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EDİTÖRDEN
Bizce malum olmayan sebepler yüzünden Hilal dergisinin Türkçe ve Makedonca
bölümüne birkaç yıldan bu yana ara verilmişti. Fakat, bu aydan itibaren dergimi-
zin yeniden yayın hayatına başlayacağını büyük bir sevinç ve heyecanla Siz sayg-
ıdeğer okuyucularımıza duyurmak istiyoruz. Pek tabii ki, önceden olduğu gibi,
şimdi de dergimiz İslam Birliği’nin çatısı altında ve maddi katkılarıyla yayın ha-
yatına devam edecektir.

Dergimizin yeniden yayın hayatına başlamasında en büyük vesile ise, özellikle
İslam Birliği Başkanı Reis ul Ulema Şakir Ef. Fetai’nin ısrarlı ve bir okadar da iyi
niyetli çabalarının olduğunu belirtmek gerekir. 

Geçtiğimiz son birkaç yıl içinde dünya genelinde çok önemli olaylara şahit olduk.
Bunlardan en önemlisi, bütün dünyanı derinden sarsan ve tabir caizse adeta esir
alan Covid 19 pandemisi ile yaşanan süreci de anmadan geçemeyeceğiz. Bütün
dünyada olduğu gibi ülkemizde de ister sağlık açısından, isterse hayatın diğer sa-
halarında olsun, bu pandeminin meydana getirdiği olumsuz sonuçları, hem toplum
olarak, hem de her fert olarak ayrı ayrı yaşadık. Bunun olumsuz etkilerini bugün
bile halen yaşamaktayız ve kim bilir daha ne kadar yaşanmaya devam edecektir.

İşte dünya genelinde hayatın “durma” noktasına geldiği ve çok zor sağlık, ekono-
mik, toplumsal vb. gibi şartların yaşandığı bir zamanda, 2020 yılının Mayıs ayında
İslam Birliği’nde çok önemli bir yönetim değişikliği meydana geldi. Yeni başkanla
birlikte İslam Birliği’nde farklı bir sürece girilmiş ve her alanda “açılımlar” ger-
çekleştirilmeye başlanmıştır. Hem yurt içinden, hem yurt dışından en önemli dini,
siyasi ve idari faktörlerin beğenisini kazanan İslam Birliği yeni yönetimi bu sa-
yede, olumlu yönde çok farklı ufuklara açılmaya başarmıştır. Bu “açılım” saye-
sinde hem uluslararası yüksek temsilcilerin İslam Birliği’ne yaptıkları ziyaretler,
hem de İslam Birliği yöneticilerinin yurt içi ve yurt dışına yaptığı ziyaretler, ha-
kikaten kayda değerdir. Gelinen bu aşamada İslam Birliği kurum olarak hemen
herkes tarafından sevilen, sayılan ve layık olduğu yüksek bir konuma ulaşmıştır.

Pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte, dini hayatın olmazsa olmazı topluca iba-
detlerin icra edilmesinde de birçok aksamalar meydana gelmiştir. İslam’ın esasını
oluşturan cemaatle namaz kılma veya Hac ibadetinin eda edilmesine de birçok en-
gellemeler yapılmış, hatta bir dönem tamamen yasaklanmıştı. Bu bağlamda, iki
yıl art arda Hac ibadeti de eda edilemez oldu. Bu ise, İslam Birliği’ni birçok yön-
den olumsuz manada etkilemiştir. Bazı kısıtlamalarla da olsa geçen yıl Hac iba-
detinin yeniden başlatılmış olması, herkes için çok sevindirici bir hadise olmuştur.
Temennimiz okur ki, bundan böyle bir kısıtlama yaşanmasın ve Hac ibadeti de
dahil olmak üzere, cemaatle yapılan ibadetler layıkıyla icra edilebilsin.

Derginin yeniden basın hayatına başlaması amacıyla yeni bir Yayın Kurulu olu-
şturuldu ve özellikle Türkçe dini konular yazacak yeni genç ilahiyatçılarımız aktif
hale getirildi. Gazetenin eski alışılmış formatı muhafaza edildi. Başlangıç bölü-
münde, İslam Birliği faaliyetleriyle ilgili olaylar-haberler sayfalarına yer veril-
mektedir. Bu bölümde, İslam Birliği’nin gerçekleştirdiği faaliyetler ele
alınmaktadır. Karşılıklı yapılan ziyaretler, bilimsel toplantılar, cami açılışları, cami
temel atma törenleri, hatim ve hafızlık merasimleri, dini gün ve geceler gibi ko-
nular işlenmektedir. Dergimizin sonraki bölümünde ise İslam dini, eğitimi, tarihi,
sanatı, kültürü vb. gibi konulara yer verilmektedir. Bu konularda da, hem yurt için-
den, hem de yurt dışından sahalarında uzman olan çok saygın bilim adamlarımız
desteklerini esirgememektedir. Bundan böyle bu istikamette yürümeye devam
etme temennisiyle.

Olaylar-Haberler

KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ REİS
UL-ULEMASI'NA MENŞURE VERİLDİ

26 Kasım 2020 tarihinde Kuzey Ma-
kedonya Cumhuriyeti Reis ul Ulemasına
menşure verilmesi münasebetiyle tören
düzenlendi. Menşure, Gostivar eski müf-
tüsü Hafız Şakiref. Fetai’ye emanet
edildi.

Menşure törenine yurt içinden ve yurt
dışından hem dini hem de siyasi hayattan
çok sayıda önemli konuklar katıldı: Müf-
tüler, imamlar, bakanlar, belediye baş-
kanları, milletvekilleri, parti başkanları
ile komşu ülkelerden (Arnavutluk, Ko-
sova, Bosna-Hersek, Karadağ, Hırvatis-
tan) en yüksek dini yetkililer ve sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri ile
Dünya Müslüman Topluluklar Konseyi
tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nden
gönderilen misafirler. Menşure takdim
törenine, dini kuruluşların temsilcileri ya-
nısıra Makedonya’dan kalabalık sayıda
cemaat da katıldı.

Öncelikle törenin moderatorü Özel
Kalem Müdürü Evzal Sinani katılımcı-
lara Menşure töreninin proğram akışını
tanıttı. Menşure yemin metni de şu yedi
dilde okundu: Arnavutça, Makedonca,
Türkçe, İngilizce, Romanca, Boşnakça
ve Arapça.

Komisyon Başkanı Kumanova Müf-
tüsü Menşure metnini okuduktan sonra,
yeni seçilen Reis ul-Ulema H. Hafız ef.
Fetahu’ya menşureyi teslim etti. Bu dini
kurumu İslam Şeriatının ana kaynakla-

rına, İslami esaslara ve bu bölgenin dini
geleneklerine uygun olarak yöneteceğini
taahhüt eden Fetai, Menşure yemini etti. 

İslam Birliği’nde en yüksek makama
seçilen şahsa Menşure verme eylemi ge-
lenekseldir ve eski Yugoslavya'dan ayrı-
lan tüm ülkelerde uygulanmaktadır. Reis
ul Ulema’nın yetkileri ve yükümlülük-
leri, İDB Tüzüğünde belirtilmiştir.

Tören, ülkemizdeki tanınmış Kur'an-
ı Kerim hatipleri tarafından Kuran-ı
Kerim ayetlerinin okunmasıyla vet ek-
birler eşliğinde devam etti. Orada bulu-
nan hazirun tekbirlere katıldı. Tekbirlerin
ardından orada bulunanlar, yeni seçilen
Reis-ul Ulema’yı tebrik ederek, görev sü-
resi boyunca kendisine bereketli ve ha-
yırlı çalışmalar dilediler.
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29.11.2022 Salı günü Reisul Ulema H.
Hfz. Şakir ef Fetai, Türkiye Cumhuriyeti
Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve
Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi Nadir
Aydın ve T.C. Üsküp Büyükelçiliği Din İş-
leri Müşaviri Mustafa Mesten’i kabul etti.

Türkiye'den gelen misafir, Türkiye'de
dini hayatın örgütlenmesi ile ilgili birçok
konudan, Diyanet'in çalışmalarından ve
bu kurumdaki işlerin teftişi ile ilgili ko-
nulardan bahsetti.

Nadir Aydın, T.C. Diyanet İşleri Baş-
kanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Başmüfettişi görevini yürütmektedir.

Reisul Ulema Fetai, Makedonya
İslam Birliği’nin ziyaret etmesinden do-

layı Nadir Aydın’a teşekkür etti ve ken-
disine bu kurumun ülke genelindeki ça-

lışmaları ve yaşanan süreçler hakkında
bilgi verdi.

Başkanı Reisul Ulema H. Hfz. Şakir
ef. Fetai, 29 Kasım 2022 tarihinde Kuzey
Makedonya Meclisi'nin davetlisi olarak
ülkemizi ziyarete eden, bu ziyaret sıra-
sında ülkenin önde gelen isimleriyle çeşitli
görüşmelerde bulunanve Makedonya bir
konuşma yapan Almanya Cumhurbaşkanı
Sayın Frank-Walter Steinmeier'in sunu-
muna katıldı. BaşkanSteinmeier, bu sunu-
munda, diğer konular yanı sıra,
Almanya’nın ve Alman halkının Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti’nin AB'ye en-
tegrasyonunu desteklediğini ancak Avrupa

ailesine girmenin koşulu olan reformların
sürdürülmesi gerektiğini belirtti.Steinme-
ier Üsküp'te, Almanya'nın Kuzey Make-
donya Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne
entegrasyonunu güçlü bir şekilde destek-
lediğini ancak Kuzey Makedonya Cum-
huriyeti'nin Avrupa'nın bir parçası olması
için içerde reformların uygulanmasının
mecburi olduğunu belirtti. Ülkenin AB’ye
entegre olması durumunda, her sahada ol-
duğu gibi, istihdam sahasında da büyük
ilerlemeler sağlanacağını ve çok daha yük-
sek bir refah seviyesine ulaşılacağı ifade

edildi. Ayrıca Avrupa'nın merkezindeki
Ukrayna'daki savaştan ve şu anda Rus-
ya'nın Ukrayna'daki saldırganlığına karşı
yan yana durmamız gerektiğinden bah-
setti.

Mısır'ın prestijli gazetesi "Al Bawabah
News" 26.11.2022 tarihinde KMC İslam
Birliği Başkanı Reisul Ulema H. Hfz.Şakir
ef. Fetai ile özel bir röportaj yayınladı.Bu
gazetenin ünlü muhabiri Mahmud Semir
tarafından hazırlanan bu mülakat, Arapça
ve İngilizce olarak yapılmıştır. Daha sonra
mülakat, çok sayıda çevrimiçi takipçiye
sahip olan bu gazetenin resmi web site-
sinde de yayınlanmıştır.

"Mısır, dünyadaki tüm Müslümanlar
arasında önemli bir yere sahiptir" başlıklı
bu röportajda, Reisul Ulema H. Hfz. Şakir
ef. Fetai, zaman içinde İslam'dan, genel
olarak Müslümanlardan ve özel olarak
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ndeki

İslam Dini Birliği’nden, İslam Birliği ile
yakın işbirliği içinde olan diasporanın
dünyadaki İslami merkezlerinden ve
Kuzey Makedonya’daki dini hayatın or-
ganizasyonundan bahsetmektedir. Başkan
Fetai, yurtdışında, özellikle Batı ülkele-
rinde, Müslümanlar ve diğer inanç gurup-
ları arasında hoşgörü ve bir arada yaşama
mecburiyeti, Avrupa'daki İslamofobi ve
Müslümanların örnek davranışları ve bu
toplumlarda sosyal ve kültürel hayata
mümkün olan en iyi şekilde dahil edilme-
leri yoluyla bu olumsuz inançları değiştir-
menin yöntemlerini de dile getirmektedir.

Reisul Ulema ayrıca, ülkenin sosyal,
sosyal ve siyasi örgütlenmesinden ve Ma-

kedonya’da İslam inancına sahip siyaset-
çilerin ülkede karar verme ağırlığı ve öne-
minden, ekonomik nedenlerden dolayı
genç nesillerin Batı ülkelerineyaptıkları
göçten ve bunun ağır sonuçlarından da
bahsetmektedir.

26.11.2022 Cumartesi günü, 9. Balkan Ülkeleri Diyanet İş-
leri Başkanları Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş’ın başkanlığında ve Bulgaristan Müslümanları Başmüf-
tüsü Dr. Mustafa Hacı'nın katılımıyla Bulgaristan’ın Varna ken-
tinde düzenlendi. “Balkanlarda Huzur ve Barışın Tesisinde Dinin
ve Din Adamlarının Rolü” konulu toplantıya başta Türkiye
olmak üzere Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bosna Her-
sek, Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan, Slovenya ve KKTC Di-
yanet İşleri Başkanları katıldı. Makedonya İslam Dini Birliği
heyetinde Başkan H. Hfz. Şakir ef. Fetai olmak üzere, Doğu Ma-
kedonya Müftüsü Nasir ef. Recepi ve İslam Birliği Türkiye Ko-
ordinatörü Nizam Reşit de hazır bulundu. Dini liderlerin bu üst
düzey toplantısında geleneksel İslami değerlerin geliştirilmesi,
barış, hoşgörü, dayanışma, insani yardımlaşma ve diğer çeşitli
alanlarda İslam Din Birlikleri arasında yakın işbirliği gibi bir-
çok konu ele alındı.

Ev sahipleri, bu önemli ve faydalı bir toplantıydı, üst düzey
bir organizasyonla düzenlemiştir.

REİSUL ULEMA FETAİ, T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
BAŞMÜFETTİŞİ NADİR AYDIN’I MAKAMINDA KABUL ETTİ

REİS UL ULEMA ŞAKİR EF. FETAİ, ALMANYA 
CUMHURBAŞKANI STEINMAER’İN MAKEDONYA

MECLİSİNDEKİ KONUŞMASINA KATILDI

MISIR’IN “AL BAWABAH NEWS” GAZETESİNİN
REİSUL ULEMA FETAİ İLE ÖZEL MÜLAKATI

HUZUR VE BARIŞIN TESİSİ KONULU IX. BALKAN ÜLKELERİ
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

Merkezi Suudi Arabistan'ın Riyad
kentine bulunan “Uluslararası İslam Dü-
şüncesi Enstitüsü” Genel Sekreteri Prof.
Dr. Ömer Hasan Kasule, Balkanlar'da özel
olarak gerçekleştirdiği bir gezi sırasında
18 Kasım 2022 tarihinde Makedonya
İslam Birliği’ni ve Başkan Şakir Fetai’yi
de ziyaret etmek arzusunda bulunmuştur

Hasan Kasule, doktorluk ve epistemo-
logluk mesleği yanısıra, bilimsel değerleri
İslam'ın değerleriyle bağlantılı olarak uy-
gulamak amacıyla İslam'ın değerlerine bi-
limsel yaklaşımla da ilgilenir. Malezya,
Endonezya, ABD ve şimdi de Suudi Ara-

bistan gibidünyanın önemli birçok ülke-
sinde, büyük deneyim kazanmış bu
önemli şahsiyetleİslam Birliği Başkanı
Reisul Ulema Fetaifaydalı bir sohbet ger-

çekleştirmiştir. Bu görüşme esnasında
Başkan Fetai’ye, Üsküp İslami Bilimler
Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr.
Hasan Cilo da refakat etmiştir.

PROF. DR. ÖMER HASAN KASULE’NİN İSLAM BİRLİĞİ ZİYARETİ

15.11.2022 Salı günü Makedonya İslam Briliği Başkanı
Reisul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai, Bulgaristan İslam Birliği
Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı ve yakın çalışma arkadaşlarını
makamında Kabul etti. Dostane bir havada geçen bu ziyaret sı-
rasında her iki dini lider, başında bulundukları kurumların faa-
liyetleri hakkında bilgi verdi.

Taraflar birbirine komşu olan Kuzey Makedonya ile Bulga-
ristan’da yaşayan müslümanların İslami bilincinin arttırılması,

İslami dini yaşamın düzenlenmesi, karşılıklı deneyimlerin pay-
laşılması ve geleceğe yönelik planlanan farklı alanlarda karşı-
lıklı işbirliğinin güçlendirilmesi konusunu gündeme getirdi.

Makedonya İslam Birliği Riyaseti adına konuşma yapan
Reisul Ulema H. Hz. Şakir ef. Fetai, Bulgaristan'dan gelen mes-
lektaşı Dr. Mustafa Hacı'ya, yaptıkları ziyaret ve modern dina-
miklerin hakim olduğu bu dönemde gösterilen gayretin ve her
iki dini kurumun bölgemizde barışı sağlamak ve günümüzde
meydana gelebilecek radikal hareketleri önlemek için göster-
diği çaba için teşekkürlerini sundu.

Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı, Başkan Fetai’nin
önderliğinde İslam Birliği mensuplarının gösterdikleri üst
düzey misafirperverliği için şükranlarını dile getirdi. Her iki
dini kurumun başkanı, iki komşu ülke vatandaşlarının yararına
olacak şekilde bu iki kurum arasında İslami değerleri destek-
leme alanında somut işbirliği konusunda anlaşmaya vardı.

Başmüftü Hacı, başta İslam Dini Birliği Başkanı Reis ul
Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai olmak üzere, müftüler ve İslam
Birliği Riyaseti Daire başkanları tarafından karşılandı.

BULGARİSTAN BAŞMÜFTÜSÜ DR. MUSTAFA HACI, BAŞKAN
FETAİ’Yİ ZİYARET ETTİ
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28 ve 30 Eylül tarihlerinde "İsa-bey"
Medresesi binasında "Hilal" dergisinin ya-
yınlanmasının 35. yıl dönümü münasebe-
tiyle, "Hilal Dergisi - Zorluklar ve Başarı
Arasındaki 35 Yıllık Yaşam” konulu bi-
limsel bir konferans düzenlendi. .

Bilimsel konferans, Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti İslam Birliği Başkanı Reis-ul
Ulema Şakir ef. Fetai himayelerinde,
Üsküp, Priştine, Tiran ve diğer yerlerden
yaklaşık 30 konuşmacının katılımıyla dü-
zenlendi. 

Reis-ul-Ulema Şakir e. Fetai’nin açılı-
şını yaptığı konferansta Arnavutluk İslam
Birliği ile Kosova İslam Birliği temsilcileri
birer selamlama konuşması yaptı. Kuzey
Makedonya İslam Birliği Dini Eğitim İş-
leri Müdürü ve Düzenleme Kurulu Baş-
kanı Yusuf Ef. Zimeri ise sempozyumun
hedeflerinden bahsetti. 

Bilimsel konferans kapsamında "Şaban
Ramani'nin “Hena e Re Bibliyografyası"
adlı eserinin de tanıtımı yapıldı.

Sempozyumdaki katılımcılar, "Hilal"

dergisinin şimdiye kadarki gelişimine ve
çıkışındaki rolüne tanıklık eden çok sayıda
belge sundu. Değişik konuların yanı sıra,
bu derginin çalışmalarında (Arnavutça bö-
lümü) hiç kesintiye uğramayan az sayıdaki
dergiden biri olduğuna dikkat çekildi.
Farklı alanlarda yayınlanan metinler, ülke-
mizdeki ve daha geniş alanda dini hayatın
gerçek resmini ve farklı dönemlerdeki zor-
luklarını göstermektedir.

"Hilal" dergisinde dini hayata dair bil-
gilerin yanı sıra, Balkanlar'daki İslam kül-
türünün kültürel ve tarihi mirasına ilişkin
metinler ve ilgili bilimsel referansları tem-
sil eden önemli dini konular da yayınlan-
maktadır. Derginin içeriğinin daha da
zenginleştirilmesi ve okuyucularının ilgi-
sini çekecek çeşitli konuları ele alacak
yazar sayısının artırılması gerektiği de dile
getirildi.

Kuzey Makedonya İslam Birliği Baş-
kanı Reisul Ulema H. Hfz. Şakir ef.
Fetai, 07.12.2022 tarihinde Üsküp Müf-
tüsü tarafından yayınlanan Kur’an kurs-
ları için ders kitaplarının tanıtımına
katıldı. Elifba, İlmihal, Tecvid başlıklı
kitaplar Makedonca, Boşnakça ve Türk-
çe'ye çevrilmiş, ayrıca iki dilde günlük
de yayınlanmıştır. Bu etkinlik Üsküp
Eski Çarşı'dakiBushi Hotel'de gerçekleş-
tirildi. Reisul Ulema H. Hfz. Şakir ef.
Fetai'ye İDB Riyasetimüdürleri, meslek-
taşları,bu etkinliğe ev sahipliği yapan
Üsküp Müftüsü Dr. Kenan ef. İsmaili,
Gostivar Müftüsü Sabaudin ef. Zendeli,
Kırçova Müftüsü Kamil ef. Ruşiti'nin
yanı sıra IAKN MüdürüProf. Dr. Sken-
der Asani, Devlet Arşivleri Müdür Yar-
dımcısı Prof. Dr. Muzafer Bislimi, "ABC
- Şair" Yazarlar Derneği Başkanı Vulnet
Sadiku, Mesleki Eğitim ve Öğretim Mer-
kezi Müdürü Şerif Miftari, İsa Bey Med-
resesi Katibi Lutfi Necipi, profesörler,
mualimler, imamlar ve diğer konuklar
katıldı. Hfz. Sabaatin Nuhiyu tarafından
okunan aşrı şeriften sonra, moderatör Ali

ef. Sadıku açılış konuşmasını yapmak
üzere Müftü Kenan ef. İsmaili’yi kür-
süye davet etti.

Müftü konuşmasında öncelikle katı-
lımcılara iştiraklerinden dolayı teşekkür
etti. İslam Birliği  Başkanı Reisul Ulema
H. Hfz. Şakir ef. Fetai, bu münasebetle
yaptığı selamlama konuşmasında,Kur’an
kurslarında din eğitiminin değerini hatır-
latarak, ders kitaplarının hazırlanma-

sında gösterilen emeği çok takdir ettiğini
ve bunun ülke genelinde tüm Müftülük-
ler için güçlü bir dayanak ve özel bir
ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Nasır Ramazani, Prof. Dr.
Lulzim Mehmeti, Prof. Dr. Tacedin Bis-
limi, Prof. Dr. Musa Musai, Elif-Ba ve
Tecvid müellifi Prof. Ziber Lata birer
sunum ve konuşma yaptı. En sonunda,
hazır bulunanlara bir kokteyl düzenlendi.

06.12.2022 tarihinde İDB Meclisi,
Meclisi yeni Başkanı Nesib Demiri
başkanlığında ikinciolağan toplantısını
gerçekleştirdi.

Toplantı istişareler, öneriler ve ya-
pıcı tartışmalar ortamında gerçekleşti.

Toplantıda Riyaset, Müftülükler ve
İDB dairelerinin faaliyetleri ve daha
birçok önemli konu ele alınıp tartıştıldı.

Meclis üyesi Sadula ef. Abdulai ta-
rafından okunan aşrı şerifle açılan top-
lantıda, Meclis üyelerinin her birinin
kararlarının paylaşılmasının ardından
Reis ul Ulema H. Şakir ef. Fetai, İDB

Riyaseti’nin faaliyetleri hakkında ve
yurt içi ile yurt dışında yapılan ziya-
retler, vakıf mallarının iadesi, Covid
19 salgını ile kriz sırasında elde edilen
istikrar ve başarılar, ekonomik krizin
atlatılması, yapılan faaliyetler sonu-
cunda İDB düzeyinde başarılı sonuçlar
elde edilmesi, Medresenin akreditas-
yonu, finansal projeler ve İDB'nin gele-
ceğe yönelik hedefleri ile ilgili kısa ve
özet bir sunum yaptı.Ardından ülke ge-
nelindeki İslami dini eğitim, finanasal
durum ve kurban faaliyetleri, Üsküp İs-
lami Bilimler Fakültesi, "İsa Bey Med-

resesi” ve ülkedeki müftülükler düze-
yindeki faaliyetler kapsanarak, gün-
demdeki diğer birçok madde analiz
edildi. Çok sayıda faydalı ve yapıcı
önerilerde bulunuldu.

Yapılan istişare ve yapıcı tartışma-
lardan sonra, gündem maddelerinin ta-
mamı, Meclis üyeleri tarafından oy
birliği ile kabuledildi.

Toplantı, Gostivar “Hasanef. Zen-
deli” Hafızlık Enstitüsü Müdürü ve
Gostivar Müftülüğü görevlisi Elyesa
ef.Hasani tarafından okunan aşrı şerif
ile sona erdi.

05.12.2022 tarihinde Birleşik Arap
Emirlikleri'nden Sınır Tanımayan Öğret-
menler Başkanı ve Dünya İslam Toplu-
lukları Dünya Konseyi Başkan
Yardımcısı Dr. Muhammed Ubeydeli, iki
meslektaşıyla birlikte Başkan Fetai’yi
makamında ziyaret etti.Bu görüşnme sı-
rasında Abu Dabi merkezli “Dünya Müs-
lüman Toplulukları Konseyi” ile İslam
Birliği arasındaki başarılı işbirliğini ko-
nusu gündeme geldi.

Görüşmede çağımızın zorlukları, bi-
limsel ve kültürel kurumların gelişimi,
dünyadaki farklı toplumların barış ve bir
arada yaşaması ile ilgili birçok konuyu da
ele alındı.

Söz konusu heyet, İslam Birliği ile
yapılan anlaşma uyarınca işbirliğini sür-
dürmek üzere Üsküp'teki İslami İlimler
Fakültesini ziyaret etti.

“Dünya Müslüman Toplulukları Kon-

seyi”  Başkanı Dr. Aliy En Nuaym’inkar-
şılıklı işbirliğindeki hassasiyeti ve İslam
Birliği’ne gösterdiği özen de özellikle
dile getirildi.

BAE heyeti, Makedonya’da kalacak-

ları günlerde İslam Birliği Arap Ülkeleri
İlişkilerinden sorumlu başkanı İsmet ef.
Ademi tarafından refakat edilecek.

Bu samimi işbirliği için Allah kendi-
lerinden razı olsun.

"HENA E" (HİLAL) DERGİSİ – ZORLUKLAR VE BAŞARILAR
ARASINDA 35 YIL 

KUR’AN KURSLARI İÇİN DİN EĞİTİMİ 
KİTAPLARININ TANITIMI YAPILDI

İDB MECLİSİNİN İKİNCİ OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI

BAE’DEN MUHAMMED UBEYDELİ’NİN 
BAŞKAN FETAİ’Yİ ZİYARETİ



02.11.2022 tarihinde Çarşamba günü,
Üsküp "İsa Bey Medresesi" binası top-
lantı salonunda KMC İslam Dini Birliği
Meclisi'nin kuruluş oturumu yapıldı ve
Sn. Nesib Demiri oy çokluğu ile İDB
Meclis Başkanı seçildi. Başkan yardımcı-
lığına şu isimler getirildi: Kalkandelen
Cepçişte köyü imamı Amir Ahmeti ve
Kırçova’nın Preglova köyü imamı Nurten
Zekirovski. Gostivar imamlarından Zuhri
Veyseli de Meclis Sekreteri görevine ge-
tirildi. Tüm adaylar oy çokluğu ile seçildi.

Bu toplantıda Meclisin şu komisyon-
ları da seçildi: Dini-Eğitim İşleri Komis-
yonu, Hukuki ve Mali İşler Komisyonu,
İslami Öğretim ve İman İşleri Komis-
yonu, Uzlaşma İşleri Komisyonu v.b.

Objektif nedenlerle katılamayan bir
üye dışında, tüm delege üyeler toplantıya
katılmıştır.

Müftülerin, Riyaset daire müdürleri-
nin, Üsküp İslami Bilimler Fakültesi De-
kanı ve Medrese müdürünün katılımları,

bu törene ayrı bir hava kattı.
Toplantının başında yaptığı konuş-

mada İDB Başkanı Reisul Ulema H. Hfz.
Şakir ef. Fetai, katılımcıları selamlayarak,
Meclis üyeleri olarak sahip oldukları
büyük sorumluluktan kısaca bahsetti ve
bu çok önemli göreve seçilen yeni üyeleri
tebrik etti.

Reisul Ulema ayrıca, İDB eski Mec-
lis Başkanı Sayın Faysal ef. Kadriu’ya da,
bu yüksek organının çalışmasına şimdiye
kadar yaptığı katkıları, elde ettiği başarı-

ları ve gösterdiği liderlik vasfından dolayı
teşekkür etti.

Toplantının çalışmalarını, İDB Seçim
Komisyonu Başkanı İrsal Yakupi, Seçim
Komisyonu üyeleri Selver Cemaili ve Dr.
Abdülkerim İseni koordine etti.

KMC İslam Dini Birliği Meclis top-
lantısına teknik organizasyonu sunmaları
yanı sıra, katılımcılara öğlen yemeği de
ikram eden Medrese Müdürü İbrahim ef.
İdrizi ve yakın çalışma arkadaşlarına da
teşekkür edildi. 
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İslam Birliği Başkanı Reis ul Ulema H. Hfz. Şakir Ef. Fetai,
İstanbul Taksim’de 13 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen ve
altı masum vatandaşın vefat ettiği kanlı terör eylemini hem fa-

cebook profilinde hem de İslam Birliği resmi web sayfasında şu
ifadelerle kınadı:

“Masum insanların hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin
yaralandığı İstanbul Taksim'deki terör saldırısı haberi şok edici
ve üzücü oldu. Terör, insanlığın başına gelebilecek en vahşi ve
en çirkin bir eylemdir. Bu, Allah'ın yarattığı insan denen en mü-
kemmel varlığına karşı yapılan kanlı bir eylemdir. Bu lanetli
terör eylemini sadece kınamakla kalmıyor, aynı zamanda ne-
rede ve kime karşı işlenmiş olursa olsun, bu tür eylemleri en-
gellemek için anında harekete harekete geçmekmektedir.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği ve şah-
sım adına vefat edenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Tür-
kiye Cumhuriyeti Devletine başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil
şifalar ihsan etmesini, bu tür terör olayların dünyanın hiçbir ye-
rinde bir daha asla tekerrür etmemesini, insanlara ve yaşamla-
rına barış ve saygıyla yaklaşılmasını Yüce Allah'tan niyaz
ederim.

Reisul Uleması
H. Hfz. Şakir ef. FETAİ”

3 Kasım 2022 tarihinde Perşembe günü, Türk Demokrat Par-
tisi saflarından KMC Hükümeti Çalışma ve Sosyal Politika
Bakan Yardımcısı Sn. Enver Hüseyin, bakanlık danışmanı Sn.
Muharrem Mustafa ile birlikte KMC İslam Dini Birliği Başkanı
Reisul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai’yi makamında ziyaret etti.
Bu görüşme sırasında Başkan Fetai birçok önemli konuyu dile
getirildi ve özellikle Doğu Makedonya bölgesinde çeşitli alan-
larda karşılıklı işbirliği konusu görüşüldü.

Görüşmede, Doğu Makedonya bölgesinde dini alanda faali-
yet gösteren İştip Müftüsü Sn. Nasir ef. Recepi ve müftülük ça-
lışanları yanı sıra, İştip medresesinde yetişen kadroların buradaki
ahalinin dini hayatının canlanması konusunda büyük ve olumlu
etkisi olduğu belirtildi.

Birçok önemli konunun daha ele alındığı bu görüşmede
Bakan Yardımcısı Hüseyin, genel olarak buradaki ahalinin her
sahada gelişmesinde İslam Birliği ile ortak koordinasyon yapıl-
ması gerektiği düşüncesini dile getirdi. Hüseyin Bey'in halk ara-
sında büyük bir aktivist olarak bilindiğini dikkate alan Reisul

Ulema Fetai, katkılarından dolayı kendisine teşekkür etti ve ken-
dilerine Cenab-ı Allah’tan sağlık, afiyet ve yeni başarılar ihsan
etmesi temennisinde bulundu. İslam Birliği çalışanlarından Baş-
kan Fetai’nin Özel Kalem Müdürü Dr. Abdülkerim İseini, Nizam
Reşit, Dr. Mümin Ömer ve Musanif Rufati de bu görüşmede
hazır bulundu.

14 Kasım 2022 Pazartesi günü İslam
Birliği Başkanı Reisul Ulema H. Şakir ef.
Fetai, merkezi BAE’nin Abu Dabi şeh-
rinde bulunan Dünya Toplulukları Kon-
seyi Başkanı Dr. Ali An Nuayimi’nin özel
temsilcisi olarak Prof. Dr. Muhammed
Arif’i makamında kabul etti. 

Prof. Dr. Muhammed Arif, 16 Kasım
Çarşamba gününe kadar Makedonya
İslam Birliği’nin misafiri oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen
üst düzey konuk ile yapılan görüşmede,
İslam Birliği ile BAE arasında iki yıl
önce başlayan ve giderek güçlenen işbir-
liğine ilişkin birçok konu ele alındı.

Bu vesileyle Reisul Ulema, İDB Ri-

yaseti'nin daire yöneticilerinden oluşan
ev sahibi heyet ile birlikte kabul ettiği
misafiri, ziyaretlerinden dolayı teşek-
kürlerini sundu. Reisul Ulema H. Hfz.
Şakir ef. Fetai ayrıca, Dünya Topluluk-

ları Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ali An
Nuayimi’ye de, Makedonya İslam Birli-
ği’ne gösterdikleri yakın ilgi ve alaka-
dan dolayı şükranlarını iletmesi
temennisinde bulundu.

İSTANBUL'DAKİ KANLI TERÖR EYLEMİNİ LANETLEME

BAKAN YARDIMCISI ENVER HUSEYİN’İN İSLAM BİRLİĞİ ZİYARETİ

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNDEN PROF. MUHAMMED ARİF
İSLAM BİRLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ 

KMC İSLAM DİNİ BİRLİĞİ YENİ MECLİSİ OLUŞTURULDU 

31 Ekim 2023 tarihinde Reis ul-Ulema Şakir ef. Fetahu, di-
asporadaki Boşnakların dini hayatını takip etmekle görevli Azra
Efendiç ve Muhamed Yugo’dan oluşan Bosna-Hersek İslam
Birliği heyetini makamında kabul etti. Görüşmede Kuzey Ma-

kedonya’daki  Boşnaklar ve dini hayatlarını düzenleme biçim-
leri konusu ele alındı. Bosna-Hersek İslam Birliği Riyaseti, Ma-
kedonya’daki din görevlilerine çeşitli projelerle (seminerler,
konferanslar, insani yardım faaliyetleri) yardımcı olmaktadır.
Misafir heyetin, geçen yıllarda Üsküp bölgesini vuran sel fela-
ketinden sonra mağdur ailelerin yardımına büyük ölçüde katıl-
dıkları ifade edildi. Bütün bu faaliyetler, Makedonya İslam
Birliği ileortaklaşa ve işbirliği içinde gerçekleştirildi. Ayrıca,
Makedonya’daki iki Boşnak imam,Bosna-Hersek İslam Birliği
Diaspora Dairesi tarafından finanse edilmektedir. Bosna heye-
tine, İslam Birliği eski çalışanlarından Yusuf ef. Çoliç refakat
etti.

Toplantıda ayrıca bu iki kurum arasındaki işbirliğinin diğer
biçimleri de tartışıldı. Makedonya’daki Boşnak cemaatinin,
İslam Birliği himayesinde çalışan cemaatlerin ayrılmaz bir par-
çası olduğuna dikkat çekildi.

BOSNA-HERSEK İB HEYETİ İSLAM BİRLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

26 Ekim 2002 tarihinde, İslam Birliği
Riyaseti’nin olağan toplantısı yapıldı. Bu
toplantıda, ülkemizdeki bu en yüksek
dini kurumun son beş aydaki faaliyetleri
ele alınıp değerlendirildi. En çok görüşü-
len konular, Ramazan ayı faaliyetleri,
kurban kesimi ve bu yılki Hac organizas-
yonu ile ilgili hazırlanmış olan raporların
değelendirilmesi oldu.

Reis-ül-Ulema Şakir Fetahu, İDB he-
yetlerinin Batı ülkeleri ve Orta Doğu'ya
yaptığı ziyaretlere atıfta bulunarak, Ri-
yatset üyelerine iki toplantı arasındaki
faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca, İslam Birliği’ni zi-
yaret etmesi planlanan Suudi Arabistan

Vakıf Bakanı'nın kabulü için hazırlıklar
ele alındı. Reis-l-Ulema, Makedonya
Eğitim Bakanlığı’nda ve diğer resmi ma-
kamlarda yürütülen "İsa Bey" Medrese-
si'nin akreditasyon süreci hakkında da

katılımcılara bilgi verdi.
Toplantıda, önümüzdeki dönemde ha-

yata geçirilecek olan projeler ve tüm bu
konular için çok yapıcı öneriler, analizler
ve sonuçlar sunuldu.

İDB RİYASETİ OLAĞAN TOPLANTISI
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25 Ekim 2022 tarihinde Reis-ül
Ulema Şakir Fetai, Kuveyt’ten tanınmış
bir alim ve aktivist, aynı zamanda Vakıf
konularında uzman ve tanınmış bir hü-
manist olan Şeyh Hişam Ferhud El-Mu-
barek'i İslam Birliği’ndeki makamında
kabul etti.

Başkan Fetai, konuğa öncelikle Ma-
kedonya İslam Birliği’nin organizasyon
şekli, işleyişi ve kurumları aracılığıyla
dini hayatın gelişimi hakkında bilgi
verdi. Ardından kültür, eğitim ve insani
yardımlaşma gibi farklı alanlarında kar-
şılıklı işbirliği konusunda fikir alışveri-
şinde bulunuldu. Dini ve eğitim hayatının

gelişimine büyük katkı sağlayan vakıf
faaliyetinin hangi yönlerde geliştirilmesi
gerektiği konusunda da fikir alışverişinde
bulunuldu. Kuveyt, vakıf ve eğitim ala-

nında Balkanlar'da büyük bir paya sahip-
tir. İslam Birliği’nin, vakıf konularında
Kuveyt makamları ileişbirliğine açık ol-
duğu ifade edildi.

21 Ekim 2022 tarihinde Reis ul
Ulema Şakir ef. Fetai, Türkiye İHH İn-
sani Yardım Vakfı'nın Mütevelli Heyet
Üyesi Yusuf Bilgin başkanlığındaki he-
yetiyle bir araya geldi.

Misafir heyet, Reis ul Ulema'yı bu
vakfın eğitim, insani yardım faaliyetleri
ve diplomasi alanındaki çalışmaları hak-
kında bilgilendirdi. Eğitim ve insani yar-
dımlaşmanın çeşitli alanlarında kurumsal

düzeyde olası işbirliği hakkında birçok
konu gündeme geldi.

Reis ul Ulema Fetai, İslam Birliği'nin
90'lı yıllar ve sonrasındaki çalkantılı dö-
nemin getirdiği sorun ve zorluklarla daha
kolay başa çıkabilmesini sağlayan bu tür
insani yardım faaliyetleri hakkında misa-
firlere kısaca bilgi verdi. İnsani yardım
faaliyetleri, dini hayatın karşı karşıya ol-
duğu tüm zorluklarla başa çıkmada
önemli bir halkadır. Bu nedenlemisafir
heyet, inananlar arasında insani yardım-
laşma duygusunun her zaman mevcudi-
yeti ve dini deneyimin ayrılmaz bir
parçası olması nedeniyle daha fazla iş-
birliğine büyük ihtiyaç duyulduğunu
ifade etti.

Reis ul Ulema Şakir ef. Fetai, Mısır
Vakıflar Bakanı’nın daveti üzerine
17.10.2022 tarihinde Kahire'de düzenle-
nen vakıflar konulu uluslararası bilimsel
konferansa sunumuyla katıldı.  Başkan
Fetai, bu vesileyle  Mısır Başmüftüsü Dr.
Şeik İbrahim  Allameh ile ayrı bir gö-
rüşme gerçekleştirdi. Konferansın amacı,
modern zamanların gerektirdiği fetvaları
vermenin yollarını bulmaktı. Konferansa,
dünyanın değişik ülkelerinden bu sahada
ad yapmış çok sayıda İslam alimi katıldı.
Bu alimler, modern hayatın getirdiği yeni
şartlar altında fetva verme metodolojisi
hakkında çok önemli önerilerde bulun-

dular. Konferansta, şeriatın hükümlerine
uygun olacak yeterli bir cevabı bulunma-

yan soruların hala var olduğuna dikkat
çekildi.

13 Ekim 2022 tarihinde, İsviçre Federasyonu Konsey Baş-
kanı İrene Collin’in Makedonya Meclisi’ni ziyareti sırasında
düzenlenen resmi seremonide, İslam Birliği Başkanı Reis ul
Ulema Şakir ef. Fetai de hazır bulundu. Makedonya Meclis
Başkanı Talat Caferi’nin resmi davetlisi olarak Meclis’te hazır
bulunanlara hitap etme fırsatı bulan Collin, zaman içinde yaşa-
nan yeni gelişmeler, dünyanın karşı karşıya kaldığı zorluklar ve
bunları aşma çabaları hakkında görüşlerini açıkladı. Buna ek
olarak, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin AB’ye katılım mü-
zakerelerine giden yolda kaydettiği ilerlemeden de bahsetti.

12 Ekim 2022 tarihinde, Reis ul Ulema Şakir ef. Fetai, Ma-
kedonya Cumhuriyeti’nde de faaliyet gösteren ve ülkemizdeki
Boşnakların tüm kuruluşlarını kapsayan Boşnak Ulusal Kon-
seyi Teşkilatı Başkanı Cevat Hot ile görüştü. Misafir Hot, bu
teşkilatın çalışmalarını ve Bosna-Hersek, Sancak ve Make-
donya'daki Boşnak halkının ulusal, dilsel ve devlet kimlikleri

hakkında bilinçlendirmedeki rolü hakkında bilgiler verdi. Gö-
rüşmede, kültürel ve dini değerlerin Boşnak kimliğinin temel
direği olduğu vurgulandı. Makedonya'daki diğer tüm etnik
gruplar gibi Boşnaklar da İslam Birliği'nin ayrılmaz bir par-
çasıdır. Cevat Hot, ayrıca Üsküp şehrinde Boşnak dilinde va-
azların verildiği ve bu şehirdeki Boşnakların dini ve milli
bilinçlerini yükseltme taleplerini yerine getiren caminin ça-
lışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Reis ul Ulema Şakir ef. Fetai, 11.10.2022 tarihinde,  Ankara
“Pınar” Kolejleri Genel Müdürü Ali Bulut ile Ankara'daki
FETA LABORATUVAR Fabrikası sahibi Kemal Servi'yi ma-
kamında kabul etti.

"Kutlu Doğum Haftası" münasebetiyle ülkemizde bulun-
dukları sırada Başkan Fetai ile görüşme arzusundabulunan mi-
safirler, din ve irfan alanında birçok konunun ele alındığı ve
önemli anların yaşandığı dostane bir toplantı arzusunu yerine
getirme fırsatı buldu. Ortak kültürel değerler yanı sıra Kuzey
Makedonya ile Türkiye Cumhuriyeti'ndeki eğitim sürecinin ge-
lişimi konusu da değerlendirildi.

Ali BulutHoca, çok sayıda öğrenciye sahip çıkmakla tanı-
nan ve bu alanda örnek alınan “Pınar” Koleji'nin başındaki
büyük aktivisttir. Kemal Servi Bey de, hem Türkiye'de hem de
dünyanın birçok ülkesinde ünlü olan saygın bir iş adamıdır.

Her ikisi de İslam dünyasının birçok ülkesinde önemli ba-
ğışlarda bulunmaktadır.Bu ziyaret vesilesiyle Başkan Fetai,
Gostivar'daki Kız Medresesi yeni inşasına büyük katkı sağlayan
T. C. Diyanet İşleri Başkanlığı’na da şükranlarını dile getirdi.

Reis ul Ulema Şakir ef. Fetai, 7 Ekim 2022 tarihinde Avus-
turya'nın Viyana kentindeki yeni Arnavut İslam Merkezi'nin

açılışı vesilesiyle Fetai, Arnavut İslam Cemaati'ni ziyaret etti.
Başkan Fetai, bu ziyaret vesilesiyle mükemmel bir organi-

zasyona, karşılamaya ve inananların toplu katılımına şahitlik
etmiştir. Fetai, Avrupa'nın bu bölgesindeki dini hayatı düzenle-
yenleri, kendilerini bu ulvi göreve ve misyonlarına daha fazla
adamaya teşvik eden bir konuşma yaptı. Özellikle nu bölge-
lerde halkımız için büyük bir zorluk teşkil eden dini ve manevi
değerlerin korunmasında, caminin rolünden bahsetti. Sadece
dini değil, milli kimliğin korunmasında da caminin büyük rolü
vardır. Reis ul Ulema Şakir ef. Fetai, diğerlerinin yanı sıra, bu
İslam Merkezi’nin gurbetteki insanlarımızı hala çoğunlukla tek
bir yerde toplayan bir merkez olduğunu dile getirdi.

REİSU-L-ULEMA ŞAKİR EF. FETAİ, KUVEYT’TEN GELEN
VAKIFLAR UZMANI İLE GÖRÜŞTÜ

REİS UL ULEMA FETAİ, TÜRKİYE'DEN GELEN İHH İNSANİ
YARDIM VAKFI AKTİVİSTLERİNİKABUL ETTİ

REİS UL ULEMA ŞAKİR EF.FETAİ MISIR ZİYARETİNDE

REİS UL ULEMA FETAİ, İRENECOLLİN'İN MAKEDONYA
MECLİSİNDEKİ KONUŞMASINA KATILDI

BOŞNAKLAR, MAKEDONYA
İSLAM BİRLİĞİ’NİN AYRILMAZ

BİR PARÇASIDIR

REİSUL ULEMA, TÜRKİYE'DEN GELEN ALİ BULUT VE KEMAL
SERVİ’Yİ KABUL ETTİ

REİS UL ULEMA, AVUSTURYA'DAKİ GURBETÇİLERİMİZ ARASINDA
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Ahmet Selim DEMİRYÜREK 
(Uludağ Üniversitesi Dr. Öğrencisi)

Çağdaş dünyanın temel yönelimleri
sürekli maddiyat hesabı yapan
maddiyat peşinde koşan bir bireyi

olumlamaktadır. Toplumun ekonomi,
aile, eğitim boş zamanlar gibi temel ku-
rumları maddi hesaplara göre dizayn edil-
diğinden toplum sürekli maddeci yapısını
insana dayatmaktadır. Bu yüzden günde-
lik yaşam ekonomi temelli maddi yaşam
üzerine kurulu hale gelmiştir. Maddeci
temelde seyreden gündelik yaşam erken
kalkma zorunluluğu ile başlar. Zaman,
ekonomik olarak hesaplanmak ve plan-
lanmak durumundadır. İlk elimize
aldığımız akıllı telefonlar ve şöyle bir
baktığımız televizyonların ilk dayattığı
şey reklamlardır. Reklamlar modern bi-

reylere maddi tüketim gereçleri sunarlar.
Hangi telefonu almalıyım? Nasıl bir el-
bise giymeliyim? Hangi filme gitmeli-
yim? Nasıl bir buzdolabı almalıyım? gibi
sorular reklamların ana gündem madde-
sidir. Üstelik reklamlar sadece bir ürün
tanıtımı yapmaz insana. Ürün reklamı ile
birlikte sunulan görsel iletiler, arka
planda oluşturulan müzikal fonla birlikte
harmanlanarak bireylerin arzularına uza-
nan süreçler gözetilir. Modern bireyin
zihni bu yüzden boş değildir. Bindiği oto-
büste, yol kenarı afişlerinde, televiz-
yonda, sosyal medyada sürekli reklamla
karşılaşan bireyin zihninde arzularına
seslenen ürün reklamları dolanır. İşyerin-
deki arkadaşı yeni aldığı arabasının per-
formansını uzun uzun anlatır. Eşi yeni
aldığı perdesinin özel kumaşından bah-
seder bir büyüğü ise emeklilik sigortası

primlerinden…
Peki, modern hayatın artan tüm bu

maddi olanaklarına manevi olanaklar da
eşlik etmiş midir? Teknolojiinin sosyal
hayatın tüm alanlarında oldukça geli-
şmesiyle modern insanın kavuştuğu refah
manevi alana ne derece sirayet etmiştir?
Aslında çağdaş toplumun birçok göster-
gesi manevi alanda ciddi bir boşluk ol-
duğunu göstermektedir. Üstelik
geleneksel dinler de eskisi gibi manevi
alana katkı yapabilme potansiyelinden
uzaklaştırılmıştır.

Aslında çağdaş dünyada maneviyatla
ilgili karşılaştığımız vakıanın batı top-
lumlarında kendine mahsus bir hikâyesi
vardır. Düşünsel olarak Aydınlanma
Çağı'na, politik olarak Fransız Devri-
mi'ne ve ekonomik olarak da Sanayi
Devrimi'ne bağlı olarak gelişen modern

toplum ideali dine dayalı geleneksel top-
lum biçimleri yerine akla dayalı rasyonel
toplum biçimleri ortaya koymuştur.
Kant’ın “aklını kullanma cesaretini gös-
ter” mottosunda vurguladığı üzere akla
göre dizayn edilen modern toplumsal ku-
rumlar insana daha refah, özgür, adil ve
eşitlikçi bir toplum ütopyası vadetmiştir.
Üstüne üstlük doğru bilginin yalnızca
deney ve gözleme dayanan bilimsel bilgi
olduğu bunun dışında dini ve metafizik-
sel iddialar hakkında konuşmanın boş ol-
duğunu iddia eden pozitivist düşüncenin
hâkimiyeti ile birlikte dini ve manevi
olan iyice dışlanır hale gelmiştir. 

Modern toplum son derece ilerlemeci
ve iyimser ideallerle ortaya çıksa da iler-
leyen süreçte özellikle batı toplumlarında
ciddi bir modernite krizi ortaya çıkmıştır.
Kentlileşme ile birlikte modern insan,
yoğun kent kalabalıkları arasında yalnız
olduğunu hissetmeye başlamıştır. Mo-
dern toplumun refahından çok daha fazla
riskleri konuşulmaya başlamıştır. Daha
modern bir hayattan çok daha fazla daha
sağlıklı bir yaşama kavuşma ümidi ana
gündem maddesidir artık. Zira modern
kentler artık insan için tehlikeli mekân-
lardır. Modern kentin kirli havası, gürül-
tülü sesi, yoğun trafiği, artan bireyselliği
bireyleri rahatsız eder hale gelmiştir. Bu
süreçte yaşanan iki büyük dünya savaşı,
milyonlarca insanın ölümü artan nükleer
tehditlerle birlikte maddiyatta boğulmaya
başlayan modern insan maneviyata her
şeyden daha fazla ihtiyaç duyduğunu
hatırlamıştır.

Maneviyat mı Din mi?
Maneviyat Hristiyanlık, Yahudilik ve

İslam’da din temelli anlaşılan bir olgu-
dur. Dolayısıyla maneviyat genel olarak
dindarlıkla eş anlamlı olarak kullanıla-
gelmiştir. Çünkü geleneksel dinlerin in-
sanlara sağladıkları en önemli şeylerin
başında anlam gelir. İnsan neden bu dün-
yada yaşıyor olduğunu, ne için ya-
ratıldığını nereden gelip nereye gittiğini
dinlerin sağladığı anlamla keşfeder. Aynı
zamanda insan ibadet ederek yaratıcıya
yöneldiği zaman sadece dinin emirlerini
yerine getirmez bununla birlikte manevi-
yatını içsel huzurunu da elde eder.

İşte tam burada şu soru gündemimize
gelmektedir. Dinsiz bir maneviyat müm-
kün müdür? Tekrar Batı toplumlarının hi-
kâyesine dönecek olursak batının modern
toplum ideallerinin çöküşü ile birlikte
maneviyata artan bir ilgisinin oluşmaya
başladığını ifade etmemiz mümkündür.
Peki Batı toplumlarında maneviyata olan
artış din temelli bir artış mıdır?

Bugün başta Amerika ve Batı Avrupa

ülkelerinde dindar değilim ama manevi-
yatçıyım ( I am spiritual but not religious)
diyen insanların sayısında giderek yük-
selen bir artış söz konusudur. Dindar ol-
mayıp maneviyatçı olmak demek
hayatını herhangi bir dinin şemsiyesi ve
referans sisteminin sınırları altında yaşa-
mak yerine çeşitli birey merkezli çoğulcu
maneviyat biçimlerinin referanları altında
yaşamayı tercih etmek demektir. Buna
göre maneviyatçı olup dindar olmayan
bireyler maneviyatlarını tatmin edecek
çeşitli New Age pratiklerine katılır, new
age’e özgü ritüeller gerçekleştirerek man-
eviyatını elde etme amacında olur. Yoga,
Reiki yapmak, çakra dengeleme, negatif
enerjilerden arınma, Atasal aktarımları
şifalandırma, enerji kristalleri kullanma
gibi çok çeşitli enerjisel şifa ritüelleri ger-
çekleştirmek küresel maneviyatçığın
gözde teknikleridir. Bu açıdan geleneksel
dinlerin takipçilerinin sayısı azalırken, bi-
reysel spiritüelliği öne çıkaran çeşitli ezo-
terik, okült merkezli yeni ruhaniyat
hareketlerinin sayılarının artmasını rast-
gele bir gelişme olarak değerlendirme-
mek gerekmektedir.

Modern topluma duyulan güven
kaybı bireyleri tekrar geleneksel dinlere
yönlendirmemiş aksine maneviyat te-
melli bir yaşam tarzına yönlendirmiştir.
Bireylerin gelenksel dinlere değil de sa-
dece maneviyat temelli yaşama yönel-
mesi ise modern topluma duyulan güven
kaybının yine modern toplum içinde ara-
narak çözülmesi ile ilgilidir. Bir başka
ifade ile modern topluma karşı çıkışlar
modern kapitalizmin kendisine karşı
olanı yine kendisine eklemleme amacı
gütmesi ve modernliği bu surette yeniden
üretmesi ile ilgilidir. Modern endüstriyel
gıda ürünlerine sağlıksız olduğu gerek-
çesi ile  tepki gösteren ve bunun
karşısında daha sağlıklı olduğunu düşün-
dükleri  organik gıda ürünlerine yönlen-
dirilen kitleler organik gıda ürünlerinin
de modern endüstriler yoluyla üretildik-
lerinin farkında değillerdir. Aynı şekilde
modern topluma karşı gelişen maneviyat
temelli itirazlar modernliğin bu kez man-
eviyat endüstrisini üretmesini doğurmu-
ştur. 

İslam ve Maneviyat
Yukarıdaki tartışmalar ışığında ça-

ğdaş insanın maneviyatı dinden ayırmaya
çalıştığını ve bu surette maneviyatın yo-
luna müesses bir din çatısı olmadan iler-
lemeye çalıştığını anlatmaya çalıştık.
Çağdaş toplumda maneviyat dünya mer-
kezli hale gelerek bireylerin içsel huzu-
runu tatmin etme amaçlı kullanılır hale
gelmiştir. Peki İslam’ın böyle bir man-

eviyata bakışı nedir?

Her ne kadar maneviyat ya da ruhani-
yat kelime olarak Kur’an-ı Kerim’de do-
ğrudan geçmese de,  maneviyat kelimesi
ile anlatmak istediğimiz insanın manaya
dayanan içsel ve ruhani yönüdür. Man-
eviyat kelimesinin kökeninde mânâ
vardır. Son din olarak İslam insana sa-
ğladığı en önemli şeylerin başında mânâ
gelir. Kişi hayatın, ölümün dünyanın ahi-
retin hastalığın sağlığın manasını İs-
lam’la öğrenir. Bu açıdan İslam’dan
maneviyatı maneviyattan İslam’ı ayır-
mak hiçbir şekilde mümkün değildir. Bir
Müslüman namaz kılar, oruç tutar, sadaka
verir; ancak bu ibadetlerin tamamını Al-
lah’a yönelmek, onun rızasını kazanmak,
ona layık bir kul olabilmek için yapar.
Burada Müslümanın elde ettiği içsel
huzur, zihinsel anlam, psikolojik rahat-
lama dediğimiz maneviyata tekabül eden
tüm şeyler insan fıtratının gereği olarak
Allah tarafından insana bahşedilmiştir.
Dolayısıyla ibadetlerin arkasından gelen
maneviyat din ile iç içe olarak anlaşıl-
malıdır. Bir Müslümanın maneviyatla
alakalı şeyleri dinden ayırarak icra et-
meye çalışması yahut maneviyatı birinci
sıraya koyması bu surette ibadetlerin ve
dolayısıyla İslam’ın ruhuna aykırı ola-
caktır. Örneğin birisi ben namaz kılıyo-
rum çünkü benim beden ve ruh sağlığıma
iyi geliyor, ben oruç tutuyorum çünkü
oruç bedenimdeki toksinleri temizliyor,
abdest almak beni gündelik yaşamımda
dinç tutuyor gibi ifadeler kullanırsa İs-
lam’ın temel ibadetlerini din alanından
çıkarıp birey merkezli maneviyat alanına
sokmuş olur. Hâlbuki İslami bakış açısın-
dan din ve maneviyat zaten birbirlerini
devamlı destekleyen ruh ve beden gibi iki
yön olarak anlaşılmalıdır. Peki, bir Müs-
lümanın Müslümanlığından bağımsız
olarak maneviyat arayışına girmesi ne
kadar mümkündür? Yani bir Müslümanın
yoga yapması bazı meditasyon teknikleri
ile ilgilenmesi veya dinden bağımsız ola-
rak şifa arayışında bulunması mümkün
müdür? Müslümanın maneviyatı İs-
lam’dan ayrı olarak ele alamayacağı ve
maneviyat deyince yine bunu İslam’a
veya İslami öğelere hamledeceği için
Müslümanın dinden ayrı olarak bağımsız
bir maneviyat arayışına girmesi de bu su-
rette pek mümkün gözükmemektedir. Bu
açıdan çağdaş dünyanın bize sunduğu
dinden bağımsız bir maneviyat arayışının
veya dinin bağımlı olduğu maneviyat tür-
lerinin İslam açısından pek de anlamlı
görünmediğinin altını çizmekte yarar
vardır.

ÇAĞDAŞ DÜNYADA 
DİN VE MANEVİYAT

DİNİ KONULAR
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yunca ve yaşadığı her olay ve hayatının
her aşamasında fâni olduğu esasını göz
önünde bulundurması önem arz etmekte-
dir. Zannımca fâni olduğumuzu benimse-
mek, şeytanın sonsuzluk vaat ederek
mubahlaştıracağı birçok kötü işlere dur
demenin başka bir adıdır. 

İkinci esas: “Ölmeden evvel ölünüz”
ifadesinden yola çıkarak insan, nefsanî
arzularına boyun eğmemeli; gösterişten,
kibirden uzak durmalı; hayrın ve şerrin
Allah’tan geldiğine inanarak sınavda ol-
duğunu bilmeli; insanların derdi ile dert-
lenmelidir.

İnsanın kendi hayatında fâni olduğu
esasını idrak edip etmediğinin yolu ve
yöntemi olmalı diye düşünüyorum. Bunu
öğrenmenin yapı taşları ise “ölmeden
evvel ölmek”te gizli olduğu kanaatinde-
yim. Bu da, şu dört renk ile ruhumuzu,
hayatımızı boyamamız veya güzelleştir-
memizle gerçekleşebileceği söylenebilir.
İlki kırmızı ölümdür (mevt-i ahmer).
Kırmızı ölüm ile nefsimize, şehvetimize,
hırs ve ihtiraslarımıza dur demek kaste-
dilmektedir. Diğeri ise beyaz ölümdür
(mevt-i ebyez) ve bu ölümün anlamı her
türlü doyumsuzluğun ölümüdür. Başka-
ları için görünmekten kaçınmayı ifade
eden yeşil ölüm (mevt-i ahder) ve son
olarak her şeyin Allah tarafından gel-
diğini bilerek insanlarla hemhâl olmak
anlamına gelen siyah ölümdür (mevt-i
esved).

İşte, “ölmeden evvel ölün” esası,
Müslümanlara olduğu gibi bütün insan-
lığa da çok önemli hatırlatmalar yaparak
fıtrata dönmemiz ile temel değerlere
sarılmamızın yolunu göstermektedir. Bu
değerlere sahip ve bu esasları göz önünde
bulunduran kişi Allah’ı, Resulü’nü ve
bütün insanlık için gönderilen Kuran’ı
layıkıyla anlar. Hayata verilmesi gereken
anlam yüklenir. Böylece bezm-i elest’te
verilen sözün hayata geçirilmesi gerçek-
leşir. 

Üçüncü esas: Bizi yaratan Allah’ı,
O’nun güzel isim ve sıfatları ile layıkıyla
tanımak.

Kanaatimce, hayatımız boyunca hem
rûhen hem zihnen yani iç ve dış âlemi-
mizin uyumlu ve huzur içinde yaşa-
masının püf noktası Allah’ı gerektiği gibi
tanımak ve iman etmektir. Nitekim Müs-
lüman kim olduğunu, ne için bu dünyada
yaşadığını idrak ettikçe kendisini tan-
ımaya başlar. Kendisini tanıyan kişinin,
Rabbini tanıma arzusu artar. Allah Teâ-
lâ’yı bilmenin yolu ise O’nun güzel isim
ve sıfatlarını bilmektir. Allah Teâla’nın
doksan dokuz (99) ismi ve Zâtî1 ve Sü-
bûtî2 sıfatları vardır. 

Allah’ın bizi her zaman işittiğine
(Semi’), gördüğüne (Basîr), kullarını en
fazla seven ve sevilmeye en layık olan
(Vedûd) ve daha zikredemediğim Al-
lah’ın güzel isimlerini iyice idrak eden
insan gerçekten bu dünyada sıkıntılar ba-
şına gelse veya büyük sorumluluklar ona
verilse bile O’nun istediği (hak ve hu-
kuka riayet ederek) gibi davranacağına
inanmaktayım. Böylece O’nun istediği
gibi davranan insanın hayatı ibadet olur. 

Dördüncü esas: Yaşadığımız zorluk-
larda Celâl içre Cemâli görmek.

Hayatımızda yaşadığımız zorluklar
ile birlikte güzellikleri idrak etmemizi sa-
ğlayacak Allah Teâlâ’nın esmâ-i hüs-
nâsından biri olan Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm
ismini özellikle ifade etmek istiyorum.
Sadece Celâl ismi, azamet sahibi, büyük,
yüce ve her türlü noksandan münezzeh
olmak anlamındadır. el-Müntakım, el-
Kahhâr, el-Cebbâr ve el-Azîz isimleri
gibi ilâhî gazabı ifade eden esmâ-i hüs-
nâdan biridir. Hiçbir karşılık beklemeden
vermek, ihsan etmek anlamındaki kerem
kökünden gelen ikrâm ise Cenâb-ı
Hakk’ın sonsuz iyilik ve kerem sahibi ol-
duğunu ifade etmektedir ve el-Kerîm, er-
Rahîm, el-Gaffâr gibi Allah Teâlâ’nın
rahmet ve sevgisini (cemâlini) ifade eden
esmâ-i hüsnâdan biridir. 

Hayatımızda yaşadığımız zorlukların
(Celâl) ve güzelliklerin (Cemâl) Allah’ın
sıfatlarının bir tecellisi olarak kavrayan
Müslüman, hayatı boyunca karşılaşacağı
bütün olaylarda takva yolundan sapmaz.
“Celâl içre Cemâlin” gizli olduğunu bilir

ve Celâl içre Cemâli görür. Dikenin,
gülün habercisi olduğunu bilir. Nitekim
zorluktan sonra kolaylık geleceğini biz-
lere İnşirah suresinin beşinci ve altıncı
ayetleri şöyle müjdelemektedir: 

������� ���� ��������� �������� ���
“Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık
vardır.Evet, doğrusu her güçlüğün
yanında bir kolaylık var.”  

Hak şerleri hayr eyler / Zan etme ki
ğayr eyler / Ârif ânı seyr eyler

Mevlâ görelim neyler / Neylerse güzel
eyler…

Ezurumlu İbrahim Hakkı

1 Allah’ın Zâtî sıfatları:
a. Vücûd- Var olmak demektir; b.

Kıdem: Allah ezelîdir. c. Bekâ: Allah
ebedidir. d. Muhâlefetü’n lil-havâ-
dis: Allah yarattığı hiçbir varlığa ben-
zemez. e. Kıyâm bi-nefsihî: Allah
Kendi zâtıyla vardır. f. Vahdâniyet:
Allah birdir.

2Allah’ın Sübûtî sıfatları: 
a. Hayat: Allah’ın diri olmasıdır. b. İlim:

Allah’ın her şeyi ezelde bilmesidir. c.
İrade: Allah’ın yapmak istediği her
şeyde özgür ve bağımsız olmasıdır. d.
Kudret: Allah’ın her şeye gücünün
yetmesidir. e. Sem’ / işitme: Allah her
şeyi işitir. f. Basar / görme: Allah her
şeyi görür. g. Kelâm / konuşma: Allah
organa, sese ihtiyaç duymaksızın ko-
nuşur. h. Tekvin / yaratma: Allah yok-
tan yaratır.

YÂ BÂKI 

İnsanoğlu, yaşadığı her dönemde
farklı zorluklar ve zahmetler ile kar-
şılaşmıştır. Yaşadığımız bu son dönem-
lerde ise virüs salgını, dünyanın birçok
ülkesinde yaşanan savaşlar, işsizlik, za-
ruri ihtiyaçlarının artması ile bir kısım in-
sanların maddi sıkıntılar çekmesi, bir
kısım insanların ise madden rahat olma-
larıyla birlikte rûhen bunalımda olmaları
gibi sıkıntılar ön plana çıkmaktadır.
Bunun yanında gün geçtikçe bireysel ola-
rak insanların bilgiye ulaşmalarının daha
kolay olması, teknolojinin gelişmesi ile
insan hayatının kolaylaşması gibi güzel
gelişmeler de olmaktadır. Fakat sadece
tek taraflı hayata bakıp karamsar olmak
veya her şeyin tozpembe olduğunu var-
sayıp yaşamamak için biz Müslümanların

hayata bakış açımızı gözden geçirmemiz
gerekmektedir. Başka bir ifade ile Müs-
lümanların hayata bakış tasavvurunun
nasıl olması gerektiği durumunun iyice
kavranması ve benimsenmesi önemlidir.

Birinci esas: İnsanın, fâni olduğunun
bilincinde olması.

Öncelikle şu hususu zikrederek ba-
şlamak istiyorum: Allah’tan başka her
şey fânidir. Her yaratılanın başlangıcı ve
sonu olduğu gibi eşref-i mahlûkat olan
insan da doğar, büyür ve irtihâl-i dâr-ı
bekâ eyler. Nitekim Allahu Teâlâ Rah-
mân sûresinin 26. ve 27. ayetlerinde;

“Yeryüzünde bulunan her şey fânidir.
Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin zâtı
bâki kalacaktır.” buyurularak bizlere bu
hakikati belirtmektedir. Geçmişe
baktığımızda bize çok kısa gözüken
hayat, yaşadığımız dönemin zorlukları ve

gelecek kaygıları ile uzun gözükmekte-
dir. Hakikatte ise, nasıl ki yaşadığımız
dünya diğer galaksilere kıyasen çok kü-
çükse bizim de dünya hayatımız, zaman
mefhumunun içinde çok cüz’i ve kısadır.
Nitekim Mü’minûn suresinin 112-114.
ayetleri bizlere bu durumu şöyle açıkla-
maktadır: 

“Allah, “Yeryüzünde kaç yıl
kaldınız?” diye sorar.“Bir gün veya
günün bir bölümü kadar kaldık; işte, say-
makla görevli olanlara sor” derler. Allah
buyurur: “Pek kısa bir süre kaldınız;
keşke bunu (dünyada iken) bilmiş ol-
saydınız!.” Bu ayeti kerimede âhirette
Allah ile kulları arasında geçeceği bildi-
rilen bu diyalog verilerek, zamanın göre-
celiğine ve dünya hayatının kısa oluşuna
işaret edilmektedir.

Bu yüzden Müslüman, hayatı bo-

DÜNYA HAYATINA MÜSLÜMANCA
BAKIŞIN ESASLARI

FURKAN ŞABAN
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İSLAM HUKUKU – DOKTORA ÖĞRENCİSİ
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[Ya‘kûb a.s.]: “…Artık (bana düşen)
güzel bir sabırdır…”

(Yûsuf, 12/18, 83)

1. SABIR VE SABREDENLERİN
DURUMU

İnsanoğlu, hayatta zaman zaman kriz-
ler ve sorunlarla karşılaşır. Kimi bunlara
dayanamayabilir, bu yüzden sızlanıp si-
nirlenir, hatta söz konusu sorunlar nede-
niyle pişman olacağı hatalara düşebilir;
kimi ise sabredip, sıkıntıdan kurtulmak
için Allâh’a iltica eder. Zira sabır, insanın
güç yetiremediği şeylere dayanma mele-
kesidir.

Allâhu Teâlâ, sabreden kullarına pek
çok sûre ve âyette büyük bir mükâfat vaat
etmiştir. Nitekim bu kulları için Naîm
cennetleri hazırlamış, onlara sabretmele-
rinden dolayı temenni ettikleri ecri ziya-
desiyle vereceğini açıklamıştır. Bunun
yanında sabrın kul üzerindeki tesiri, ahi-
retten evvel bu dünyada da görünür.
Çünkü Allâh, sabreden kuluna hayırlı
olanı takdir eder, rızkını genişletir, onun
her şeyini bereketlendirir ve derdini der-
mana tahvil eder.

2. SABREDENLERİN ÖDÜLÜ
BÜYÜKTÜR

Cenâb-ı Hakk, kullarına sabretmele-
rini emredince, sabrın büyük ödülünün
bir kısmını da onlara açıklamış ve şöyle
buyurmuştur: “…Ancak sabredenlere
mükâfatları hesapsızca verilir.” (ez-
Zümer, 39/10) Âyet-i kerîmeden de an-
laşıldığı üzere Yüce Allâh, sabredenlerin
mükâfatını sınırlandırmamış, aksine bu
mükâfatın hesapsızca olduğunun müjde-
sini vermiştir. O takdirde sabredenler için
sabrın sırf bu fazileti bile kâfidir.

Ayrıca Allâh, sabredenleri takva sa-
hipleri olarak nitelendirmiştir. Onlar da
böylelikle Allâh’ın buyrukları doğrultu-
sunda bir yaşam sürmüşler, O’nun sevgi-
sine lâyık olmuşlar ve yardımını hak
etmişlerdir.

Sabır; kulun kötülüklerinin örtülmesi,
günahlarının bağışlanması, hatalarının si-
linmesi ve cennete girmesi için en büyük
bir vesiledir. Tüm bunlar, insanın sabrı
sayesinde elde ettiği en büyük kazanç-
larındandır. Buna da Yüce Mevlâ’nın şu
sözleri delildir: “Onlar, Rabb’lerinin
rızasına ermek için sabreden, namazı

dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz
rızıklardan gizli olarak ve açıktan (Allâh
için) harcayan ve kötülüğü iyilikle orta-
dan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya
yurdunun iyi sonucu vardır. (O yurt) ‘Adn
cennetleridir; oraya babalarından, eşle-
rinden ve çocuklarından sâlih olanlarla
beraber girerler, melekler de her kapıdan
onların yanına girerler. (Melekler) Sab-
retmenize karşılık size selam olsun!
Dünya yurdunun sonu (cennet) ne güzel-
dir! (derler).” (er-Ra‘d, 13/22-24)

3. DERTLERE KATLANMANIN ADI
EYYÜP (A.S.) SABRI

Sabır üç çeşit olup sırasıyla bunlar:
Dertlere karşı sabır, Allâh’a isyandan
kaçınmada sabır ve Allâh’a itaatte
sabırdır.

İster bollukta ister darlıkta olsun ha-
yatımızın her iki safhasında da sabırdan
söz etmek mümkündür. Zira bollukta Al-
lâh’a şükrederiz ve bunun Allâh’ın bir
lütfu olduğunu biliriz. Yine bize bahşettiği
nimetlerden dolayı O’na hamd ederiz.
Darlıkta ise sabredenlerden olmaya çaba-
larız. Çünkü Hakk Teâlâ insanı yaratan,

onu en iyi bilen, tüm işlere yön veren ve
dilediğini yapandır. Bu yüzden insanın
Yüce Allâh’ın takdirine boyun eğmek ve
O’na teslim olmaktan başka çaresi yoktur.
Ayrıca dertli bir kimsenin içinde bulun-
duğu şartları düşünüp, bunları daha kötü
durumda olan kimselerle mukayese etmesi
de kendisini psikolojik olarak rahatlatan
etkenlerdendir. Bu konuda Resûlullâh
(sallallâhu ‘aleyhi ve sellem) şöyle buyur-
muştur: “Müminin hâline şaşılır. Çünkü
onun her işi hayırdır. Bu da, müminden
başka hiç kimsenin nasibi değildir. Zira
ona bir nimet (bolluk) verildiğinde şükre-
der ve bu onun için bir hayır olur. Başına
bir musibet geldiğinde (darlığa düştü-
ğünde) de sabreder ve bu da onun için bir
hayır olur.” (Müslim, “Zühd”, 64)

İsmi sabrın bu türüyle bağlantılı olan
en meşhur kişi, Yüce Allâh’ın Peygam-
beri Eyyûb’dur (a.s.). O; sıhhati, ailesi ve
malı hususunda büyük bir sıkıntıya uğra-
dığında sabretti. Böylece adı Kur’ân’da
ölümsüzleştirilip, sabrının muazzam olu-
şundan dolayı çeşitli şekillerde onurlandı-
rılarak anıldı. Bunlardan birincisi, adının
ölümsüzleştirilmesi ve Allâh’ın onu Re-
sûlü Muhammed’in (sallallâhu ‘aleyhi ve
sellem) yanında övmesi ile şereflendiril-
mesidir. İkincisi, Cenâb-ı Hakk, onu ken-
disine izafe ederek “…kulumuz…”(Sâd,
38/41) ifadesiyle şereflendirmektedir ki
kulluk, insanın bezendiği en asil nitelik-
lerden biridir. Üçüncüsü, Allâh’ın, duasına
icabet edip sıkıntısını gidermesi, ailesini
ve ailesiyle birlikte bir o kadarını daha ona
bahşetmesidir. Dördüncüsü, hanımının
aleyhine olan yeminine rağmen Allâh’ın
kendisine bir çıkış yolu gösterip, bu zor
durumdan onu kurtarmak suretiyle hem
kendisini hem eşini onurlandırmasıdır. Be-
şincisiyse,“… Gerçekten biz O’nu (Ey-
yûb’u a.s.) sabırlı (bir kul) olarak bulduk.
O ne iyi bir kuldu! O, Allâh’a çok yönelen
bir kimseydi.” (Sâd, 38/44) Böylelikle
Yüce Mevlâ, sabır Eyyûb (a.s.) ile bağ-
lantılı oluncaya dek onu (Eyyûb’u a.s.) sa-
bırla niteledi. Bundan sonra Eyyûb (a.s.)
zikredilince sabır, sabır denilince de
Eyyûb (a.s.) akla gelir oldu. Ardından  “O
ne iyi bir kuldu!” buyurması, kulluğunun
tam olduğuna dair Allâh’tan bir şehadettir.
Son olarak “O, Allâh’a çok yönelen bir
kimseydi.” ibaresiyle konuyu bitirir. Bu-
radaki “evvâb” kavramı, mübalağa sıyga-
sında olup Yüce Allâh’a çokça tövbe edip,
daima O’na dönen ve yönelen kimse de-
mektir.
4. GÜNAHLARDAN KAÇINMANIN ADI

YÛSUF (A.S.) SABRI
Günahlardan kaçınmak da sabır türle-

rinden biridir. Çünkü sabrın bu türü, hem

meşakkatli hem nefse karşı mücadele et-
meyi gerektirir. Nitekim kulun haramla-
rın bir kısmına sabredip, diğerlerine
meyletmesi doğru değildir.

Bu husustaki en belirgin ve açık
örnek, Yûsuf’un (a.s.), Aziz’in (Tevrat’a
göre Potifar) hanımının murat almak is-
temesine karşın gösterdiği sabrıdır ki,
kendisine çektiği çilede yardımcı olmuş-
tur. Ayrıca uzun yıllar süren bir ayrılığın
ardından kardeşleri onu tanıyınca şöyle
demesi de bu meziyetini bir kez daha or-
taya çıkarmıştır: (Kardeşleri) “Yoksa sen,
gerçekten Yûsuf musun?” dediler. O da,
“(Evet) ben Yûsuf’um, bu da kardeşim
(Bünyamin). (Birbirimize kavuşmayı)
Allâh bize lütfetti. Çünkü kim (Allâh’tan)
korkar ve sabrederse, şüphesiz Allâh
güzel davrananların mükâfatını zayi
etmez.” dedi. (Yûsuf, 12/90) Neticede o,
tüm kışkırtmaları reddedip, imanı ve
sabrı sayesinde fitneden kurtulmuştur.

İbn Kayyim el-Cevziyye (ö. 751/1350),
şeyhi Takıyyuddin İbn Teymiyye’den (ö.
728/1328) - Allâh, ikisine de rahmet eylesin
- şöyle nakleder: “Yûsuf’un (a.s.), Azîz’in
hanımının birlikte olma arzusuna rağmen
ondan uzaklaşıp sabretmesi; kardeşlerinin
kendisini kuyuya atıp, satılmasına ve baba-
sından (Yakup a.s.) ayrı kalmasına sebep ol-
malarına sabretmesinden daha şahaneydi.
Çünkü kardeşlerinden dolayı başına gelen
bu işler kendi iradesi dışında olup, bunlara
müdahalesi söz konusu değildi. Böyle du-
rumlarda sabırdan başka bir çaresi de yoktu.
Ama masiyete (günaha) karşı sabrı ise,
kendi tercih ve rızasına dayalı olup, nefsiyle
cihat etmesiydi.” (Muhammed b. Ebî Bekr
b. Eyyûb b. Sa‘d Şemsuddîn b. Kayyim el-
Cevziyye, Medâricu’s-Sâlikîn beyne Menâ-
zili iyyâke Na‘budu ve iyyâke Nesta‘în, I-II,
nşr. Muhammed el-Mu‘tasım Billâh el-
Bağdâdî, C. II, 3. b., Beyrut: Dâru’l-Kitâ-
bi’l-‘Arabî, 1416/1996, s. 156)

Bu bilgilerden hareketle sabrın, ıztı-
rârî ve ihtiyârî olmak üzere iki kısma ay-
rıldığını söyleyebiliriz. Hz. Yûsuf’un
kuyuya ve zindana atılması gibi insanoğ-
lunun elinde olmayan şeylere ıztırârî (zo-
runlu, mecburi) hâller denirken, yine Hz.
Yûsuf’un, Azîz’in zevcesinin gayri
meşru teklifini kabul etmeyip imtina et-
mesi gibi kişinin kendi elinde olanlarına
ise ihtiyârî hâller denir. Zikredilen her iki
duruma da sabretmek olgunluk alâmeti
kabul edilmekle beraber, ihtiyârî sabır, in-
sanın kendi irade ve tercihine bırakıldığı
için ıztırârî sabırdan daha üstün ve daha
faziletli addedilir.

Allâh’a itaatte süreklilik de sabır tür-
lerinden biridir. Zira Allâh’a itaat, nefsi-
mizle mücadele etmeyi gerektirdiği gibi

Allâhu Teâlâ’nın emirlerini yerine getirip
yasaklarından kaçınmamız için de büyük
bir çaba harcamayı gerektirir. Bunların
hepsini yapabilmemiz için ise sabır me-
ziyetiyle donanmamız icap eder.

5.PEYGAMBERİMİZ HZ.
MUHAMMED BİZE SABRI TAVSİYE

EDİYOR
Resûlullâh’tan - sallallâhu ‘aleyhi ve

sellem - sabrın gerekliliğini, faziletini,
önemini, İslâm’da sabredenlerin konu-
munu belirten pek çok hadîs-i şerîf rivayet
edilmiştir. İlgili hadîslerde sabrın hatalara,
günahlara ve kötülüklere bir keffâret
kapısı olduğu açıkça ortaya konmuştur.
Bu hadîslerden bazıları şunlardır:

“Müminin başına devamlı surette bir
sızı, bir yorgunluk, bir hastalık, bir hüzün,
hatta kendisini üzen bir keder gelirse,
bundan dolayı o kimsenin günahlarından
bazısı örtbas edilir.” (Müslim, “Birr”, 52)

“Batan bir diken bile olsa Müslü-
manın başına gelen her bir musibeti,
Allâh onun günahlarına keffâret yapar.”
(Buhârî, “Merdâ”, 5640)

“Allâh kime hayır dilerse, ona musi-
bet verir.” (Buhârî, “Merdâ”, 5645)

“Mükâfatın büyüklüğü belanın bü-
yüklüğüne bağlıdır. Allâh bir toplumu sev-
diğinde onları değişik belalarla imtihan
eder. Kim razı olursa, Allâh’ın rızasını ka-
zanır. Kim de kızar kırgınlık gösterirse,
Allâh da o kimseye kızar.” (Tirmizî,
“Zühd”, 2404; İbn Mâce, “Fiten”, 4031)

“Belâ, erkek ve kadın müminin kendi-
sinde, çocuğunda ve malında Yüce Al-
lâh’a günahsız olarak kavuşuncaya dek
eksik olmaz.” (Tirmizî, “Zühd”, 2407;
Buhârî, el-Edebu’l Mufred, 494)

“Kul kendisi için (Cennet’te) hazır-
lanmış olan bir makama ameliyle erişe-
meyecekse, Allâh onun bedenine, malına
veya çocuğuna bir belâ verir. Sonra onu
bu belaya sabrettirir. Nihayet (Allâh) onu
kendi katında hazırlamış olduğu makama
eriştirir.” (Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 3090)

Mezkûr hadîs-i şerîflerden de an-
laşıldığı üzere insanın sabretmesi güzel bir
şeydir. Çünkü sabrın sonu selamettir.
Cenâb-ı Hakk da, sıkıntının ardından mut-
laka bir ferahlık verir. (Gâde Behnesî,
Dunyâ ve Dîn: “Mekânetu’s-Sabr ve’s-Sâ-
birîn”, Bevvâbetu’l-Ehrâm, 08.07.2020),
( h t t p s : / / g a t e .
ahram.org.eg/News/2436435.aspx).

Şimdi farklı kültürlere ait birkaç atas-
özüyle konuyu noktalayalım. “Sabırla
koruk helva olur, dut yaprağı atlas.” (Türk
Atasözü) “Sabır, ferahlığın anahtarıdır.”
(Arap Atasözü) “Sabır, kurtuluştur.” (Ma-
kedon Atasözü) Neticede her ne kadar dil-
ler farklı olsa bile “sabır” gibi müşterek
kavramlar, tüm toplumlar için her zaman
ve zeminde aynı olup birleştirici ve bü-
tünleştirici bir rol oynar.

İSLÂMİYET’TE SABIR MEFHÛMU VE
EHEMMİYETİ
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Mehmed Âkif Ersoy (1873-
1936)’un yaşadığı zaman di-
limi, Müslüman-Türk milletinin

yakın tarihinin en çalkantılı, en zor dö-
nemlerinden biridir. Bu milletin Kurduğu
en büyük ve en uzun ömürlü devletlerden
olan Osmanlı’nın hazin yıkılışı ve yeni
umutlarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti
Devleti Mehmed Âkif Ersoy’un şahidi ol-
duğu tarihî olgulardandır.

O, bu süreçte, yıkılmışlığın mahzunlu-
ğunda, diriliş kararlılığıyla hareket etme-
sini bilmiş, örnek ve önder bir şahsiyet,
sanatkâr ve dava adamı olarak bugün de
gençliğin ufkunda yolumuzu aydınlat-
maya devam ede gelen bir değerdir.
Büyük millet olma vasfımızı, bize mahsus
İslâmî ve millî hasletlerimizi destan-
laştırdığı, zaman zaman da acımasızca ele-
ştirdiği yazı ve şiirleri, vaazlarıyla o bir
abide şahsiyettir. 

Kendini halka ve Hakk’a hizmete
adamış büyük sanatkârlar, mensubiyet
şuuruyla bağlı oldukları milletlerinin kül-
türel değerlerini sadece temsil etmekle
kalmazlar, eserleriyle zamanın elinden tu-
tarak aydınlık bir geleceğe yürüyüşün de
öncü ve önderi olurlar. “Bugün de aynı
iman ve katiyetle söylüyorum ki, millî ül-
küye tam bir bütünlükle yürüyen Türk
milletinin büyük millet olduğunu medenî
âlem az zamanda bir kere deha tanıya-
caktır.” İnancının sahipleri Âkif’in eserle-
rini okuyarak ruh tazelemelidirler. Çünkü
kendini insanlığın ve milletinin varlığına
adamış şair ve yazarların ortaya koyduk-
ları şaheserler, milletlerin mevcudiyetinin
birer delilidir.

Biz bu çalışmamızda, Mehmed Âkif
Ersoy’un Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe meâli
üzerine yapmış olduğu çalışmayı konu
edineceğiz.

“Seksen yıldır merak edilen, otuz yıl
‘gerçekten yakıldı mı, yoksa bir yerlerde
saklı duruyor mu’ diye endişeli temenni-
lerle anılan, nihayet yirmi yıl önce, ‘ya-
kanların’ açık itirafı sonucu, üzüntüler

içinde varlığından hemen hemen ümid ke-
silen ‘Meâl’, şimdi –üçte biriyle de olsa-
işte karşımızda…

Lutfuyla kayıplarımızı bulduran Rab-
bimize hamd, O’nu bize hakkıyla tanıtan
Resûlümüze salâtu selâm olsun…”

Merhum Mehmed Âkif Ersoy’un uzun
yıllar bir yandanMısır’da gurbet çilesi çe-
kerken, diğer yandan gelecek nesillere ar-
mağan etmek için geriye bırakacağı bir
eser olsun diye bütün olumsuzluklara ra-
ğmen gecesini gündüzüne katarak büyük
bir aşk ve heyecanla kaleme aldığı
Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe meâlinin hi-
kâyesi şöyle:

Osmanlı Devletinin emperyalistler ta-
rafından yıkılışı sürecinde verilen millî
mücadele sonucunda kurulan Türkiye
Cumhuriyeti Devleti idaresi, 1925 yılında
temel İslâmî kültürün millete kendi diliyle
öğretilmesi gerektiği düşüncesinden hare-
ketle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
bir Kur’an tercümesi ve Kur’an tefsiri ile
Sahîh-i Buhârî muhtasarı Tecrîd-i Sarîh
tercümesi hazırlanmasına karar vermiş, bu
işler için Diyanet İşleri Riyaseti’ne bir tah-
sisat ayrılmıştı. O dönemde herkesin iti-
mat edeceği nitelikli bir Kur’an tercümesi
mevcut değildi. Böyle zor bir işin altından
kalkabilecek kapasiteye sahip birkaç kişi
arasından kerkes bilhassa Safahat ve İs-
tiklal Marşı Şairi Mehmed âkif’i işaret

ediyordu. Gerçekten de başyazarı olduğu
Sebîlürreşad dergisine yazdığı kısa tefsir
yazıları çok beğenilmiş olan ve memle-
kette o devirde Arapçayı en iyi bilen  dört
kişiden biri olarak kabul edilen, Türk di-
lindeki hakimiyeti zaten tartışma dışı ola-
rak görülen, İslâmî ilimleri kendi
gayretiyle tahsil etmiş bir zat olarak Meh-
med Âkif Ersoy, Kur’an tercümesi için ta-
biri caizse biçilmiş bir kaftan olarak ortaya
çıkıyordu.

Tefsirin Elmalılı Hamdi Efendi’ye,
Tecrîd-i Sarîh tercümesinin de Babanzade
Ahmed Naîm Bey’e yaptırılması kararlaş-
tırıldı. Fakat Mehmed Âkif, Kur’an  tercü-
mesini kabul etmedi, yoğun ısrarlar
karşısında uzun zaman direndi. Nihayet
uzun çabalar sonucu Aksekili Ahmed
Hamdi Efendi’nin gayretleri ve Elmalılı
Hamdi Efendi’nin teşvikleri ile bu vazifeyi
Ekim 1925’de kabul etmek zorunda kaldı.

Mehmed Âkif Bey, tercümeyi kabu-
lünü müteakip Mısır’a gitti ve oraya var-
dıktan birkaç ay sonra 1926 yılında
Kur’an’ın tercümesi üzerinde çalışmaya
başladı. Üç yıllık çalışma sonucunda 1928
yılında tercümenin ilk şeklini tamamladı.
Tercümenin müsveddesini bitirdikten
sonra dört yıl boyunca düzeltmeler yaptı,
tercümeyi baştan sona yeniden elden ge-
çirdi ve 1932 yılında çalışmasını tamam-
ladı. Meal çalışmalarıyla geçen bu yıllar

boyunca bir yandan da memleketin dinî
hayatında vukua gelen değişimleri ve hü-
kümetin aldığı kararları takip etmekteydi.
Ezcümle namazlarda artık Kur’an’ın
Arapça aslı yerine tercümesinin okutula-
cağı şeklinde düşünce ve şayialar kulağına
geldi. Kendi yaptığı mealin bu amaçla kul-
lanılacağından endişe etmeye başladı. Ter-
cümeyi bitirdiği 1932 yılında, Diyanet’le
yaptığı sözleşmeyi feshetti.

Diyanet yetkilileri, Elmalılı Hamdi
Efendi’ye tercüme işini de üstlenmesini
teklif etmişlerdi. O sıralarda Furkan Sûre-
si’nin tefsirine kadar gelen Elmalılı Hamdi
Efendi, Kur’an’ın hak ettiği doğruluk ve
güzellikte tercüme edileceğine inanmadı-
ğını söyleyerek görevi kabul etmek iste-
mediyse de, görüşmelerden sonra
âyetlerin altına, tefsire geçmeden önce bir
meal ilave edilmesi konusunda anlaşma
sağlandı. Mehmed Âkif’in, anlaşmayı fe-
setmekle birlikte, aldığı avansı ödeyecek
parası yoktu. Aldığı bin lirayı Sebîlürre-
şâd’ı çıkarması için Eşref Edib Bey’e ver-
mişti. Bir rivayete göre Elmalılı Hamdi
Efendi Meal için alacağının bin lirasından
vazgeçerek bu borcu ödedi.

Âkif Bey, sözleşmesini feshetmekle
birlikte tercüme işini bırakmadı, Mısır’da
kaldığı yıllar boyunca temel meşguliyeti
Kur’an Meali oldu. Nihayet içine sinecek
bir şekilde mealini tamamladıktan bir süre
sonra İstanbul’a döndü. Ağır bir hastalığa
yakalandıktan sonra doktorların tavsiye-
siyle 1936 Haziranında İstanbul’a son kez
dönmeden önce, Kura’an Mealini içeren
defterleri yakın arkadaşı Yozgatlı İhsan
Efendi’ye, “Ben sağ olursam da gelirsem,
noksanlarımı ikmal eder, ondan sonra ba-
sarız. Şayet ölürsem de gelemezsem, bunu
yakarsın” şeklinde bir vasiyetle teslim etti.
İhsan Efendi yıllar boyunca her türlü tek-
lif ve baskılara rağmen Meal’i kimseye
vermeyip yaktığını söyledi, fakat kendi
sağlığında yakmaya kıyamadı.

İhsan Efendi, 1961 yılında ölüm döşe-
ğindeyken oğlu Ekmeleddin’e çalışma
odasındaki çekmeceleri gösterip içindeki-
leri yakmasını vasiyet etti, Mustafa Sabri
Efendi’nin oğlu İbrahim Bey’in yaş ve
konum itibariyle başını çektiği beş kişilik
ekip hem Âkif Bey’in orijinal defterini,
hem de İhsan Efendi’nin kendi eliyle is-
tinsah/çoğalttığı ikinci nüshayı yaktılar.
Yaptıkları işin mezara kadar aralarında ka-
lacağına söz veren bu beş kişilik ekibin
içinde bulunan İsmail Hakkı Şengüler, yıl-
lar boyunca süren dedikodulara son nok-
tayı koyarak, tarihî bir hakikati ortaya
çıkarmak amacıyla orijinal defterin yakıl-
mış olduğunu 1992 yılında kamuoyuna
ilan eti.

Hakkı Şengüler’in bu açıklamaların-

dan sonra artık Mehmed Âkif Ersoy’un
Kur’an Meali’nin orijinal nüshasının hâlâ
mevcut olabileceğini düşünmek ihtimali
kalmamıştır. 2010 yılı Kasım ayı içinde
Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunduğum
günlerde Âkif’in Mısır’a geliş sebebi ve
bu meal meselesi gündeme geldiğinde;
ben Âkif’in Mısır’a kaçtığı veya sürgün
edildiği fikrine katılmadığımı, aksine
Âkif’in Mısır’a bizzat görevli olarak gel-
diğini, Kur’an meali konusunda da hâlâ
bir ümidin var olabileceğini gerekçeleriyle
birlikte anlatmıştım. Çünkü böylesine
önemli ve anlamlı bir çalışmanın sadece
iki nüsha ile sınırlı kalamayacağını, bunun
mutlaka başka nüshalarının da olası ge-
rektiğini ısrarla vurguladım. O yıllarda
Kahire’de Türkiyeli pek çok talebe var ve
bunlar Yozgatlı İhsan Efendi’nin evine
gidip geliyorlar. İhsan Efendi’nin böyle-
sine önemli bir çalışmayı o gençlerle pay-
laşmaması düşünüle bilir mi? Âkif’in
hazırladığı orijinal nüsha ile Yozgatlı İhsan
Efendinin kendi elyazısıyla yazdığı nüsha
yakıldı diyelim, Âkif’in müsvetteleri ne
oldu? Âkif’in sözleşme gereği, ilk başta
yaptığı tercümeleri İstanbul’â Elmalılı
Hamdi Efendi’ye gönderdiğini Eşref Edip,
Mehmed Âkif ile ilgili kitabında belirtiyor
(Eşref Edip, 2010:160–161), peki bu ter-
cümeler nerde? Buna benzer sorularla hâlâ
ümidimin olduğunu, bu mealin bir gün bir
yerlerden çıkacağına olan inancımı dile
getirdiğimde çevremdekilerden bazıları
hani nerde? Derken bazıları da inşallah!..
Demişlerdi. O günlerde, Yozgatlı İhsan
Efendi’nin oğlu Ekmeleddin İhsanoğ-
lu’nun da Kahire’de bulunduğunu belirt-
meliyim…

Prof. Dr. Recep Şentürk ve Yrd. Doç.
Dr. Âsım Cüneyd köksal’ın yayına hazır-
ladığı Âkif’in Kur’an Meali ile İlâhî ki-
tapla ilgili olarak Allah’ın koruma
va’adinin bir kere daha tecellisine şahit
olduk. Uzun yıllar Mısır’da yaşayan ve
orada tahsil gören, Mısır’da yaşadığı yıl-
larda Yozgatlı İhsan Efendi’nin ders ve
sohbetlerinden istifade eden merhum âlim
Mustafa Runyun’un Mehmed Âkif’in Me-
al’inin üçte birlik bölümünün aslından
Latin harfleriyle daktilo edilmiş halini mu-
hafaza ettiğini artık öğrenmiş bulunuyo-
ruz. Belki bir yerlerde birilerinin ellerinde
de buna benzer metinler hâlâ vardır ve bir
gün ortaya çıkacaktır diye ümid ediyoruz.

Mustafa Runyun’da oğlu Ali Yahya’ya
intikal eden metin 1956–1957 yıllarında
daktilo edilmiştir. Bugün için elimizde bir
kitap olarak bulunan metinde Kur’an
meali, Fâtiha Sûresi’nden başlayarak
Berâe Sûresi’ni de içine almaktadır. Kitabı
yayına hazırlayanlar son kısma bir lügatçe
ile yayına esas teşkil eden nüshadan örnek

sayfalar da koymuşlardır. Kitabın başında
Hayreddin Karaman’ın “Bir Güzelin Tak-
dimi”, Âkif ile ilgili çalışmalarından tanı-
dığımız M. Ertuğrul Düzdağ’ın “Bulunan
Meal” yazısı ve Recep Şentürk’ün “Giriş”
yazısı da konuya açıklık kazandırması açı-
sından oldukça önemli…

Mehmed Âkif, bu meali hazırlarken
bazı ayetlerin kimi zaman alternatif çevi-
rilerini de yapmış, bunlara parantez içinde
yer vermiştir. Bu kitabı yayına hazırlayan-
lar da; Âkif’in çalışma şekline sadık kala-
rak aynı uygulamayı muhafaza
etmişlerdir. Âkif’in meâl çalışmasından
örnek olarak Sûre-i Fâtiha kısmını burada
sizlerle birlikte okumak isteriz:

1.Bismillâhirrahmânirrahîm
2–4.Hamd ancak Allah’ın; o Rab-

bü’âlemîn, o hem Rahman hem Rahîm, o
kıyamet gününün sahibi Allah’ındır.
5.İlâhî! Kulluğu Sana ederiz, yardımı Sen-
den isteriz. 6–7. Bizleri doğru yolun, o ni-
metine kavuşanların tuttuğu yolun yolcusu
et. Gazabına uğrayanların, yanlış gidenle-
rin saptığı yolun yolcusu etme. Âmin.

(Bizlere, o kendilerine kerem kıldığın
kimselerin yolunu göster, gazaba uğra-
yanların, yanlış gidenlerin saptığı yolu
gösterme. Âmin.)

(Nizleri doğru yola, o kendilerine
kerem kıldığın kimselerin yoluna çıkar.
Gazabına uğrayanların, yanlış gidenlerin
saptığı yola çıkarma. Âmin)

Sonuç olarak, Kur’ân-ı Kerîm’i
Arapça aslındanTürkçeye Tercüme eden
Mehmed Âkif Ersoy’a, daktilo edip sak-
layana, yüklü bir menfaat elde etme imkâ-
nına rağmen onu emin ellere bedelsiz
teslim etmeyi tercih edenlere, neşir için
emek harcayanlara, yayın evi mensupla-
rına dua, teşekkür ve minnet borcumuz-
dur. Allah cümlesinden razı olsun!..

Bakalım gelecek günler ne göstere-
cek… Allah bes, bâkî heves vesselâm.
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KÜLTÜR-SANAT KÜLTÜR-SANAT

Dr. Öğretim Üyesi Mumin OMEROV
Üsküp İslami Bilimler Fakültesi 

Hz. Peygamber’in Hz. Hasan ve
Hz. Hüseyin soyundan gelenlere
seyyidler ve şerifler denilmekte-

dir. Bu kimselere İslam toplumlarında ve
Osmanlı Devleti’nde daima önem veril-
miştir. Osmanlı Devleti’nde Hz. Muham-
med neslinden gelenlerin ihtiyaçlarının
karşılanması için “Nakübu’l-Eşraflık”
müessesi kurulmuş ve bu kurumun
başına da Âşık Çelebi’nin dedesi Se-
yyid Natta getirilmiştir. Âşık Çe-
lebi’nin dedelerinin bir kısmı bu
kurumda başkanlık yaparken diğer bir
kısmı da bu mesleğe ilgili duymaya-
rak, kadılık ve diğer görevleri tercih
etmişlerdir. Bunlardan biride Âşık Çe-
lebi’nin babası Seyyid Ali’dir. O,
kadılık görevini tercih etmiş ve uzun
yıllar, Anadolu ve Balkanlar’da bu
mesleği icra etmiştir. Babası Üsküp
kadısı görevindeyken teftiş için Koso-
va’ya gitmiş ve bu esnada oğlu Pir
Mehmed yani Âşık Çelebi Vulçıtrın
kasabasında dünyaya gelmiştir. Ba-
basının vazifesi sebebiyle hayatının
bir kısmını Üsküp’te geçiren Âşık Çe-
lebi daha sonra ailesiyle birlikte dede-
lerinin ve yakınlarının ikamet ettiği
Bursa’ya dönmüştür. 

Âşık Çelebi, küçük yaşlarda hem
annesini hem babasını kaybetmiş abi-
leri ve kardeşleriyle birlikte öksüz
kalmıştır. Sıkıntılı dönemlerden geçen
Âşık Çelebi ve kardeşleri akrabalarının
yardımlarıyla eğitimlerini zor şartlar al-
tında tamamlamışlardır. Âşık Çelebi me-
dreseden icazet alması akabinde
babasının yaptığı kadılık görevine ba-
şlamıştır. Anadolu ve Balkanların farklı
şehirlerinde kadılık görevini ifa etmiş ve
son olarak çocukluk yıllarını geçirdiği
Üsküp’e kadı olarak tayin edilmiştir.
Üsküp’te üç yıl kadılık vazifesini ifa
etmiş ve 1572 yılında yakalandığı zatül-
cenp hastalığından kurtulamamış ve ço-
cukluk yıllarını geçirdiği şehirde vefat
etmiştir. 

Âşık Çelebi, kadılık vazifesi yanı sıra
şiirler yazmayı, kitaplar tercüme etmeyi
de ihmal etmemiştir. O yazdığı ve şerhet-
tiği eserlerle birlikte toplamda 12 eser
meydana getirmiştir. O, İstanbul’da eği-
tim gördüğü yılarda pek çok şair ve âlim-
ler tanışmış ve o günden sonra da şairlerle
bağlantısını hiçbir zaman koparmamıştır.
İcazet aldıktan sonra gerek kitap yazma
gerekse yazılan kitapları tercüme etme

olsun, her daim ilmi faaliyetlerle iç içe ol-
muştur. Âşık Çelebi özellikle, Meşâirü’ş-
Şuarâ adlı tezkiresi ile oldukça haklı bir
şöhrete kavuşmuştur.

Hayatı boyunca kadılık yapan Âşık
Çelebi kadılığından ziyade daha çok şair
kimliğiyle ön plana çıkmıştır. Şairliği ve
tercüme ettiği eserler üzerine pek çok aka-
demik çalışma yapılmıştır. Ancak Âşık
Çelebi Makedonya’da halkı gözünde şair-
liğinden ziyade mesleğini icra ettiği
kadılık ve bir Allah dostu olarak
tanınmıştır.1572 yılında vefat eden Âşık
Çelebi ölümünün üzerinden asırlar geç-

mesine rağmen Makedonya’da haklı ta-
rafından unutulmamıştır. Vefat ettiği
Üsküp’te Gazi Baba ismiyle anılan semtte
ismi hala yaşatılmaktadır. Aynı zamanda
bu semtin içeresinde Gazi Baba türbesi ve
yine onun ismiyle anılan Gazi Baba parkı
bulunmaktadır. 

1.ÂŞIK ÇELEBİNİN HAYATI
Daha önce de bir vesile ile belirtildiği

üzere Âşık Çelebi’nin doğum yılını ba-
basının düşürdüğü tarihten (feyz-ı
ilâh) öğreniyoruz: 926/1520. Âşık
Çelebi, Meşa’irü’ş-şu’ara adlı ese-
rinde bizzat Kendi verdiği bilgiye
göre Kosova’nın Vulçıtrın kasaba-
sında doğmuştur. Bazı kaynaklarda
924/1518 yılında doğduğu söylense
de bu doğru değildir. Latifî, Beyânî,
Ahdî ve Hasan Çelebi‟nin tezkireleri
gibi bazı kaynaklarda Âşık Çelebi
hakkında kullanılan “Bursalı”, “Bur-
sa’dan”, “Bursevî” gibi ifadelerin
yanlış yorumlanması sonucu doğum
yeri bazı eserlerde Bursa olarak ve-
rilmiştir doğunda ona ailesi Pir Meh-
med ismini vermiştir. Fakat o, şiir
yazmaya başladığı yıllar da kendisine
mahlas olarak Âşık lakabını vermi-
ştir. Nitekim Osmanlı toplumunda
isminden ziyade mahlasıyla meşhur
olmuş bir şairdir.

Aile muhiti itibariyle çocu-
kluğundan itibaren, ilim ile iç içe olan
Âşık Çelebi, küçük yaşta ilim tahsi-
line başlar. Atâî, Âşık Çelebi’nin
küçük yaşlardan itibaren ilim tahsi-

line başladığını, Kasım Paşa müderrisi
Surûrî Çelebi, Kalenderhâne müderrisi
Taşköprizâde Efendi, Mahmud Paşa mü-
derrisi Arâb-zâde Abdulbaki Efendi,
Sahn-ı Seman medresesi müderrisi Saçlı
Emir Efendi, Karesîli Hasan Çelebi ve ha-
lasının eşi Muhyiddin Feneri’nin hizme-
tlerinde bulunduğunu ve ilim tahsilini
tamamladığını ifade eder. Bu sırada İstan-
bul’un genç ve yaşlı şairleri ve belli başlı
âlimleri ile de tanışır. Müeyyed-zâde, Mu-
hyiddin Fenârî gibi dönemin önde gelen
etkin kişileri ile akrabalığı ve babasının
eski arkadaşları ile kurmuş olduğu ilişki-

leri ona bu hususta çok yardım eder.
Âşık Çelebi, ilk kadılık vazifesine

1550 senesinde Silivri’de başlamıştır. Bu-
rada kadı iken evlenmiş fakat evliliği kısa
sürmüş, boşanmıştır. Bu kısa süren evli-
liği dışında tekrar evlenip evlenmediği ya
da çocukları olup olmadı gibi herhangi bir
bilgiye rastlanmamıştır. Silivri kadısı ol-
duğu esnada bir akrabasının vefatı müna-
sebetiyle İstanbul’a gelmiş burada
bulunduğu sırada attan düşmüş ve bir par-
mağı kırılmıştır. Dostlarının yardımları ve
kendi isteği ile Priştine’ye kadı olarak
tayin edilmiştir. Böylece doğduğu topra-
klara kadı olarak dönmüştür. Bir süre bu-
rada kadılık yaptıktan sonra Serfiçe’ye
naklolunmuştur.

Zigetvar Seferi’nden İstanbul’a dönen
II. Selim’e, Âşık Çelebi yıllarca üzerinde
çalışıp büyük emek harcayarak yazdığı en
önemli eseri olanMeşâ’irü’ş- Şu’arâ’yı
Padişaha takdim etmiştir. Eseri Padişahın
beğenmesi sonucu Âşık Çelebi’yi günlük
yüz elli akçe vazife ile Kıratova kadılığına
atamıştır. Fakat bu görevi de uzun sürme-
miş 1569 yılında azledilmiştir. Kıratova
kadılığından alınması sonucu artık kadılık
vazifesi yapmak istemediğini bildirmiştir.
Osmanlı Devleti’nde dedelerinin yaptığı
nakîbû’l-eşraflık vazifesinde görev al-
mayı arzu ettiğini dile getirmiştir.

2.SON KADILIK GÖREVİ 
VE ÜSKÜP'TE VEFATI

Âşık Çelebi dönemin Sadrazamı So-
kollu Mehmed Paşa adına Arapça bir
Şakâ’ik Zeyl’i yazmış ve ona sunmuştur.
Artık kadılık görevinde belirli bir süre
değil (kayd-ı hayat )  ölene kadar görevde
kalma şartı ile Üsküp kadılığına
atanmıştır. Üsküp’e gitmeden önce İstan-
bul’da bütün dostları ile vedalaşmıştır.
Ayrıca devrin Şeyhülislamı olan Hocası
Ebussuûd Efendi’yi ziyaret etmiştir. 1569
yılında Üsküp kadılığına başlamıştır. 

Âşık Çelebi Üsküp kadılığı yaptığı
esnada zatülcenp hastalığına yakalanmış
ve bu hastalıktan 1572 yılında vefat etmi-
ştir. Osmanlı arşiv belgelerinde Âşık Çe-
lebi’nin ismi, “Kadı Baba”, “Gazi Baba”
ve “Kara Kadı” olarak geçmektedir. Fakat
bugün Makedonya’da Gazi Baba olarak
meşhur olmuştur. Üsküp’teki mezarının
bulunduğu yere bir süre sonra türbe
yapılmıştır. Ancak Gazi Baba adına ya-
pılan türbe 1963 yılı depreminde zarar
görmüş, komünizm dönemi olması sebe-
biyle tamir edilmediği için tamamen
yıkılmıştır.

3. ÂŞIK ÇELEBİ TÜRBESİ
Âşık Çelebi’nin Üsküp’teki kabri üze-

rine daha sonraki dönemlerde türbe inşa
edilmiştir. Fakat bu yapı 1963 yılında
Üsküp’te meydana gelen depremde

yıkılmıştır. Üsküp halkı tarafından Gazi
Baba ismiyle bilinen bu türbeden geriye
birkaç mezar taşı kalmıştır. Uzun yıllar ha-
rabe halde kalan yapının imdadına 2013
yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi yeti-
şmiştir. Gazi Baba mahallesindeki Âşık
Pir Mehmet Çelebi Türbesi (Âşık Çelebi
Türbesi). Yapılan arkeolojik kazılar ve ka-
zıların neticesinde Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından başlatılan onarım
girişimleri, bu kültürel mirasın korunması
ve yaşatılması açısından oldukça mühim-
dir. Üsküp’ün sembol isimlerinden birini
temsil eden Âşık Çelebi ve ardında
bıraktığı mirasın, yeniden Üsküplülerin ve
Üsküb’ü ziyaret edenlerin ilgi odağı haline
gelmesi büyük temennidir. Büyükşehir
Belediyesi tarafından 2013 senesinde
türbe restore edilerek haklın ziyaretine
açılmıştır. Bursa Belediyesinin katkılarıyla
türbe tamamen yok olup tarihe karışmak-
tan kurtarılmıştır.
Hz. Peygamber soyundan gelen Gazi Ba-
ba’ya, Makedonya’da bir evliya gözüyle
bakılır. Sevdiğine kavuşmak isteyen bazı
âşıklar Gazi Baba huzurunda Allah’a yal-
varmışlardır. Bu durum türkülere de konu
olmuştur. Bir Üsküp türküsünde, sev-
diğine kavuşmak isteyen bir âşığın Gazi
Baba’ya da atıfta bulunarak dile getir-
mesi, onun halk nazarındaki konumunu
da ortaya koymaktadır. 
“Üsküp’e varmadan gelir Kumanova.
Gel seninle güzel yârim kuralım bir yuva.
Üsküp içinde yatar bir Gazi Baba. 
Seni Bana Yar edenler girsinler sevaba”

Duası kabul olan âşık sevdiğine kavu-
şmuş ve Gazi Baba türbesine çokça
niyazda bulunmuştur. Ayrıca günümüzde
Üsküp gelen turistlerde zaman zaman
Gazi Baba türbesini ziyaret etmektedirler.
Hz. Peygamber soyundan gelen bu mü-
barek zatın ruhuna Fatihalar ihlaslar
okuyup hayırla yâd etmektedirler.  Üskü-
p’ün tepesinde bulunan türbesinden de

aynı zamanda şehri izleme keyfini çıkar-
maktadırlar. 

4. ÂŞIK ÇELEBİ PARKI (GAZİ BABA
PARKI)

Üsküp Şehir Belediyesi ve Çayır Be-
lediyesi işbirliğiyle 2015 yılında Gazi
Baba parkı hizmete açılmıştır. Pakın içe-
risinde piknik alanları, bin iki yüz me-
trelik yürüyüş yerleri, çocuklara özel
oyun alanları, ahşaptan yapılmış on beş
bank ve çeşme bulunmaktadır.  Ayrıca
Gazi Baba parkında insanlar geceleri
rahat ve güvenli bir şekilde dolaşabilme-
leri için ışıklandırma yapılmıştır.  Parkın
Sadece ışıklandırma maliyetine 2,6 mi-
lyon denar verilmiştir. Üsküp Şehir Be-
lediyesi ve Çayır Belediyesi bu proje için
toplamda 6,6 milyon denar harcamıştır.
Her gün bu parkta yüzlerce çocuk oyun
oynamaktadır. Onlarca insan sabahları
yürüyüş parkurunda sporlarını yamak-
tadır. Âşık Çelebi ismi kendi ismiyle bi-
linen Gazi Baba, semti içerisinde, türbe
park isimleri verilerek yaşatılmaya
devam etmektedir.

5.ÂŞIK ÇELEBİ KÜTÜPHANESİ
Üsküp’te 2002 yılında Köprü Sanat ve

Eğitim Derneği Kurulmuştur.  Kuru-
luşundan üç yıl sonra Köprü Derneği bü-
nyesinde 4 Şubat 2005 yılında Âşık
Çelebi adını taşıyan bir Kütüphane
açılmıştır. Burası, aynı zamanda Üsküp’te
hizmet veren ilk özel kütüphanedir ve içe-
risinde 8.000’den fazla eser bulunmak-
tadır. Kitapların %80’ni Türkçe eserler
oluşturmaktadır. Geri kalan kitapların bir
kısmı Makedonca, bir kısmı Arnavutça ve
diğer bir kısımda İngilizcedir. Bu kita-
pların önemli bir kısmı Türkiye’de eğitim
gören Makedonyalı öğrenciler tarafından
temin edilmiştir. Diğer bir bölümü ise
Türkiye’deki bazı yayın evleri tarafından
sağlanmıştır. Kütüphane Pazar günü hari-
cinde haftanın diğer günleri öğrencileri-
nin ve halkın hizmetine açıktır. 

ÂŞIK ÇELEBİ'NİN (GAZİ BABA) 
HAYATI VE ESERLERİ

Aşık Çelebi’nin (Gazi Baba) Türbesi Üsküp 
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KÜLTÜR-SANAT KÜLTÜR-SANAT

Mümin ALİ 
(İ.Ü. Modern Türk Edebiyatı Bilim
Dalında Doktor Adayı)

“Sevelim sevilelim, dünya kimseye
kalmaz”
Yunus E.

-Kitaba sondan başlayalım…
Balkanlara geçmeden önce biraz tarih

disiplini ve savaş üzerinde duralım.
Tarih gerçekten yaşanan olayları nak-

letmek mi? Yoksa yaşanmışlıkları yo-
rumlamak mı? Varın buna siz karar verin,
her ikisini de diyebilirsiniz. Tarih, kanaa-
timce mazi ve atiye dair hafızamızdır.
Aman diyeyim! Delete’ye basmayın.
Çünkü “Mü'min aynı delikten iki defa so-
kulmaz, ısırılmaz.”1 Kıssadan hisse alın-
mazsa, tarihte yaşanan hadiseler tekerrür
eder. İnsanoğlunun binlerce yıllık yaşam
mücadelesini hep merak etmişizdir bir
beşeri varlık olarak. Sosyal koşullar, sa-
vaşlar, göçler toplumda hep ilgi konusu
olmuştur. Bende fırsat buldukça tarih ki-
taplarını kurcalamayı, tarihi öğrenmeyi
ve geçmiş milletlerin yaşamlarını hep
merak etmişimdir. Özellikle de Balkanlar
coğrafyasını ve ecdadın yazmış olduğu
tarihi okumadan, diğer konulara geçme
gibi bir lüksümüzün olmadığı ortadadır.

Fakat insanoğluyuz ya, bazen tarihte
yaşananlara inanmak hususunda tered-
dütle yaklaşıyoruz veya o dönemin şart-
larını çok iyi bilmediğimiz için bize
hayal, efsane ve masal gibi geliyor olabi-
lir. Bir de şöyle bir gerçek var ki bize ma-
salların çocukları uyutmak için değil,
onları uyandırmak için anlatıldığından
hiç bahsetmediler. Şimdi buna girmiyo-
rum, başka bir yazının konusu olacak.

Biz en iyisi kaldığımız yerden devam
edelim.

Azmi elden bırakmayarak, raflar
arasında tozlanmış eserlerde bize ait bir
şeyler vardır, diyerek kurcaladık. Çünkü
tarih bir milletin hafızasını oluşturur. Ta-
rihini bilmeyen bireyler, hayali kahra-
manlar üretirler ve ortada öylece
dolaşırlar.

Meseleye Mehmet Akif’çe bakacak

olursak:
Geçmişten adam hisse kaparmış… Ne

masal şey!
Beş bin senelik kıssa, yarım hisse mi

verdi?
“Tarih”i  “tekerrür” diye tarif edi-

yorlar;
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü

ederdi?
Yaşadıklarımızdan hisse çıkarmazsak

bundan sonra yenileri listeye eklenecek-
tir.

İbn-i Haldun’un ifadelerine göre,
“Hadiselerin sebepleri anlaşılmadığı
takdirde, tarih hususunda âlim ile cahil
aynı seviyededir.”

Şimdi asıl konuya eğilelim, en çok da
Çanakkale ile ilgili olan tarihi merak et-
mişimdir. Bu yüzden elimden geldiği
kadar Çanakkale destanını anlatan eser-
ler okumaya gayret ettim. Başta dedim

ya, insanoğlu bazı şeyleri somutlaştır-
makta ve inanmakta zorlanıyor. Hep bir
soru işareti kafamızda. “Ama” ile başla-
yan cümleler bitmiyor. Fıtratımızın ge-
reği olan “ama” sınırlı bir hafızaya ve
bilgiye sahip olduğumuzun göstergesidir.

Çanakkale için yazılan bazı tarih ki-
taplarına ve yerel anlatılara anlam ver-
mekte zorlanırken son zamanlarda öyle
vakalar yaşanmakta ve yaşanıyor ki,
bunun hakikatini damarlarımızda dolaşan
kan gibi hissediyoruz. Bugün artık bizzat
görüyoruz yaşanan savaşları. Bu yüzden,
Rabbim savaşlardan bizleri korusun
duası her zaman avuçlarımızda olmalıdır.

Savaşların en yoğun olarak şekillen-
dirdiği bölgelerden bir tanesi de Balkan-
lardır. Sanatçı, yazar, çizer, aydın, şair
veya sıfatı her ne olursa olsun kalemle-
riyle bu hadiseleri ilmi çalışmalarıyla,
edebi eserleriyle yazıya aktarmışlardır.

Balkanlara baktığımızda mozaik bir top-
lum tablosu ile karşılaşmaktayız. Bal-
kanlar, çok etnisiteli, çok kültürlü, çok
dilli ve farklı inançlara mensup milletler
ve ülkelerden müteşekkildir. Her milletin
kendine has edebiyatı, dili, kültürü vardır.
Balkanlar, zaman zaman kargaşaların
yeri olması hasebiyle bazı durumlarda
“bal ve kan” diye zikredilmektedir. Tarih
içerisinde Balkanlar farklı milletlere ev
sahipliği yapmıştır.

Tarihe bakacak olursak durumu daha
iyi anlarız. Osmanlı Devleti’nin Balkan-
lar’dan çekilmesi, Sovyet Rusya’nın
dağılması, Yugoslavya’nın parçalanması,
Bosna Savaşı ve devamında oluşan yeni
ülkeler. Bu kargaşadan sonra ortaya çıkan
siyasi çözümsüzlük, asgari ortak çıkarlar
üzerine geçici anlaşmalar sağlanmasını
temin etmiştir. Sağlam siyasi zeminin ek-
sikliği etnik unsurları kutuplaşmaya it-
mektedir.

Diğer Balkan ülkeleri gibi,  K. Make-
donya da çok kültürlü yapıdan oluşmak-
tadır. Ufak farklar olsa da, sonuç
itibarıyla aynı coğrafyayı paylaşmak-
tadırlar. Meseleler çoğu zaman etnisite ve
inançlar üzerinden tartışılmıştır. İnsanlık
adına evrensel değerler üzerinde durul-
madığı için sonuç olarak ayrılıklar
kaçınılmaz olmuştur. Belirtilen şartların
varlığı, coğrafi yakınlığı ve tarihi bağın-
dan dolayı K. Makedonya rotasını Türki-
ye’ye çevirmiştir.

Son zamanlarda Makedonya ile Tür-
kiye arasında gerçekleştirilen iş birlikleri
ve devam eden devlet düzeyindeki mü-
nasebetler iyi bir tablo çizmektedir. İki
ülke arasında öğrenci değişimi de bir
hayli revaçtadır. Makedonya’dan Türki-
ye’ye, Türkiye’den Makedonya’ya eği-
tim için gelen genç beyinler bu ilişkileri
daha da ileriye taşıyacaklar ve barış or-
tamına büyük katkılar sunacaklardır.
Bütün bu olumlu gelişmelerin yanında,
zaman zaman küçük sıkıntılar yaşan-
makla beraber, yapıcı bir iklimin hâkim
olması günümüz itibarıyla sevindiricidir.
Balkanlar’da varlığını sürdüren tüm mil-
letler “geçmişte yaşadığımız gibi o huzur
dolu zamanları yeniden canlandırabiliriz”
iddiasıyla güzellik ve iyilik ortamının
oluşması için gayret etmelidir. Bu ümitle
çalışmak gerekir. Birlikte aynı gökyü-
züne batkımız için ortak edebiyat sa-
natından yararlanmak, ekonomik
ilişkiler, siyasi anlaşmalar ve karşılıklı
saygı çerçevesi içerisinde mutabık olu-
nacak bütün konuşmalar bize daha
aydınlık bir dünya hazırlayacaktır. 

Velhasılıkelam, bir örnekle devam
edelim ve sözü yıpratmadan noktala-

yalım. Bir çiçek bahçesinde olduğunuzu
farz edin, orada sadece gülün varlını
iddia edemezsiniz. Doğadaki renkleri ve
farklılıkları bir değer öğesi olarak görüp
bakmak gerekir. Bütün bu farklı renkler
bir zenginlik göstergesidir. Günümüzün
ortak sorunlarına çözüm sunarak ve geç-
miş zamanlardan daha iyi birliktelik ör-
neği inşa ederek, çok daha kalıcı
beraberlikler, dostluklar oluşturabiliriz.
Evellâ, Yunus Emre’nin, “yaratılanı se-
verim, Yaradan’dan ötürü.” İlkesiyle kâi-
nata, âdemoğluna bakabilmeyi insan
kendine şiar edinmelidir. 

Vesselam...
Yazımızı Balkanlara dair şiirle son-

landıralım. Şiir evrensel sevginin dilidir.

BALKANLARLA HASBİHAL
Soğuk bir kar yağışı
Adı üstünde köşe parkı
Pardon hyde park kürs-i serbest
Ya mevsimler neden iki, peki mazot

Ya resimler, kaldırım taşları
Şarjlı sohbetler, Radoviş, İştip, Gos-

tivar, Üsküp belki, Srebrenitsa Balkan-
lar konuşabilir miyiz?

Yakın ve uzak olan ülkemizle, ülke-
nizle... sonra bir haber bir altyazı bir
satır birkaç dize uzun 1iki cümle manası
ve anlamı kaymış

Mantık hatası
Pozitivist düşünce, 
Parapsikoloji 
Hikâye, ro-man... 
Adımız soğuk
Doğru bir muhasebe 2+2=5
Sevgili, uzatma kısa cümleleri 
Yorma yokuşa yüklenmiş ayakları
Sırtımdaki aran abadan belli yorul-

muş parmaklar... 
Doğmuş bir buse gibi incinir, çatlar

dudaklar

2 Hadis-i Şerif. Buhârî, Edeb, 83;
Müslim, Zühd, 63.

KUZEY MAKEDONYA VE BALKANLAR
ÜZERİNE BAZI DİKKATLER
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İSLAM’DA VAKIF GELENEĞİ

Doç. Dr. Saadet MAYDAER 
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi

Vakıf İslam medeniyetinde uzun
asırlar boyunca sosyal ve ekono-
mik hayat üzerinde önemli etki-

lere sahip dini-hukukî bir kurumdur. İslam
medeniyetinde sağlık, eğitim, beledî hiz-
metler vb. tüm alanlarda varlık gösteren
vakıflar, Osmanlı döneminde adeta zirve
dönemini yaşamış, hayatın her alanına
nüfuz etmiş kurumlar olarak varlıklarını
sürdürmüşlerdir. 

Vakıf düşüncesinin temelinde insan-
ların sahip oldukları maddî imkânları ba-
şkalarıyla paylaşma duygusu yatmaktadır.
Zira İslam medeniyetinde zenginlerin
malında yoksulların da hakkı bulunduğu
düşünülür. Bu düşünce sayesinde vakıf
kurumu daha da gelişmiş ve böylece top-
lumun farklı kesimleri arasında sosyal
yardımlaşma ve dayanışma sağlanabilmi-
ştir. Bu durum, toplumdaki gelir dağılımı
farklılığı nedeniyle yaşanabilecek huzur-
suzluklara da engel olmuştur.

Hz. Peygamber’in sahip olduğu bazı
mallarını toplumun ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere bağışladığı bilinmektedir. Me-
dine’deki yedi hurmalığını beklenmedik
olaylar ve ordunun ihtiyaçlarına, Fedek
Arazisi’ni yolculara, Hayber Hur-
malığı’nın üçte ikisini ise Müslümanların
ihtiyaçlarına ayırmıştır. 

Vakıflar, İslam dininin yardımlaşma ve
dayanışmaya verdiği önemin doğal bir so-
nucu olarak ilk dönemlerden itibaren ku-
rulmaya başlamıştır. Örneğin Emevi
Halifesi Velid b. Abdülmelik H. 88/707
yılında Şam’da yaptırılan Ümeyye Camisi
için ilk defa köy ve mezraları gelir getiren
birer kaynak olarak vakfetmiştir. Vakıf bir
kurum olarak gelişimini hızla sürdürmüş
ve Abbasiler döneminde artık daha da sis-
temli hale gelmiştir. 

Böylece İslam medeniyetinin hüküm
sürdüğü tüm topraklarda mescidler, med-
reseler, mektepler, kervansaraylar, ribatlar,
köprüler, sulama kanalları, suyolları, has-
taneler, imaretler gibi pek çok tesis, vakıf-

lar eliyle kurulmuş ve hayatiyetini devam
ettirmiştir. Vakıfların hizmet alanları da ol-
dukça geniştir. Zira savaşlarda düşman
eline esir düşen Müslümanların satın alın-
mak suretiyle özgürlüğüne kavuşturul-
masından, bekâr kızların çeyizlerinin
hazırlanmasına, bozuk bir kaldırım taşının
yenilenmesinden, kışın aç kalan hayvan-
ların beslenmesine kadar çok farklı alan-
larda kurulmuş vakıflara rastlamak
mümkündür.

Bu geniş hizmet yelpazesinde hanım-
lar da ilk dönemlerden itibaren hayırsever
vakıf kurucuları olarak yerlerini alm-
ışlardır. Kadın vâkıfeler arasında en me-
şhur olanlardan biri, Abbasiler döneminde
Halife Harun Reşit’in hanımı Zübeyde
Hatun’dur. Mekke-Medine bölgesindeki
hacıların susuzluk çektiğini öğrenen Zü-
beyde Hatun bu ihtiyacı giderebilmek için
Bağdat’tan Arafat’a su getirtmiştir. Bunu
sağlayabilmek amacıyla su kanalları
kazdırmış, su kemerleri yaptırmış ve hayli
çabalardan sonra Arafat’a su getirilmesini
sağlayabilmiştir. “Ayn-ı Zübeyde” adıyla
bilinen bu su hizmeti için çok miktarda
para harcanmıştır. Zübeyde Hatun, Mekke
ve Medine’de çeşitli imar faaliyetlerinde
bulunduğu gibi, üç milyon dinar sarf ede-
rek Kûfe-Mekke yolunu yaptırmıştır. Bu-
rası Derbizübeyde olarak anılan tarihî bir
kervan yoludur.

Osmanlılardan önceki dönemde Ana-
dolu’da kadınlarca vakfedilen kurumların
içinde en fazla karşımıza çıkanı türbedir.
Osmanlı’nın ilk dönemlerinde de hanedan
ailesine mensup hanımlarda benzer bir
eğilime rastlanmaktadır. Örneğin
Yıldırım’ın validesi ve I. Murad’ın hanımı
olan Gülçiçek Hatun 802/1400 tarihli vak-
fiyesinde kendisi için bir türbe yaptırıp
vakfedilmesi isteğini dile getirmiştir. Tıpkı
Anadolu Selçuklu hükümdarlarının ailele-
rindeki hanımlar gibi bu türbede Kur’an-ı
Kerim okunmasını talep etmiş ve türbenin
yanı sıra yapılmasını istediği aşevinde fa-
kirler için yemek pişirilip dağıtılmasını
arzu ettiğini dile getirmiştir. Ayrıca bir de
zaviye inşa edilmesini istemiş ve bu istek-
lerinin yerine getirilmesini sağlamak üzere
çok sayıda mal mülkün gelirini ba-
ğışlamıştır. 

Ayrıca yine pek çok vakfiyede karşım-
ıza çıkan bir hayır hizmeti olan yemek
pişirilip dağıtılması da Osmanlı’nın bu ilk
vâkıfesinin talepleri arasında yerini
almıştır. Buna göre yılda iki defa yemek
dağıtılacaktır. Bu zamanların Ramazan ve
Kurban bayramları olarak belirlenmesi
ayrıca mânidardır. Zira bu dinî bayramlar,
Müslümanların hep birlikte mutluluklarını
paylaştıkları, yiyip içip hoşça vakit geçir-

dikleri vakitlerdir. 
Osmanlı Devleti’nde kurulan vakıf-

ların öncülüğünü yapan Asporça Ha-
tun’dan sonra Orhan Gazi’nin diğer
hanımı Nilüfer Hatun, Osmanlı’nın ilk ba-
şkenti Bursa’da yaptırdığı hayır eserleriyle
vakıf kurma geleneğini devam ettirmiştir.
O, Bursa Ovası’nda akan ve daha sonra
kendi adıyla anılacak olan bir ırmağın üze-
rine bir köprü, Bursa Hisarı’nın Kaplıca
Kapısı yakınında bir tekke inşa ettirmiştir.
Hisarın içinde ise Darphane Mescidi
adıyla da anılan ve uzun yıllar varlığını
devam ettiren bir mescid yaptırmıştır.

Hanedan bünyesindeki hanımların
vakıfları ilerleyen zaman sürecinde çok
daha büyük ölçekli vakıflar halinde ken-
dini göstermeye devam etmiştir. Bunlar
arasında özellikle Kudüs’te yaptırdığı ima-
retle dikkatleri üzerine çeken Hürrem Sul-
tan ile Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı
olan Mihrimah Sultan’ın İslam medeniyeti
tarihinin en meşhur kadın vakıfelerinden
biri olan Zübeyde Hatun’un yaptırdığı
Mekke’ye giden hacılara yönelik “Ayn-ı
Zübeyde’nin” zamanla yıpranmış suyol-
larının tamiriyle yeniden ihyası için gayret
sarf etmesi dikkat çekicidir. Zira asırlar
önce bir hanım sultanın yaptırdığı bir
hayrın devamı için başka bir hanım sul-
tanın desteğiyle büyük ölçekli bir tamirat
yapılmıştır. 

Mihrimah Sultan İstanbul’da biri Üs-
küdar’da, diğeri Edirnekapı’da olmak
üzere iki büyük külliye inşa ettirmiştir.
Ayrıca her yıl düzenlenen surre alay-
larında surre emini vasıtasıyla 2500 altın
Mekke, 2500 altın da Medine’deki fakir-
lere ulaştırılmasını sağlamıştır. Düzenle-
diği başka bir vakfiyede de
Tatarpazarı’ndaki mülklerinden elde edi-
len gelirin 3000 sikkesinin Mekke ve Me-
dine’deki fakir ve ihtiyaç sahibi kişilere
gönderilmesini istemiştir.

Vakıflarıyla hayır hizmetleri gerçekle-
ştirerek bu şekilde toplumda öncü rol oy-
nayan yönetici sınıfa mensup hanımların
yanı  sıra  reaya yani halktan olan kadınlar
da sosyo-ekonomik düzeyleri ne olursa
olsun, sahip oldukları az ya da çok mal
varlıklarını vakfederek  toplumsal ya-
şamın idâme ettirilmesine katkıda bulun-
muşlardır. 

Bunlardan biri olan Ayşe Hatun XV.
Yüzyılın sonu ve XVI. yüzyılın başlarında
Bursa’da yaşamış ve sahip olduğu mal
varlığını toplum yararına kullanarak hayır-
sever yönünü ortaya koymuştur. Eşinin
vefatının ardından düzenlediği 3 Rebiu-
levvel 914/2 Temmuz 1508 tarihli vakfi-
yesinde Yerkapı Mahallesi’nde bulunan
iki mülkünü vakfetmiştir. Büyükçe bir

bahçe içinde havuzlu, Balıbey Hanı’ndan
gelen bir suyu ve ayrıca bir su kaynağı bu-
lunan, tuvaleti, mutfağı, fırını, serdab de-
nilen bir yaz odası, mahzeni, çeşitli
büyüklüklerde odaları bulunan bir evini
yaşadığı müddetçe kendisine, ölümünün
ardından kocasının azad ettiği köle ve ca-
riyesiyle çocuklarına vakfetmiştir. 

Ayşe Hatun, vakfettiği diğer evin geli-
riyle ise Muhammediye adlı kitabın oku-
tulmasını istemektedir. Yazıcıoğlu
Mehmet’in Arapça olarak kaleme aldığı
“Megaribu’z-zaman li Gurubi’l-eşya fi’l-
ayn ve’l-ıyan” adlı eserinin manzum Türk-
çesi olan bu eser, Hz. Peygamber’in
hayatını edebî bir uslupla anlatmaktadır.
Evliya Çelebi binlerce kişinin Muhamme-
diye’yi ezbere bildiğini belirtmiştir. Kendi
türündeki eserler arasında en fazla basma
ve yazma nüshası bulunan eser olması,
halk nazarındaki değerini göstermesi
açısından anlamlıdır. Kitap sadece Anado-
lu’da değil, Balkanlar’da ve Kafkasya’da
da halk arasında oldukça popülerdi. Ese-
rin dili klasik edebiyatın bütün özellikle-
rine sahipti. Dolayısıyla Muhammediye,
halkın dini ve ahlakî yönden eğitilmesine
katkıda bulunmasının yanı sıra kültürel aç-
ıdan gelişmesinde de etkili oluyordu. 

Ayşe Hatun her gün yatsı namazından
sonra Yerkapı Mescidi’nde imam olan
kişinin Muhammediye okumasını iste-
mektedir. Ücret olarak da imama 60 dir-
hem ödenecektir. Elektriğin olmaması
nedeniyle kitabın okunabilmesi için ge-
rekli olan aydınlatmanın sağlanması da
düşünülmüş, mescidin kandiline mum
konması için otuz dirhem ayrılması, kan-
dillerin yakılması için de kayyıma on dir-
hem verilmesi istenmiştir.

Görüldüğü üzere henüz Osmanlı’nın
kurulduğu ve kurumlarıyla yerleşmeye ba-
şladığı dönemlerden itibaren hanımlar
yaptıkları hayır hizmetleriyle vakıf kuru-

munun toplumda sağlam bir zemine otur-
masına katkıda bulunuyorlardı. Bu konuda
gayret gösteren hanımlar, hükümdar aile-
sine mensup olanlardan da ibaret değildi.
Tıpkı Ayşe Hatun’unki gibi hanımlar ta-
rafından düzenlenmiş ve günümüze kadar
ulaşabilmiş çok sayıda vakfiye, Osmanlı
toplumunda her kesimden hanımın elle-
rindeki mal varlıklarını hayır hizmetlerine
sarf edebilmek için adeta yarıştıklarının
göstergesi gibidir. 

Hanımlar tarafından yapılan mütevazi
vakıflara örnek verecek olursak; Bursa’da
Mevlana Karahisarî’nin azatlısı Bülbül
binti Abdullah, bir çift altın bilezik vakfe-
derek bunun satılmasını, gelirinin de eşi-
nin ve kendisinin ruhuna Kur’an
okumaları karşılığında Mecnun Dede Ma-
hallesi Mescidi’nin imam ve müezzinine
verilmesini istemiştir. Böylece hem bir sa-
daka-i cariye oluşturmuş, hem de iki
kişiye gelir sağlamıştır. Benzer bir diğer
örnek de Zindankapı’dan Şirin binti Ab-
dullah’ın üzüm bağı ile birlikte üzüm kay-
natmak için kazan ve saklamak için 4 küp
vakfetmesidir.

Şüphesiz hayırda bulunan kadınlar sa-
dece Bursa veya İstanbul’da yaşayanlar
değildi. Balkanlarda da Osmanlı döne-
minde pek çok kadının ellerindeki mal
varlıklarını vakfa dönüştürmek suretiyle
sürekli hayırlara vesile olduklarını görü-
yoruz. Bunlardan biri olan ve Üsküp’de
ikamet eden el-Hace Ayşe Hatun binti el-
Hac Sağir Mehmed, sahip olduğu mal
varlığıyla Üsküp’ün Hatuncuklar Mahal-
lesi’nde bir mescit ve zaviye yaptırmış ve
masraflarının tesis ettiği vakfın gelirlerin-
den karşılanmasını istemiştir.

Sonuç olarak Osmanlı bir vakıf mede-
niyetidir ve kadınlar bu kurumda en başın-
dan itibaren vakıf kurucuları olarak var
olagelmişlerdir. Bunların bir kısmı günü-
müze kadar ulaşan eserler ve hizmetler
şeklinde mevcudiyetini sürdürmüştür. Ör-
neğin Mihrimah Sultan’ın yaptırdığı eser-
lerin büyük bir kısmı hala ayaktadır.
Bursa’da ise 1888 yılında Safiye Hatun’un
Mirac gecelerinde Mahkeme Camii’nde
Osman Dede’ye ait Miraciyye’nin okun-
ması ve ardından süt ve hurma dağıtılması
yönündeki mütevazı vakfı hala devam et-
mektedir.

İslam Medeniyeti tarihi boyunca, ev-
lenmek isteyen kızlar için çeyiz hazırlan-
masından, kırık testilerin değiştirilmesine
kadar çok geniş bir yelpazede hizmet
veren vakıf müessesesinde sosyal statüleri
ne olursa olsun kadınlar, ellerindeki mal
varlıklarının hayır hizmetlerine dönüşme-
sinde önemli katkılarda bulunan hayırse-
verler olmuşlardır.

İSLAM’DA VAKIF GELENEĞİ

İslam TARİHİNDE Vakıf Kuran
Hayırsever Kadınlar


