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           Öncelikle yeni eğitim-öğretim dönemimiz tüm kademelerimize hayırlı uğurlu olsun.
Suhuletle geçireceğimiz bir dönem olmasını dilerim. Eksileri ve artılarıyla 2 sayı geride
bıraktık. Bu süreçte siz değerli arkadaşlarımızın desteği ve güzel mesajları en büyük
motivasyon kaynağımız oldu. Bizler dergimizin( tüm hepimizin dergisi) hazırlıklarını yaparken
etken yönlendiricilerimiz sizler oldunuz. Göndermiş olduğunuz kıymetli yazılarınız, anılarınız,
önerileriniz ve istekleriniz neticesinde bu dergi teşekkül etti. Destek veren, okuyan, güzel
temennilerde bulunan herkese ekip adına  teşekkür ediyorum. Bu sayı genel anlamda
bağımsız olsa da ağırlıklı olarak kütüphaneler yer alacak. İslam ve tüm dünya
kütüphanelerinin mimari yapısını, tarihteki önemini ve içerilerinde bulunan kitap çeşitliliğini
sizler için derledik. Onun dışında tamamen sizlerin göndermiş olduğu yazılarla doldurduk. Bu
süreçte istediğimiz ve hedeflediğimiz şey dergimizin hepimize mal olması. Yani; "bu dergi
fakültemiz öğrencileri tarafından çıkarılıyor, bunu bizler hazırlıyoruz" diyerek ona bir kimlik
ve  süreklilik kazandırmış olacağız. Bu konuda da yine sizlerin desteğini bekliyoruz. Ek olarak
şu konuya da değinmek isterim ki; bizler siz değerli arkadaşlarımızın yazın hayatına atılmanız
ve kendinizi denemeniz için harika bir fırsat sunuyoruz. Bu konuda en ufak bir heves ve
isteğiniz varsa çekinmeden, ertelemeden içinizdeki yeteneği ortaya çıkarın ve dilediğiniz
konuda; dilediğiniz türde yazılarınızı yazıp bizlere ulaştırın.  Tüm yazılarınız bizler için çok
kıymetli  hepsini ayrı ayrı okuyup değerlendirip sırayla yayıma hazırlıyoruz.  Ben ve tüm dergi
ekibi hazırlık aşamasında severek, eğlenerek ve büyük bir heyecanla çalıştık. Sizlerin de aynı
duygularla okuyacağından şüphem yok:)
Yeni sayılarda görüşmek üzere..
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FAKÜLTEDEN NE HABER?

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür ve Sanat Kulübü öğrencilerinin, kütüphanesi

olmayan okullar için başlattığı kitap bağışı kampanyasına tüm fakülte öğrencilerinin desteğiyle

Siverek Ahmet Arif Ortaokulunda ki  öğrenciler için bir kütüphane oluşturuldu.

Umreye gidecek olan

arkadaşlarımız için

kermesler düzendi. Bizatihi

gidemesek de katkılarımızla

bizler de orada onlarla

olduk, dualarında yer aldık.

Fakültemiz kulüplerinden

olan Kültür ve Sanat

Kulübü öncülüğünde

değerli hocalarımızla

birlikte kitap

müzakereleri yapıldı. 

16. Tefsir koordinasyon

toplantısı ve Uluslararası

Hz.İbrahim (asm) ve

Nübüvvet sempozyumu

gerçekleştirildi.
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Fakültemizde 
"Son Kale Aile"
isimli panel
gerçekleştirildi.

Aydın Genç Kulübü

öncülüğünde kurulan İlahiyat

medya 'arayıştan buluşa

varmak için bizi takip edin'

sloganıyla youtube,

instagram ve twitter'da.

Fakülte temsilciliğimizin
artık bir odası var. A
blok 2. katta solda :)
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Rektörümüz Sn. Prof. Dr. M. Sabri Çelik İle

SÖYLEŞİ
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Gazete İlahiyat: Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için
teşekkür ediyoruz.Öğrencilere ve kampüsün sosyo-
kültürel aktivitelerine vermiş olduğunuz önemden
dolayı takdir ediyor,akademik geçmişinizden kısaca
bahsetmenizi rica ediyoruz.

Prof. M. Sabri Çelik: Van,1954 doğumluyum. Liseyi 1970 yılında
Van’'da bitirdim aynı yıl İTÜ Maden Mühendisliği Fakültesi’ne
girdim ve 1974’de maden mühendisi olarak mezun oldum. MEB
bursunu kazanarak, 1975’de Cevher Hazırlama Mühendisliği
alanında doktora yapmak üzere ABD’ye gittim. Yüksek lisansımı
Pennsylvania State Üniversitesinde 1977 yılında, doktoramı da
1982’de Columbia Üniversitesinden aldım. 

Askerlik vazifemi ifa ettikten sonra,1983-1988 yıllarında Suudi Arabistan King Fahd Üniversitesinin Petrol ve Mineral Bölümünde
öğretim üyesi olarak çalıştım. 1988 yılında Amerika’ya bir süreliğine Virginia Üniversitesine araştırma yapmak için tekrar gittim ve
1990’da İTÜ’ye doçent olarak döndüm. 1995’de profesör oldum. 1990’dan 2018 yılı sonuna kadar İTÜ’de öğretim üyeliği ve rektör
yardımcılığı gibi idari görevlerde bulundum.2019 yılından itibaren yaklaşık bir yıldır da Harran Üniversitemizde rektör olarak görev
yapıyorum. Akademik profilim kısaca böyle.

Gzete İlahiyat: Rektörlük hizmetinizde bir yılı geride
bıraktınız, bu bir yılı kısaca nasıl değerlendirirsiniz?

Rektör Prof. Çelik: İTÜ’de farklı idari görev tecrübelerim
olmasına rağmen, Harran Üniversitesinde, Urfa’ nın kendine has
dengeleri de dikkate alındığında geçen bu bir yıl, uzun ve zor bir
süre oldu. Kurumsallığını tam oturtamamış bir idari yapıda ve
dış etki mekanizmalarının müdahaleleri çerçevesi içerisinde
çalışma şartları da meşakkatli ve enerjinizi tüketen bir hal
alıyor.Geldiğimden beri, Üniversitemizi zorlayan şu üç ana
konuda yoğunlaştım: Kampüslerdeki kaynaşma kültürünün
geliştirilmesi, kurumsallaşma, kalite yönetim sistemlerinin tesisi,
eğitim ve araştırma konularında Türkiye üniversiteleri arasında
zirveye yerleşmek ve bulunduğumuz şehre her alanda pozitif
katkıda bulunmak. Üniversitemizin, 27 yılı doldurmasına rağmen
oldukça eksikleri olduğunu görmek ve bilmek zorundayız.
Üniversitemiz, şehir nezdinde farkındalık açısından var ile yok
arasında. Benzer duygu hocalarda ve öğrencilerde aidiyet
duygusunun oluşmaması şeklinde tezahür ediyor. “Harranlıyım,
bir markayım,benim de başarı hikâyem var” gibi, bir gurur ve
aidiyet duygusu maalesef henüz kazanılamamış. Kampüslerde
de bu hüviyet yok. En büyük kampüsümüz Osmanbey kampüsü,
şehirde 3 ayrı kampüsümüz, ilçelerde meslek yüksekokullarımız
var ama ortak bir Harran’lılık duygusunda ve aidiyet zemininde
bir türlü birleşememişiz. Bunu oluşturmak için, öncelikle
bulunduğunuz merkez yerleşkenin bir şehir hayatı ve başarı
hikâyeleri sunması gerekir. 24 saat yaşanılan bir akademik şehir
dinamizmini yaşatması gerekir.Öğrenciler ve yüksek lisans
yapan araştırmacılarımız maalesef kampüslerde yeterince vakit
geçiremiyorlar. Merkez kampüsümüzde saat 16:00’ dan sonra
hayat adeta sona eriyor. Böyle bir ortamda aynı ülkü etrafında
çalışmak,birlikte başarmak duygusu ve takım olarak kazanma
ruhu gelişemez. Hastane personelimiz dâhil yaklaşık 20.000 kişi
her gün 25 km yolu sürekli gelip gidiyor

Bu maddi manevi her türlü kayıp demektir. Dünyadaki
benzerleri gibi, bir uydu kent ve akademik cazibe merkezi
olamadığımız için sürekli kan kaybetmişiz ve kaybediyoruz. Bu
durum pek çok şeyin gelişmesini de engellediği gibi mevcut
ortamda öğrencilerin aidiyet duygusu kazanması, buraya ait
olduklarını hissetmesi ve buradaki yaşamı soluması da mümkün
olamıyor. Merkez kampüsümüzdeki yurtta kalan öğrencilerimiz
bile o havayı soluyamıyor, çünkü onlar da saat 16:00’ dan sonra
yurtlarına gidiyor ve dışarı çıkamıyorlar. Göreve başladığımdan
beri üst yönetim olarak hem hocalara hem de öğrencilere bu
havayı yaşatabilmenin gayreti içindeyiz. Tüm kampüsleri
Osmanbey'de toplamak ve Osmanbey Kampüsünü “Kampüs
Şehir “ formatına büründürme projemiz maalesef engellerle
karşılaştı ve destek görmedi. Biz, Osmanbey kampüsümüzde
personelimiz için lojman, erkek öğrenciler için yurt sorununu
çözmek için resmi girişimlerimizi yaptık, onaylanmasını
bekliyoruz. Harran Üniversitesinin özlediği yere gelebilmesi için
kampüsteki sosyal yaşamın canlanmasını ve buna bağlı olarak
kaynaşma kültürünün gelişmesini şart görüyorum.
Kampüsümüzde özellikle erkek öğrencilerimize dönük barınma
ihtiyacının karşılanmasıyla ve sosyal aktivitelerle çeşitlenecek
bir yaşam düzeyinde akademik canlılık, birlikte çalışma ruhu ve
kaynaşma ortamı çok daha hızlı bir gelişme sağlayacaktır.
Dünyadaki pek çok üniversite eğitimdeki başarısından ziyade
araştırma ve geliştirmedeki başarısıyla derecelendirme
sistemlerinde anılır. Eğitim ve öğretim hocaların asli görevidir.
İlk ve orta öğretimden farklı olarak hocalar akademik
kariyerlerini araştırmacı olarak taçlandırmak isterler. Hak
ettiğimiz yere gelebilmemiz için araştırma üniversitesi olmaya
mecburuz ve bununla ilgili birçok adımlar atıyoruz.
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Gazete İlahiyat: Harran Üniversitesinin eğitim anlayışı
hakkında neler söylemek istersiniz, burada eğitim
gören öğrencilere kazandırmak istediğiniz temel
anlayış nedir?

Rektör Prof. Çelik: Eğitim seviyesi şu an maalesef düşük,
Türkiye sıralamasında 68. sırada olması da bunun en bariz
göstergesidir. Göreve geldiğim günlerde, her ne kadar
öğrenciler pek değişiklik istemeseler de, hem öğrencilerin daha
kaliteli bir eğitim alabilmeleri hem de Harran üniversitesinin
eğitimde çıtasının yükselmesi için mevcut eğitim-öğretim
yönetmeliğinin değişmesi gerektiğini belirledik. Öğrencilerin
eğitimlerini daha ciddiye almalarını istiyoruz. Mevcut durumda
ilk haftalar, yoklamalar, vize ve final haftaları derken 14 haftalık
eğitimin büyük bir kısmı heba ediliyor. Bahar döneminde vize ve
final haftası tatili algısını kaldırıyoruz artık kütüphanelerde
gecelemek yerine 14 hafta boyunca çalışmayı esas alan bir
döneme, tüm eğitim-öğretimin izlencelerle planlandığı, bir
döneme geçiyoruz. Bundan sonra, 14 hafta boyunca ders
içerikleri, sınavlar, ev ödevi,ve proje gibi faaliyetlerin hepsi daha
ilk dersten bilinecek. Öğrencilerde kafa karışıklığına neden olan
iki farklı not sistemi de değişiyor. Eğitim-öğretimi iyileştirirken
sadece öğrencileri takviye etmenin yanı sıra hocaların da
eğitilmesi gerektiğini düşündük. Eğiticilerin eğitimi tüm
dünyada uygulanan bir yöntem. Hem daha iyi ders verme
taktiklerini hocaların öğrenmesi hem de öğrenci psikolojisini
daha iyi kavramaları için oldukça faydalı olduğu kanıtlanmış. Bu
kapsamda Eğitim Fakültesi hocalarımız tüm öğretim
elemanlarını bu eğitimden geçiriyorlar. Burada amaç öğrencilere
ezbere eğitim vermek yerine gereği kadar ilgiyi öğrencilere
sevdirerek öğretip analitik soru sorma yöntemleri ile konuların
kavrama derecesinin ölçülmesidir.

Rektör Prof. Çelik: Bilgi, birikimli bir kavram. Dünden bugüne
deneyimlenerek edinilen bir yığın. Kimimiz bu yığındaki
malzemeyi kullanır, kimimiz de bu yığına yeni parçalar ekler.Her
iki durumda da başarılı olmak için benim tavsiyem çok
çalışmak,yaptığı işi ciddiye almak,disiplinli olmak. Bunu her
platformda sürekli tekrarlıyorum;hayatın neresinde olursanız
olun, konuları analitik yaklaşımla bir proje mantığı ile ardışık
bölümlerde planlı bir yapılanmada çözmeye çalışmalısınız.
İlahiyatçı da mühendis de olsanız sorunları önce fikrini sonra bu
fikrin başarı ölçütünü geliştirmelisiniz.Projeyi yazmak,
planlamak ve gerçekleştirmek için tüm imkanları kullanarak
adım adım gerçekleştirmek sizi başarıya taşıyacaktır. Başından
beri geliştirdiğim iki sloganım var.Birincisi, zora talip olun sakın
kolaya kaçmayın. İkincisi de kendi projeniz yoksa başkasının
projesine mahkûm olursunuz. Yani oyun kurucu siz olun.
Başarının sırrı bu kadar basit. Zora talip olursanız elinizden
hiçbir şey kurtulamaz ama her işte kolaya kaçarsanız ve risk
almazsanız başarılı olmanız pek mümkün değildir. Bir an önce
dersi yarıda bırakıp gitmek isteyen veya ödevini yarım yapan
öğrenciden başarı beklemek de akılcı olmasa gerek. Kolaya
kaçmak, vizyon eksikliği ve hedefsizlik birbirini tetikleyen
başarısızlık etkenleri. Hocalarımıza, özellikle akademik hayatın
başındaki genç hocalarımıza şunu tavsiye ediyorum. 
 Önünüzdeki 30 seneyi planlayın. Bugünü veya bu yılı değil otuz
sene sonra ne yapacağınızı ve hangi konuda uzman olacağınızı
planlayın. Bir akademisyen ortalama 40 yaşında profesör
olabiliyor.Emekli olana kadar kalan otuz seneyi planlaması
gerekir aksi takdirde vakti verimli kullanması söz konusu
olamıyor. Otuz yıl sonra Göbeklitepe’'nin tüm sırlarını ortaya
koyacak bir hedef koymak ve bu hedefi başarmak için gerekli
tüm enstrümanları planlamak gerek. Mesela, İlahiyatçı hocalar
Göbeklitepe’'nin inanç konusundaki sırrını detayları ile ortaya
çıkarabilir. İlahiyatçılardan bu konuda beklentimiz var, nitekim
Fatma Hoca çalışıyor ancak bu konu geniş çerçevede ele
alınarak farklı disiplinleri de içine almalı.O projedeki başarı
kriterimiz, 12 bin yıl önce yaşayan bu insanların inanç
dünyalarını aydınlatmaktır. Tek tanrılı bir dine mi inanıyorlardı,
yoksa tabiat üstü güçlere mi?

Gzete İlahiyat: Harran Üniversitesi İlahiyat
fakültesinden ve İlahiyat fakültesi öğrencilerinden
beklentileriniz nedir?

Rektör Prof. Çelik: Fakülte fark etmiyor, tüm öğrencilerden
beklentim aynı. Üniversite eğitimini ciddiye almaları. Bir öğrenci,
mezun olduğu zaman ne yapacağını netleştirmeli, hayattaki
vizyonunu, kariyer planını ortaya koymalı, çalıştığı alanda zora
talip olup;“Ben bu ülkeye ne kazandırabilirim?” sorusuna net
cevaplar verebilmeli.Bakışı netleştirmek ve hiçbir şeyde kolaya
kaçmamak işin sırrı bu! İyi niyetli olmak her zaman olumlu
sonuç elde edeceğimiz anlamına gelmez. İyilikle de yola çıkılsa,
bunun ne olduğunu kafanızda bir kelimeye indirgememişseniz
hedefiniz belli değil demektir. Akademik olarak da 30 yılda
yapacağınızı bir cümlede açıklayamıyorsanız ve eğer yaptığınız
işi çıktıları ile birlikte bir dakikada anlatamıyorsanız, hedefiniz
kafanızda ve kurgunuzda net değil demektir. Sosyal bilimler
toplumları şekillendiren kavramlar üzerinde çalışan ve yeni
fikirler üreten disiplinlerdir. Güncel zamanı okumayan zihinler
durağan fikirler üzerinde patinaj çekmeye mahkumdurlar. 

Gazete İlahiyat: Başarılı bir akademik geçmişiniz var. 
Geçtiğimiz günlerde de bilimsel veri tabanlarında
yapılan araştırmaya göre bilimsel yayın ve atıf sayısı
olarak tüm rektörler arasında Koç Üniversitesi ve
Ortadoğu Teknik Üniversitesinden sonra üçüncü
sırada yer aldınız. Bu bizim için de, muhakkak sizin
içinde gurur verici bir durum. Sizce bilimsel
akademik başarının sırrı nedir? Bu konuda gençlere
ne tavsiye edersiniz?
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Rektör Prof. Çelik: Osmanbey kampüsünü, kentin bir cazibe
merkezi haline getirmek ve “Şehir Üniversitesi” kavramına
yakışır bir üniversite formunu yakalamak istiyorum. Bunu
sağlarken, 3000 kişilik erkek yurdu olmazsa olmazımız ve
gerçekleştirmek için sürekli çalışıyoruz. Personelimiz için 400
adet lojman yapmak istiyoruz.Bunlar bizim fiziki ihtiyaçlarımız
ancak, bunlar olmadan kısa sürede bu dönüşümü sağlayamayız.
Osmanbey kampüsünün canlandırılmadığı ve cazibe merkezi
oluşturulmadığı, hocaların ve öğrencilerin kampüste,
laboratuvarlarda ve kütüphanede 24 saat yaşadığı ve çalıştığı
bir format yakalanmadığı sürece bizim kalıcı bir başarı elde
etmemiz zor görünüyor. Türkiye olarak bu üniversitelerimizin
genel problemi.  Bunun dışında bir diğer hedefim akademik
araştırmalarda zirvede olmak ve kalite yönetim sistemleri ile
bütün öğrenci, idari ve akademik personelin kalite yönetim
sistemiyle yönetildiği kurumsallaşmasını tamamlamış bir sistem.
Eğitimin en azından belli bir seviyeye geldiği, her şeyin usulüne
göre yapıldığı herkese mesafenin aynı olduğu, liyakatin
öncelendiği, herkesin bunu içselleştireceği bir anlayışa sahip
olduğu, rekabete dayalı çalıştığı üretken bir ortam. Bunu da
kalite yönetim sistemleriyle perçinleyeceğiz.

Gazete İlahiyat: Harran üniversitesinin 2020
projelerinden bahseder misiniz? Bu yıl içerisinde
gerçekleştirmek istediğiniz en önemli şey nedir?

Gazete İlahiyat: Kıymetli vaktinizden ayırıp bizleri
misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.
Gerçekleştirmek istediğiniz hedefler Üniversitemizi
arzu ettiğimiz yere getirecektir. Bizler de İlahiyat
fakültesi
olarak bu hedeflerin gerçekleşmesi için elimizden
geleni yapacağız inşallah.

Rektör Prof. Çelik: Ben teşekkür ederim başarılı yayınlar
dilerim. 
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       Yeryüzünde bulunmuş hiçbir kanıtı olmayan,
laboratuvarda doğrulanmış hiçbir örneği bulunmayan
bir iddianın bilimselliğinin gerçekten tartışılması
gerekmektedir. Bilim camiasında, özellikle de fen
bilimleri ile ilgili konularda  kabul görmüş bir kural
vardır; evrende veya laboratuvarda incelenemeyen ve
örneğine rastlanılmayan hiçbir konu bilimsel olarak
kabul edilmez. Özellikle de tesadüfün bilimsel
çalışmalar için hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Zira
yapılan her bir çalışma için istatistiksel analiz istenir.
Yani yapılan çalışma veya bulunduğu iddia edilen her
bir veri, hem tekrarlanabilir hem doğrulanabilir
olmalıdır. Tekrarı olmayan ve karşılaştırıldığı pozitif
veya negatif kontrol grubuna göre anlamlı bir farklılık
ifade etmeyen sonuçlar kıymetsizdir ve bilimsel bir
değer taşımamaktadır. Örneğin ben A maddesinin -
70 °C ve 100 °C atmosfer basınç altında fiziksel
halinin sıvı olduğunu iddia etsem ve bunu laboratuvar
ortamında da gözlemlemiş olsam, eğer aynı şartlar
altında o maddenin sıvı olduğunu tekrar tekrar
gösteremezsem , yani istatistiksel olarak anlamlı bir
sonuç veremezsem gözlemimi değerlendirecek olan
hakem heyeti, benim yanılmış olduğuma
hükmedecektir.
-Ya gerçekten iddia ettiğim şartları sağlayamadığıma,
-Ya test ettiğim madde ile iddia ettiğim maddenin
aynı olmadığına
-Ya da ortamda aynı anda farklı bir madde bulunup
deneyimin sonucunu saptırdığına vs. kanaat
getireceklerdir.
İşte aynen bunun gibi; A türünün B türüne dönüştüğü
(evrimleştiği) iddiasını, çevresel etmenler sonucu
geçirilen mutasyonlarla açıklamaya çalışan bir
evrimciden aynı çalışmalar niçin istenilmiyor?
Böyle bir dönüşümün olduğuna dair hiçbir kanıt
olmadığı halde, öyle olduğuna dair yapılan iddia
kendisini ispatlayana kadar iddia olarak kalmaya
devam etmelidir.

Bilim KöşesiEvrimci Görüşte 
Bilimsellik/İnançsallık
Karmaşası-1
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Doktor Öğretim Üyesi Kasım TAKIM

İspatı olmadığı halde öyle olduğuna kanaat getirmek;
ya öyle olması gerektiğine dair bir zaruret ve
alternatifsizlikten dolayı kabullenme, ya da öyle
olmasını dilemekten başka ne olabilir? Eğer birincisine
alternatif bir iddia sunulsa, yani ''Hayır türlerin
farklılığı birbirinden dönüşüm şeklinde değil, her bir
tür evvela farklı farklı ve bir anda varlık sahasına çıktı
ve nesilleri devam ederek bu güne kadar geldi. ''
denilse ve kişi bu iki ispatsız iddianın birisini tercih
ederse bu inanç meselesi olmaktan öteye gidebilir mi?
 Halbuki ikinci tercih için daha güçlü işaretler de
mevcuttur, yani; türlerin bir anda ortaya çıktığına en
büyük işaret ise kambriyen patlaması ve ara geçiş
formlarının olmamasıdır. Üstelik halihazırda her bir
canlının eksiksiz bir DNA programı üzerine inşa
edildiği gözümüzün önünde cereyan etmektedir. Bu
gün böyle olan bir şeyin, başlangıcında da aynı şekilde
olmaması kabil midir? Yani önce gen programı, usta
ve akıllı bir tasarımcı tarafından çizilip, bu program
üzerine vücudu inşa edilmiştir iddiası akla, mantığa,
kalbe ve vicdana daha yakın değil midir?
 Öyle ise evrimcilerin kendilerini bilimsel olarak görüp,
tevhid ehlini bağnazlıkla suçlamaları Jakoben
bakışlarından kaynaklanan büyük bir yanılgıdan ibaret
olmalıdır.



 
الٓٓم۠ ﴿١﴾ ُغِلَبِت الرُّوُمۙ ﴿٢﴾ ٓفي اَْدنَى اْالَْرِض َوُهْم ِمْن بَْعِد َغلَِبِهْم َسَيْغِلُبوَنۙ

 
• Elif Lâm Mîm
• (Asr-ı Saadet’te ve Mekke Döneminde yapılan bir savaşta) Rum (orduları İranlılar karşısında) yenilgiye
uğradı (mağlup edildi).
• (Bu olay) Dünya'nın en alçak yerinde (meydana gelmişti). Ama onlar, (İran Mecusilerine bu
mağlubiyetlerinden) yenilgilerinden sonra (tekrar Perslerle savaşıp bu sefer galip gelecek) onları
yeneceklerdir.
 
Mekkeli müşriklerin sevinçli günüydü, kitap ehli (Hristiyan) olan Rumlar mağlup olmuş, müşrik olan Persler
ise gâlip gelmişti. Müşrikler bunu Müslümanlara karşı dillendirip alay ediyor ve “sizin gibi kitap ehli olan
kardeşleriniz yenildi, biz de sizi onlar gibi yeneceğiz” diyorlardı.
Ve zalimlerin sevinçlerini kursağında bırakacak ayet vahyolunmuştu bile. Zafere karar veren kâinatın
sahibiydi. Birkaç sene sonra yapılacak savaşta Rumlar galip gelecekti. Güçleri neredeyse son seviyeye
kadar kırılmış olan Rumlarla, çağının en güçlü konumunda bulunan Persleri karşılaştıran müşrikler buna
güldüler. Ancak dilediğini yapan ALLAH, tam da dediği gibi birkaç yıl içinde Rumları zafere ulaştırmıştı.
Yüce ALLAH Kuran-ı Kerim'inde gelecekten haber vererek tüm insanlığı hayrete düşürmüş ve onlara
acziyetini hatırlatmıştı.
Günümüzde bilimin yeni keşfettiği ve bunun sayesinde daha iyi anlayabildiğimiz başka bir mucize daha
vardı burada.
Bu olayın “yeryüzünün en alçak yerinde” meydana geldiğini buyurmuştur Rabbimiz.
Savaşın meydana geldiği, Kudüs (Filistin) yakınında bulunan bu bölge bilimin de açıkladığı üzere,
yeryüzünün en alçak ve en çukurdaki yeri olarak geçmektedir.
Bu durum Abdülmecid Zindâni gibi araştırmacılar tarafından, ABD’ deki en meşhur jeoloji uzmanlarından
olan Prof. Dr. Allison Palmer’ e sunulduğu zaman başta kabul etmekte direnmiş ancak yaptığı araştırma
neticesinde yeryüzünün en çukur bölgesinin iddia edilen yer olduğunu görünce şoka uğramıştır.
Şimdi onun kendi dilinden olan açıklamaya bakalım:
• Muhammed zamanındaki kültür seviyesini bilmiyorum. Eğer ilmi seviye bizim o çağlardaki insanlar
hakkında bildiğimiz gibiyse Kur’ ân’ dan okuduğumuz şu ilim hiç şüphesiz, Muhammed’ e vahyedilmiş ilahi bir
nurdur!
Kâinatın efendisine vahyedilen bu bilgi gerçekten de sağlıklı bir akılla muhakeme edildiğinde, o dönemde ki
insanların ulaşması imkânsız olan bir ilimdir. Bu da yüce kitabımızın eşsiz ve ilahi olduğunu bir kez daha
bizlere kanıtlayan, imanımızı daha da arttıran ve tekrar tekrar aciz bırakan bir bilgidir.
 
Kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden sana indirilenin, gerçeğin ta kendisi olduğunu ve çok güçlü, her türlü
övgüye lâyık olan Allah’ın yolunu gösterdiğini çok iyi bilirler. (Sebe 34/6)

Yeryüzünün En Alçak Yeri

Mücahit YILMAZ/ İlahiyat Fakültesi 4.sınıf
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Tasavvuf, sadece belli bir kesimin yaşadığı dini yaşama şekli midir,

yoksa Allah'ın bütün kullarında olmasını istediği bir hayat biçimi midir?

 

Tasavvuf nedir?

İslâm'ın zâhir ve bâtın hükümleri çerçevesinde yaşanan mânevi ve

derûnî hayat tarzı.

 

Tasavvufun gayesi nedir?

Tasavvufun gayesi, tek cümle ile ifade edilecek olursa " insân-ı kâmil"

yetiştirmek, müslümanları insân-ı kâmil mertebesine ulaştırmaktır

denilebilir.

 

İnsân - ı kâmil nedir, kimdir?

Yüce Allah'ın zât, sıfât, isim ve fíilleriyle en mükemmel biçimde

kendisinde tecelli ettiği insân-ı kâmil, tasavvuf düşüncesine göre âlemin

var oluşunun ve varlığını sürdürmesinin sebebidir.

 

İlimler her ne kadar dini ilimler ve pozitif ilimler diye adlandırılsa da bu,

ilimlerin kaynağının farklı olduğu anlamına gelmiyor. Zira bu ilimlerin

kaynağı Kur'ân-ı Kerîm' dir. İşte tasavvuf ilminin kaynağı da Kur'ân-ı

Kerîm' dir. Yüce Kitabımız Kur'ân-ı Kerîm' de insanlara dünya hayatının

yanı sıra âhiret hayatının varlığından da bahsedilir. Nitekim " (Oysa

onların tek gerçek kabul ettikleri) bu dünya hayatı hakikatte sadece bir

oyun ve eğlenceden ibarettir; âhiret yurduna gelince işte asıl hayat odur;

keşke bunu bilselerdi!" diye buyrularak bu noktaya işâret edilir. İslâm

dininin temel gâyesi Allah'a inanmak temelinde ahireti

kazandırmaktır.Ama âhirete giden yol dünyadan geçer. Bu yüzden

geçtiğimiz yollar hedefe ulaştıran doğru yollar olmalıdır. Kişinin bu

dünyadaki uğraşı ne olursa olsun, hangi mesleği icrâ ederse etsin ideali

hep insân-ı kâmil olmak olmalıdır. Yani Rabbimizin bize emrettiği,

gönderdiği peygamberlerle nasıl insân-ı kâmil olunacağını canlı bir

şekilde gösterdiği ahlâkla ahlâklanmak ve yine onlar vasıtasıyla

gösterdiği yaşama şeklini şiar edinmek olmalıdır.

 

İLAHİYAT DİSİPLİNLERİ

          İbnü'l Arabî der k�:  Mâs�vâ da
Allah'ın gölges� �nsân - ı

kâm�l'd�r.  Allah'ı ancak o b�l�r.  O,
Allah'ın gözüyle bakar.  Bu

âlemdek� maksat odur.  Hakk'ın
sûret�yle kemâle erm�şt�r.  Allah,
yerde ve gökte olan her şey� onun

emr�ne verm�şt�r.
 

التصوف
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Yaşayan Mekanlar;
Kütüphaneler

     Endülüs medeniyeti, birçok cihetten asrına ve sonrasına tesir
etmiştir. Endülüs medeniyeti, “kitap medeniyeti” olarak da tasvif
edilebilir. Kaynaklarda, Endülüs âlimlerinin binlerce eser yazdıkları
belirtilmektedir. Bölgeyi Hristiyanlar ele geçirdikten sonra Gırnata’
da, bir milyona yakın kitap yakılmış; dolayısıyla da, günümüze
ulaşamamıştır. Bu konuda, 1903 Nobel ödüllü Fransız Fizikçi
Pierre Curie, şunları söylemiştir: "Müslüman Endülüs'ten bize 30
kitap kaldı, atomu parçalayabildik. Şayet yakılan bir milyon kitabın
yarısı kalsaydı çoktan uzayda galaksiler arasında geziyor
olacaktık." Kitap, Endülüs’ te çok kıymetliydi. Ünlü coğrafyacı Ebû
Ubeyde el-Bekrî’nin kitaplarını, oldukça pahalı kumaş kılıflar
arasında muhâfaza ettiği bilinmektedir. Endülüs’ te kitabı sevmek
veya ona değer vermek sadece ilim ehline has bir özellik değildi.
Toplumun genelinde kitabın büyük bir yeri ve ehemmiyeti vardı.
Hatta eşraftan bazı kimselerin, kendilerine “kaba ve kültürsüz”
denilmesin diye, kullanmasalar bile evlerinin bir köşesinde bir
kitaplık bulundurmaları âdet haline gelmişti. Kitaba olan
muhabbetin ve ona verilen değerin tabii bir neticesi olarak,
Endülüs’ te kütüphaneler oldukça fazlaydı. Kütüphanelerin bir
kısmı devlete, bir kısmı ise şahıslara aitti. II. Hakem, Endülüs
Emevî halifeleri içinde ilmî faaliyetlere en fazla ilgi gösteren
hükümdar olarak tanınır. II. Hakem, Doğu’ daki kültür merkezlerine
gönderdiği adamları vasıtasıyla birçok kitap satın aldırarak saray
kütüphanesini zenginleştirmiştir. Saray kütüphanesinde toplanan
el yazması kitapların sayısı 400 bin cildi aşmıştı, bunların her biri
elli yapraktan oluşan kırk dört cilt tutmaktaydı.

Maziyi hafızalardan silmek kütüphaneleri yakmaktan gelirmiş
derler. Evet bu insanlık tarihinin sıfır noktasını yok etmekle
de  paraleldir hatta bir ülkenin gelişmişliğinin en büyük
göstergesi, kullanılan teknolojik aletler değil, o ülkede ki kitap
sayısı ve kişi başına düşen okuma oranı ile paralellik
göstermesidir. Bu da mazide olan kütüphane zenginliğine
sahip çıkarak okumak ve pratiğe dökmekten gelir. Çünkü
okumak tüm bilimlerin anasıdır derler. Ayrıca bütün bilimler
okumanın tezgâhından geçtiği için okumak her şeyin başı
olmaktadır. Bu nedenle bir toplumun çağdaşlığı ve modernliği
bu sistemle değerlendirilir. Okuyan bir insanın kendisini ifade
edebilmesi çok kolaydır ifadesi de bunun neticesidir. Tarih
boyunca kütüphaneler savaşlardan nasibini almış en önemli
yerlerdendir. Mesela Bosna... mesela Endülüs... Kütüphaneler
sayesinde insanlık gelişimi ve tarihi kayıtlar altına alındığı
kadar, bir o kadarı da savaşa kurban verilmiştir. Özellikle bilim
ve ilimden rahatsız olan iktidar sahipleri, bilimin, ilimin temeli
olan kütüphaneleri ve belgeleri tarih boyunca yakmışlardır.
Nihayetinde tarihi yaşatmak maziyi korumaktan, okumaktan
ve yaşamaktan gelir diyeceğim o ki, okuyalım.. okutalım..
yaşatalım..
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ABD Kongre Kütüphanesi
Kitap ve rafı sayısı bakımından dünyanın en büyük kütüphanesi kabul
edilen ABD Kongre Kütüphanesi (Library of Congress), 1800'de Kongre
tarafından kuruldu. Kongre Kütüphanesi, 164 milyon esere ev sahipliği
yapıyor. Bunlar arasında 38 milyon kitap, 70 milyon el yazması, 3,6
milyon kayıt, 14 milyon fotoğraf, 5,5 milyon harita ve 8,1 milyon müzik
notası bulunuyor. 122 milyon tasnif edilmemiş özel koleksiyon
parçasının da yer aldığı Kongre Kütüphanesi, dünyadaki en değerli
kültür hazinelerinden biri sayılıyor. Günde ortalama 14 bin yeni
parçanın eklendiği kütüphaneye, mevcut binaları yetmiyor. Bu nedenle
Maryland ve Virginia eyaletlerindeki ek binalarda da sayısız kitap ve
kayıt saklanıyor.

İngiliz Kütüphanesi
Dünyanın en büyük ikinci kütüphanesi olarak kabul edilen İngiliz
Kütüphanesi (The British Library), 150 milyondan fazla eseri barındıran
bir koleksiyona sahip bulunuyor.
1753'te kurulan İngiliz Müzesi'nin bir parçası olan, 1972'de çıkarılan
yasayla müzeden ayrılan kütüphanenin koleksiyonunda el yazmaları,
haritalar, gazete ve dergi nüshaları, çizimler, müzik notaları, ses
kayıtları ve patent belgeleri bulunuyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan kütüphanede ayrıca 8 milyon
parçalık pul koleksiyonu da mevcut. Bu kütüphanedeki eserler arasında
dünyanın basılı ilk yayını olan Diamond Sutra ve ressam Leonardo Da
Vinci'nin not defteri yer alıyor

İspanya Ulusal Kütüphanesi
33 milyondan fazla eserin bulunduğu İspanya Ulusal
Kütüphanesi (Biblioteca Nacional de Espana), dünyanın en çok
konuşulan dillerinden İspanyolcanın ve Latin Amerika'dan Hint
Okyanusu'na uzanan geniş bir coğrafyanın el yazmalarına,
basılı eserlerine ve diğer türden kayıtlarına ev sahipliği
yapıyor.
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 
kurulum çalışmalarına, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’' ın
öncülüğünde 2015 yılında başlanmıştır.  Kütüphane, 125.000 m² alanda
5.500 kişilik oturma kapasitesi ile okuyuculara hizmet vermektedir.
Koleksiyonunda ise 2.000.000 basılı kitap, 12.500 adet basılı dergiye ait
2.000.000 sayı mevcuttur. Ayrıca, erişim sağlanan 68 adet veritabanı
içeriğinde; 550.000 e-kitap, 6.500.000 elektronik tez ve 60.000’e yakın
e-dergiye ait 120.000.000 makale, rapor, vb. bulunmaktadır. Bu bilgi
kaynaklarının okuyuculara sunum hizmetleri modern kütüphanecilik
anlayışı ile verilmektedir. Millet Kütüphanesi, ülkemizin en büyük
kütüphanesi olup koleksiyonları ve hizmetleri açısından dünyanın sayılı
kütüphaneleri arasına girmeyi amaçlamaktadır.
 



Kültür ve Sanat
Sabrın ve Zerafetin sanatı; Tezhip

      'Türk gelenek sanatlarındandır. Sanatçının kendi
üslubunu yansıtabileceği bir sanat olan tezhip sanatı
başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere kitap ve yazma
eserlerde bulunan bir süsleme sanatıdır.
Her çeşit yazma kitap özelliklede şiir kitaplarını
tezhiplemek eski bir uygulamadır. Lakin tezhip en çok
Kur’an-ı Kerim’in ilk ve son sayfalarında, surelerin baş
taraflarında kullanılmıştır. Tezhip sanatı sabretmeyi,
tefekkür etmeyi, hissetmeyi ve derin düşünmeyi insana
kazandırır. '

Kanattan sanat
     'Kelebeklerin ömrü ne kadar da kısa öyle değil mi?
Ölen kelebeklerin kanatlarından oluşan bir sanatla
tanışmaya ne dersiniz? Nijeryalı kelebek sanatçıları
ömrü bir hafta kadar kısa süren kelebek
kanatlarından tablolar çıkarmışlar. Ölü
kelebekleri toplayıp sanata dönüştüren sanatçılar,
asla canlı kelebeklere zarar vermediklerini de
belirtmişlerdir. Eserlerde yüzlerce kelebek kanadının
desenlerine ve renklerine rastlayabiliyoruz.  
Belki de birkaç gün ömürleri olan kelebeklere en güzel
armağan onları bir ömür yaşatacak tablolarda
canlandırmaktır.'

Azar azar yok olmak
      'Fransız sanatçı Bruno Catalano’nun oldukça düşündürücü ve
etkileyici eserlerini daha önce görmüş müydünüz? Çoğu zaman
ailemizden, sevdiklerimizden uzakta olmak zorunda kalmışızdır.
Gurbette olmanın verdiği hissi çoğumuz hissetmişizdir. Sanatçı
Bruno’nun vücudunu eksik olarak tasarladığı bu eserleri
Marsilya’da sergilendi ve oldukça talep gördü. Eserler, yaşadıkları
yeri terk etmek zorunda kalan insanların içlerindeki boşluğu anlattı.
Göçmen ve mülteci kavramlarını çağrıştıran bu heykelleri anlatan
Catalano; ‘Hayat yolunda hepimiz birer yolcuyuz, kimimiz iş
kimimiz ise kendimizi aramak uğruna yola koyuluruz. Heykellerim
de bir sebepten yola çıkmış bir dünyanın insanı değil de dünyada bir
insan olan ve çıkılması kaçınılmaz yolculuklara koyulmuş kişiler... '

Cama üç boyutlu dokunuş 
       'Amerikalı sanatçı Dustin Yellin, cam katman üzerine yaptığı
çalışmalarla görenleri hayrete düşürüyor. Sizi adeta içine çeken bu
eserler oldukça dikkat çekiyor. Onlarca katmanla resimlerden
heykel yaratıyor demek mümkün. Eserlerindeki katmanlar için şunu
söylüyor: ‘Ben camdan sandaviçler yapıyorum.’ Alışılmışın dışında,
dergilerden kestiği farklı yüzler, renkler, nesneler arasında ilişki
kurarak oluşturduğu bir hikaye. Aynı zamanda ‘Psychogeographies’
dediğimiz insan kutuları.  Düşündürücü ve oldukça etkili bu eserleri
hücrelerine kadar incelemek pekala mümkün. Sanatçı serüvenine
çocukluğunda biriktirdiği, bulduğu objeleri tahtalarla çerçeveleyip
reçineyle kaplayarak yaptığı kutularla başlamış. Yellin, bu özel
çalışma tarzını “dondurulmuş sinema” olarak adlandırıyor. Cam
sanatçısı Yellin, sıra dışı eserleriyle fark yaratıyor.'
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Ne İzleyelim?
Kefernahum
Yönetmen: Nadine LABAKİ
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Ne Okuyalım?
Ivan ILLİCH  /Okulsuz Toplum 
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    Bir Şiir Bir Şair
Kalbin Kararı, Ahmet MURAT
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şiiri dinlemek için kodu
okutabilirsin:)
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       Merhaba, ben Sudarat KHUNTALEH. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Ben aslında
Taylandlıyım. 2016 yılında   YTB bursunu kazanarak Türkiye’ ye geldim. Ben sizlere bu yazımda Tayland’'ı tanıtmak
istiyorum. Çünkü Şanlıurfalıların büyük çoğunluğu Tayland’'ı tanımıyorlar. Tayland küçük bir ülke olup Türkiye’'nin yaklaşık
çeyreği kadar bir toprağa sahiptir. Tayland bir Asya ülkesidir ve komşuları Malezya, Myanmar ve Laous’tur. 66 milyon
nüfusa sahip olan Tayland’'ın başkenti Bangkok şehridir. Tayland nüfusunun %90'’ ı Budist, %7’ si Müslüman olup kalan %3'                    
’lük kesimi ise farklı dinlere mensuptur. Tayland’ da yaşayan insanların geneli Taylandlı olsa da Malezyalı ve Laoslu olanlar
da vardır. Dilimiz ise Tayca’ dır. Tayland halkının çoğu Budist olmasına rağmen Budistler, din konusunda baskıcı değillerdir
ve halk özgürce dinini yaşayabilmektedir. Ben Müslüman kökenli bir aileden gelmekteyim. Ben de Tayland’ da dinimi
güzelce yaşıyor, ibadetlerimi özgürce yapabiliyorum ve bu nedenle Allah’ a hep şükrediyorum.  Peki Soma’ da Müslüman
olanlar İslamiyeti nasıl öğreniyor? Aslında orada Müslüman olanların oranı az olmasına rağmen İslamiyet yaygın ve 5 ile 15
yaş arasındaki çocuklar okul çıkışları camilere gidiyorlar. Tayland’ da 3000 cami bulunmakta ve bu camilerde öğrenciler
16.00/18.00 arası medrese eğitimi almaktadır. Medrese eğitiminin yıl sonunda bu öğrenciler bir sınava tabi tutulur ve bu
sınavlarda sadece yazılı yapılmakla kalınmayıp h^̂̂al ve hareket, ibadet ve Kur'an tilavetleri de  göz önünde bulundurulur.
Ben de bir zamanlar o medrese eğitimini alan öğrencilerden biriydim.  Şuan ise şükürler olsun ki orada ders veriyorum.
Peki Budistlerle iç içe yaşamak nasıldı? Ben buraya gelmeden önce Tayland’ da bir üniversitede eğitim alıyordum.
Üniversiteye başlamadan önce ben de bu konuda  çok tedirgin olmuştum. Çünkü sınıfımdaki tek Müslüman bendim. Ancak
korktuğum gibi olmadı yani bana karşı hiç birinin kötü bir tutumu, davranışı olmadı. Hatta korktuğumun tam aksine sınıfın
gözde öğrencisi oldum. Beni çok sevdiler, önemsediler. Mesela namaz vakitleri geldiğinde bana haber veriyor, benim
yanımda helal olmayan  yiyecek ve içecekleri tüketmiyorlardı. Ayrıca komşularımız da Budist olmasına rağmen bize karşı
çok iyi ve saygılı davranıyorlardı. Biz Müslümanlar da aynı şekilde onlara karşı çok iyi ve saygılı davranırız. Yani ülkemizde
karşılıklı sevgi ve saygı hakimdir Son olarak ise Tayland çok sulak bir bölge olması nedeniyle orada çok fazla deniz
ürünleri tüketilir. Birbirinden farklı birçok çeşit yemeği vardır.   Tayland’ da helal yiyecekler de kolaylıkla bulunabilir. Bu
sebeple Tayland farklı lezzetleri tatmak isteyenler için kaçınılmaz bir deneyim olur. Bu güzellikler sadece yiyecekle sınırla
kalmayıp birbirinden güzel gezilecek mekanları da vardır. Denizleri, yeşilliği, adaları ve görmeye değer muazzam doğal
güzellikleri ile Tayland’ ı görmeye hepinizi bekleriz :)

Tayland'a
Ufak B�r

Bakış
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H�caz'dayız
 

       Sene 2 Mayıs 1900...

Cennet mekân Sultan Abdülhamid Han senelerce hayalini kurduğu, dünya çapında

 başlı başına bir hadise teşkil edecek "Hicaz Demiryolu" projesini hayata

 geçireceğinin haberini verdi. Bu proje İslâm ^̂alemi tarafından büyük bir 

mutlulukla karşılandı. Aslında bu proje ilk olarak Sultan Abdülaziz zamanında

gündeme gelmişti lakin gerçekleştirmek Sultan Abdülhamid Han'a nasip

oldu. Sultan Abdülhamid Han'ın bu projedeki amacı hac yapmak için 

yolculuğa çıkacak hacılara bu seyahati kısaltmak ve kolaylaştırmaktı. 

Hacılar kutsal topraklara seyahat ederken daha güvenli ve daha konforlu

 bir yolculuk geçireceklerdi. O zamanın şartlarına göre bu seyahat üç veya

 dört güne düşecekti. Bu projenin önüne geçmek isteyenler olmasına 

rağmen Cihan Padişahı asla vazgeçmedi, yılmadı ve Müslüman toplumların da

 destekleriyle takribî iki yılda hayata geçirdi. Bu tren yolu Şamdan başlayıp

 Medine, Mekke, Cidde ve ardından Basraya kadar uzanacaktı.  Bu proje batı 

tarafından tabii ki hoş karşılanmadı ama yine de Sultan Abdülhamid Han asla bu 

fikrinden caymadı. Düşmanlarının devamlı ileri sürdükleri gibi bu projenin amacı halife 

lehine puan toplamak değildi. Bu projenin teknolojik, sanayi, ticari ve ulaşım yönünden 

askerî ve stratejik açıdan sayısız faydası vardı. Bundan dolayı hatıralarında "Hicaz demir yolu inşaası benim en eski hülyamdır, bu yol

devletimiz için sadece iktisad^̂i bakımdan büyük fayda elde etmekle kalmayacak aynı zamanda oradaki kuvvetimizi sağlamlaştırmaya da

yarayacağından asker^̂i bakımdan da çok ehemmiyetli olacaktır" Diyen Sultan Abdülhamid Han işin fevkalade şuurundadır.
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Sultan Abdülhamid Han Mekke'yi ve Medine'yi daima omuzlamıştı. İslam dinine olan bağlılığı, güzel ahlakı, aklı ve adilliği, edep ve hayası,
nezaketli oluşu ve zarif düşünüşüyle akıllara kazınan Sultan Abdülhamid Han 10 Şubat 1918'de ebediyete uğurlandı. Rahmetle ve
minnetle yâd ediyorum. Ve dilime pelesenk olan Selman Kayabaşı'nın şiiriyle yazımı sonlandırmak istiyorum.

Bu proje 1 Eylül 1900 tarihinde yapılan bir törenle başlatıldı. O gün Devlet-i 'Aliyye için büyük bir gündü. O gün Medine'de Rasulullah'ın

kokusunu alarak yola çıkan bir müminin bu kokuyu Şam ve Bağdat halkına dağıta dağıta İstanbul'a getireceğine inanılmıştı. Onlarca

mühendis Osmanlı askeri bu projede vazife aldı. Sultan Abdülhamid Han bu demir yolu yapımında Türk işçilerin çalışmasını istemişti.

Böylece Hicaz'a vardığı vakit Türk mühendisler işi öğrenmiş olacaklardı. Hicaz'a kadar Alman mühendisler çalışacak lakin kutsal

topraklara gayrimüslimlerin girmesini istemediğinden dolayı işi Türk mühendislere bırakmalarını istemişti. Sultan Abdülhamid Han'ın ne

kadar zarif düşünceli, ince ruhlu biri olduğunu, Fahri Kâinat Efendimiz medfun olduğundan çıkacak sesler o mübarek beldeyi rahatsız

etmesin diye Medine-i Münevvereye yirmi kilometre kala işçilerin çekiçlerini susturmasından ve raylara keçe döşenmesini istemesinden

anlıyoruz. Tüm zorluklara rağmen işletmeye açılmıştı derken Sultan Abdülhamid Han tahttan indirildi ve proje kesintiye uğradı. 1914'de

Haydarpaşa' dan kalkan bir trenle hacılar Medine'ye varmışlardı. İstanbul ve Medine arasındaki bu tren yolculuğu ise takribi iki yıl sürdü.

Aslında biraz hislerimi de paylaşmak istiyorum bu nadide eser karşısında. Medine'yi gezerken birçok eser gözüme çarptı ama

Osmanlı'dan kalma eserleri görünce işte burası benim evim, benim memleketim, işte ecdadımın yurdu diyerek göğüs kabarttım.

Onurlanmamak, gururlanmamak elde mi? Sonra o mısra kulaklarımda yankılandı;

"Bir vakit yiğitler okuyordu dünyaya meydan

 Bu yiğitlerdir tarihlere destanlar yazan"

 

 

Afakında salalar titredi payitahtın
Dediler, "Göçen Abdülhamid Han’dır"
Gülistanım feryad ile yasında artık
Bildim ki yetim kalan cümle vatandır

Zaman içre zaman olsaydı hayatın
Yine feda-yı can ederdin uğrunda vatanın
Safa verdin, safa götür sultanına, sultanım
Duydum ki yetim kalan cümle İslam’dır

İlahi! Şahidiz Hamid’in kulluğuna
Sana kul oluşunun zalime gam olduğuna!
Lütfet! Yüreğinde yanan aşk hatırına
Bizden ayırdın, amma kavuşsun gülistanına

Ayşe TÜYSÜZ/ İlahiyat Fakültesi 3. sınıf



 

BİR ARPA BOYU YOL

 
Nasıl da kandırdılar bizi
Günlerinin azlığıyla
Ama ben anladım seni
Diğer aylara kızgınlığından
Uzatmaya niyetlisin günlerini
Ondan mıdır takvim yapraklarına ekliyorsun
İslam'ın güneşlerini !
 
Ey Şubat
Şâhidim kızgınlığına şâhidim isyanına şâhidim...
Esfel-i safilinin karşılığı olan Sisi’' nin
Mübarek olmayan Hüsnü'nün
Siyonist bir levs-i faninin
Ve daha nice Firavunların karşısında duran
Kocaman devleri yapraklarında taşıdığına
şâhidim !
 
Uzatacağız günlerini uzatacağız !
Her gününe bir şehit sığdırarak uzatacağız
Onlar idam etsin biz yine güneşleri
doğuracağız!
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BİZ
BİZE

 
Bir yabancı geldi uzaklardan topraklarıma
Nifak diye bir tohum ekti zihniyet tarlasına
Irkçılık ile suladı, kin ile büyüttü tohumları
Filizlendi tohum, büyüdükçe doymadı kana
 
Kökleri böldü vatanımı, meyveleriydi tefrika
Diken dolu bir dalı uzandı, dokundu İslam'a
Durmak olmaz müslümana, gerekir müdafaa
Kesmek lazım bu ağacı, uğramadan ziyana.

MÜDAFA

Cihad GÜNDEŞ /İlahiyat

Fakültesi 3. sınıf
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Medeniyet kavramı kök olarak medine' den gelmektedir. Medine kelimesi bilindiği üzere

şehir manasında yani insan hayatına taalluk eden ferdi, ictimai, iktisadi, idari birçok

oluşumun vuku bulduğu mahal. Bu mahal üzerinde gerçekleşen davranışsal olgunluğa da

medeniyet denilmekte. Davranışsal olgunluk sözü aklımıza çengel gibi saplanmalı her

hareketimizde beynimizi zonklatmalı. Medeni olmak buluşlara imza atıp refah seviyesini

arttırmakla mı yoksa arayıp bulmak, BULDUĞUN’da yok olmakla mıdır? Aramak. Neyi ?

Bulmak. Kimi ? Kaybolmak. Kimde ? Sorular haddinden fazla cesur, sorulara cevap

arayan akıl her zaman ki gibi aciz ve hevâ-i nefsinden mütevellit bilmişliğin Kafdağı'na

kuş tüyünden yatak sermekte... Sorular haddinden fazla cesur olsa da, akıl, acziyetiyle

birlikte Kafdağı'na serdiği döşeğe sekrânî bir edayla uzanmış olsa da; Aramak. ALLAH 'ı,

Bulmak. ALLAH 'ı Kaybolmak. ALLAH'ta... Şüphesiz ki bizim medeniyetimiz, imanımızın

tezahürüdür. Akrabayı gözetmemiz, fakiri doyurmamız, batı toplumunun; kadın,

erkeklere hizmet etmek için yaratılmış bir canlıdır inancına karşın kadın ve erkeği

birbirini tamamlayan olarak görmemiz, mevzu bahis İSLAM 'sa gerisi teferruattır diyerek

cihad meydanını düğün meydanına çevirmemiz, divanda yargılanırken aleyhinde hüküm

vermesi üzerine kadının boğazına kılıcını dayayarak; eğer padişah olduğum için lehimde

karar verseydin vallahi kılıcımla boynunu vuracaktım. Bunun üzerine postunun altındaki

hançeri çıkartarak; şayet sen de padişah olduğun için lehinde hüküm vermemi isteseydin

vallahi seni hançerimle öldürecektim. diyecek kadar hak, hukuk, adalet ve eşitlik

hususlarında ki hassasiyetimiz imanımızın birer tezahürü mesabesindedir. Bu hususta

verilecek misaller tabiri caizse lebaleptir. Ancak bizim anlam veremediğimiz berrak

İSLAM MEDENİYET 'inden kopup, şuursuzca dört nala koşmakta olan Batı'ya yapışan,

düşünceleri cıvıklaşmış hatta katranlaşmış sözde intelijansiyanın Batı medeniyetinden

dem vurmalarıdır. Kendilerine hizmet etmesi için yaratıp daha sonra da eserlerinin esiri

oldukları ve bu çerçevede gücü, parası, varlığı olana sınırsız haklar tanıyan kapitalizmayı

perçinlenmesine, burjuvaya karşı proleteryanın haklarını savunma iddiasıyla ortaya çıkıp

daha sonra da insana hiçbir şekilde hak tanımayan komünizmanın doğmasına sebebiyet

veren makina devrimini, (burada makina devrimine karşı olduğumuz düşünülmemelidir.

Aksine İSLAMÎ ahlak çerçevesince hayatımızı idâme ve ikâme ederken şeriata muhalif

olmayan materyalleri gerektiği yerde gerektiği biçimde kullanmayı kendimize vazife

addediyoruz.) kendi kendilerini sapladıkları bataklıktaki çırpınışlarını (reform

rönesans’ı)medeniyetin ta kendisi, medeni toplum getirisi olduğunu düşünmeleridir.

Heyhât... Söylemlerimizin başında medeniyetin, davranışsal olgunluk olduğunu

belirtmiştik. Ancak batının, insan fıtratını yok sayarak eşcinsel evliliği yasallaştırmaya

gitmesi, kültürel birikiminin yok edilebilme, kendi vatanın da parya muamelesi

görünebilme gibi risklerin bulunduğu düşman işgallerine; şayet cebimdeki para artacaksa

buyursun gelsin diyecek kadar şuur kaybına uğramış olmak bu olgunluktan ne kadar uzak

olduğunu gösteren örneklerden sadece birkaçını teşkil etmekte ve bununla birlikte

Kuran-ı Kerim'in ifadesiyle hayvandan da aşağı olduklarını gözler önüne sermektedir.

Son olarak Batı medeniyetinin asıl var oluş olduğunu söyleyenlerin asıl var olmakla

menfaat gözetmenin Batı toplumu üzerindeki etkilerine bakmalarını istirham ediyoruz.

ÇENGEL ''1'' İSLAM

MEDENİYETİ VE BATI

(ME)DENîYETİ ÜZERİNE

Mehmet TAŞAN / İlahiyat Fakültesi 3. sınıf
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imandan
inkara

Hak din olan islam-ı mübin’e düşman olanlar insanları bu dinden nasıl
uzaklaştırırız ideasıyla fitne çıkarmaya,insanları imansızlığa
sürüklemek için çalışmaya başladılar. ALLAH(c.c)’ın kavli olan Kur’an-ı
Kerim’den başlamaları tepkiye yol açacağı için öncelikle alimlerimizin
kitaplarına aldıkları zayıf hadislerin uydurma olduğunu söylediler.Oysa
alimlerimiz bu hadisleri Peygamber(s.a.v) kesinlikle söylemiştir diye
bir beyanda bulunmuyor,zayıf hadisleri kitaplarına alma sebeblerinin
hadisin zayıflığını tespit ve tescil amacıyla olduğunu
belirtiyorlardı...daha sonrasında kendi mantıklarına uymadığı
için,manaya bakarak,senedini zikretmeye gerek bile duymadan bazı
hadislerin sahih olamayacağını zikrediyor,yanlış olan bu fikirlerinin
insanlara sirayetinin daha etkili olması için kendilerini tatlı dille tezyin
ediyor, "Peygamber(s.a.v) böyle demiş olabilir mi? " gibi sözler
sarfederek insanlara üstü kapalı bir şekilde"Peygamber(s.a.v)’in her
dediği doğru olamaz. " sözünü telkin etmeye çalışıyorlar.Oysa
alimlerimiz hadis üzerinde çalışırken, ravilerin cerh ve tadil’ini
yaparken rivayet eden kişinin yalan veya bir fasıklık alametinin olup
olmadığını araştırmakla beraber,hadis rivayetine başladığı zamandan
unutmaya başladığı zamana kadar tahkik etmişlerdir.Buradan da
anlaşılacağı üzere alimlerimizin bir hadisi zayıf,sahih veya mütevatir
olarak kitaplarına almadan önce ne kadar büyük bir hassasiyetle
çalıştıklarını görüyoruz.Dolayısıyla fikir dünyamızı örs üzerinde demir
dövercesine hallaç pamuğuna çevirenlere karşı hüsn-ü zan
beslememiz beklenilme(m)elidir. Modernitenin üç atlısı olarak bilinen
Reşit Rıza, Cemalettin Afgani ve Muhammed Abduh’un batı karşısında
eziklik psikolojisiyle hadislere ve ayetlere yaklaşımları bizim için örnek
teşkil etmektedir.Bu kimseler ilk ortaya çıkışlarında zayıf hadisleri
sahih hadislerden ayıklamak gibi ümmete faydalı olacak söylemlerde
bulundular.Ancak bir süre sonra hadislerin sıhhatini mantıklarına göre,
yaşamış oldukları dünya düzenine göre yorumlamaya
başladılar.Bununla da yetinmeyip kur’an’da ki mucizeleri
harikuladeliğinden çıkarmaya yeltendiler.Bunun en bariz örneğide,
Muhammed Abduh’un
 

fil vakasını çiçek hastalığı olarak yorumlamasıdır.Bu süreçlerden
de anlaşıldığı üzere kur’an’a direkt bir müdahalenin muhal olduğu
ve bunu gerçekleştirebilmek için vahiyle muhattap olanın yani
Rasul-u Kiram’ın sıradanlıştırılması gerektiği gözler önüne
serilmektedir. Eğer biz bu kimselerin ideolojisiyle hareket
ederek sünneti inkar edersek ALLAH(c.c)’ın Kur’an’da
zikrettiği"Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur.
"(Nisa,4/80) ayetinden soyutlanmış olup en nihayetinde allah a
ittat noktasında noksanlıklara mahal vermiş oluruz.Rasulullah’a
isnad edilen hadislerin sahih dahi olsa inkarını telkin ve tebliğ
edilmesinin ardından"Kur’an bize yeter"sloganıyla ortaya
atılanlar er yada geç bunun yanlış olduğunu
anlayacaklardır.Çünkü Kur’an’da bir çok ayet hadislerle sarihliğe
kavuşmuş olup, Bundan mütevellit de Rasulullah’ın sünnetini
kabul etmeyenin, Kur’an’ı anlama ve yaşama noktasında
noksanlıları olacaktır.Ayetlerin hadis ve sünnet olmadan
anlaşılamayacağını Allah(c.c) şu ayetle bize bildiriyor"Sana
zikri(Kur’an’ı) insanlara,kendilerine indirileni açıklaman için
indirdik. "(en-nahl, 16/44) şayet insanlar kur’an’ın bütün
ayetlerini anlayabilecek kapasitede olsaydı peygamber(s.a.v)’in
tebyinle görevlendirilmesine gerek kalmazdı.Hadisler olmadan
kur’an’ın anlaşılması tam anlamıyla mümkün değildir,ikisi bir
ağacın gövdesi gibi ayrılmaz bir bütündür.Buradan bizde düşen
görev ise Mü’min kardeşlerimizi imandan inkara sürükleyenlere
karşı Üstad’ın: "kim var "diye seslenilince sağına ve soluna
bakmadan fert fert "ben varım!" cevabını verici,her ferdi
"benim olmadığım yerde kimse yoktur! " fikrini besleyici bir
dava ahlakına kaynak bir gençlik. "sözünü ilke edinerek
Allah(c.c.) ve Rasulüllah(s.a.v)’ın davasını savunmak için ihtimam
göstermek,önümüze çıkacak meşakkatlerden imtina etmeden
büyük bir iştiyakla ve ğayretle çalışmaktır.Vesselam…
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Dağlar Kadar Fark
 Üniversitenin ilk gününde, liseyi dört yıl birlikte okuduğumuz Müslüm ile aynı

üniversiteyi, aynı bölümü kazanmışız. Ama Urfalı olmamıza rağmen ilk defa Harran üniversitesi Osmanbey Kampüsüne 
 gideceğiz.. Haliyle hem heyecanlıyız hem de neyle karşılaşacağımızı bilmediğimizden biraz da tedirginiz. 90 durağına gittik çok
fazla kimse olmadığından keyfimiz yerindeydi, nerden bilelim bir hafta sonra yüzlerce kişi arasında otobüse binme mücadelesi

vereceğimizi. Her neyse normalde otobüsle yarım saatlik olan yol bize o zaman bayağı uzun gelmişti. Böylece ilk
yolculuğumuzu da yapmış olduk. Yol boyunca izlediğimiz köyleri, ağaçları ve benzeri yerleri ilk defa gördüğümüzden olsa gerek

keyfini çıkardık. Kampüse vardık . Ne yapalım, ne edelim, nereye gidelim , kampüsü mü gezelim yoksa üniversitenin ilk
gününde derse mi gidelim diye düşünürken kampüsü dersten sonra dolaşırız, en iyisi derse gidelim dedik. Fakülteye geldik,
sınıfı aradık bulduk, derse girdik... Tabi bizim gözümüzde üniversite liseye kıyasla çok farklı değil. İmam-hatip mezunuyuz

derslerde çok zorlanmayız diye düşünüyorduk. Herhalde ilk dersin basit olmasından da biraz rehavete kapıldık.. İlk dersimizden
çıktık kampüsü dolaşalım dedik oradan oraya fakülteleri tek tek dolaşıyoruz her biri birbirinden farklı nereye gitsek ayrı bir
âlemdi. Ziraat fakültesine gidiyoruz her yer çiçekler, bitkiler; mühendisliğe gidiyoruz bambaşka şeyler. Kampüsün içinde bir
oraya bir buraya hareketli bir gün geçirdikten sonra biraz dinlenmek için iki çay alıp bizi bizden alan kampüsün en göz alıcı

yeri, gölün kenarında boş gördüğümüz bir banka oturduk. Daha oturalı birkaç dakika olmuştu ki liseyi bizden iki yıl önce bitiren
Ahmet ağabeyle karşılaştık selamlaşıp hâl hatırdan sonra derin bir sohbete daldık . Laf lafı açtı. Konu üniversite hayatına geldi,

o ara Ahmet ağabey,hikmetini daha sonra anlayacağımız şöyle bir cümle kurmuştu; " Arkadaşlar! Liseyle üniversite arasında
dağlar kadar fark var. Önceki hayatınızdan daha üst bir kademeye geçtiniz. Artık insanlar sizden daha olgun sözler,

davranışlarınızda daha ölçülü olmanızı bekler." Şimdi düşünüyorum da hakikaten öyleymiş...
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Hazırlık Konferansı
   Öncelikle herkese selamlar. Üniversiteye ilk başladığım dönem, başıma gelen bir olayı
anlatmak istiyorum. O zamanlar  hazırlık sınıfındayız sadece ilk gün gelmiştik ve liseden
tanıdığım bir sınıf arkadaşımla aynı sınıftayız. 1.çinko : Üniversite güzel, fakülte güzel yeni
insanlarla tanışıyoruz 2.çinko: ama bir tombala yok. O dönem bu ruh halindeyiz. Derken bir gün
hazırlık sınıfları koordinatörü olan Cüneyt hocamız derslerden sonra hazırlık sınıflarına yönelik
bir konferans verecekmiş. Biz de ilk hafta ders yok diye o gün derse girmedik. Ders saatinde
koridorda telefon ile uğraşırken birden Cüneyt hoca karşımızda belirdi ve dedi ki :
- ''Gençler hayırdır inşallah bu saatte buradasınız dersiniz yok mu? ''
Biz de daha hocayı tanımıyoruz ya onun verdiği rahatlıkla dedik ki : 
- ''Yav hocam ilk haftadan ders mi olur zaten bütün dönem ders göreceğiz.'' 
 Hoca baktı baktı tebessüm edip gitti.Asıl olay bundan sonra başlıyor. Hoca konferans verirken
araya bu olayı sıkıştırdı ,anlattı :
 -''2 tane kardeşimiz -belli ki yeni öğrenciler- baktım ders saatinde oturmuşlar, koridorda
telefonları ile uğraşıyorlar. Dedim ki : "Hayırdır gençler dersiniz yok mu?"  Öğrencilerden biri
bana dönüp bir bakış attı ve dedi ki : ''Yav hocam ilk günden derse mi girilir, zaten bütün yıl ders
göreceğiz.''
  O anda tabi bütün salon yıkılıyor ve olayı bilen arkadaşlarımız daha da gülüyor , Kıpkırmızı
olmuş bir halde tam salondan çıkacakken  hoca arkamızdan seslenmesin mi "Hayırdır gençler
sıkıldınız mı, nereye böyle?" diye. O utançla arkamıza bile bakmadan salonu terk ettik.
Allah affetsin :)
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BAVUL!
      Ya sakladık ya saklandık.. Hayatı eksi ve artılarla
toplamaya çalıştık. Sonucu bazen ayan beyan ederken
bazen gizemli bıraktık. Saklamak!.. Nedir bunun sırrı?
Sırda bile saklamak! Hayret verici doğrusu. Yastık altları,
arpa buğday çuvalları, ağaç kovukları, küçük büyük
sandıklar, iki kapak araları, tozlu raflar, toprağın
bağrı ve daha neler neler... Hepsi bizimle saklamaya ortak
iken bizim bizimle ortaklığımız kalp ile akıl arasında
gelgitlerde. Aklın kalbe yahut kalbin akla galebe çalması
olayları altını üstüne ya da üstünü altına getirebilmekte.
İşte tarihten kalbe uğramayan
aklın ölüm taşıyan icadı! 
Yıl 1153!
Haçlı Seferleri! Kurşun, silah gibi savaş aletlerini rahat
taşıyabilmek için oturup düşünen insanoğlu; iki tekerlekli,
iki kapaklı bir araç üretiyor. BAVUL! Rahat diyorum!
Rahat taşıyabilmek.. İnsanlığı ve insanları öldürürken
kolaylığı arama çabası! Nereden nereye... Yüzümü
geçmişten şimdiye çevirdiğimde sağanak sağanak yağan
soruların cevabını arıyorum. Bu bavul ne ara seyahatlerde,
yolculukta kullandığımız bir araç oldu? Ne ara içine silah
yerine kıyafet koymayı tercih ettik? Onu hangi ara
ayrılıktan kavuşmalara, biten hikayelerden başlayan
hikayelere sürükledik? Kendini ne ara ölüm istasyonundan
havaalanına itti? Kalp hangi ara akla galebe çaldı? Öyle
veya böyle sorularımın ardı arkası kesilmese de malûm
olan birşey var: "Değişen de biziz değiştiren de. İyi veya
kötü ne yaptıysak biz bize

       Peygamber Efendimiz'in hayatını okurken şunu

düşündüm. Biz onun için ne kadar kolay bir şekilde;

doğmadan önce babasını, altı yaşındayken annesini,

sekiz yaşındayken dedesini kaybetti diyebiliyoruz.

Oysa en sevdikleri yani ona en yakın olanlar teker

teker hayatından çıkıp gitmişlerdi . 

Ne kadar da az şükrediyoruz değil mi? Verilen

nimetler bizde "ülfet" olmuş artık sıradan bir şeymiş

gibi geliyor. Sanki verilmesi zorunlu olan şeylermiş

gibi algılıyoruz. Ama verilen her nimetten hesap

sorar Yaradan... Verdiği tüm nimetlerin şükrünü eda

edebilmeyi, Rabb'im cümlemize nasip etsin.. (Amin)
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İnsan nasıl başlar ki söze? Oraları anlatmaya kalksam, kelimelere
güçlerinin üzerinde bir yük yüklemiş olmaz mıyım?
Kabe'ye isteyen gidemiyor,
Sahibinin davet ettiği gidiyor:
"Her kime Ka'be nasîb olsa Hüdâ rahmet eder
Her kişi sevdiğini Hânesine davet eder."
Bu cümleler aslında gidişimizin özeti mahiyetinde. Uçakta iken, tasavvur
etmeye başlıyorsunuz Kabe-i Muazzama'yı; acaba nasıldır oralar,
televizyondaki gibi mi? diye geçiriyorsunuz içinizden. İlk bakış, ilk
buluşmayı bekliyorsunuz heyecanla. Harem'e gidene kadar sanki bir
kuşun kanadında yolculuk yapıyor ve ayaklarınız Harem'e kadar mahrem
bir hâl alıyor. Sizi kanadına alan sanki şöyle fısıldıyor kulağınıza; "Ey
Misafir; bu ayaklar, Kabe etrafına ayak basmadan yere inmeyecektir" ve
başlarınız yerde ilerliyorsunuz ta ki Sevgili'nin bir manada tecelli ettiği o
muazzam Ev'e. Kaldırın başlarınızı ve doya doya seyre dalın İbrahim' in
(a.s) emeğine, Resulunun dokunduğu, o eşsiz yapıya. Gözyaşları mı?
Elinizde değil ki. Nasıl ağlamasın o gözler? zira o gözler yeryüzünde
görebileceği en değerli şeyi gördü. Bir A4 kağıdına sığar mı bu
yaşananlar, bir hayat boyu anlatma-yazma ile bitiremezsiniz. Hira, Sevr,
Arafat hepsi ayrı bir gönül dünyası barındırıyor içinde. Bunları değerli
kılan yüksekliği veya ihtişamı değil, bilakis Allah Resulunun mübarek
izleridir. İhram, tavaf, sa'y; teslimiyetin zirve noktası. Akıl işi değil ruh,
maneviyat ve kararlılığın emaresi. Hepsi sizi sizden alıp Asr-ı Saadete
götüren eşsiz ve enfes inciler.
 Sizinle bir de Medine/Yesrib yolculuğuna çıkalım mı?
 Kim/neler mi var? Abdullah'ın oğlu, kainatın bizzat selamladığı, Kuran'ın
inzal olunduğu mükemmel şahsiyet, İsra/Mi'rac'ın ikram edildiği ve
neticesinde Allah (cc) ile şeksiz ve şüphesiz mûkâleme ettiği insan. Hz.
Peygamber (s.a.v)... Medine sakin, Uhud eteklerini Medîne’ye, Hz.
Resulullah'a gölge yapmış adeta. Huzurun başlangıcıdır Medine, nasıl
olmasın ki? Medine Hz. Peygamberi bastı bağrına, Ensar-Muhacir'i gördü
o topraklar. Namaz sonrası içinizi kıpır kıpır eden bir heyecan var.
Sevgili'yi selamlama... ve Babu's-Selam'dan içeri giriyorsunuz. Cennet
kokusunu bu dünyada iken almak tarifi olmayan bir his ve bu gözler
yeryüzünde görebileceği en şerefli ikinci değeri görmenin onuru
içerisinde.
Ayrılık! Son gün geldi çattı. Saniyelerin bile bu kadar değerli olacağını
düşünemezdi insan. Nasıl veda edecekti buralara? Aslında hoşuma giden
bir söz oldu orada; Veda etmiyoruz yeniden gelmek üzere söz veriyor ve
izin istiyoruz. Evet biz de senden izin istiyoruz ya Resulullah. Eminim ki
hayatımın her anında karşıma çıkacak ve elhamdülillah diyebileceğim bir
ziyaret, organizasyon oldu diyeceğim bir organizasyondu. Minnet ve
şükran binlerce. Allah'a dua ediyor ve Resulullah'tan dualarında beni de
“Emanetleri zayi etmeyen Allah’a” emanet etmesini diliyorum.

Fatih AKYOLCU
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Sedanur GÜLTEKİN
Cennetü'l Mualla

Hatice Kübra ŞEKER
Kabe-i muazzama

Münevver Gurbet AKKUŞ
Sevr dağı

 

Ayşe TÜYSÜZ
Kabe'de tavaf..

Fatih AKYOLCU
Hz. Peygamberin (sav)

Kabr-i şerifi

Altun YILDIZ
Nur Dağı
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Yusuf Kenan ASLIHAN
Medine-i Münevvere

Mustafa ÇAÇA
Medine-i Münevvere
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Allah, şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır ihsan eylesin.
Askerlerimize görünen görünmeyen melekleriyle yardım
etsin. Ordumuza daim şanlı zaferler nasip etsin.
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