oluþmasýnda birçok neden toplumun çýkarlarý için oluþturulmuþtur. Kuraný 

etkili olmaktadýr. Bu nedenlerden biride eðitimdir. Kerim'de geçtiði üzere “Ey Peygamber! Eþlerine, 

Küçük yaþlarda eðitime baþlayan çocuklar okuldan kýzlarýna ve müminlerin kadýnlarýna, dýþ elbisesiyle 

mezun olduklarýnda güya çaðdaþ(!) yenilikçi(!) ve üzerlerini sýkýca örtmelerini söyle. Bu onlarýn 

ilerici(!) oluyorlar. Bu þekilde yetiþen çocuklar topluma tanýnmalarý, tanýnýp da sýkýntýya maruz kalmamalarý için 

ýþýk tutacaklarýna yanan ýþýklarý söndürüyorlar. Þu anki en uygun olandýr. Bununla birlikte Allah çok baðýþlayan, 

eðitim sistemini uygulayanlar okullarda devletine ve çok acýyandýr.” (Ahzap  59) Bu ayet, insanlarýn sýkýntýya 

milletine baðlý bir nesil yetiþtirmek istediklerini girmemesi için oluþturulmuþ ilahi kurallardan biridir. 

söyleseler de eðitim sisteminde gerekli düzeltmelerin Ýslam topluma önem vermiþ, toplumdaki bireylerin 

yeterince yapýlmamasý ve eðitim sisteminde hala Batý'yý sýkýntýya girmemesi için bu tür yasalar koymuþtur. 

örnek almalarý neslin bozulmasýnda önemli rol Toplum bu yasalara uyduðu takdirde dünyada ve 

oynayacaktýr. ahirette Allah'ýn izniyle huzur içinde olacaktýr. Bu 

Toplumda Ahlaki Yozlaþma
Hüseyin Talha BAKAR

AhlakToplumda Ahlaki Yozlaþma
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Batý'da uygulanan karma eðitim sistemini yüzde dost olacaklardýr. Asýrlardýr bize düþmanlýk besleyen 

doksan dokuzu Müslüman olan bir topluma uygulamak Hristiyan ve Yahudiler iyi biliyorlar ki imanlý ve þuurlu 

o neslin ahlakýný ve maneviyatýný hiçe saymaktýr. Bu bir toplum asýrlardýr yapmakta olduðu gibi þimdi de 

þekilde yetiþen nesil dinine ve devletine hizmet Ýslam sancaðýný dünyanýn dört bir yanýna yaymak 

edeceðine bu deðerlere ihanet edecektir. isteyecektir. Bu cihad ruhu da Avrupa'nýn temellerini 

Maneviyatsýz bir toplumun oluþmasýndaki bir diðer sarsacak bir balyoz gibi Avrupa'nýn tepesine inecektir. 

neden de basýn ve yayýn organlarýnýn etkisidir. Avrupa da imanlý bir toplumun kendisine yapacaklarýný 

Topumlar arasýndaki iletiþim sýkýntýlarýný gidermek bildiði için mevcut toplumu sürekli þuursuzlaþtýrmak ve 

amacýyla kullanýlan iletiþim araçlarý amacýndan sapmýþ imansýzlaþtýrmak için çalýþmakta ve imkânlarýnýn 

ve toplumun maneviyatýný bozan bir kanser hastalýðýna tamamýný kullanmaktadýr.

dönüþmüþtür. Bu hastalýk hem toplumlarýn temel Avrupa basýn ve yayýn organlarýnýn bir kýsmýný ele 

taþlarýný yýkmakta, hem de toplum içindeki kaosu geçirmiþ ve kendi isteði ve yönlendirmesine uygun 

arttýrmaktadýr. yayýn yaptýrmaktadýr. Eðitim sistemini de kendi istediði 

Ülkemizde sýrf birkaç grubun menfaati için gibi uygulatýp Mus'ab bin Umeyr'leri (r.a.) Ebu Cehil'lere 

toplumun dinine ve kültürüne aykýrý yayýnlar döndürmektedir. Ebu Cehil'lerde Allah (c.c.) ý inkâr 

yapýlmaktadýr. Bir ailenin toplanýp bir film izlemesi ve edecek seviyeye gelen Batý düþüncelerini yaymakta ve 

bu filmde mahrem kýsýmlarýn bulunmasýna raðmen aile Batý'nýn hedefine ulaþmasýnda ona destek olmaktadýr. 

üyelerinden hiçbirinin istifini bozmadan izlemeye Ey iman edenler! Biliniz ki Kuran'a ve sünnete hakaret 

devam etmesi toplumdaki manevi yýpranmanýn eden, çýkarlarý için Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, 

sonuçlarýndan deðil midir? Bir kaç grubun çýkýp at Suriye'de Çeçenistan'da ve ismini bile bilmediðimiz 

sýrtýnda Tevhid bayraðýný dünyanýn dört bir tarafýna birçok Müslüman ülkede zülüm ve katliamlar yapan bu 

asmak için savaþa giden padiþahlarýmýzý bir insanlarýn düþüncelerine ve yaptýklarýna karþý durmak 

þ e h v e t p e r e s t  g i b i  g ö s t e r m e s i n e  ra ð m e n  her Müslümanýn üzerine bir görevdir. Toplumu toplum 

“Müslümaným” diyen insanlar tarafýndan izlenmesi yapan manevi ve ahlaki bütünlüktür. Biz de bir toplum 

toplumdaki ahlaki çözünmenin sonuçlarýndan deðil oluþturmak, Ýslam sancaðýný dört bir tarafa taþýyan 

midir? Avrupa'daki yaþam tarzýný ballandýra ballandýra Halid bin Velid'ler (r.a.) olmak istiyorsak kendimizi 

insanlara aktaran basýn yayýn gruplarýnýn Suriye'de düzeltmeli, dini hakkýyla yaþamalý, zalim in zulmüne 

özgürlüðü ve dini için kýyama kalkan insanlarýn dramýný engel olmalýyýz.

görmezden gelmesi, tamamýna yakýný Müslüman bir Allah'ýn selamý ve bereketi üzerinize olsun…

ülkede Ýslami þuuru azaltmayacak mýdýr? 

Osmanlýnýn torunlarý olan bu nesli, tekrar eski haline 

getirmek istiyorsak tarihimizle alay eden yayýn 

organlarýný takip etmemeliyiz. Aile içindeki huzuru 

tekrar saðlamak istiyorsak izlediðimiz televizyon 

programlarýný ona göre seçmeliyiz. 

Þuursuz, maneviyatsýz bir toplumun oluþmasýndaki 

bir diðer neden de Batý'nýn yýpratma politikasýdýr. “Ey 

iman edenler! Yahudi ve Hristiyan'larý dost edinmeyin. 

Onlar ancak birbirlerinin dostudurlar. Ýçinizden kim 

onlardan birini dost edinirse muhakkak o onlardan 

sayýlýr. Allah zulmedenleri doðru yola çýkarmaz.(Maide- 

51) ayeti gereði Hristiyan ve Yahudiler bize her zaman 

düþmandýrlar. Ancak onlarýn dinine girdiðimizde bizle 

AhlakToplumda Ahlaki Yozlaþma
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Yeþiller sarýya, maviler griye döndüðünde,
Sert rüzarar eserken, pencerenden beni gördüðünde,
En sevdiðim üç mevsimden biri gelecek
Adýnda bahar saklý
En son bahar o bahar.
Kalbimde siren sesleri çalar düþen her yaprak için
Aðlamakta bulutlarý geçer gözlerim
Yaðmurlardan özür dilerim
Ben içime aðlarým.
Boðazýn dalgalý sularýný yara yara ilerleyen bir vapur
Üst kata çýkan yolcular
Keskin bir rüzgâr üst katta
Gri bir çarþaf denizde
Ýskele her zamsnki gibi Üsküdar.
Kurumuþ yapraklar arasýnda kalmýþ tek yeþil yaprak 
yalnýzlýðý
Siyah örgü atký, uzun palto
Kalan son gazellerin rüzâra direniþleri arasýnda yürüyen 
þiirbaz
Banklar boþ; kalbler kadar
Sessiz bir gürültü, kalabalýk bir yalnýzlýk var kaldýrýmlarda.
Mevleviliðe soyunmuþ bir rüzgâr
Boþ sokaklarda dimdik lambalar
Sahici yalanlar, pembe doðrular
Renkler kahverengi, turuncu ve kýrmýzý
Tatlý bir acý, olmayana özlem var
Nefes nefes, satýr satýr hayaller
Aðaçlarýn fýsýldaþmalarýnda saklý sýrlar
Kýpkýzýl ufkun altýnda sonbahar.

                                                                                 Nârî

Þiir

G
ÜZ

Güz
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BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ'NDE

BAÞARILI BÝR ÖÐRENCÝYE BAKIN,

ONDA ÞU DAVRANIÞLARI GÖRÜRSÜNÜZ.

 

ü Ders ve etütlere  aktif katýlýmda bulunur ve en zor koþulda bile devamsýzlýk yapmamaya itina gösterir.

ü Çalýþma takviminde belirsizliðe yer yoktur.

ü ÖTS'de kendinden beklenen akademik davranýþlarý, düzenli olarak yerine getirdiði gözlenir. 

ü Saðlýklý beslenmesi gerektiðini bildiðinden, yemekhanedeki temiz ve dengeli gýdalarla beslenip vitamin ve 

mineral deðeri düþük fast food yiyeceklerden uzak durur.  

ü Verdiði sözün gereðini yerine getirir.

ü Ailesine baðlýdýr, hürmet gösterip saygýda kusur etmeme gayreti içindedir. Ana-babasýnýn hayýr dualarýný 

almaya özen gösterir. 

ü Arkadaþ seçiminde titiz davranýp, hayýrda yarýþabileceði insanlarý dost edinir. 

ü Yaþamýnda temel ve nihai bir hedefi vardýr. 

ü Gerektiðinde 'Hayýr' demekte zorlanmaz. Bu nedenle akran baskýsý yaþamaz ve gününü planlamada karar 

sahibidir. 

ü Yardým isteme ve yardým etme özelliði vardýr. Anlamadýðý konuyu sormaktan çekinmez. Öðrendiði konuyu 

kalýcý hale getirmenin en iyi yolunun o konuyu baþkasýna öðretmek olduðunu bilir.

ü Baþkalarýnýn küçük ve önemsiz bir zaman dilimi olarak gördüðü anlarý deðerlendirir.

ü  Düzenli kitap okuma alýþkanlýðý vardýr ancak rasgele okumak yerine, kitap seçimi konusunda 

öðretmenlerinin tavsiyelerini dikkate alýr.  

ü  Ders çalýþmasý için belli koþullarýn oluþmasýný beklemediðinden her ortamda çalýþabilme alýþkanlýðý 

geliþmiþtir. 

ü Beynin iþleyiþ ilkelerine uygun hareket eder. (Beynin iþleyiþ ilkeleri de neymiþ? diyenler okulumuzun 

rehberlik servisine baþvurabilirler) 

ü Ders çalýþma konusunda yoðun deðil sistemli bir tempoya sahiptir. Sosyal ve sportif aktiviteler de 

yaþamýnda önemli bir yere sahiptir.

ü  Okul kurallarýný benimsemiþtir ve bu konuda içten denetimli bir yapýya sahiptir. 

ü Elbette arada tökezler; uðraþtýðý halde bitiremediði ödevleri, bildiði halde yapamadýðý sýnavlarý olabilir. 

Baþarýnýn kumbarada para biriktirmek gibi sabýr gerektirdiðini bilir ve pes etmez, ýsrarcýdýr. Hedeflerini 

hatýrlayýp eski baþarýlarýný düþünerek yeniden harekete geçer.                            

Rehber Öðretmen
Gülçin AKBAÞ

Rehberlik
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Hafýz Kuraný hýfz eden ezberleyen gecesi Hak ile batýlý ayýran ( Furkan 1 ) Kuran'ý.
Yine unutmayalým ki ilk hafýz, ahlaký Kur'an olan gündüzü, sabahý akþamý, yemesi içmesi, oturmasý 

Efendimiz, ona benzemek çabalarýn en güzeli. O kalkmasý, aðlamasý gülmesi, derdi tasasý, ömrü 
Þöyle buyuruyor : “ Hafýzasýnda Kur'an'dan bir þey hayatý Kur'an olmuþ, Allah'ýn kelamý olmuþ, seçkin 
bulunmayan harap olmuþ ev gibidir. “ (Tirmizi) “ insan seçilmiþ insan demektir. Hafýz yürüyen Kur'an 
Kur'aný okuyunuz. Þüpnhesiz Allah, Kur'an'ý demektir. Çok zordur hafýzlýk, bir o kadar da kolay. 
ezberleyen kalbe azab etmez. “ ( Darimi ) “ Ümmetin Zordur çünkü hafýzla en çok uðraþan þeytandýr. 
en þereflileri Hamele-i Kur'an (Kur'an'ý ezberleyip Kolaydýr çünkü bu zorlu yolda, tek baþýna çýktýðý 
ona hizmet edenler ) ve geceleri ibadet edenlerdir. “ yolda hafýzýn dostu Allah'týr. Düþe kalka yol alýr hafýz. 
(Beyhaki) “Zora düþtüðünde Rabb'ine sýðýnýrsa tutar elinden, 

Hafýzlýða baþlamadan önce mahreçlerin 
yolunu açar ,  z ihnini  açar ,  ka lb in i  açar .  

oturmuþ, tecvit kaideleri iyice kavranmýþ olmalý. 
Ezberlediðinde ''bitirdim'' der hafýz, ''bitti'' der, oysa 

Mahreç ve tecvitten taviz verilmemeli. 
yeni baþlar. Asýl bittiðinde baþlayan bir görevdir Hafýzlýktan önce iyi bir yüzüne okuma çalýþmasý 
hafýzlýk. Çünkü sorumluluðu büyüktür. O öyle bir yapýlmalý. Okuyuþ akýcý ve iþlek bir hale gelmeli, 
sorumluluktur ki aslýnda sadece hafýza deðil, her sayfayý okurken zorlanýlmamalý. Bir buçuk dakikanýn 
Müslüman'a aittir, fakat bu sorumluluðun en güzel altýna inilmeli. 
örneklerini göstermek hafýza yakýþýr. Bu nedenle Hafýzlýða baþlayan kimse azimli ve kararlý olmalý.  

Abdestli, mümkünse kýbleye yönelik ezber hafýzlýðý anlamlandýrmak Kur'an ile bütünleþmek 
yapýlmalý. Ezber öncesi dua edilmeli, Allah u günümüz hafýzlarýnýn en büyük sorunudur. Hafýzlýðý 
Teala'dan hýfzýný kolaylaþtýrmasý için niyazda bitirmekle görevini bitirdiklerini düþünenler 
bulunmalý, salat ü selam getirmeli, ruhen ve manen yanýlmýþtýr.  Hafýzlýðýn kuru bir ezber olmadýðý 
ezbere hazýr olmalý.aþikardýr. Kuranýn ruhu, ezberlenen o lafýzlarda gizli. 

Manaya intikal edilecek ve Kuran'ýn ruhuyla hayata 

üflenilecek.
Peki  hafýzlýða baþlamak istediðimizde nelere 

dikkat etmeliyiz
Evvel emirde unutmayalým ki : Allah'ýn kitabýyla 

meþgulüz , Kelamullahý  hýfzediyoruz,  Yani;
Muttakilerin rehberi ( Bakara 185 ) 
Karanlýklardan aydýnlýða çýkaran ( Maide 16 )
Mü'minlere þifa ve rahmet olan ( Ýsra 81 )

BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ

Hafýzlýk

Ezberlediðinde ''bitirdim'' der 

hafýz, ''bitti'' der, oysa yeni 

baþlar. 

’
‘

Þükrü KÜÇÜK
Meslek Dersleri Öðretmeni

Hafýzlýk Yaparken

HAFIZLIK
YAPARKEN

HAFIZLIK
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Ezberlenecek sahife  önceden hocaya okunmalý, baðlanarak okunmalý.
Hafýzlýk yapýlýrken  makul bir sürede ezber sayfada dikkat edilecek zor ve müþabih kelimeler 

yapmaya odaklanmalý . Aksi taktirde ezber üzerinde durulmalý.
Ezber ;  ayet  ayet, satýr satýr birbirine uzayabilir. Bazen ezberde takýlýp kalýnýr, bu 

baðlanarak yapýlmalý ve dinletilmeli mesela durumda moral bozulmadan kýsa bir ara verilmeli.  
a) 3 satýr ezberle dinlet Mutlaka programlý çalýþýlmalý.
b) Sonraki 3 satýrý ezberle dinlet Teknolojinin imkanlarýndan yararlanýlýp her 
c) 6 satýrý birleþtir dinlet 

fýrsatta Kuran-ý kerim dinlenmeli (otobüste, 
d) 3 satýrý ezberle dinlet 

vapurda, trende, yürürken vs.) e) 9 satýrý toparlayarak dinlet 
Talebenin azmine ve ezber yeteneðine göre f) Geri kalan 6 satýrý üçer üçer ezberle dinlet, 

sayfa  verilmeli. Sadece bir Mushaf'tan ezber bütün sayfayý bitirip dinlet. 
yapýlmalý, hatalar düzeltilmesi için üzerinde Bu esnada uzatma , mahreç , tecvit veya kelime 

iþaretlenmeli. hatalarýný hoca iþaretleyip düzeltir. 
Hafýzlýk yapanlar birbirlerine yardýmcý olmalý, Ezber okunacak yer bir gün öncesinde yapýlýp 

rehberlik yapmalý. yatmadan önce okunur . Sabah namazýndan sonra  
Talebe , zaman zaman ezberle alakalý hissettiði tekrar edilip, en  az bir kiþiye dinlettikten sonra 

olumsuz düþüncelerini hocasýna açmalý ve hoca bu hocaya verilir.  
konuda kendisine yardýmcý olmalý. Ne çok  hýzlý ne çok yavaþ,  normal bir hýzla 

Hafýz beslenmesine dikkat etmeli, hafýzayý tekrar yapýlýr.  Zinde ve dinç bir kafayla, sesli bir 
güçlendirici ceviz, bal, üzüm, yumurta gibi gýdalarý þekilde ezber yapýlýr. Ezber için en güzel vakit seher 
almalý.vaktidir.

Belli aralýklarla talebe ödüllendirilip motive Hafýzlýk yaparken ayetleri veya kelimeleri 
edilmeli. Hafýzlýðýn bitiminde ise mutlaka icazet düþünerek zihinden sýraya dizecek þekilde  deðil , 
merasimi yapýlýp hafýz önere edilmeli.sayfaya baþlayýnca düþünmeden okuyabilecek 

        
þekilde ezberlemeli, ezberine akýcýlýk kazandýrýlmalý 

Haramlardan sakýnmak hafýzayý koruyacaktýr.
. Aksi halde erken unutma karýþtýrma ortaya çýkar.

Ezber yapýlan  ayet, sayfa, sure , cüz sonrasý ile 

Hafýzlýk Yaparken Hafýzlýk
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Profesör sýnýfa girip karsýsýnda duran dünyanýn en atladý. "Hayýr" dedi profesör, "Bu deneyin esas 

seçilmiþ öðrencilerine kýsa bir süre baktýktan sonra, anlatmak istediði eðer büyük taþlarý baþtan 

"Bugün Zaman Yönetimi konusunda deneyle karýþýk yerleþtirmezseniz küçükler girdikten sonra büyükleri 

bir sýnav yapacaðýz" dedi. Kürsüye yürüdü, kürsünün hiç bir zaman kavanozun içine koyamazsýnýz" 

altýndan kocaman bir kavanoz çýkarttý. Sonra, gerçeðidir. Öðrenciler þaþkýnlýk içinde birbirlerine 

kürsünün altýndan bir düzine yumruk büyüklüðünde taþ bakarken profesör devam etti: "Nedir hayatýnýzdaki 

aldý ve taþlarý büyük bir dikkatle kavanozun içine büyük taþlar?  Aileniz, eðitiminiz, hayâlleriniz, 

yerleþtirmeye baþladý. Kavanozun daha baþka taþ saðlýðýnýz, arkadaþlarýnýz, bir eser üretmek, 

almayacaðýna emin olduktan sonra öðrencilerine baþkalarýna faydalý olmak, onlara bir þey öðretmek! 

döndü ve "Bu kavanoz doldu mu?" diye sordu. Büyük taþlarýnýz belki bunlardan birisi, belki bir kaçý, 

Öðrenciler hep bir aðýzdan "Doldu" diye belki hepsi. Bu akþam uykuya yatmadan önce 

cevapladýlar. Profesör "Öyle mi?" dedi ve iyice düþünün sizin amacýnýz ne? Yani sizin 

kürsünün altýna eðilerek bir kova mýcýr büyük taþlarýnýz hangileridir; iyi karar 

çýkarttý. Mýcýrý kavanozun aðzýndan verin. Bilin ki; büyük taþlarýnýzý 

yavaþ yavaþ döktü. Sonra kavanozu k a v a n o z a  i l k  o l a r a k  

sallayarak mýcýrýn taþlarýn arasýna yerleþtirmezseniz hiç bir zaman bir 

yer leþmesin i  sað lad ý .  Sonra  daha koyamazsýnýz, o zaman da ne 

öðrencilerine dönerek bir kez daha kendinize, ne de çalýþtýðýnýz kuruma, 

"Bu kavanoz doldu mu?" diye sordu. ne de ülkenize faydalý olursunuz. Bu da 

Bir öðrenci "Dolmadý herhâlde" diye g e r ç e k t e  d e  i y i  b i r  a d a m  

cevap verdi. “Doðru" dedi profesör ve gene olamayacaðýnýzý gösterir."  Profesör, ders 

kürsünün altýna eðilerek bir kova kum aldý ve bittiði hâlde konuþmadan oturan öðrencileri 

yavaþ yavaþ tüm kum taneleri taþlarla mýcýrlarýn sýnýfta býrakarak çýktý gitti...
Bu hikâyedeki öðrencilerin þaþkýnlýðýný imam hatip 

arasýna nüfuz edene kadar döktü. Gene öðrencilerine 
lisesi öðrencilerinin yaþayacaðýný sanmýyorum 

döndü ve "Bu kavanoz doldu mu?" diye sordu. Tüm 
doðrusu… Çünkü onlar yaþamlarýnýn temel gayesinin 

sýnýftakiler bir aðýzdan "Hayýr" diye baðýrdýlar. "Güzel" 
farkýnda olup insanlýða faydalý olma çabasý içinde 

dedi profesör ve kürsünün altýna eðilerek bir sürahi su 
bulurlar kendilerini… Yaþamýnýn hedefleri belli olanlar 

aldý ve kavanoz aðzýna kadar doluncaya dek suyu 
onlarý gerçekleþtirebilmek için Zaman Yönetimi 

boþalttý. Sonra öðrencilerine dönerek "Bu deneyin 
Stratejilerine merak duymakta,  bu hikâye Zaman 

amacý neydi?" diye sordu. Uyanýk bir öðrenci hemen 
Yönetimi Becerilerinizi geliþtirme konusunda bir kapý 

"Zamanýmýz ne kadar dolu görünürse görünsün, daha 
açtýysa konuyla ilgili geniþ literatür konusunda 

ayýrabileceðimiz zamanýmýz mutlaka vardýr" diye 
rehberlik servisinden bilgi alabilirsiniz.   

Rehberlik

Gözümüzün önünde sisler olmasýn, büyük düþünen geniþ ufuklu bireyler olmak adýna kýssadan hisse hikâyeler 

sunuyoruz sizlere… Ýlk hikâyemiz okulumuzun eðitime ve öðrenciye bakýþýný hatýrlatan “Bambu Aðacý” idi. Bu 

sayýmýzda Zaman Yönetimi konusunda bir hikâyeyi sizlere aktaralým istedik. Yapacak çok iþi olup buna yetecek 

zamaný olmadýðýný düþünenler bu hikâyeyi dikkatle okumalýdýrlar. 

BÜYÜK TAÞLAR

Rehberlik Hikayeleri
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Dolarken kalbime büyük bir hüzün 
Acý veriyordu bana son sözün 
Aklýmda kalan gülen, güzel yüzün 
Gün kara, gece kara, rüya kara 

Ayrýlýrken sen yanýmdan sessizce 
Dilimde kuruyan o en son hece 
Artýk bana güneþ deðil hep gece 
Yol kara, þehir kara, derya kara 

Yoruldum, sana uzanamýyorum 
Saçýndan bir tel kazanamýyorum 
Acýsý yeter, dayanamýyorum 
Düþ kara, hayal kara, hülya kara 

KARANLIK
BÝTLÎSÎ

Hasret kalpte kilim gibi dokunan 
Hüzün yüzde kitap gibi okunan 
Vuslat canda nefes gibi solunan 
Gök kara, toprak kara, dünya kara 

Sevda ellerimde solan bir çiçek 
Kederdir sadece senden gelecek 
Gözyaþlarým yüzümden süzülecek 
Gül kara, lale kara, fulya kara 

Bitlisi der dört yaným dolu hicran 
Acýlara karþý neylesin isyan 
Mezar oldu bana bu güzel cihan 
Dert kara, deva kara, ziya kara

Karanlýk Þiir
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Beyoðlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde 2013- Dünya’da Ýngilizce, sadece bir coðrafi bölgeyle 
2014 eðitim öðretim yýlýndan itibaren Arapça aðýrlýklý sýnýrlý kalmamaktadýr. Artýk Türkiye'de çalýþma hayatý 
Ýngilizce kapsamlý “Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýfý” gereði hemen hemen tüm pozisyonlarda Ýngilizce 
bulunacaktýr. gerekmektedir. Bu nedenle bugün küresel iletiþim dili 

Ýnsanlýk tarihinin en önemli keþfi olan dil, haline gelmiþ olan Ýngilizceyi öðrenmek bir zaruret 
toplumlarýn oluþmasýnda, ilimin geliþmesinde ve halini almýþtýr. 
medeniyetlerin günümüze taþýnmasýnda önemli bir Arapça, Ýslam dininin temel kaynaðý Kur’an-ý 
unsurdur. Ýnsan dil ile düþünür ve dolayýsýyla Kerimin dili ve Ýslam coðrafyasýnda kurulan vahiy 
düþüncenin geliþmesi dile baðlýdýr. merkezli iletiþimin bir parçasý olmanýn ilk þartýdýr. Bu 

Anadilin toplum içi iletiþimi saðlamasý ve nesiller bakýmdan, baki kalacak olan Arapçayý konuþabilmek, 
arasýnda kültür taþýyýcýlýðý yapmasýnýn yanýnda anadil imam hatip lisesi menþeili her meslekten bireyin 
bir milletin kimliðini, kültürünü ve benliðini yansýtýr. ihtiyacýdýr. Ýmam hatip liseleri kurulduðu günden beri 
Fert olarak insanýn düþüncelerini ve duygularýný ifade Arapçaya verdiði önemle bu durumun farkýndalýðýný 
edebilmesi, hayatý anlamlandýrmasý ve anlatmasý ortaya koymaktadýr. Bizler için Arapça, yabancý bir dil 
açýsýndan düþünüldüðünde anadilin bireysel ve olmaktan çýkmalýdýr. Çünkü Vahyi ile birlikte oluþan 
toplumsal  olarak ne denl i  önemli  olduðu ortak medeniyetin, yani Arap olmayan Müslümanlarýn 
görülmektedir. da iletiþim dili Arapçadýr. 

Globalleþen dünyada; insanlarla teknolojik, 
ekonomik ve kültürel iletiþimin saðlanabilmesi ve 
öðrencilerimizin sosyokültürel yönden kendilerini 
geliþtirerek, dünya milletler topluluðunun seçkin birer 
üyesi haline gelebilmeleri için anadilin yanýnda ikinci 
hatta üçüncü bir dili öðrenmeleri günümüzde 
mecburiyet halini almýþtýr.

Yabancý dil konuþmaktan mahrum olan bireyler, 
küresel iletiþime dâhil olamayýp kendi kabuðunda 
yaþamak mecburiyetindedir. Günümüzde, ekonomik 
iliþkilerimizi yürütmek ve küresel iletiþimizi daha 
kolay saðlayabilmek için Arapça ve Ýngilizcenin önemi 
büyüktür.

BEYOÐLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ARTIK “HAZIRLIK”LI

Beyoðlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi 
Artýk Hazýrlýklý

Dil Öðretimi
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Arapça, günümüzde Birleþmiþ Milletlerdeki beþ yaþadýðýmýz coðrafyanýn güçlü ve lider ülkesi olan 
resmi dilden biri kabul edilmiþtir. Çünkü Arapça, 22 Türkiye’mizin ihtiyacý olan eðitimi ve donanýmý en üst 
Orta Doðu ülkesinde 200 milyona yakýn bir nüfus d ü z e y d e  k a r þ ý l a y a c a ð ý n a  i n a n d ý ð ý m ý z  
tarafýndan konuþulan, ayrýca 24 Arap olmayan öðrencilerimizin dil öðrenme konusunda bir sýkýntý 
Müslüman ülkede 1 milyara yakýn nüfus tarafýndan yaþamamalarý için gerekli baþvuru ve yazýþmalar 
kullanýlan bir dildir. Stratejik dil olarak son sonucunda, 
zamanlarda Arapça öðrenmeye dünya genelinde 
talep artmýþtýr. ì Öðrencilerin ilgi, yetenek ve baþarýlarýna 

Bizler için Arapça,  hem Ýslam’ýn kaynaklarýný g ö r e  y ü k s e k  ö ð r e t i m  p r o g r a m l a r ý n a  
doðru anlama ve anlatma, hem mesleðimizi global hazýrlanmalarýný saðlamak,
düzeyde icra etme hem de Ýslam Coðrafyasýyla ì Yabancý dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik 
saðlýklý i letiþim kurma açýsýndan olmazsa geliþmeleri izleyebilecek düzeyde öðrenmelerini 
olmazýmýzdýr. Bu anlamda Arapçaya vakýf öðrenciler temin etmek,
yetiþtirmek temel sorumluluklarýmýzdadýr.  

Beyoðlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi olarak bizler, 
Yabancý Dilde çok yönlü eðitim uygulamalarý 
içindeyiz. Öðrencilerimizin öncelikle yabancý dildeki 
durumlarýnýn tespiti Arapça ve Ýngilizce Zümreleri 
tarafýndan yazýlý ve mülakat þeklinde yapýlýyor.  Kitap 
seçimi kur sistemine uygun olarak yapýlýp dersler 
etütlerle pekiþtiriliyor. Böylece eðitim öðretim 
dönemi sonunda, yabancý dilde öðrencilerimizin 
bireysel mevcut durumlarýný yükseltmiþ oluyoruz. 

Arapça; ders müfredatý, verilen gramer ve pratik 
Arapça etütleriyle pekiþtirilmektedir. Ayrýca “Dil 
Yerinde Öðrenilir.” Prensibimiz gereðince Arapçada 
belli bir seviyeyi yakalamýþ öðrencilerimizi 2010 
yýlýndan itibaren Ürdün Amman Üniversitesindeki 2 
aylýk dil okuluna göndermekteyiz. 

Günümüz dünya gerçeklerini göz önüne alarak 

Beyoðlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi 
Artýk Hazýrlýklý

Dil Öðretimi
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olacaðýz.              

2013–2014 eðitim öðretim yýlýnda açýlacak 
olan Arapça aðýrlýklý, Ýngilizce kapsamlý yabancý dil 
hazýrlýk sýnýfýnda okulumuzun eðitim politikasýna 
uygun olarak, öðrencilerimiz karmaþýk gramer 
kurallarýna takýlmadan konuþmaya yönelik 
uygulamalarýn yoðunlukta olduðu 1 yýllýk öðretim 
sürecine dâhil olacaklardýr. Bu süreç mümkün 
olduðunca, öðrencilerimizin hazýrlýk sýnýfýnda 
öðrendikleri Ýngilizce ve Arapça pratiðini daha yoðun 
yapmalarýný saðlamak için yurt dýþý eðitim 
imkânlarýyla desteklenecektir. 

Arapça aðýrlýklý, Ýngilizce kapsamlý yabancý dil 
hazýrlýk sýnýfýnda öðretmen unsurunun çok etkili 

Amacýyla Milli Eðitim Bakanlýðý Din Öðretimi Genel olmasý dikkate alýnarak öðretmenlerin yabancý 
Müdürlüðünün 18.10.2012 tarih ve 01.02/125648 uyruklu olmalarý ve dilin anavataný olan ülkelerden 
sayýlý yazýsý ile okulumuzda 1 yýllýk Arapça aðýrlýklý ve karþýlanmalarý yapýlacak eðitimin kalitesini 
Ýngilizce kapsamlý Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýfý açýlmasý arttýracaðýna inandýðýmýzdan hazýrlýk sýnýfýnda dil 
karara baðlanmýþtýr.  eðitimi yabancý uyruklu öðretmenlerin nezaretinde 

Milli Eðitim Sistemimizde öðrencilerimiz, yabancý dil yapýlacaktýr. 
olarak Ýngilizce ile ilköðretim hatta okul öncesi Kapasitesi yüksek ve geniþ bir ufka sahip 
dönemde tanýþmaktadýr. Arapça, ancak imam hatip öðrencilerimizin, tamamladýklarý hazýrlýk sýnýfýyla 
liselerinde müfredata girdiðinden öðrencilerimiz, birlikte hiçbir þekilde ilave eðitimine ihtiyaç 
Arapça öðrenmek için Ýngilizceye oranla daha yoðun bir duymadan üniversitede akademik kariyer yapmalarý 
öðretim sürecine dâhil olmalýdýr. Bu bilinçle için gerekli ilk adýmý okulumuzda atmýþ olacaklardýr. 
öðrencilerimizin hem Arapça hem de Ýngilizceye hâkim 

Öðrencilerimiz Beyoðlu Anadolu Ýmam Hatip olabilmelerini saðlamak için okulumuzdaki hazýrlýk sýnýfý 
Lisesinde alacaklarý saðlam temelli ve pratiðe dönük Arapça aðýrlýklý ve Ýngilizce kapsamlý olacaktýr. Böylece 
yabancý dil eðitimleriyle kendilerinden beklenen yabancý dil hazýrlýk sýnýfýmýzda öðrencilerimize 
düzeyde ve uluslar arasý platformda mesleklerini Arapçadan saðlam bir temel kazandýrmanýn yanýnda 
icra edebileceklerdir. Ýngilizcedeki durumlarýný bir üst seviyeye çýkarmýþ 

Beyoðlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi 
Artýk Hazýrlýklý

Dil Öðretimi
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Ürdün yurt dýþý eðitim programý okulumuzun her oturup oradaki insanlarla muhabbet ediyorduk. 

sene düzenlediði bir organizasyondur. Bu programa Günler bu þekilde geçip gidiyordu. Ýlk geldiðimizde 

okulumuzda Arapça dersleri iyi olan öðrenciler bize garip gelen bu ülkeye alýþmýþtýk arýk. 

katýlmaktadýr. 10. , 11. ve 12. Sýnýf öðrencilerinden Sokaklarýnda rahat-rahat geziyor dillerini azda olsa 

oluþturulan bir grup öðrenci yaz tatilini Ürdün'de anlýyorduk.

geçirir. Yaklaþýk iki ay süren bu program, öðrencilerin Ve program bitti. Türkiye'ye döndük iyi bir 

okulda öðrendikleri Arapçayý tamamlayýcý bir nitelik tecrübe oldu bizim için. Farklý kültürleri görmek 

taþýr.Bizde geçen yaz bu programa katýldýk. Bu bizim ufkumuzu bir nebze de olsa geniþletti. Bu okula gelip 

için oldukça faydalý bir programdý. de bu imkândan yararlanmamak çok büyük bir 

Ürdün çok garip gelmiþti ilk gittiðimizde.  Dili, eksikliktir.  

kültürü, insaný, havasý daha birçok þeyi farklý olan bu       

ülkede geçirecektik yaz tatilimizi. Dil öðrenmek için 

de bu gerekliydi zaten. Öðreneceðimiz dilin 

kültürünü bilmek konuþulduðu coðrafyayý tanýmak 

çok önemli þeylerdir. 

Ürdün çok farklý ayný zaman da ilgi çekici bir yerdi 

bizim için. Havasýný teneffüs etmek, sokaklarýnda 

dolaþmak, sokaktaki birisiyle Arapça konuþmaya 

çalýþmak çok güzel þeylerdi. Ürdün hem yaz tatilini 

geçirebileceðimiz hem de dil öðrenebileceðimiz bir 

yerdi. Bu program inanýlmaz bir imkândý. Ama yaz 

olmasý hasebiyle çok sýcaktý Ürdün. Bu da bizi biraz 

zorluyordu. Gündüzleri fazla dýþarý çýkamýyor öðlene 

kadar üniversitede ki derslere katýlýyorduk. Gece ise 

hava serin olduðu için dýþarýda geziyor, açýk havada 

YURT DIÞI EÐÝTÝM PROGRAMI
ÜRDÜN/AMMAN
YURT DIÞI EÐÝTÝM PROGRAMI
ÜRDÜN/AMMAN

Yurt Dýþý Eðitim Programý Eðitim Programý

Esad Bakýrcý
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GÜNE BAÞLARKEN
    Sabah ezaný ile uyanýyoruz. Gün baþlýyor. Dolu dolu bir gün bizi bekliyor. Abdestimizi aldýk; 
yataðýmýzý, dolabýmýzý düzeltik. Mescitteyiz. Mescit, bence okulun en güzel ve en önemli yeri. Hafýzlýk 
yapan arkadaþlar harýl harýl çalýþýyor ve sadece onlarýn sesi mescide hakim. Namazý cemaatle kýldýktan 
sonra hepbirlikte kahvaltýya çýkýyoruz.  Kahvaltý güne baþlamada önemli bir adým. 

Beyoðlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi’nde Bir Gün 24 saatimiz
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SABAH  ve AKÞAM ETÜDLERÝ
Sabah kuran etütleri her zamanki heyecanýyla baþlamýþtý.  Tüm lise müfredatýný ezberlediðimizde daha 
9. sýnýftaydýk. Müfredatý bitirenler ise hafýzlýk yapýyor, mescidi kuran sesiyle inletmeye devam ediyordu. 
Artýk büyümüþtük. 11. Sýnýf olmak zor iþ. Etütlerde kendi programýmýz geçerli. Kendi ayaklarýmýz 
üstünde durma vakti gelmiþti ve önümüzde büyük bir sýnav vardý.
12. sýnf olmuþ ve üniverste sýnavýna büyük ölçüde hazýrdýk. Son çalýþmalarýmýzý yapýyor eksikliklerimizi 
kapatmaya çalýþýyorduk. 

Beyoðlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi’nde Bir Gün 24 saatimiz
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KÜTÜPHANE   
Araþtýrma ödevleri zordur. Ama bizim için kolay. Zengin bir kütüphanemiz var birçok kaynaða rahatlýkla 
ulaþabiliyoruz. Kitap okumayý seven arkadaþlar için de zengin bir kitaplýk mevcut. Ve sessiz bir ortam.

Beyoðlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi’nde Bir Gün 24 saatimiz
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SOSYAL FAALÝYETLER  
 Yorucu bir günün ardýndan öðrencilerin dinlenmeleri için her türlü imkanýmýz elhamdülillah mevcuttur. 
Futbol ve basketbol sahasý, yüzme havuzu ve fitness salonu  bizlere sunulan imkanlardýr. Her sene en 
az bir defa futbol ve masa tenisi turnuvalarý düzenlenir. Bu imkanlar üzerimizdeki okul yorgunluðunu 

Beyoðlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi’nde Bir Gün 24 saatimiz
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rapça gramer, emsile, bina, avamil … Ýki saat süren yolculuðun ardýndan Ürdün 

Hepsin i  öðrenmiþt ik .  Ke l ime Havalaný'na iniþ yaptýk. Çok heycanlýydýk, güneþ 

daðarcýðýmýzý geliþtirmek için bol bol henüz doðmamýþtý. Düþündüðümüzün aksine hava A
hikaye okuduk. Buna raðmen bir sýkýntýmýz vardý. serin ve sakindi.bizi bir heyet karþýladý. Ve ilk 

Konuþamýyorduk. Tam bu sýrada Ürdün programý duyduðumuz kelime ehlen (...). Artýk dilimiz 

karþýmýza çýktý. Her þey hazýr arapça dersim iyi ve arapçaydý ve Türkce bilen azýnlýktaydý.

zayýf dersim yok. Okulun bütün þartlarý tamam. 

Ürdüne gitmek için listeye ismimizi yazdýrdýk. 

Þimdi tatlý býr telaþ baþlamýþtý. Ýlk yurtdýþý gezisi, ilk 

uçaða biniþ... Bunlarýn hayalini kurarken bir anda 

gerçek olmasý biraz þaþkýnlýða neden olmuþtu. 

Pasaport, vize iþlemleri derken kendimizi hava 

alanýnda bulduk. Tanýmadýðýmýz, hayatýmýzda hiç 

görmediðimiz bir  kü l tür le ,  b ir  mi l let le  

karýlaþacaktýk. Anadan, babadan, vatandan uzak 

çok uzak yabancý bir memlekete gidiyorduk. Hem 

hüzün, hem sevinç karýþýk bir duygu... Gece 

yolculuðu yapacaktýk buna raðmen kimsenin 

uykusu yoktu. Ürdünü þimdiden hayal ediyorlardý. 

ÜRDÜN 
SERÜVENÝ

Ürdün Serüveni Gezi
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Ürdün, geceleri çok güzeldi. Serin bir havasý, 

sessiz bir ortamý vardý. Baþkent ammanda 

bulunduk bu program süresince. Hafta sonunu ( 

cuma, cumartesi) arkadaþlarla Amman'ý gezerek 

geçiriyorduk. Ürdün'e alýþmýþtýk. Bizde halktam 

bir iydik .  Di l imiz  arapçaydý .  A l ýþ  ver iþ  

yapabiliyor,hakkýmýzý savunup derdimizi 

anlatabiliyorduk. Amman bizi bizde Amma'ý 

sevmiþtik. Çatýsýz evleri, dar sokaklarý, mescidleri 

çok ilginçti. Ürdün sokaklarýnda akþama kadar 
Altý hafta ürdün üniverstesinde derslere 

geziyor, insanlarla muhabbet ediyorduk. Arapça 
katýldýk. Sýnava  girdik , üniversiteden 

pratiðini geliþtiriyorduk. 
sertifikamýzý aldýk .

Ürdün denince akla Petra gelir. Petra ve Akabe 
Ürdün'den ayrýlma vakti gelmiþti. Ýyi bir 

gezilerimiz oldu. Ürdün'ün antik þehrini ilk 
diploma notu ile dünecektik memleketimize. Bu 

yerleþim yerini gördük. Kýzýldeniz'in serin sularýna 
program ufkumuzu açmýþ dünyaya bakýþ açýmýzý 

girip çölün sýcaðýndan bir an olsun uzak kaldýk. 
deðiþtirmiþti.        

Gezdik, gördük, birçok insanla tanýþtýk, geleneksel 

yemekler yedik... Ürdün günleri böyle geçip gitti. 

Ürdün Serüveni Gezi
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