
“Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz,
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.”

Osmangazi Ali Osman Sönmez
Anadolu İmam Hatip Lisesi İlim ve Kültür Dergisi 
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Sevgili gençler ve değerli 
İmam Hatip dostları,
Okulumuzun  2012-2013 
Eğitim-Öğretim yılında 
başlayan macerası 
her geçen gün daha 
da büyüyerek bu güne 
kadar geldi. Hamdolsun 
daha geniş mekanlara, 
daha güzel imkanlara 
kavuştuk. Bizimle beraber 
daha onlarca İmam 
Hatip Lisesi ve Ortaokulu 
aynı şekilde büyüyüp 
Bursa’nın ve ülkemizin her 
tarafına yayıldı. Bu okullar 
geçmişte olduğu gibi bugün 
de ülkemizi şekillendirmede 
en büyük pay sahibi 
olacaktır. 
İmam  Hatiplilik bir 
davadır, bir şuurdur. Ne 
mutlu, bu davada bu 
şuurda sebat edip katkı 
koyanlara. Unutmayın ki 
bu dava okulunuz bitince 
bitmeyecek; aksine 
daha da büyüyecek, sizi 
hayatınız boyunca yalnız 
bırakmayacaktır. Bu 
davada yükünüz/yükümüz  
ağır. Ancak herkesten 

fazla çalışıp bu davayı 
yüceltmek boynumuzun 
borcudur. 
Allah’ın yardımı ve 
inayetinin bu kadar 
bollaştığı zamanlarda, 
bu davadan şikayet 
etme, tembelliğe kapılma 
lüksümüz yoktur. 
Elimizde bulunan Hak 
bayrağını daha yukarılara, 
en tepelere taşıma 
vazifesindeyiz. Bu vazife 
yalnız kendimiz için değil, 
mazideki şanlı atalarımız 
ve  atideki neslimiz için 
olacaktır. 
 Bu kitaplar Fatihtir, 
Selimdir, Süleymandır.
 Şu mihrap Sinanüddin, 
şu minare Sinandır.
 Haydi artık uyuyan 
destanını uyandır.!
 Bilmem, neden gündelik 
işlerle telaştasın
 Kızım, sen de Fatihler 
doğuracak yaştasın.!
 Delikanlım, işaret 
aldığın gün atandan
 Yürüyeceksin... Millet 
yürüyecek arkandan !
 Sana selam getirdim 

Ulubatlı Hasan’dan ....
 Sen ki burçlara bayrak 
olacak kumaştasın;
 Fatih’in İstanbul’u 
fethettiği yaştasın.!
Büyük şair Arif Nihat 
Asya’nın “Fetih Marşı”ndan 
aldığım yukarıdaki 
dizeler bize taşıdığımız 
sorumluluğu ne güzel 
anlatıyor.
Şuna candan inanıyorum 
ki bu okullardan yetişen 
nesillerimiz, önümüzdeki on 
yıllarda ülkemizi hak ettiği 
şanlı günlerine ulaştıracak, 
Dünya’ya İslam’ın gür 
sesini haykıracak, bir kez 
daha ülkemizi Müslüman 
Aleminin lideri yapacaktır. 
Başta kendim olmak üzere 
İmam Hatip okullarında 
bu dava şuuruna sahip her 
ferdin gayreti muhakkak 
amacına ulaşacaktır. 
Çünkü ayetle sabittir 
ki, “Hak Batıla galip 
gelecektir.” 
Hepinizi Allah’a emanet 
ediyorum. Allah yar ve 
yardımcımız olsun.

Mehmet KILIÇ
Okul Müdürü
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Merhaba, Değerli 
Okuyucularımız!
Osmangazi Ali Osman 
Sönmez Anadolu İmam 
Hatip Lisesi İlim ve Kültür 
Dergisi olan “AYNA” yı , siz 
değerli okuyucularımızın 
hizmetine ve beğenisine 
sunmaktan kıvanç duyarız.
Yayın hayatına 
başladığımız bu 
ilk sayımızda, 
öğretmenlerimizin 
yazılarını, öğrencilerimizin 
yazı ve şiirlerini, idare 
ve okul-aile birliğimizin 
okulumuz için yaptığı 
özverili çalışmaları, 
okulumuzun yıl boyunca 
gerçekleştirdiği etkinlikleri 
bulabileceksiniz.
Eylül 2014’te taşındığımız 
yeni okul binamız ve 
bahçemizde (Eski Fen 
Lisesi), büyük gayretler 
sonucunda nasıl takdire 
şayan değişiklikler 
yaptığımızı, öğretmen-
öğrenci-veli-idare 
sinerjisini ne kadar 

mükemmel sağladığımızı 
dergimiz içerisinde 
göreceksiniz. Böyle 
güzel bir ortamda, güzel 
öğrencilere öğretmenlik 
yapan güzel öğretmenleri 
tanıyacaksınız. Siz 
sevgili öğrencilerimiz; 
orta vadedeki hedefi,  
“Bursa’nın en iyi, en tercih 
edilen üç İmam-Hatip 
Lisesinden biri olabilmek” 
olan okulumuzda 
öğrenim gördüğünüz 
için şükredecek, bu 
güzel dergimizin bir 
sonraki sayısına katkıda 
bulunabilmek için 
sabırsızlanacaksınız.
Niçin ”AYNA” ?
Ziya Paşa’nın çok anlamlı 
bir beyiti vardır:
“Âyînesi iştir kişinin lâfa 
bakılmaz,
Şahsın görünür rütbe-i aklı 
eserinde.”
İnsanın nasıl birisi 
olduğu; söylediği sözlerle 
değil, yaptığı işlerle belli 
olur. Ortaya koyduğu 

eser, insanın kişiliğini 
yansıtır. Bu eser aklın 
ulaştığı mertebeyi, 
aşamayı gösterir. Bu 
dergi de okulumuzun 
“AYNA” sı olsun istedik. 
Okulumuzdaki güzellikleri 
olduğu gibi yansıtsın, 
öğrencilerimizin kendi 
içlerinde saklı olan 
cevherleri çıkarmaları için 
kıvılcım olsun istedik.
Aldığı ilk emir “ Oku! ” olan, 
hayatı boyunca cahillikle 
mücadele eden, ilme çok 
büyük değer veren bir 
peygamberin ümmeti 
olarak bizlere düşen görev; 
okumak, okuduğumuz 
güzellikleri hayatımızda 
uygulamaktır. 
Dergimizin vücut 
bulmasında emeği 
geçen herkese 
teşekkür eder, bütün 
okurlarımıza “AYNA’DAN 
YANSIYANLAR” ın yol 
göstermesini temenni 
ederim.

Zülküf DENİZOL
Türkçe Öğretmeni

Editörden...
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Okul Müdürü Mehmet KILIÇ

Müdür Yard. Seyfettin KESKİN

Müdür Yard. İsmail GÜNEY

Rehber Öğrt. Timur YILDIZ

Yardımcı Personel

Müdür Baş Yard. Ömer KUTLAY

Müdür Yard. İbrahim KAYGISIZ

Bil.Tek.Öğrt. Tolga ŞAHİN

Memur Kenan KARAMIZRAK

Öğretmenler Odası

Birimlerimiz
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Aktif, Deneyimli ve
Uzman Öğretmen Kadromuz

Dergi Yayın
Ekibimiz
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Okulumuz, Osmangazi Anadolu 
İmam Hatip Lisesi olarak 2012-2013 
Eğitim Öğretim yılında başladığı 
eğitim hayatına bu yıl Fen Lisesi 
binasına taşınarak Osmangazi 
Ali Osman Sönmez Anadolu 
İmam Hatip Lisesi olarak devam 
etmektedir.
İki yıllık zor bir süreçten sonra 
nihayet bahçesi geniş bir 
eğitim yuvasına kavuştuk. 
Taşınma sürecini kısa sürede 

gerçekleştirmek zorunda 
kaldık. Taşındığımız binalar 
her ne kadar bizi mutlu 
etse de eski ve bakımsız bir 
alana gelmiştik. 15 Eylül 
2014 tarihinden günümüze 
kadar geçen süreçte 
okul idaresiyle beraber 
çalışarak aşağıdaki 
projeleri gerçekleştirdik.

1. Akıllı tahtaların bakımı ve çalışır 
duruma getirilmesi.
2. 15+1 Bilgisayar Laboratuvarının 
faaliyete geçirilmesi.
3. Kamera sisteminin elden 
geçirilmesi ve kullanılır duruma 
getirilmesi.
4. Ortaokul binasının iç boyasının 
yapılması.
5. Ortaokul binasının 
pencerelerinin PVC yapılması.
6. Mescidin tüm öğrencilerin 
cuma namazı kılabileceği duruma 
getirilmesi.

7. Ana Bina idare odalarının 
boyanması.
8. Ana bina koridorlarına 4 Adet 
ekran konulması.
9. Öğretmenler odası ve idare 
odalarının tamamen yenilenmesi.
10. İdare katına mutfak yapılması.
11. Bahçe duvarının tamiri ve 
boyanması.
12. Ağaçların budanması.
13. Okul bahçesine abdesthane 
yapılması.
14. Okul merdivenlerindeki kırık 
mermerlerin tamirinin yapılması.
15. Bahçedeki kenar parkelerinin 
yenileri ile değişimi ve boyanması.
16. Ortaokul binasına tekvando 
salonu açılması, girişinin demirle 
kapatılması.
17. Ortaokul binasına sensörlü kapı 
takılması.
18. Okul bahçesine bisiklet parkı 
yapılması.
19. Bahçedeki kırık demirlerin 
tamiri.
20. Okul tabelalarının değişimi, 
okul içi panoların ve tabloların 
alınması.
21. Okul kütüphanesinin 
dolaplarının yapılması.
22. Test odası dolaplarının 
yapılması.
23. Nöbetçi öğrenci masalarının 
yenilenmesi.
24. Sınıf kitaplıklarının 
oluşturulması.

Osmangazi Ali Osman Sönmez 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul 
Aile Birliği

Kaliteli okul olmanın ilk 
şartı fiziki imkanlara 
kavuşmaktır. Diğer iyi 
denilen okullarda hangi 
imkanlar varsa bizde de 
onlar mevcut olmalı ve 
çoğu da mevcut. 
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Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu
Yaşar DİLEK / Başkan
Ergül ÖZTÜRK / Üye
Ayşe YILDIRIM / Üye
Emel KILIÇASLAN / Üye
Filiz BARLAK / Üye

IBAN No: TR 11 0006 4000 0012 2180 2399 53 İş Bankası Dosab Şb.

25. Okul kitaplığının zenginleştirilmesi.
26. Büyük Okul Mescidi yapılması.
27. Bahçe kapısı ve demirlerinin boyanması.
28. Atatürk Büstü mermerlerinin tamiri.
29. Veli bekleme alanının yapılması (koridora, 
koltuklarla).
Kaliteli okul olmanın ilk şartı fiziki imkanlara 
kavuşmaktır. Diğer iyi denilen okullarda hangi 
imkanlar varsa bizde de onlar mevcut olmalı 
ve çoğu da mevcut. Bütün sınıflarda akıllı 
tahtamız mevcut, tahtalarda internet imkanı 
var (öğretmen kontrolünde), fotokopi imkanı 
sınırsız, abdesthanede kağıt havlu dahil her 
türlü imkan var. Temizlik sorunumuz yok.
Yukarıda sayılanlar devlet imkanlarıyla, 
Osmangazi Belediyesince, yerel ilişkilerle 
ve Okul Aile Birliği imkanlarıyla yapıldı. 
Okulumuzu güzelleştirmek adına bu projelerde 
bizlere her türlü desteği esirgemeyen başta 
okul müdürümüz Mehmet KILIÇ olmak üzere 
okul idaremize ve okul aile birliği yönetiminde 
bulunan arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç 
biliriz. Bu projelerin yapılmasında verdiği 
katkı ve desteklerden dolayı Osmangazi 
Belediyemize ve tüm yardımseverlere 
minnettarız.
Bu noktada tüm velilerimizin bu çalışmalara 
desteklerini bekliyoruz.

O
sm

an
ga

zi
 A

li 
O

sm
an

 S
ön

m
ez

 A
na

do
lu

 İ
m

am
 H

at
ip

 L
is

es
i

İl
im

 v
e 

K
ül

tü
r 

D
er

gi
si

9a



Temiz ve Aydınlık Koridorlar

Fotokopi Odası

Her Sınıfta Etkileşimli Tahta

Sensörlü Kapılar

Veli Görüşme Odası

Geniş ve Çok Amaçlı Bahçe

Şadırvan

Satranç Odası

Kütüphanemiz

Bisiklet Parkları

Okulumuzdan Genel Görünüm
ay

na

10a



Gül Yüzlüyü Görebilmek
Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve 
berakatüh!
Sevgili Peygamberim, iki cihan serveri, 
gelişiyle dünyayı şereflendiren, umudu 
tükenmişlere umut olan güzel nebi,
Yüzyıllarca beklenen, müjdelenen, 571 
yılının nisan ayındaki o kutlu günden; 
putların devrildiği, ateşperestlerin 
ateşinin söndüğü, karanlıklar içindeki 
dünyanın aydınlandığı o mutlu 
günden 1444 yıl sonra Bursa’dan sana 
sesleniyorum. Ben, seni görmeden 
seven, sınav için geldiğim bu dünyada 
senin açtığın güzel yolda ilerlemeye 
çalışan, ahirette senin şefaatini umut 
eden, gül yüzünü görmeyi her şeyden 
çok arzulayan, ümmetinden Abdülkadir.
Her müminin iki büyük dileği vardır: 
Allah’ın rızasını, sevgisini kazanmak 
için O’na kulluğu hakkıyla yerine 

getirebilmek için, O’nun 
emir ve yasaklarına uymak; 
senin sevgini kazanmak için, 
şefaatine nail olabilmek 
için senin sünnetine uymak. 
Ben seni görmeden sevdim, 
Ya Resulallah! Güzel 
ahlakını, güzel yüreğini, 
güzel davranışlarını örnek 
aldım, Ey gül yüzlü güzel 
Nebi! Boş duranı Allah da 

sevmez, peygamberim de. Ben de boş 
durmuyorum. Yurtta kalıyorum, sevgili 
peygamberim. Önümüzdeki yıl TEOG 
sınavına gireceğim. Hem okul derslerime 
çalışıyorum, hem de yurttaki programlar 
dahilinde çalışıyorum. Hani sen 
peygamber olmadan önce bile herkes 
sana güvenir, sana” Muhammed’ül Emin” 
derlerdi ya; işte ben de senin yolunda 
gitmek istiyorum. Arkadaşlarıma yalan 
söylemiyor, onları kandırmıyorum. 
Öğretmenlerim aileme benim hakkımda 
iyi şeyler söyleyince ailem gururlanıyor. 
Ben de bundan mutluluk duyuyorum. 
Sen gelmeden önce, Allah yolundan 
uzaklaşmış, faizin ve dolandırıcılığın 
kol gezdiği, cahil, vahşi, kızlarını diri 
diri toprağa gömecek kadar cani bir 
toplum vardı. Sen geldin, Ya Resulallah! 
Karanlığa bir güneş gibi doğdun. 
Umutsuzlara umut oldun. Asr-ı Saadet’i 

yaşattın; o insan kılığındaki topluluktan 
bir medeniyet oluşturdun. Sana inanan, 
Allah yolunda şehadet şerbetini içen 
sahabeyi bir an olsun yalnız bırakmadın. 
İnsanları sınıflandırmadın, bütün 
insanlığa seslendin. Şimdilerde “İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi” diye bir 
şey çıkardılar. Sen bunları 1400 yıl önce 
“Veda Hutbesi”nde söylemedin mi?
Ben seni görmeden sevdim, Ya 
Resulallah! Seni bir kere görebilmek 
için, sahabelerden birisi olabilmek için 
neler vermezdim! Senin yerine ben açlık 
çekseydim, Taif’te sana atılan taşlar 
bana değseydi, senin dişin kırılacağına 
benim bütün kemiklerim kırılsaydı… 
Ebu Cehil’le, Ebu Leheb’le ben mücadele 
etseydim…
Sen yoksun, Ya Resulallah! Bıraktığın 
emanete sahip çıkamıyoruz. Kudüs’te, 
Arakan’da, Irak’ta, Suriye’de 
müslüman kardeşlerim, büyüklerim 
zulme uğruyor.  Bebekler beşiklerinde 
bombalarla öldürülüyor. Allah yolundan 
ayrılmayanlar şehit ediliyor. Bir şey 
yapamıyorum, Ya Resulallah! Dua 
etmekten başka bir şey yapamıyorum…
Sana Bursa’dan seslendiğimi 
söylemiştim, Ya Resulallah! Burası o 
kadar güzel ki! “Cennet Burası” diyorlar. 
Gerçek cenneti görselerdi ne derlerdi 
acaba? Bu kadar güzellik, rahatlık içinde 
yaşıyorum. Bazen düşünüyorum senin 
çektiğin zorlukları; bütün insanlığın 
imanını kurtarmak için çektiğin çileleri. 
Şimdilik elimden gelen şey; önce Allah’a, 
sonra sana, sonra da yaratılan her şeye 
hayırlı bir müslüman olabilmek için 
çalışmak.
Seni yaratacağı için, toprağına sen ayak 
basacak, havasından sen soluyacağın 
için Allah’ın yarattığı bu dünyadan, 
cennetin en güzel köşesindeki 
Peygamber Efendim Sallallahu Aleyhi 
ve Sellem’e salat ve selamlar olsun. 
Cennette görüşebilmek dileğiyle…
Ümmetinden Abdülkadir Kaya. 

Bursa ,    24.03.2015
Abdülkadir Kaya
7-B No.312
Osmangazi Ali Osman Sönmez And.İ.H.L.
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Okulumuz Meslek Dersleri Öğretmeni, aynı 
zamanda okulumuzun en kıdemli öğretmeni, 
Osman KUTLAY’ın muhterem babası Ali 
KUTLAY ile yaptığım söyleşiyi sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 
Hani bazı insanlar vardır ya, o konuştukça sen 
dinlemek istersin! O anlattıkça söyledikleri 
seni alır, başka diyarlara, başka zamanlara 
götürür. İşte, Hacı Ali Amca da böyle bir insan: 
Hoş sohbet, esprili, bilgili, alim bir tonton 
dede…
Hacı Ali Amca’nın evine gittiğimde Osman 
Hoca beni kapıda karşıladı. İçeri girip Hacı 
Ali Amca’yla tanıştım. Adımı, mesleğimi, 
memleketimi sordu. Elazığlı olduğumu 
söyledim. Sohbetin ilerleyen dakikalarında 
eşimin Bursalı olduğunu öğrenince, “Sen de 
bizdensin!” dedi. Sonra anlatmaya başladı. 
Rahmetli babası Bey Mümin’in 1923 yılında 
Yunanistan’ın Selanik şehrinin Drama 
beldesinden göç ettiğini ve kendisinin 1926 
yılında Demirtaş’ta doğduğunu söyledi.
Hacı Ali Amca, okuma-okutma aşkıyla yanan 
bir insan. İlkokula başladığında o kadar mutlu, 
heyecanlı ve meraklıymış ki, bir an önce her 
şeyi öğrenmek için can atıyormuş. İlkokulu 
çok büyük zahmetlere katlanarak birincilikle 
bitirmiş.
Mezun olduktan sonra çobanlık yapmaya 
başlamış. Mahallenin bütün hayvanlarına tek 
başına bakıyormuş. Okumayı çok severmiş. 
Nerede bir gazete görse alır, tamamını 
okurmuş. 18 yaşına geldiğinde evlenmiş. 20 
yaşında askere gitmiş. Askerde diğer insanlara 
nazaran daha bilgili ve öngörülü olduğu 
için hemen fark edilmiş. Dini bilgisi zayıf bir 
komutanı varmış. Merak ettiği, öğrenmek 
istediği konuları gelip Hacı Ali Amca’ya 
soruyormuş. O da elinden geldiği kadar bilgi 
vermeye çalışıyormuş. Komutanı kendisine o 
kadar güvenmiş ki, onu ailesinin güvenliğinden 

sorumlu asker olarak görevlendirmiş.
Hacı Ali Amca’nın evlendikten sonra 10 yıl 
çocuğu olmamış. Tüm doktorları gezmişler 
fakat bir türlü tedavi sonuç vermemiş. Herkes, 
“Bu kadını bırakmadan çocuğun olmaz.” dese 
de o, “Allah’tan umut kesilmez!” demiş. Hacı 
Sami Ramazanoğlu’nun, “Senin işin duaya 
kaldı.” sözü ona sabretmesi için ilham olmuş.
Hacc’a gitmeyi çok arzuladığından bahsetti 
Hacı Amca. Kutsal toprakları görmek, orada 
dua etmek en büyük hayaliymiş. Çocuğu 
olması için de dua edecekti. Orada edeceği 
duanın kabul olacağına yürekten inanmıştı. 
Hacc’a gidiş öyküsünü şöyle anlattı Hacı 
Amca: “ Biz yedi kardeştik. Yedi kardeş 
toplandık ve Hacc’a benim gitmeme karar 
verdik. Benim payıma düşen iki ineği 500 
liraya sattım ve vapur parasını denkleştirdim. 
Doğru emniyete gittim. Yetkili kişi, “Hacc’a 
gideceğine hayır yap.”” dedi. Ben de, “Hayır da 
yapacağım; köprü yapacağım.” dedim.  Nasıl? 
diye sorduklarında, “Benim babam Atatürk’ün 
komşusuydu.” dedim. Emniyetteki yetkili bunu 
duyunca çok sevindi ve, “Hemen bu kişiyi  ilk 
vapura yazın.” dedi. Hacı Ali Amca’nın en 
büyük hayali nihayet gerçek olacaktı. Hac 
başvurusu kabul edilmişti. Ne kadar sevindiğini 
anlatırken gözleri ışıl ışıldı asırlık çınarın.
Hacı Ali Amca, 15 gün süren vapur 
yolculuğunda kafile başkanı seçildiğini, Allah 
yolunda edindiği ilimleri vapurdaki 500 insana 
aktardığını, vaaz verdiğini, namaz kıldırdığını 
anlattı. Hac yolculuğunun çok güzel geçtiğini 
ve Hacc’ın en zor şekli olan “Hacc-ı Kıran”ı 
tercih ettiğini söyledi.
“Kutsal topraklara vardığında ne hissettin?” 
diye sorduğumda şu cevabı aldım: 
-O duyguyu kelimelerle anlatmak imkansız. 
Yüce Rabb’imin evini ziyaret etmek, 
Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret edip, 
ondan şefaat dilemek, O’nun yüz sürdüğü 

TARİHTEN BİR SAYFA

HACI ALİ AMCA

”Hani bazı insanlar vardır ya,
o konuştukça sen dinlemek istersin! “
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topraklara yüz sürmek her Müslümanın olduğu 
gibi benim de hayalimdi. Sevinçten ağladığım o 
günleri unutamıyorum.
Hac sırasında yaşadığı bir olayı şu cümlelerle 
anlattı Hacı Amca:
-Hac sırasında Kabe’nin içini çok merak 
ediyordum. Ne olursa olsun Kabe’nin içine 
girip, içinde namaz kılıp, dua etmek istiyordum. 
Kabe’nin sabaha karşı saat 3.00’te açılacağını, 
Kral Suud’un içeriye gireceğini öğrendim. Tam 
kral girerken, ben de girmek istedim fakat 
korumalar beni engelledi. Kral Suud olanları 
gördü ve “Bırakın, o aşık!” dedi. Nihayet 
emelime ulaştım ve içeri girmeme izin verildi. 
Kralla beraber Kabe’nin dört duvarına doğru 
namaz kıldık. Ellerimi açıp şu duayı ettim: “ 
İlahi Ya Rabbi! Sen külli şey’in kadirsin. Cebrail, 
Hz.İbrahim’e çocuğun olacak dediğinde 
İbrahim A.s. ,”Çok yaşlıyım.” demişti. Ama 
senin iznin ve emrinle onun çocuğu oldu. Sen  
de bana hayırlı evlatlar ver Allah’ım.”
Hacı Ali Amca, Hacc’ı tamamlayıp evine 
dönmüş. Allah duasını kabul etmiş ve ilk 
çocukları dünyaya gelmiş ve 40 gün sonra 
vefat etmiş. Daha sonra bir oğulları olmuş 
ve adını Halil İbrahim koymuş. Sonrasında 6 
çocuğu daha olmuş.
Hacı Ali Amca, İmam-Hatip okullarına 
çok büyük önem ve değer veren bir insan. 
Bütün çocuklarını İmam-Hatip’e göndermiş. 
Hafız Mümin Kutlay’ı İmam-Hatip okuluna 
yazdırdığını ve Demirtaş’ta İmam-Hatip 
geleneğini başlattığını söylerken haklı bir gurur 
içindeydi. Allah yolunda gidecek insanları ilme 
sevk ettiği için, hem dini hem fenni ilimleri 
almalarına vesile olduğu için çok mutlu 
olduğunu söylerken gözlerinin içi gülüyordu 
Hacı Ali Amca’nın. 
Hacı Amca, büyük oğlu Halil İbrahim 

Kutlay’ın üniversitede çok başarılı bir öğretim 
görevlisi iken, kendisini ve sahip olduğu ilmi 
kıskananların üniversiteden uzaklaştırılmasına 
sebep olduğunu ve on yıl görev yapamadığını 
söyledi. Uludağ Üniversitesi’nde bir 
sempozyumda Arap katılımcılara tercümanlık 
yaptığını ve engin bilgi ve tecrübesiyle herkesi 
kendine hayran bıraktığını ve Çanakkale 
Üniversitesi’nin kendisine teklif sunduğunu 
anlattı. Burada bir yıl çalıştıktan sonra Fatih 
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne geçtiğini 
ve bu aralar Doçent olacağını söyledi.
Torun sevgisi başkadır derler. “Torunlarınla 
aranız nasıl?” diye sorduğumda : “22 torunum 
var. Hepsi birer inci tanesidir. Bebekler 
hariç hepsi namaz kılar. Babamı örnek 
alırlar inşallah. Babam, Ramazan ayı geldiği 
zaman hoca tutup maaşını verirmiş. İftar 
yemekleri verirmiş. Hacı Ali Amca, yıllarca 
imamı olmayan camilerde namaz kıldırmış. 
Camilerin dernek başkanlığı yaparken, siyasi 
görüş olarak kendisine ters olan kişiler iftara 
atmışlar ve suçsuz yere tutuklanmasına sebep 
olmuşlar. Yedi  yıl ceza almış ve af ile dışarı 
çıkmış. Daha sonra kendisine iftira atanlar 
dernek başkanı olmuşlar. O zor yıllarda inanan 
insanların çok eziyet çektiğinden, camilerin 
satıldığından bahsederken Hacı Amca’nın içi 
hala kan ağlıyordu. Fakat birden doğruldu ve 
gözlerinin içi gülümsemeye başladı. “Şimdi o 
zor günler geçti. Çocuklarımı okutup, Allah’a 
hayırlı kullar olmaları için üstüme düşen 
görevleri yerine getirdiğim için huzurlu ve 
mutluyum.” dedi.
Kaç çocuğum olduğunu sorduğunda, “iki” 
dedim. O da, “Olmaz! Peygamber Efendimiz 
(S.A.V.) ümmetinin çokluğuyla gurur duyar.” 
dedi. Ben de, “Hayırlısı…” dedim.
“İmam-Hatip gençliğine tavsiyeleriniz 

...
Biz yedi kardeştik. Yedi kardeş 
toplandık ve Hacc’a beni gitmeme 
karar verdik. Benim payıma düşen 
iki ineği 500 liraya sattım ve vapur 
parasını denkleştirdim.
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nelerdir? ”diye sorduğumda şunları söyledi:
-Okusunlar, çok okusunlar. Bıkmadan, zevk alarak, 
Allah’a ulaşmayı amaçlayarak okusunlar. Hem 
dini, hem fenni ilimleri öğrensinler. Önce Allah’a, 
sonra yarattığı her şeye hayırlı insanlar olmak için 
çalışsınlar. Öğretmenlik en hayırlı mesleklerden 
birisidir. Öğretmenlerinin kıymetini bilsinler, onları 
üzmesinler.
Hacı Ali Amca, can alıcı noktayı sohbetimizin 
sonuna saklamıştı:
-Annemin bana üç duası vardı: 1-Ekinlerin çavdar 

gibi olsun. 2-Beş defa Hacc’a git. 3-Çok çocukların 

olsun.

Evet. Muhterem annesinin bütün duaları 

gerçekleşmişti. Hacı Amca hayırlı bir evlattı. Allah, 

o mübarek annenin içten dualarını kabul etmiş, bu 

hayırlı evladı bu dünyada sevindirmişti. İnşallah 

Allah yolunda yaptığı hizmetler, kendisine cennetten 

en güzel sarayların kapısını açar.

Teşekkürler, Hacı Ali Amca ve Osman Hoca’m! 

Allah’a emanet olun.

Zülküf DENİZOL / Türkçe Öğretmeni

En iyi Dostlarımızı 
Ziyaret Ettik B u r s a  1 3 .  K i t a p  F u a r ı
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VAKİT

Vaktimiz akarken dalmışçasına,
Perdeler ardından bakmışçasına.
Kuş gibi sonsuza uçmuşçasına,
Diyardan diyara giden yollar var.

Kader son perdeyi kaparken bize,
Fayda olmaz ettiğin o son söze .
Kin tutma, bak bıraktığın ize,
Toprağa girecek ne bedenler var.

Kimseye boyun eğme ondan başka,
Sıkça tövbe et ki er gerçek aşka.
Hep gönüllerde ol hep akıllarda,
Çıkışı arama yanlış kapılarda.

Aldanma dünyaya geçicidir o,
Kimler girmedi ki bir tabuttur o,
Huzura götüren bir taşıttır o,
Her nefsin tadacağı ölümdür o.

Muhammed Bakır Reis  11/A

GÖNÜL KAPISI

Kapıldı herkes içindeki kine,
Baksa fark edecek , ama nafile.
Bir selamı çok görme , kardeşine,
Hoşgör yaptığını bakma maziye.

Kimseye aldanma , hoşluğa sen er,
Muhtacı ezme ki olma derbeder.
Onları hep gök gör, kendini de yer,
Aç gönül kapını giriş izni ver.

İyilikten kaçma yoksulu hep sev,
Kalbini sıcak tut , onun için ev.
Kötüden uzak dur , onun sonu dev,
Dikkat et! Bu çıkmazın sonu alev…

Hayatı sev , hani sevmeyen nerde?
Dağılmış tüm külleri , hepsi yerde.
Sen olanı hoş gör, ödül ahirde,
Semaya çıkaran merdiven nerde?

Muhammed Bakır Reis  11/A

YURDUMUN GÜZELLİKLERİ

Her bir karış toprağında,
Vardır şehit kanı.
Onların sayesinde,
Dalgalanır Türk bayrağı.

Cıvıl cıvıl sokakları,
Sevgi dolu insanları.
Her bir köşesinde,
Mutluluk rüzgarları.

Dereleri , ovaları.
Pek güzeldir yaylaları.
Yurdumun güzellikleri,
Sevindirir tüm canlıları.

Bursa’nın güzellikleri,
Şaşırtır insanları.
Tarih, doğa iç içe,
Kucaklar konukları.

Turistler bayılır ,
Yurdumun güzelliklerine.
Buraya geldi mi bir kere,
Geri dönmek istemezler evlerine.

Derelerde yüzer balıkları,
Ovalarda koşar koyunları.
İşte benim memleketim,
Türkiye burası.

 Emircan Kösem  6/B

GERİ DÖNÜŞÜM

İnsan israf eder,
Zararı kendine eder.
Tasarruf yapmazsa,
Her şeyini kaybeder.

Tasarruf yaparsak,
Hiçbir şeyi kaybetmeyiz.
Tamamen durduramasak da,
Biraz yavaşlata biliriz.

Kerim Kaan YÜZGÜLER 5/C O
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Müslüman 
Bilim Öncüleri

Ö n c e  O n l a r  B u l m u ş t u . . .

UÇAK

İnsanoğlunun kuşlar gibi uçma hayalinin, ilk olarak 1903 yılında 
Wright Kardeşler tarafından gerçekleştirildiği bilinir. Hâlbuki ilk 
uçuş denemeleri 880 yılında, Endülüslü Müslüman âlim İbn-i Firnas 
tarafından geçekleştirilmiştir. Plânörlere benzeyen bir âletin üzerine 
kuş tüyleri ve kumaş geçiren İbn-i Firnas, bununla bir müddet 
havada kalmayı başarmıştır. İbn-i Firnas’ın bu faaliyeti, Batılı tarihçilerden Prof. Dr. Philip Hitti ve Dr. 
SigridHunke tarafından ilk uçuş denemesi, kullandığı âlet de ilk uçak modeli olarak kabul edilir.1,2

“Türk İslam bilginleri sadece bu kadarla kalmamakta daha birçokları yer almaktadır.”

İLK ANASTEZİ

İlk olarak 1850 yılında Junken tarafından yapıldığı 
zannedilen anestezi, Müslüman ilim adamı Sâbit bin Kurra 
(835–902) tarafından keşfedilmiş ve kullanılmıştır. Harran’da 
doğan Sâbit Bin Kurra, Bağdat’ta, tıpla birlikte matematik, 
astronomi ve mekanik sahalarında da önemli çalışmalar 
yapmıştır. 

BUHARLI OTOMATİK SİSTEMLER

Çeşitli kaynaklarda, buharlı otomatik sistemlerin ilk 
örneklerinin 1780 yılında İskoçyalı mühendis James Watt
(1736–1819) tarafından icat edildiği belirtilir. Hâlbuki 
James Watt’tan 600 yıl öne yaşamış olan El-Cezeri’nin bir 
eserinde, buharlı otomatik sisteme benzer bir regülâtörden 
bahsedilmekte ve bu regülâtörün detaylı resmi yer 
almaktadır. El-Cezeri bu sistemde, buhar veya petrolle 
çalışan motorlu taşıtların vazgeçilmez elemanı olan supap 
tekniğini de ilk olarak kullanmıştır.

KAN DOLAŞIMI

16. yüzyılda yaşamış olan MichealServitus’ün kan dolaşımını 
ilk keşfeden kişi olduğu kanaati günümüzde yaygındır. 
Hâlbuki ondan 300 yıl önce yaşamış Müslüman tıp âlimi 
İbnü’n-Nefis (1208–1288), eserinde damar sistemini ve kalbin 
bölümlerini detaylı olarak çizmekte; büyük ve küçük kan 
dolaşımını ayrı ayrı anlatmaktadır. 
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DÜNYANIN YUVARLAKLIĞI VE KENDİ 
ETRAFINDA DÖNMESİ

Kâinat kitabını, Kur’ân-ı Kerim’in ışığında 
okuyan El-Biruni (973–1048), Dünya’nın 
yuvarlak oluşuna ve kendi etrafında 
döndüğüne dâir ilmî hesaplamalarını 
Kopernik’ten 500 yıl önce bilim dünyasına 
sunmuştur. Ne yazık ki, gençliğimize Kopernik 
anlatılmasına rağmen, El-Biruni’den hiç 
bahsedilmemektedir.

KATARAKT AMELİYATI

İlk olarak 1846 yılında Blanchet tarafından gerçekleştirildiği bilinen 
katarakt ameliyatına, Kur’ân-ı Kerîm’de, Hz. Yakup’un (as) perde inmiş 
gözüne, Hz. Yusuf’un (as) gömleğini sürünce görmeye başlaması 
hâdisesiyle işaret edilmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’den aldığı ilhamla 
katarakt tedavisinin mümkün olabileceğine inanan ve bu sahada 
çalışmalar yapan Ebu’l-Kasım Ammar bin Ali Mevsili (950–1010) Irak 
ve Mısır’da yaşamıştır. Ali Mevsili’nin göz hastalıklarının tedavisi 
konusunda yazdığı “Kitabu’l-Müntehap” isimli eseri, Batı’da 18. yüzyılda 
dahi bu konudaki en iyi tıp kitabı olarak kabul edilmiştir. 

ATOM

Günümüz dünyasında, atomla alâkalı ilk 
çalışmaların İngiliz fizikçi John Dalton 
(1766–1844) tarafından yapıldığı, uranyumun 
çekirdeğinin parçalanabileceği fikrinin de 
Alman fizikçi OttoHahn (1779–1868) tarafından 
ortaya atıldığı fikri yaygındır. Hâlbuki onlardan 
1000 yıl önce yaşamış ve dönemin en büyük 
ilim merkezlerinden Harran Üniversitesi’nde 
rektörlük yapmış olan Müslüman kimyacı 
Câbir Bin Hayyan’ın (721–815) aşağıdaki 

sözleri asrımızın ilim adamlarını dahi hayrete düşürecek mahiyettedir: “Maddenin en küçük parçası 
olan ‘cüz-ü la yetecezza’da (atom) yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin iddia ettiğigibi onun 
parçalanamayacağı söylenemez. Aksine parçalanabilir ve parçalanınca da öylesine bir güç ortaya 
çıkar ki, bu güç Bağdat’ın altını üstüne getirebilir. Bu, Allah’ın bir kudret nişanıdır.” 

İLK DENİZALTI

Su altında ilerleyebilen bir vasıta yapma fikri, ilk olarak Leonardo da Vinci (1412–1519) tarafından 
ortaya atılmıştır. 1620’de Hollandalı fizikçi Drebbel’in ve 1653’te Fransız fizikçi François de Son’un bu 
konuda yaptıkları çalışmalardan bir netice alınamamıştır. Günümüzde ilk denizaltının 1776 yılında 
Amerikalı bilim adamı David Bushnell tarafından yapıldığı bilinmektedir. Hâlbuki İbrahim Efendi, 1719 
yılında şehzadelerin sünnet düğününde eğlence maksatlı kullanılmak üzere, insan taşıyabilen ve bir 
saatten fazla su altında kalabilen, çelikten bir denizaltı yapmıştır.

VEREM VE TEDAVİSİ

50 yıl öncesine kadar tedavisi bilinmeyen verem, nice insanın ölümüne yol açmıştır. Veremin tedavi 
usullerini ve bu hastalığa yol açan mikrobu Alman bilim adamı Dr. Robert Koch’un (1834–1910) bulduğu 
belirtilmektedir. Üstelik verem konusunda yaptığı çalışmalar dolayısıyla Dr. Koch’a 1905 yılında tıp 
sahasında Nobel Mükâfatı verilmiştir. Hâlbuki Dr. Koch’dan 150 yıl önce yaşamış Osmanlı ilim adamı 
Abbas Vesim bin Abdurrahman’ın (?-1761) vereme yol açan mikrop, veremin bulaşma yolları ve tedavisi 
konusunda yaptığı çalışmalar .

O
sm

an
ga

zi
 A

li 
O

sm
an

 S
ön

m
ez

 A
na

do
lu

 İ
m

am
 H

at
ip

 L
is

es
i

İl
im

 v
e 

K
ül

tü
r 

D
er

gi
si

17a



BİR İMAM-HATİP
HAYAL EDİYORUMM
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 Güne, teheccüd namazına kalkabilmek 
için erken erken yatarak, gece kalkıp teheccüd     
namazını kılıp, sabah namazını camide 
cemaatle kılıncaya kadar Kur’an, zikir ve okul 
dersiyle meşgul olarak başlayan; cami çıkışı 
evine gelerek annesinin hazırladığı kahvaltıyı 
yapıp, varsa zamanı derse çalışan; dişlerini 
fırçalayıp abdest alarak temiz ve ütülü 
elbiselerini itina ile giyen; bu arada, zamanın 
çocuklarına uymayıp, peygamberinin, “Sizden 
birinin saçı varsa ona ikram etsin (tarayıp 
temiz tutsun.)” hadisine itibar ederek saçlarını 
tarayan; zaman müsaitse iki rekat işrak kılıp 
imam-hatipliye yakışan büyük bir vakar ile 
ana-babası başta olmak üzere ev halkını 
selamlayarak evinden ayet el-kürsi ve bildiği 
diğer duaları okuyarak çıkan bir imam-hatipli 
hayal ediyorum.
 Okuluna yürüyerek gidecekse 
yolda karşılaştığı tanısın tanımasın herkese 
selam veren, otobüste ise biniş ve koltuğa 
oturuş önceliğini büyüklerine veren, gürültü 
veya yüksek müzik sesiyle kimseyi rahatsız 
etmeyen; derslerine günü gününe çalışan, 
öğretmenlerine, dünya ve ahiretinin  huzur 
kaynağı nazarı ile bakan, teneffüste 
mümkünse iki rekat duha namazı kılıp Allah’a 
olan sadakatini tazeleyen  bir imam-hatipli 
hayal ediyorum.
 Okul çıkışı annem babam merak eder 
diye zaman kaybetmeden evine gelen, şayet 
bir işi varsa geç kalacağını haber veren; eve 
geldiğinde kitap ve elbiselerini yerli yerince 
koyup istirahat ettikten sonra yarının dersine 
çalışan; ana-baba veya hocaları seslendiğinde 
buyur diye cevap  cevap veren, sadece ana-
baba ve hocalarına karşı değil tüm büyüklerine 
karşı saygılı, küçüklerine de şevkatli olan; 
konulan kuralların delinmek için değil uyulmak 
için olduğunu bilen ve trafik kuralları başta 
olmak üzere bütün insanların haklarını, 
kendi haklarından üstün bilen ve başkalarını 
kendine tercih edebilen, hayvan haklarına da 

saygılı olup gelecek nesillere temiz bir dünya 
bırakmak için kainatın kurallarına da saygılı 
olan, başkalarının ürettiği fikirlerle konuşup 
vagon olan değil, bugün yeni bir gündür, 
yeni şeyler söylemek lazım deyip yeni fikirler 
üretip lokomotif olan bir  İmam-Hatipli hayal 
ediyorum.
 Daha çok tüketmek için daha çok 
üreten değil, gelecek nesillerin kaynaklarını 
bitirmemek için ihtiyacı kadar üreten, yemek 
için yaşamalı, ibadet edecek kadar yemeliyim 
diyen, modaya göre değil, ihtiyaca göre giyinen 
bir İmam-Hatipli hayal ediyorum.
 Herkesin gözünün kendi üzerinde 
olduğunu, sadece kendi hakkı değil tüm dünya 
haklarına karşı bir sorumluluğunun olduğunu 
ve bu sorumluluğun altından kalkabilmek 
için çok çalışması gerektiğini bilen, mesuliyet 
sınırlarının, sadece kendisi, ailesi veya ülkesi 
değil 510 milyon km² olduğunu bilen, hedefinin 
78 milyonunun değil, 7 milyarın “Eşhedü en la 
ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden 
abdühü ve resulühü” demesi olduğunu bilen; 
bunun da ölünceye kadar malıyla ve canıyla 
cihat etmek anlamına geldiğini idrak eden bir 
İmam-Hatipli hayal ediyorum. 
 Okuduğu okulları, iyi bir istikbal 
temini için değil, dinine, vatan ve milletine 
hizmet için okuyan, sahip olduğu imkanları 
ülke menfaatine hasredip, milletinin imanını 
selametle görebilmek için cehennemleri 
göğüslemeye hazır olan,  canına kastedilecek 
olursa, “Aaah, canım!” değil, “Aaah, davam!” 
diyebilecek bir İmam-Hatipli hayal ediyorum. 
 Belki de hepsinden önemlisi, öğrendiği 
ilim ile kibir gösteren değil, tevazu gösterip 
ilmi ile amel eden, sadece tebliğ ile kalmayıp, 
tebliğden önce yaşantı safhasına geçen ve 
yarın için bir hayalim bir sözüm var diyebilecek 
bir İmam-Hatipli hayal ediyorum.
 Bu ruhta bir İmam-Hatip nesli 
yetiştirebilmek dileğiyle başarılarınızın 
devamını dilerim.

Belki de hepsinden önemlisi, 
öğrendiği ilim ile kibir gösteren 
değil, tevazu gösterip ilmi ile 
amel eden, sadece tebliğ ile 
kalmayıp, tebliğden önce yaşantı 
safhasına geçen ve yarın için 
bir hayalim bir sözüm var 
diyebilecek bir İmam-Hatipli 
hayal ediyorum.
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BURSA GENÇ ENSAR KARACAALİ 
GELİŞİM KAMPI

Ensar Vakfı Bursa Şubesi’nin 08-11 Mayıs  tarihleri arasında organize ettiği Gemlik Karacaali Gelişim 
Kampı’na, okulumuzdan 38 öğrenci, 5 öğretmen ve 2 idareci ile katıldık. Başından  sonuna kadar her 

anlamda verimli geçen kampta, cemaatle vakit namazları kılıp sonrasında hadis sohbetleri yaptık, 
değerli katılımcıların seminerlerine katıldık, voleybol, basketbol, masa tenisi, satranç yarışmalarına 

katıldık, doğa yürüyüşü yaptık, ve de denizin keyfini çıkardık. 
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Tüm salat ve selamlar sana olsun Ey 
Sevgili!...

Ben Gökhan, Bursa`dan yazıyorum. Sana 
yazmak için değil, derdimi anlayacak ve beni 
teselli edecek tek kişi olduğuna inandığım için 
sana yazıyorum. Çünkü benim gibi aciz bir kulla 
ortak bir noktan var. Şimdi bunları yazarken 
ben bile kendime hayret ediyorum. Siz ki alemin 
sahibinin gözdesi, siz ki örnek insan… Ben ise 
basit, çaresiz bir kuldan ibaretim. Ama öyle bir 
noktada kesişiyoruz ki sizinle belli bir zaman 
aynı duyguları paylaştığım için seviniyorum. 
Evet, sanırım doğru kelime bu seviniyorum. 
Hayatım boyunca yaptığım her şey senin 
tırnağın bile olamayacağımı biliyorum; 
ama ben senin aciz ümmetin Gökhan, seni 
görmeden sana inanan seni duymadan sana 
bağlanan kardeşin çok mutsuz. Çünkü benim 
de babam öldü!

Senin gibi öksüz kaldı, bu ne ağır sıfatmış 
meğerse. Ne zormuş insanın adının önüne 
öksüz kelimesinin gelmesi. Daha düne kadar 
ne demek olduğunu bile anlamadığım bir 
kelimenin beni anlatırken kullanılacak olması 
ne acıymış. Sen de benim gibi oldun mu, sen 
de uyuyamadın mı? Sen de çaresiz kaldın mı? 
Belki bana kızacaksın, belki benim kardeşim 
neler söylüyor böyle diyeceksin ama benim 
kıyametim koptu… Dünya başıma yıkıldı. Daha 
babama doymadım ki ben. Daha babamla 
doyasıya oyun oynayamadık, camiye 
gidemedik, yeterince sohbet edemedik ve en 
önemlisi de seni beraber ziyaret edemedik. 
Birbirimize hiç doyamadık bile. Ama hiçbirini 
gerçekleştiremeden gitti. Hem de bir hiç 
uğruna, babam intihar etti. Sen de intihar eden 
birinin cenaze namazını kılmamışsın, Benim 
babam o kadar kötü bir insan değildi ki, o kadar 
günahkar olamazdı. O bir günah işledi, ne olur 
sen ona şefaat et. O dayanamadı sadece bu 
dünyanın hilelerine.

Bana dediler ki “biri ölünce dünyadaki 
evlatlarının günahı ve sevabı onu da etkilermiş. 

Ben bir daha hiç kötülük yapmayacağım, 
günah işlemeyeceğim. Çünkü babamın benim 
yüzümden de cezalandırılmasını istemiyorum.                                                             

Bazen üzülüyorum kendime, kardeşlerime, 
abime, ablama; ama sonra aklıma sen 
geliyorsun. Rabbime hamd ediyorum seni 
anlamayı bana nasip etti diye.

Babam ölünce ben de ölürüm, dayanamam 
diyordum, sağ iken bile bu muhabbetten 
kaçınıyordum. Ama Allah çok büyük, kimsesiz 
yaşayamam dememeyi öğrendim.Allah 
yaşatır,korur,kollar bir kapı kapatır,başka kapı 
açar. Ben bunu gördüm.O kapı kapandı yüzüme 
çok sert bir biçimde. Ama biliyorum Rabbim ve 
O’nun Peygamberi kulunu sahipsiz bırakmaz.

İnsanın inanması çok güzel bir şeydir. Birinin 
seni düştüğün zaman seni kaldıracağına 
inanması, sana doğru yolu göstereceğini 
bilmesi güzel bir duygu.Rabbime hamd olsun 
bana verdiği iman,sana olan bağlılığım beni 
benden almama izin vermiyor.

Önceden olsa ölü denince tüylerim ürperirdi 
şimdi hiç korkmuyorum.

Benim babam da öldü. İnsan babasından 
korkar mı? Ölümden de hiç korkmuyorum 
şimdi.Her geçen gün,her batan güneş,her 
saat,her dakika beni daha da yaklaştırıyor 
babama.

Bazen yan yana yürüyen baba oğulları 
gördükçe duygulanıyorum, babamı özlüyorum. 
Bayramları, babalar gününü düşünüyorum, 
o günleri nasıl geçireceğimi bilemiyorum ve 
çok duygulanıyorum.Sonra sen geliyorsun 
aklıma. Senden güç alıyorum ve bu zorluklara 
dayanmaya çalışıyorum. 

Babam şimdi yanımda değil. Merhametlilerin 
en merhametlisi Rabbimin yanında. Ne olur ona 
mahşer gününde şefaatçi ol ve ona yardım et.

Ya RASULALLAH babam sana emanet, 
sünnetlerin de bizlere emanet.

Tüm salat ve selam senin üzerine olsun ey 
sevgili.
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ÇANAKKALE’M

Tarihin dönüm noktası Çanakkale,
Mehmetçiğin son ümidi oldu diğer şehirlere.
Biliyordu gidecekti elden bu ülke,
Olacaktı siyonizme köle.

Toplu kıldılar namazlarını da,
Peygamber dahi vardı saflarında.
İmanla kazandılar aslında,
O içten “Allah u Ekber!” nidalarıyla.

Allah kısmet etti Seyid’e vatanı kurtarmayı,
Kaldırdı 265 kilogramlık bombayı.
Kemik seslerini duydu arkadaşları, 
Başarılı bir atışta batırdı düşman komutasını.

Dur ! dedi Mehmetçik kefereye,
Geçmesine izin vermedi mübarek şehre.
Küçümsedi düşman , zanneti olacak bir hamlede,
Saldırdı tüm gücüyle siperlere.

Mehmetçik inanıyordu Hakk’a,
Yardım edecekti Allah onlara.
Yufka yüreği vardı , savaşamazdı aslında,
Peygamberden medet umdu ve böyle kurtuldu Çanakkale.

UÇAĞIM BENİM

Canım uçağım benim,
Keşke gitsek her yere.
Diyar, diyar gezsek her yeri.
Canım uçağım benim.

Sen her yere gidersin,
Beni de götürürsün.
Umreye gitmek istesem,
Hemen götürürsün.

Kuş gibi uçmak isterdim
Ama uçamam.
Sen beni götürürsün her yere,
Uçarız birlikte.

Sevgili uçağım benim,
Seni çok seviyorum.
Her yere giderim seninle,
Ta uzak şehirlere.

Mehmet Zahid MADEN
9/B        

Muhammet Can 
Karaçam

5/B
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OKUMAK
ÖĞRENMENİN
EN KOLAY YOLUDURYa

za
n:

 H
as

an
 T

A
Ş

Tü
rk

 D
ili

 v
e 

Ed
eb

iy
at

ı Ö
ğr

et
m

en
i

D
üz

en
le

ye
n:

 R
am

az
an

 H
A

M
ZA

O
Ğ

LU
A

10
-A

   
   

   

“Kitaplar sessiz öğretmenlerdir” der 

meşhur bir düşünür. Aslında her kitap bir 

öğretmendir ve tıpkı bir öğretmen gibi 

bize bilgiyi, öğrenmeği öğretir. Öteden 

beri bütün ilim adamları okumanın 

insan için en kolay ve en etkili öğrenme 

yolu olduğunu söylerler. Nitekim onlar  

edindikleri bilgilerin çoğunu okuyarak 

elde etmişlerdir. 

Ülkemizde her yıl yapılan TEOG, YGS, 

LYS ve KPSS gibi sınavlarda dereceye 

giren öğrencilerin açıklamalarına 

baktığımızda onların hayatında kitap 

okumanın önemli bir yer tuttuğunu 

görüyoruz.  Evet öğrenmenin en 

kolay yolu okumaktır. Kitap yazarları 

yıllarca çalışıyorlar ve birikimlerini bir 

kitap halinde önümüze hazır olarak 

koyuyorlar. Düşünün bir insanın belki 

on yıllık birikimini siz bir günde elde 

etmiş oluyorsunuz. Bundan daha 

güzel bir kazanç olabilir mi? Elbette 

olamaz. Çünkü bilgi bizler için hayatı 

öğrenmemiz, ideallerimizi hayata 

taşımamız ve geleceğe emin adımlarla 

yürümemiz adına hepimizin sahip 

olması gereken temel ihtiyaçtır. 

Çağdaş, medeni, müreffeh ve muassır 

medeniyetler seviyesine ulaşmanın yolu 

okuyup öğrenmekten geçiyor.

Okulumuzda kütüphanemizi 

oluştururken, öğrencilerimize ve 

öğretmenlerimize faydalı olabilecek  

özellikle güncel, kültürel, dini, edebi 

ve milli kitaplardan en son çıkanlar 

özenle seçilerek oluşturuldu Biz burada 

kütüphanemizde bulunan dört seçkin 

eseri sizlere tanıtmaya çalıştık. ay
na
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Diğer benzer motivasyon ve eğitim 

kitaplarından farkı, üslubunun güzelliği 

yanında “İnsan niçin başarılı olmalı?”  

sorusuna “Çünkü onun Rabbi var, O onu 

her an gözlemekte ve ona yardım etmekte.” 

cevabını verebilen bir kitap. Bir Müslümana 

göre derlenmiş,  İslami pencereden bakan, 

İslami kaynaklarla güçlendirilmiş ve tam 

anlamıyla bize seslenen,  düşüncelerini ayet 

ve hadislerle destekleyen insanın dünyaya 

olan bakış açısını değiştiren güzel bir kitap

Bizdeki kişisel gelişim türü dediğimiz kitaplar 

ya batıdan çeviri ya da onların taklididir. 

Kişisel gelişim kitaplarının çoğu tercüme 

olmasına rağmen bu eser tercüme değil 

ve bizim kültürümüze göre yazılmıştır. 

İnsanı Tanrı olarak gören ve onu her şeyi 

başarabileceğine inandıran çılgın kitapların 

aksine insana başarabilme duygusunu 

aşılayan ama insanın başarma uğruna 

kendini feda etmemesi gerektiğini de 

hatırlatan çok güzel bir kitap. Hayallerinizi 

gerçekleştirmek istiyor fakat gerekli olan 

motivasyonu bir türlü sağlayamamışsanız 

bu kitabı okumalısınız. İnsanda inanılmaz bir 

başarma isteği uyandırıyor.

Dursun Gürlek’in bu eseri, genel kültür 
sohbetlerine ait... Geçmişten günümüze 
uzanan hoş bir kültür sohbetleri kitabı 
“Karınca Huzura Varınca”. Özellikle 
Osmanlı tarihi ve eski İstanbul’a dair 
çok sayıda hikaye ve sohbetleri keyifle 
okuyabileceğiniz, kısa kısa hikaye şeklinde 
olduğu için okuyucu da sıkmayan, tarihi 
olaylar ve edebiyatla ilgilenenlerin ilgiyle 
okuyacağı sohbet tadında bir kitap. 
 Tarih ve kültür değerlerimizin hiçe sayıldığı 
bir dönemde tarihten, kültürden ve 

edebiyattan bir demet güzellik sunan bir 
eser; ama öyle klasik tarih kitapları gibi 
sıkıcı değil. Tarihimizde hep övündüğümüz 
şahısların o övündüğümüz yanlarını 
bizlere aktarıyor. Kalın tarih kitaplarında 
bulamayacağınız, tarihin kıyısında 
köşesinde kalmış olayları anlatıyor.

Tarihimizin nadide şahsiyetlerini birkaç 
nükteyle de olsa tanıyabilmek ve kültür, 
edebiyat yolunda tatlı bir seyahate çıkmak 
için vazgeçilmeyecek bir kitap.

GÜN DOĞMADAN adlı kitap günün 
doğacağı zamanların en nefis Diriliş 
müjdecisi… Sezai Karakoç’un yayınlanmış 
9 tane şiir kitabının hepsini içine alan bu 
kitapta aşkın en dayanılmazını, sevip 
de kavuşamamanın en zirvesini, islamın 
dertleriyle kıvranan bir gönlün yakarışlarına 
şahit olacak ve kelimelere mükemmel 
anlamlar yükleyen bir şairle tanışacaksınız.
Sezai Karakoç’u okumak şüphesiz büyük bir 
zevk... Ama bir de anlamak, çağrışımlarının  
peşinden koşmak, imge dünyasını fethe 
girişmek ondan daha da haz verici bir 
keyfiyet. Diriliş düşüncesinin mimarı 
Karakoç, şiirlerinde bizi yoğun, girift ve 
kapalı bir anlam dünyasına davet ediyor. 

Onun şiirleri hiç de kolay değildir: okumanız, 
tekrar okumanız, düşünmeniz, şaşırmanız 
hatta bazen de kafanızın karışması 
gerekebilir.  Sezai Karakoç’un şiirlerini 
anlamak  için önce onun beslendiği geleneği 
iyi bilmeli, sonra da nesirlerini hazmederek 
okumalıdır. Yoksa anladığımız bildiğimizden  
öteye geçmeyecektir. Sezai Karakoç, Türk 
şiirinde büyük bir boşluğu doldurdu. Bir 
kuşak onun şiirleriyle hayat buldu. İkinci 
Yeni’ye getirdiği bakış açısı, Cumhuriyet 
sonrası edebiyat dünyasında müslüman 
varlığının hissedilmesine sebep oldu. 
“Ben iyi şiiri severim” diyenlerin ve kendi 
iç alemine seyahat etmek isteyenlerin 
mutlaka okumaları gereken bir kitap.

Üstad Ali Ulvi Kurucu Bey, Türkiye’mizde ve Müslüman 

ülkelerde milyonların tanıdığı bir zat... “Sevdim seni 

mabuduma canan diye sevdim Bir ben değil alem sana 

hayran diye sevdim.” dizelerinin sahibi.

Üstad Ali Ulvi Kurucu Bey, bir Anadolu çocuğu... İlk 

feyzini doğduğu muhitten aldıktan sonra yüksek 

tahsilini Kahire’de yapmış; son elli altı senesini Medîne-i 

Münevvere’de yaşamış ve orada vefat ederek, sahâbîlerin 

yanına uzanmış mes’ud bir insan... İslâm dünyasının 

manevî ve siyâsî binbir hâdise ile sarsıldığı yakın tarihi 

bizzat yaşamış; önemli olay ve şahsiyetlerle tanışmış; bir 

Müslüman aydının, aydın bakışı ile bunları değerlendirmiş, 

bir fikir ve mânâ büyüğü... Onun hatıraları, bizler için, 

bir ilim, irfan ve maneviyat kaynağı olduğu kadar, yakın 

tarihimiz için de bir “şifre çözücü” ve geleceğimizi tâyinde 

bir yol gösterici olacak. Hatıralar bir devrin siyasi, dini 

ve sosyolojik taraflarının anlaşılabilmesi için klasik tarih 

kitaplarından daha önemli…  

Ertuğrul Düzdağ’ın büyük emeği ile yazılan bu kitap bize 

geçmişin birçok alimleri hakkında bilgi vermektedir. 

Kitap özellikle Üstad Ali Ulvi Kurucu merkezli olarak 

onun yaşadığı çevredeki büyük zatlar hakkında bilgi 

vermektedir. Geçmişimizin davalarına nasıl sahip çıktıkları 

bu yolda neler feda ettiklerini bu kitap bize göstererek  

ders vermektedir. Kitabın dili son derece açık olup ve akıcı 

bir üslubu vardır. Üstad Ali Ulvi Kurucu, bizimle sohbet eder 

gibi yaşadıklarını, anılarını anlatmış, yazarımız da çok güzel 

bir şekilde, bir sohbet havası içinde bizlere aktarmıştır. 

Bu zatın edebiyat, çile, ilim ile uğraş dolu hayatını tüm 

Müslüman Türk gençlerinin okumaları gerekmektedir. Ali 

Ulvi kurucunun hayat tecrübesinden faydalanmak her 

genç için çok faydalı olacaktır. Kitap oldukça akıcı çok kısa 

bir sürede bütün seri sıkılmadan okunabilir.
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DÜNYANIN
EN GÜZEL MESLEĞİ:
ÖĞRETMENLİK

29 Ekim 
Cumhuriyet 
Bayramı’nı 
Coşkuyla
Kutladık

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, 
okulumuzun çok değerli öğretmenleri 
ve idarecileriyle birlikte kutladık. Okul 
Aile Birliği’mizin katkılarıyla yemek 
servisinin yapıldığı, hediyelerin verildiği 
programda, öğretmenlerimizin zaman 
tünelindeki fotoğrafları büyük ilgi gördü.

Sevinç, coşku, heyecan, gurur; hepsi bir arada… Şiirlerin 
okunduğu, marşların söylendiği Cumhuriyet Bayramı 
Kutlama Programı’mıza, okulumuzda faaliyet gösteren 
Tekvando kursu öğrencilerinin yaptığı gösteriler renk kattı. 
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12 Mart’ta vatan şairimiz Mehmet 
Akif’i anarken, yaptığı fedakarlıklardan 

dolayı bir yandan duygulandık; vatanını 
ve milletini ne kadar sevdiğini, istiklale 

ne kadar tutkun olduğunu anlatırken de 
bir yandan gururlandık.

Okul Aile Birliği üyelerimizin aşure 
ikramında öğrenci, öğretmen ve velilerimiz 

bir araya gelme imkanı buldu.

12 MART İSTİKLAL 
MARŞI’NIN KABULÜ VE 
MEHMET AKİF ERSOY’U 

ANMA PROGRAMI

AŞURE GÜNÜNDE MUHABBET 
VE LEZZET İÇ İÇEYDİ
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OSMANLI (CA)TÜRKÇESİ
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Türkçenin Kur’an (Arap) alfabesiyle 
yazıldığı alfabedir Osmanlı Türkçesi alfabesi. 
Peki ,Kur’an alfabesini tarihteki Türk 
devletleri veya boyları içerisinde sadece 
Osmanlı Devleti veya Oğuzlar (Kayı Boyu) 
mı kullanmış ? Hayır, Osmanlıdan çok daha  
önceki yüzyıllarda Türklerin İslamı kabulünün 
kitlesel boyutlara ulaşmasıyla bu alfabe 
birçok (hatta hemen hemen bütün) Türk 
devletlerinde devletin resmi alfabesi veya 
ilim - kültür alfabesi olarak kullanılmıştır. 
Mesela Karahanlılar , Gazneliler -ki ilk 
Müslüman Türk devletlerindendir- Kur’an 
alfabesini alıp Türkçeye uyarlayarak 
kullanmışlardır. Kutadgu Bilig’in dili  Türkçe 
ve alfabesi ise Kur’an (Arap) alfabesidir . Peki 
neden Osmanlı Türkçesi diye isimlendirilmiş? 
Çünkü bu alfabeyi kullanan en son ve en 
büyük devlet Osmanlı Devleti olduğu için… 

Peki bu güzel Kur’an’ımızın alfabesini 
sadece Araplar ve Türkler mi kullanmışlar? 
Hayır… Müslüman olan hemen hemen  bütün 
milletler Pakistan’ı (Urdus’u) , İran’ı(Fars’ı), 
Abaza’sı , Çeçen’i, hatta 15. yüzyılda Osmanlı 
vesilesiyle müslüman olmuş Arnavutlar 
,Boşnaklar dahil müslüman olan milletler 
bu güzel alfabeyi dillerinin özelliklerine 
uyarlayarak yüzyıllardır kullanmışlardır. 
Yani bazı yer ve zamanlarda tarih içerisinde 
istisnaları olmuş olabilir ama genel itibarıyla 
Doğu Türkistan’dan ,Arnavutluk ve Bosna 
Hersek’e kadar Yemen’den Sibirya içlerine 
kadar ortalama bin yılı aşkın bir süredir 
bütün müslüman milletler bu  şekilde 
teşekkül etmiş alfabeyi kullanmışlardır. Son 
yüzyılda değişik sebep ve olayların etkisi ve 
baskısıyla başta doğu ve batıdaki Türkler 
,Kafkaslar ve Balkanlardaki müslüman 
unsurlar alfabe değişikliğine gitmişler, 
aralarındaki en etkin ve en önemli birleştirici 
unsurlardan birini kaybetmişlerdir. Mesele 
bu noktadan son derece önemlidir.

Ehemmiyet itibariyle Osmanlı Türkçesi 
bizi tarihin derinliği itibariyle kökenlerimize 
,dünyanın denklemi ,düzlemi itibariyle  
yani komşuluk ,akrabalık  itibariyle 
komşularımıza ve akrabalarımıza ulaştıran 
bir yol ,bir iletişim bir ray bir hat olmuş  bin 
yıldır ahval  bu vaziyette devam etmiştir . 

Son yüzyıl bu konuda büyük bir kayıp asrı  
olmuştur maalesef. Ama bugün  zamanla 
kopan bu iletişim, kapanan bu yol ve hat 
yeniden kuruluyor yeniden açılıyor yeniden 
inşa ediliyor. 

Şu an sosyal bilgiler liselerinde zorunlu 
olarak okutulan ve İmam Hatip liselerine 
de zorunlu hale getirilen ve diğer liselerde 
seçmeli olarak devam edecek Osmanlı 
Türkçesi dersleri iletişimi yeniden kurmak , 
yolları yeniden açmak ,hatları  yeniden inşa 
etmek olacaktır inşallah. Çünkü Türkiye’de 
Osmanlı Türkçesiyle ilgili bu gelişmeler 
olurken Osmanlı himayesinde kalmış 
devlet ve milletlerde de konuya çok ciddi 
boyutlarda ilgi -alaka haberleri gelmektedir.

Tabii Osmanlı Türkçesi dersleri İmam 
Hatipler için disiplinler arası işbirliği 
açısından  öğrencinin Kur’an-ı Kerim’i ve 
Arapçayı daha iyi okuması ve yazmasına 
sevmesine de katkı sağlayacaktır. Şu 
an okulumuzda seçmeli olarak Osmanlı 
Türkçesi derslerimiz var ve son derece zevk , 
aşk ve başarıyla da devam etmekte. 

Bu zevk ve aşk neden kaynaklanıyor 
nereden geliyor diyecek olursanız; Osmanlı 
Türkçesi (alfabesinin) Osman Gazinin, 
Orhan Gazi’nin, Sultan Muratların, Fatih 
Sultan Mehmetlerin... Akşemseddinlerin, 
Molla Güranilerin, Mimar Sinanların, İsmail 
Hakkı Bursevilerin, Baki’nin, Fuzuli’nin, 
Şeyh Galib’in... 600 yıllık şanlı bir devletin 
eğitim ,siyaset, ekonomi ,tıp, barış, savaş, 
ticaret, mimari; hayatın bütün safhalarında 
kullandığı alfabe olmasından ve bu şanlı 
tarihi, imparatorluğu, ecdadı daha yakından 
tanıyıp, ilmi ve fikri birikiminden faydalanıp 
geleceğimize daha güzel yön verme 
azminden kaynaklanıyor.

Gerek ülkemizde, gerek okulumuzda 
Osmanlı Türkçesi öğrenmede bu günlere 
ve bu seviyeye gelinmesinde emeği geçen 
gerek sivil toplum örgütlerine, gerek Milli 
Eğitim Bakanlığı şahsında bütün erkan-ı 
hükümete, okul müdürümüze ve  şahsında 
bütün idareci ve öğretmen arkadaşlarıma 
ve ders olarak okuyan sevgili öğrencilere 
çok teşekkür ediyor, Allah razı  olsun diyor, 
başarılar diliyorum.ay
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Okulumuz İHL meslek dersleri öğretmeni 
Eyüp ÇAKMAK, Hayrat Vakfı Osmanlı 
Derneği’nin “Gençliğe Değer Projesi” 
kapsamında  sınıflarımızı dersten sonra 
Bursa’nın manevi havasını solumak, tarihi 
ve manevi şahsiyet ve mekanları daha 

yakından tanımak üzere geziye götürdü. 
Muradiye Külliyesi,Osmangazi ve Orhangazi 
Türbeleri,Yeşil Camii ve Türbesi ,Emir Sultan, 
Ulu Cami gibi tarihi ve manevi mekanları 
ziyaret ettiler.Gezilerde yediğimiz çiğköfteler 
ise okulun ikramı…

GENÇLİĞE DEĞER
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KUTLU DOĞUM
ÖDÜL TÖRENİ
MUHTEŞEMDİ

19 Mart 2015 Pazar günü saat 20:30’ da Bursa 

Osmangazi Merinos Kültür Merkezi Hüdavendigâr 

Salonu’nda Kutlu Doğum gecesi düzenlendi. 

Osmangazi İlçe Müftülüğü ve Osmangazi İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğünün birlikte organize ettiği geceye 

halkımız yoğun ilgi gösterdi. İlçe müftümüz Cahit 

ÇETİN’in selamlama konuşmasının ardından İlçe 

Kaymakamımız Dr. Necdet TÜRKER de bir konuşma 

yaptı. Bursa İl Müftümüz Prof. Dr. Mehmet Emin 

AY’ ın konuşma yaptığı Kutlu Doğum Gecesi’nde 

Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam 

Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan İlahi Grubu 

izleyenlerden büyük ilgi gördü.   Kutlu Doğum 

Gecesi’nde “Kutlu Doğum Haftası” konulu hadis, 

şiir ve mektup yarışmalarında ilçe çapında 

dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri 

tarafından verildi. 

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimiz:

Ömer Sefa ARKIL – İmam-Hatip Ortaokulları 

Hadis Okuma İlçe İkincisi.

Metehan BELEK - İmam-Hatip Liseleri Hadis 

Okuma İlçe Üçüncüsü.
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“Genç Hatipler Minberde” temalı Hutbe 
Okuma Yarışması’nda okulumuz And.11-A  
sınıfı öğrencisi Murat TAKIM, Osmangazi İlçe 
Birincisi olmuştur.

HUTBE OKUMA
YARIŞMASI
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OKULUMUZ
KUTLU DOĞUM PROGRAMI

KUTLU DOĞUM HAFTASI’NDA
AYKUT KUŞKAYA KONSERİNDEYDİK…

Kutlu Doğum Haftası’nda 

düzenlediğimiz etkinlikler 

kapsamında, okulumuz 

mescidinde farklı bir 

program yaptık. Kur’an-ı 

Kerim’in okunduğu, 

ilahilerin söylendiği, 

öğretmenlerimizin güzel 

sesleriyle mevlid-i şerifler 

okuduğu programa bütün 

öğrenci ve öğretmenlerimiz 

katıldı.

ay
na

30a



Bütün sınıflarımızın pano hazırladığı bu yarışmada emeği geçen tüm öğrencilerimize 

teşekkür eder, Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in şefaatine nail olmalarını dileriz.

KUTLU DOĞUM HAFTASI
PANO YARIŞMASI
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Sana aşık tüm insanlar
Seni arar tüm gönüller
Sensin gönüllere açan gül
Biz ise o gülün kokusuna muhtaç bir bülbül 
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OKULUMUZ YETİMLERE 
SAHİP ÇIKIYOR

İHH , Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitim Bir-Sen ‘in ortak yürüttüğü yetim 
çocuklara burs kampanyasına Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi 
olarak destek veriyoruz. Okulumuz öğrenci ve öğretmenleri, dünyanın dört bir yanından 21 
yetime aylık burs yardımı yapmaktadır.

Her ay, yetim paralarını teslim ettik. Yetim gecesinde duygusal anlar yaşandı.

Yetim gecesinde öğrencilerimiz severek görev aldı. Yetim gecesinde öğrencilerimiz severek görev aldı.

Okul olarak 21 yetim kardeşimize yardım ediyoruz.Yetkililer okulumuzda konferanslar verdi.

Yetim gülerse, dünya güler !
ay
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Güneş her sabah yeniden doğar, değil 
mi baba? Her yeni gün, yeni umutlar 
demektir, değil mi baba? Biliyorum, beni 
duyuyorsun. Cennetten bana gülümsüyor, 
“Evet oğlum!” diyorsun.
“Umut insanları ayakta tutar, hayata 
bağlar.” der öğretmenlerim. Babasını 
kaybeden bir çocuğun bunu kabul etmesi 
o kadar zor ki! Çok ağladım, babacım. 
Sen gidince her şey bitti sandım. 
Hayatımda ne kadar yer kapladığını seni 
kaybedince anladım. Umudun ne demek 
olduğunu zaman geçtikçe anladım. Senin 
bıraktığın boşluğu annem ve kardeşimle 
doldurmaya çalıştım. Bir yandan onlar 
bana destek verirken, bir yandan da ben 
onlara destek verdim.
Seni çok özlüyorum, baba. Sabahları, 
bazen seni sayıklayarak uyanıyorum. 
Annemi, kardeşimi düşünüyor, sevgimi 
onlara vermek istiyorum. Sana layık bir 
evlat olacağım. Bana, “Artık evin reisi 
sensin, ailene sahip çık.” dediğini duyar gibi 
oluyorum. 
Gözün arkada kalmasın, baba!

Ders notlarım çok iyi değil, baba. Bir 

türlü kendimi tam olarak derslerime 

veremedim. Ama inanıyorum. Çok 

çalışacağım, iyi bir meslek sahibi 

olacağım. Tıpkı senin olduğun gibi, ben de 

polis olacağım. Hem ailemi hem vatanımı 

koruyacağım. Babasını kaybeden 

çocuklara yardım edeceğim.  Onlara 

babalık yapacağım. Evlenince eşime, 

çocuklarıma, anneme ve kardeşime çok 

iyi bakacağım. Bahçeli bir ev alacağım. 

Bilirsin top oynamayı çok severim; 

seninle doyasıya oynayamadığım topu, 

oğlumla oynayacağım. Mahallenin bütün 

çocuklarını toplayıp oğlumla beraber 

onları gezmeye götüreceğim.

Sana söz veriyorum, baba. Her yeni doğan 

günde umutlarla dolu olacağım. “Allah 

dünyadaki bütün yetimlere yardım etsin!” 

diye dua edeceğim. İyimser olacağım, 

öğretmenlerimin dediği gibi: “Bardağa hep 

dolu tarafından bakacağım.”

Nur içinde yat, babacım!

Tıpkı senin olduğun gibi, ben de polis olacağım. 
Hem ailemi hem vatanımı koruyacağım. 
Babasını kaybeden çocuklara yardım edeceğim.
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Hafızlık ve Önemi
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KUR’ÂN-I KERİM’i lafzen okumaya 
kıraat, güzel okumanın usullerini öğreten 
ilme tecvid, Kur’ân okuyan kişiye de 
kârî denir. Çoğulu kurrâ’dır... Kur’ân-ı 
Kerîm’in tamamını ezberleyene de “hâfız” 
denir. Arapçada korumak, ezberlemek 
mânâsındaki “hıfz” kökünden türemiş bir 
sıfat olan hâfız, Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyen 
ve hâfızasında koruyan kişidir.

Hâfız sadece Kur’ân-ı Kerîm’in 
kelimelerini, âyetlerini ezberleyen değil, 
aynı zamanda onun mânâsını kalbine ve 
ruhuna nakşeden, beynine alan ve gönül 
dünyasında seyreden bir insandır. Kur’ân’ı 
içine sindirmiş olan gerçek hâfız, yürüyen 
ve konuşan Kur’ân demektir.

Hâfız kelimesine nisbet edilen el-Hâfız, 
Allah’ın güzel isimlerinden biridir ve “Her 
yönden esirgeyip koruyan, insanların ve 
cinlerin bütün amellerini muhafaza eden, 
asla zayi etmeyen” anlamındadır.

Hâfızlar, Peygamberimizin (a.s.m.) özel 
iltifatına mazhar olan insanlardır: 

“Hâfız olup da Kur’ân okuyan kimse 
meleklerle beraberdir” hadisinde bildirildiği 

gibi, hâfız her an meleklerle birlikte, 
meleklerin arasında, meleklerle iç içedir. 
Çünkü meleklerin en çok ilgi duydukları 
olay, Kur’ân’ın okunduğu ve dile getirildiği 
yerlerdir. 

Kur’ân’ı beynine nakşeden ve kalbine 
yerleştiren hâfızlar, hem dünyada şerefli 
ve saygın insanlardır, hem de âhirette 
akrabalarına ve yakınlarına şefaatçi 
olacaklardır. Bu müjdeyi Efendimiz (a.s.m.) 
şu sözleriyle verirler:

“Kim Kur’ân okur ve onu ezberler, helâlini 
helâl kılar ve haramını haram kılarsa, Allah, 
bu Kur’ân sebebiyle onu Cennetine koyar 
ve ailesinden Cehenneme girmeyi hak eden 
on kişiye şefaat hakkı tanır.” 

Bu güzel geleneği Okulumuzda beşinci 
sınıflarda 12, altıncı sınıflarda 16, yedinci 
sınıflarda 12 olmak üzere toplam 40 (kırk) 
öğrencimiz devam ettirmektedir. Okul 
derslerinin yanında hafızlık yaparak büyük 
bir fedakarlık örneği sergilemektedirler. 
Allah(c.c.) bu çocuklarımızın hafızlıklarını 
tamamlamayı nasip etsin…ay
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Soldan Sağa

5. Osmanlı Askeri mimarisinin güzel 
örnekleri arasında yer alan Yıldırım 
tarafından bir yapı
6. Osmanlı’da kahve içilen, müzik dinlenip 
satranç oynanan yer
7. Bir Osmanlı Tarihçisi
8. El yazması kitapları süsleme sanatı
12. 16. yüzyılın ünlü tezhip sanatçısı
14. Çiniciliğin gelişmiş olduğu merkezlerden 
biri
16. Osmanlı divan edebiyatının önemli ismi
17. Fatih tarafından yaptırılan saray
20. Osmanlı halk edebiyatının önemli ismi
21. Tasavvuf edebiyatının önemli temsilcisi
22. Özel olarak hazırlanmış toprağın 
sırlanarak çeşitli nakışlarla süslenip 
pişirilmesi sonucu ortaya çıkan süsleme 
sanatı
23. El yazması eserleri süslemek ve metnin 
aydınlatılmasını sağlamak için perspektif 
olmadan yapılan resimlere verilen isim

Yukarıdan Aşağıya

1. Güzel yazı yazma sanatı ile uğraşanlara 
verilen isim
2. Osmanlıların minyatüre verdikleri 
isimlerden biri(Diğeri: Nakış)
3. 1578 yılında İstanbul’da ilk rasathaneyi 
kuran kişi
4. Süleymaniye Camii’nin hatlarını yazan 
kişi
9. El yazması eserlerin dağılmasını 
engellemek için yapılan ve çeşitli 
malzemelerle süslenen sanat türü
10. İstanbul’da cirit ve atlı okçuluk 
gösterilerinin yapıldığı yer (Sultanahmet 
semtinde)
11. Ahşap, taş ve metal üzerine belirli bir 
desen şekillendirilerek açılan oyuklara 
gümüş, sedef, altın gibi madenlerin 
gömülerek yapıldığı süsleme sanatı
13. Kâğıt süsleme sanatı
15. Osmanlı’da güzel yazı yazma sanatı
18. Minyatür yapan sanatçı
19. 16. yüzyılın ünlü bir minyatürcüsü

 
 

 
 

TARİH BULMACASI 
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Soldan Sağa 

 
5. Osmanlı Askeri mimarisinin güzel örnekleri arasında yer alan 

Yıldırım tarafından bir yapı 
 

6. Osmanlı'da kahve içilen, müzik dinlenip satranç 
oynanan yer 

7. Bir Osmanlı Tarihçisi 
8. El yazması kitapları süsleme sanatı 

12. 16. yüzyılın ünlü tezhip sanatçısı 
14. Çiniciliğin gelişmiş olduğu merkezlerden biri 
16. Osmanlı divan edebiyatının önemli ismi 
17. Fatih tarafından yaptırılan saray 
20. Osmanlı halk edebiyatının önemli ismi 
21. Tasavvuf edebiyatının önemli temsilcisi 
22. Özel olarak hazırlanmış toprağın sırlanarak çeşitli 

nakışlarla süslenip pişirilmesi sonucu ortaya çıkan 
süsleme sanatı 

 
23. El yazması eserleri süslemek ve metnin 

aydınlatılmasını sağlamak için perspektif olmadan 
yapılan resimlere verilen isim 

 
Ebru SOLUKOĞLU 

Tarih Öğretmeni

Yukarıdan Aşağıya 
 

1. Güzel yazı yazma sanatı ile uğraşanlara verilen isim 
2. Osmanlıların minyatüre verdikleri isimlerden 

biri(Diğeri: Nakış) 
 

3. 1578 yılında İstanbul’da ilk rasathaneyi kuran kişi 
4. Süleymaniye Camii'nin hatlarını yazan kişi 
9. El yazması eserlerin dağılmasını engellemek için yapılan 

ve çeşitli malzemelerle süslenen sanat türü 
 
10. İstanbul’da cirit ve atlı okçuluk gösterilerinin yapıldığı yer 

(Sultanahmet semtinde) 
 
11. Ahşap, taş ve metal üzerine belirli bir desen 

şekillendirilerek açılan oyuklara gümüş, sedef, altın gibi 
madenlerin gömülerek yapıldığı süsleme sanatı 

 
13. Kâğıt süsleme sanatı 
15. Osmanlı’da güzel yazı yazma sanatı 
18. Minyatür yapan sanatçı 
19. 16. yüzyılın ünlü bir minyatürcüsü 

Tarih Bulmacası
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Hayatımız
Sınav

Tercih
Ettiğin
Okul
Geleceğindir
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Öğrencilerimiz 2015-2016 Eğitim Öğretim 
Yılı içerisinde 2 önemli sınavdan geçecekler. 
Bunlardan birincisi 8. Sınıf öğrencilerimizin 
gireceği TEOG (Temel Eğitimden 
Ortaöğretime Geçiş) Sınavı, ikincisi ise 12. 
Sınıf öğrencilerimizin gireceği YGS (Yüksek 
Öğretime Geçiş Sınavı)’dir.
TEOG SİSTEMİ (8.Sınıf Öğrencilerimiz İçin)
Öğrencilerimizin liseye yerleştirmelerinde 
esas olacak bu sınav sisteminde, 8. sınıfta 
altı temel ders için uygulanan sınavlardan 1 
tanesi MEB tarafından merkezi sınav olarak 
gerçekleştirilecektir. 
Ortak sınavlarda merkezî değerlendirmeler, 
her dönem 2 yazılısı olan derslerden birincisi, 
3 yazılısı olan derslerden ise ikincisi 
olmak üzere, akademik takvime 
göre işlenen müfredatı kapsayacak 
şekilde yapılacaktır. 
Merkezî değerlendirmeler, her 
dönem iki okul gününe yayılarak 
yapılacak olup, o günlerde okullar 
tatil edilecektir. 
TEOG’da Hangi Dersler Yer Alıyor? 
Ortak Sınavlarda Sorumlu Olunan Dersler: 
Türkçe 
Matematik 
Fen ve Teknoloji 
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 
İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 
Yabancı Dil
Sınav Soruları Nasıl Olacak? 
Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin 
puanı tek puan türünde hesaplanacaktır. 
Her soru kendi test türünde eşit ağırlığa sahip 
olacaktır. 
Her test için doğru cevap sayıları esas 
alınarak ham puanlar hesaplanacaktır. 
Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını 

etkilemeyecektir. 
Sorular çoktan seçmeli “4 seçenekli” 
olacaktır. 
Merkezi sınavların birinci gününde 3, ikinci 
gününde de 3 sınav olmak üzere, toplam 6 
dersten sınav yapılacaktır. 
Merkezi sınavlar, 1. Dönem (Kasım ayında) 6 
ders ve 2. Dönem (Nisan ayında) 6 ders olmak 
üzere, toplam 12 dersten sınav yapılacaktır. 
Sınavlarda, her dersten soru sayısı 20 adet 
olacaktır. 
Bir dersin sınav süresi 40 dakika olacaktır. 
Sınavlar Nerede Yapılacak? 
Öğrenciler merkezi sınavlara olağanüstü 
hâller dışında kendi okullarında girecekler. 

Sınav gözetmenliği farklı 
okullardan görevlendirilen 
öğretmenler tarafından 
yapılacaktır. 
Ortaöğretime Yerleştirmede Esas 
Alınacak Puanın Hesaplanması 
Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yıl 
sonu başarı puanlarının aritmetik 

ortalamasının %30’u ile, 
8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav 
puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas 
puanı (YEP) oluşturacaktır.
Not: Yıl sonu başarı puanlarının yüzdelik 
oranları: 6.sınıf: %10, 7.sınıf: %20, 8.sınıf: %70 
şeklinde olacaktır. 
Yerleştirmeye Esas Puan 
6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 
8’inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı 
toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek 
yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 
500 tam puan üzerinden yapılır.
Liselere yerleştirme işlemi TEOG sınavında 
oluşan puanlara göre yapılacaktır.
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“Başarı belki insana çok şey öğretmez,
fakat başarısızlık çok şey öğretir.

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (12.Sınıf Öğrencilerimiz İçin)
YGS Mart ayı içerisinde  tek oturum halinde yapılmakta ve tek soru  kitapçığı verilmektedir. YGS’de yer alan 
160 soru için öğrencilere 160 dakika süre verilmektedir. YGS’de testlerde sorumlu olunan konular, ortak 
müfredata dayalı konular (6, 7, 8. sınıf ve Lise-1 konuları) olacak.  Sadece bazı derslerdeki konular lise-2, 
lise-3, lise-4 (İnkılâp Tarihi, Felsefe, Din kültürü gibi) sınıfına aittir. 
YGS’de muhakeme gücü yüksek, yorum becerisini ölçmeye dayalı sorular sorulmaktadır. 

YGS PUANLARI NERELERDE VE NASIL KULLANILACAK
 4 yıllık lisans programlarının bir kısmına  (YGS puanlarıyla öğrenci alan)
  2 yıllık önlisans bölümlerinin tamamına 
  Astsubay meslek yüksekokullarına
  Özel yetenek bölümlerine YGS puanıyla başvurulacak.

Not 1: Okulumuzun kendi alanına yönelik olan İlahiyat ve İlköğretim Din Kültürü Öğretmenliği gibi 
bölümlere YGS-4 puan türüyle girilmektedir.
Not 2: Ayrıca okulumuz öğrencileri üniversitelerin İlahiyat Önlisans (2 Yıllık) bölümüne sınavsız olarak 
yerleşebileceklerdir.

YGS Puanı ile Tercih Edilebilecek Bölümler  

YGS-1: Bilgisayar, Elektronik Teknolojileri, Harita ve Kadastro, İnşaat Teknolojileri gibi yüksekokul bölümleri
YGS-2: Ağız ve diş sağlığı, Kimya Teknolojisi, Maden Teknolojisi, Boya Teknolojisi, Anestezi, Kağıt Teknikerliği
YGS-3: Adalet, Basın Yayın, Tıbbi Dokümantasyonluk
YGS-4: İlahiyat, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Aşçılık, Çocuk Gelişimi, Büro Yönetimi 
ve Sekreterlik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Turizm, Marka İletişimi
YGS-5: Basın Yayın, Emlak Yönetimi, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Otobüs 
Şoförlüğü, Restorasyon, Seyahat Hizmetleri
YGS-6: Bilgi ve Belge Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Orman İşletmeciliği, Pazarlama ve Perakende, 
İnsan Kaynakları Yönetimi, Tapu Kadastro.

 
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (12.Sınıf Öğrencilerimiz 
İçin) 

w YGS Mart ayı içerisinde  tek oturum halinde yapılmakta ve 
tek soru  kitapçığı verilmektedir. YGS’de yer alan 160 soru için 
öğrencilere 160 dakika süre verilmektedir. YGS’de testlerde 
sorumlu olunan konular, ortak müfredata dayalı konular (6, 7, 8. 
sınıf ve Lise-1 konuları) olacak.  Sadece bazı derslerdeki konular 

lise-2, lise-3, lise-4 (İnkılâp Tarihi, Felsefe, Din kültürü gibi) sınıfına aittir.  
w YGS’de muhakeme gücü yüksek, yorum becerisini ölçmeye dayalı sorular sorulmaktadır.  

 
YGS PUANLARI NERELERDE VE NASIL KULLANILACAK 

n 4 yıllık lisans programlarının bir kısmına  (YGS puanlarıyla öğrenci alan) 
n  2 yıllık önlisans bölümlerinin tamamına  
n  Astsubay meslek yüksekokullarına 
n  Özel yetenek bölümlerine YGS puanıyla başvurulacak. 

YGS PUAN TÜRLERİ ve TESTLERİN PUAN OLUŞUMUNDA YÜZDE AĞIRLIKLARI 

YGS PUAN TÜRLERİ TÜRKÇE 
% 

TEMEL 
MATEMATİK 
% 

SOSYAL 
BİLİMLER 
% 

FEN 
BİLİMLERİ 
% 

YGS-1 MAT - FEN - 
TÜRKÇE 

20 40 10 30 

YGS-2 FEN - MAT - 
TÜRKÇE 

20 30 10 40 

YGS-3 TÜRKÇE - SOSYAL 
- MAT  

40 20 30 10 

YGS-4 SOSYAL - TÜRKÇE 
- MAT  

30 20 40 10 

YGS-5 TÜRKÇE - MAT - 
SOSYAL  

37 33 20 10 

YGS-6 MAT - TÜRKÇE - 
FEN  

33 37 10 20 

 
Not 1: Okulumuzun kendi alanına yönelik olan İlahiyat ve İlköğretim Din Kültürü Öğretmenliği gibi 
bölümlere YGS-4 puan türüyle girilmektedir. 
Not 2: Ayrıca okulumuz öğrencileri üniversitelerin İlahiyat Önlisans (2 Yıllık) bölümüne sınavsız olarak 
yerleşebileceklerdir. 
 
YGS Puanı ile Tercih Edilebilecek Bölümler   
 
YGS-1: Bilgisayar, Elektronik Teknolojileri, Harita ve Kadastro, İnşaat 
Teknolojileri gibi yüksekokul bölümleri 
YGS-2: Ağız ve diş sağlığı, Kimya Teknolojisi, Maden Teknolojisi, Boya 
Teknolojisi, Anestezi, Kağıt Teknikerliği 
YGS-3: Adalet, Basın Yayın, Tıbbi Dokümantasyonluk 
YGS-4: İlahiyat, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, 
Aşçılık, Çocuk Gelişimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Turizm, Marka İletişimi 
YGS-5: Basın Yayın, Emlak Yönetimi, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Otobüs 
Şoförlüğü, Restorasyon, Seyahat Hizmetleri 
YGS-6: Bilgi ve Belge Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Orman İşletmeciliği, Pazarlama ve Perakende, 
İnsan Kaynakları Yönetimi, Tapu Kadastro. 
 
Timur YILDIZ / Rehber Öğretmen 
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Tarihte Kurulan 
Türk Devletleri ve 
Cumhurbaşkanlığı ForsuD
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Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız, 
tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu, 
ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti’ni 
simgeler.Forsun sol üst köşesinde yer 
alan güneş ve yıldızlar sarı renktedir. 
Cumhurbaşkanının ikametgâhında, ziyareti 
süresince bulunduğu yerde, bayrak direğine 
çekilir, gece gündüz çekili kalır. 
Cumhurbaşkanlığı Forsu pek çok anlam, motif 

ve değeri bünyesinde barındırmakta; yüzlerce 
yılın birikimini, tarihteki Türk topluluklarını, 
dolayısıyla Türk birliğini ve Türkiye 
Cumhuriyeti’ni temsil etmektedir.
Armanın ortasında güneş, bunun çevresinde 
ise 16 yıldız bulunmaktadır. Güneş sonsuzluğu 
ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni, 16 yıldız 
ise tarihteki bağımsız 16 büyük Türk Devletini 
simgelemektedir.
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1. Büyük Hun Devleti:
Büyük Hun Devleti tarihte bilinen ilk Türk devletidir. 
Orta Asya’da kurulmuş Türk devletlerindendir. 
MÖ 220’de kurulmuş, MS 216’da dağılmıştır. İlk 
hükümdarı ve kurucusu Teoman’dır. Mete Han 
devrinde imparatorluğun sınırları Japon Denizi’nden 
Hazar Denizi’ne kadar geniş bir bölgeyi kaplamıştır.

2. Batı Hun İmparatorluğu:
Büyük Hun İmparatorluğu’nun iki parçaya 
ayrılmasıyla, M.Ö. 53 yılında Batı Türkistan’da Cici 
Han tarafından kurulan Türk devletidir. Yaşadığı 
dönem boyunca en büyük bölgesel güç olmuştur.

3. Avrupa Hun Devleti:
375 yılında Muncu, Oktar, Rua ve Aybars adlı 
4 kardeş tarafından kuruldu. Avrupa Hunları 
M.S. 434’de Atilla’nın başa geçmesiyle büyük bir 
devlet haline geldiler. Güney Rusya, Romanya, 
Yugoslavya’nın kuzey bölgesi, Macaristan, 
Avusturya, Çekoslovakya, Güney ve Orta Almanya 
454 yılında dağıldı.

4. Ak Hun Devleti:
Kuzey Hindistan’ın yarısı, Afganistan, Türkistan’ın 
bir bölümüne yayılan ve Akşuvar adlı hükümdar 
tarafından 420 yılından kurulan Ak Hunlar adı geçen 
bölgede büyük güç haline gelmiş fakat 562 yılında 
dağılmıştır.

5. Göktürk Devleti:
Göktürk Devleti, Türk tarihinde Türk adı ile kurulan 
ilk devlettir. Devletin kurucusu ve ilk hükümdarı 
olan Bumin Kağan’dır. Kendisi ölünce yerine oğlu 
Murat Kağan hükümdar olmuştur. Bu dönemde İpek 
Yolu Türklerin denetimine girmiş ve Türkler Çin’e 
üstünlüklerini kabul ettirmişlerdir. 18 milyon km2’lik 
geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır.

6. Uygur Devleti:
Uygurlar’ın soyu büyük Hunlar’a dayanmaktadır, 
bir çok sayıda kurmuşlardır. Uygur Devleti 
bunlardandır. 744-840 yılları arasında hüküm 
sürmüştür. Selenga, Orhun ve Tola ırmakları 
havzalarından Baykal Gölü’nün güneyindeki 
bozkırlara kadar uzanan geniş sahada 
yaşamışlardır. 100 yıla yakın bir süre içinde, Asya 
kıtasında, bölgesel güç olmuşlardır.

7. Avar Devleti:
563 yılında Bayan Kağan tarafından kuruldu. 
İtil-Don, Dinyeper-Dinyester, Vistül, Elbe, Oder, 
Ren, Erdel, Eflak ve Boğdan Bölgesi’ni kapsayan 
topraklarıyla 803 yılına kadar yaşamışlardır. 
İstanbul’u kuşatan ilk türk devleti olarak geçerler.

8. Hazar Devleti:
Kafkaslarda kurulmuş olan Hazarlar, Hazar Denizi’ne 
ismini veren millettir. 7. yüzyıldan itibaren iyice 
güçlenen ve bütün Doğu Avrupa’yı eline geçiren 
Hazarlar, 3 yüzyıl hüküm sürmüşlerdir. 651 - 983 
yılları arasında yaşayan Hazarlar Normanlar 
tarafından yıkılmıştır. Musevilik, müslümanlık ve 
Hristiyanlık dinini benimsemişlerdir.

9. Karahanlılar:
940 yılında Saltuk Buğra Han tarafından kurulan 
Karahanlılar tarihteki ilk müslüman Türk devleti 
olarak bilinmektedir. Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin 
arasında yaşamışlardır. 1040 yılında yıkılmışlardır.

10. Gazneliler:
Karahanlılarla aynı dönemde yaşayan Gazneliler 
de İlk Müslüman Türk devletlerindendir. Sınırları 
Afganistan ve Hindistan’ı kapsamaktadır. Alp 
Tekin tarafından kurulmuştur. 1040 yılında 
Dandanakan’daSelçuklar’a yenildikten sonra 
dağıldılar.

11. Büyük Selçuklu Devleti:
Ön Asya’da kurulan ilk ve en büyük Müslüman Türk 
devletidir. 1040-1157 yılları arasında yaşamışlardır. 
Güneybatı Asya’nın tamamına yakın bir bölümüne 
hakim olan Büyük Selçuklu Devleti, zamanın süper 
güçlerinden olmuştur. Türk mü yoksa Farisi mi 
olduğu halen tartışılmaktadır.

12. Hârezmşahlar Devleti:
Büyük Selçuklu Devleti ile aynı dönemde, 1097-
1231 yılları arasında Aral Gölü’nün güneyinde 
yaşamışlardır. Orta Asya’da bölgesel hakim güç 
olmuşlardır. Kurucusu Muhammed Harzemşah’tır. 
İran, Güney Kafkasya, Dağıstan, Umman, 
Afganistan, Maveraünnehir, Harzem, Balkaş ile Aral 
gölleri arasında yayılmışlardır.

13. Timur Devleti:
1370-1507 yılları arasında, Ege kıyılarından Orta 
Asya’ya ve Hint Okyanusu’na kadar uzanan geniş 
topraklar üzerinde hüküm sürmüş büyük bir Türk 
devletidir. Hakim olduğu topraklardan en büyük 
bölgesel güç olduğu anlaşılır.

14. Bâbur Devleti:
1494-1858 yılları arasında Hindistan’da hüküm 
sürmüştür. Kurucusu Babür Şah’tır. Hakim olduğu 
tarihlerde, Asya’da büyük bir güç oluşturmuştur.

15. Altınordu Hanlığı:
1227-1502 yılları arasında, Karadeniz ile Hazar Denizi 
arasında yaşamış bir Türk devletidir. Yaklaşık üç 
asır Asya’da hakim güç olmuştur. Kurucusu Batur 
Han’dır. Doğu Avrupa ve İdil boyunca yaşamışlardır.

16. Osmanlı Devleti:
1299’da Söğüt civarında kurulmuş ve 1923 yılına 
kadar devam etmiş ve üç kıtada hakimiyet kurmuş 
bir cihan devletidir. Toprak bakımından en geniş 
sınırlara ulaştığı dönemde Anadolu, Kafkasya, Kırım, 
Güney Ukrayna, bugünkü Romanya, Yugoslavya, 
Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Suriye, Ürdün, 
Lübnan, İsrail, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Mısır, 
Tunus, Libya ve Cezayir’i yönetmiştir.
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12.	  Yazar	  fakat	  okuyamaz.	  

ARAPÇA  BİLMECELER  

4.Etsiz	  kemiksiz	  beş	  parmağı	  var.	  

1.Öyle bir şeydir ki 
Lübnan’ın başında 
İstanbul’un sonundadır.

4.Etsiz kemiksiz beş
parmağı var.

7.Öyle bir şeydir ki 
vurmadan yürümez.

10.Öyle bir şeydir ki gözü 
yoktur her şeyi görür.

2.Senin annenden 
doğmuştur fakat kız 
ya da erkek kardeşin 
değildir.

5.Öyle bir su dur ki 
yerden çıkmamış, 
gökten inmemiştir.

8.Han ki denizin suyu 
yoktur?

11. Öyle bir hayvandır 
ki kemikleri dışarıda, eti 
içerdedir.

3.Dört ayağı vardır, 
yürüyemez.

6.Öyle bir şeydir ki 
onunla birlikte yiyorsun 
fakat o yemiyor.

9.Öyle bir şeydir ki sudan 
çıkar fakat su onu yok 
eder.

12. Yazar fakat 
okuyamaz.
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Üniversiteye başladığım 1997 yılının bir 
sonbahar günü Eski Türk Edebiyatı hocamız 
Rıdvan CANIM ilk dersinde bizden Divan 
Edebiyatı hakkındaki görüşlerimizi birer kağıda 
yazmamızı istedi. 70 kişilik sınıfta neredeyse 
hepimiz aşağı yukarı hocamızın da tahmin 
ettiği benzer cevapları verdik.“Saray Edebiyatı, 
Yüksek Zümre Edebiyatı, Halktan Kopuk 
Edebiyat v.b”. Tüm bu cevaplardan sonra 
hocamız ilk olarak bize Divan Edebiyatı’nın 
kaynakları hakkında bilgi vermeye başladı.
Kur’an-ı Kerim, Fıkıh, Siyer, Peygambelerin 
Hayatı, Arapça, Osmanlıca gibi konuları 
görünce bu konuda ön yargılı olduğumuzu 
anladık. Evet , Divan Edebiyatı’nda belli başlı 
mazmunlar(kalıplar) vardır. Sevgili her zaman 
servi boylu,zayıf ,düz simsiyah saçlıdır,kakülü 
yüzüne lam harfi biçiminde dökülür.Olaylar 
aşık,maşuk ve rakip üçgeninde gelişir ve 
aslında rakip gerçek aşkın ve aşk ızdırabının 
anlaşılması için en az aşık ve maşuk kadar 
önemlidir.

Gelelim Divan Edebiyatı’nın kaynaklarına. 
Aslında dinimizle ilgili bazı temel konulara 
hakim olan ve bu konulara merak duyan 
bir kişinin okuduğu beyitleri ve onlardaki 
derinliği anlaması hiç de zor değildir. Örneğin:       

Sirkat-ı şi’r edene kat-ı zeban lazımdır
Böyledir şer’i belagatta feteva-yı sühan 
(Başkasının sözünü(şiirini) çalana dil kesme 
cezası verilmelidir.Güzel söz söyleme sanatının 
ustalarının verdiği fetva böyledir.)
Bu beyitte Kur’an-ı Kerim’deki Maide suresi 38. 
ayette geçen “Kadın-erkek hırsıza el kesme 
cezası verilmesine iktibas( Şiirde bir ayeti,bir 
hadisi,bir sözü tam veya yarım olarak anlamlı 
bir biçimde aktarma sanatıdır.) yapılmıştır. 
Yani eğer başkasının malını çalana el kesme 
cezası veriliyorsa, başkasının sözünü çalana 
da dil kesme cezasının verilmesi gerekir.
Başka bir beyitte:  Secde kılmasın mı ol Yusuf-
cemale mihr-ü mah
Kim melahat Mısrının tahtında sultandır henüz  
(O Yusuf yüzlüye ay ve güneş secde etmesin 
mi? Çünkü henüz güzellik ülkesinin tahtında 
sultandır.)
Yine bu beyitteki derinliği daha iyi  
anlayabilmek için Hz. Yusuf’un rüyasında ay 
ve güneşin kendisine secde etmesini babası Hz. 
Yakub’a anlattığı kıssayı bilmek gerekir. Buna 
benzer diğer peygamberlerle ve İslam dininin 
temel prensipleriyle ilgili pek çok  beyitle 
karşılaşabiliriz.
Tüm bu bilgiler ışığında konumuzu gözden 
geçirdiğimizde peki okulda Kur’an-ı Kerim, 
Fıkıh, Siyer, Hadis, Hitabet, Peygambelerin 
Hayatı, Arapça, Osmanlıca gibi dersleri gören 
bir İmam Hatiplinin toplumdaki birçok kişiye 
göre Divan Şiirini çok daha kolay anlama 
ve özümseme noktasında şanslı olduğunu 
söyleyebilir miyiz? Bunu siz gençlerin takdirine 
bırakıyor tahsil ettiğiniz ilmin edebiyattaki 
yansımalarından olan Divan Şiirinin ruh 
dünyanızda yer etmesini dilerim.
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Ne kervan kaldı, ne at, hepsi silinip gitti.
“İyi insanlar iyi atlara binip gitti.”
“Ölüm güzel şey; budur perde ardından haber…
Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber?..”

“ “

Necip Fazıl KISAKÜREK, 1904 yılında 
İstanbul’da doğdu. Çeşitli okullarda, 
bu arada Amerikan Koleji’nde okudu. 
Orta öğrenimini Bahriye Mektebi’nde 
yaptı(1922).Bahriye Mektebi’nin namzet ve 
harp sınıflarını bitirdi. Darülfünun Felsefe 
Bölümü’nden mezun oldu (1921-1924). Milli 
Eğitim Bakanlığı bursu ile Paris’e gitti (1924-
1925). Yurda döndükten sonra Hollanda, 
Osmanlı ve İş Bankalarında memurluk ve 
müfettişlik gibi görevlerde bulundu (1926-
1939). Ankara’da Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi, Devlet Konservatuvarı ile 
İstanbul’da Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
dersler verdi (1939-1942). Gençlik yıllarında 
basınla ilişkiye geçti; memurlukla ilişkisini 
kesti. Hayatını yazarlık ve dergicilikten 
kazanmaya başladı. 25 Mayıs 1983 tarihinde 
Erenköy’deki evinde vefat etti. Naaşı, Eyüp 
sırtlarındaki kabristana defnedildi. .

Necip Fazıl, 21 yaşında yayımladığı 
“Örümcek Ağı” adlı şiir kitabının ardından, 
24 yaşındayken yayımladığı “Kaldırımlar” 
adlı şiir kitabıyla tanınmıştır. 1934 yılına 
kadar sadece şair olarak tanınmış ve 
meşhur Bab-ı Ali’nin önde gelen isimleri 
arasında yer almıştır. 1934 yılında Nakşi 
Şeyhi olan AbdülhakimArvasi ile tanıştıktan 
sonra büyük bir değişim yaşamış ve bu 
değişimi kendisi “…içimi öylesine bir sosyal 
mücadele ve cemiyeti yorma hamlesi 

kapladı ki, artık çalışamaz oldum.” şeklinde 
tanımlar.

Necip Fazıl’ı kendi kişilik özelliklerinden 
çok, fikriyatının derinliğine inerek anlamaya 
çalışmalı ve bilgi pınarı niteliğindeki 
görüşlerinden faydalanmayı bilmeliyiz. 
Onun çok geniş yelpazede kaleme aldığı 
sosyal, kültürel ve felsefî problemleri 
işlediği eserlerinde, gençlere karşı ayrı 
bir hassasiyetin sergilendiğini görürüz. 
O, “Sakarya Türküsü”nden “Zindandan 
Mehmed’eMektup”a kadar uzanan birçok 
şiirinde aynı davanın destanını yazmıştır.

Necip Fazıl’ın toplumun geleceğiyle 
alakalı, bir dava şuuru içinde gece gündüz 
durmadan ortaya koyduğu gayretler, 
dönemi itibariyle oldukça önemlidir. 
Toplumun maneviyat damarlarına kötü 
bir ur gibi yerleşen yozlaşma, onun hayatı 
boyunca mücadele ettiği şeylerin başında 
gelmiştir. O, insanlığın kurtuluşunun 
öz dinamiklerine sarılmakla mümkün 
olabileceği görüşündedir. Toplumun yeniden 
toparlanmasının yolunun gençlikten 
geçtiğini düşünen Necip Fazıl, bu sebeple 
ona ayrı bir ehemmiyet vermiştir. 

Onun düşüncesindeki ideal gençlik, 
gelecekteki aydınlık günlerin temeli 
olabilecek azim ve kararlılığa sahip 
gençliktir. Zaman bendedir ve mekân bana 
emanettir şuurunda bir gençlik... Zaman 
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bendedir ve mekân bana emanettir.” diyen, 
kalp ve kafa izdivacını tesis eden ideal 
bir gençlik hayali... Gözlerini “Sonsuzluk 
Kervanı”nın yiğitlerine dikmiş ve gönlünü 
Yaratıcı’nın merhameti ile hemhal olmaya 
bırakmış kutlu bir gençlik sevdası... Bir sevda 
ki, Hakk’ın rızası uğruna dünya nimetlerini 
hiçe saymış, bir sevda ki, fikirleri uğruna 
geleceğinden vazgeçmiş, sevgi ve hoşgörü 
tohumlarını her iklimde yeşertmek için 
elinden gelen bütün gayreti göstermiştir.

Bu kutlu dava, onun biricik meselesidir. 
Öyle ki boşa geçen her an, onun için 
büyük bir kayıptır. O, bu davaya her şeyini 
vermiş, kendini de bu davanın yılmaz 
savunucusu olarak ilan etmiştir. Bu gaye 
uğruna, kitaplar yazmış, konferanslar 
vermiş, Anadolu’yu adım adım dolaşıp 
hiç durmadan etrafına tohumlar saçmış; 
hapislere düşmüş, büyük acılar çekmiş; 
ama hiçbir zaman bu kutlu davaya hizmet 
etme heyecanını kaybetmemiştir. Hiç şüphe 
yok ki, onun bu heyecan ve samimiyet 
dolu mücadelesi Anadolu semalarında 
dalga dalga yayılmış ve büyük bir kabul 
görmüştür. 

Zorlu bir dönemde yaşayan şair, 
mücadelesinin ilk yıllarında zaman zaman 
yalnız kalmanın burukluğunu hissetmiştir. 
Tamamen kendi gayretleriyle kurmaya 
çalıştığı “Büyük Doğu Hareketi” birçok defa 
kesintiye uğratılmış; ama o her defasında 
yeniden ve daha güçlü bir şekilde kaldığı 
yerden devam etmiştir. Gazete ve dergilerde 
yayımladığı yazılarla ortaya koyduğu 
fikir hareketini, yurt çapındaki gençlik 
konferanslarıyla desteklemiştir. O, uçuruma 
sürüklenen toplumun kulakları yırtan 

feryadını kendi benliğinde duymuş ve ona 
yardım için elinden gelen bütün gayreti sarf 
etmiştir. 

Ona göre her şey, iman ve aksiyon 
çerçevesinde ele alınmalı ve bu yolda 
karşılaşılan her engel aşılmalıdır. Kutsal 
davasında kendisine en önemli destekçi 
olarak gençleri görmüş ve bu gençliği 
“Büyük Doğu Gençliği” olarak adlandırmıştır. 
O, “Bu bilinmezlikten kurtuluş, hiç şüphe yok 
ki yüreğinde az da olsa iman kırıntısı taşıyan 
gençler sayesinde olacaktır.” düşüncesini 
benimseyerek ömrünü tamamlamıştır. 

Necip Fazıl, gök kubbede hoş bir seda 
bırakmıştır. Kendisi için değil, milleti, davası 
ve bir ömür boyu hayal ettiği gençlik için 
yaşamıştır. Ezilmişlerin, horlanmışların ve 
mazlumların elinden hep tutmak istemiş, 
hiçbir zaman haksızlığa razı olmamıştır. 
O daima çırpınmış, mücadele etmiş, hiç 
kimseden korkmadan ve engeller karşısında 
yılmadan hayatının gayesi edindiği davasına 
sahip çıkmıştır. Fikirlerini emanet edeceği 
gençlerin de en az kendisi kadar aksiyoner 
olmasını istemiştir. Bunun için bir dava 
adamının nasıl olması gerektiğini, en 
güzel şekilde ortaya koymuş, Çok sevdiği 
gençlerden tek isteği, şuurlu bir şekilde 
millî ve manevî değerlere sahip çıkmaları 
olmuştur. 

      Necip Fazıl, 20. yy. Türkiye’sinin 
kültür, sanat, edebiyat, tefekkür ve aksiyon 
açısından anılmaktan ziyade anlaşılması 
gereken en önemli şahsiyetlerden birisidir. 
Onu anlamak ve özümsemekle kültür 
mirasımızın çok kıymetli değerine sahip 
çıkmış olacağız.
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BEKLENEN
Ne hasta bekler sabahı,
Ne taze ölüyü mezar.
Ne de şeytan, bir günahı,
Seni beklediğim kadar.

Geçti,  istemem gelmeni,
Yokluğunda buldum seni;
Bırak vehmimde gölgeni,
Gelme, artık neye yarar? 

ŞARKIMIZ
Kırılır da bir gün bütün dişliler,
Döner şanlı şanlı çarkımız bizim.
Gökten bir el yaşlı gözleri siler,
Şenlenir evimiz, barkımız bizim.

Yokuşlar kaybolur, çıkarız düze,
Kavuşuruz sonu gelmez gündüze,
Sapan taşlarının yanında füze,
Başka âlemlerle farkımız bizim.

Kurtulur dil, tarih, ahlâk ve îmân;
Görürler, nasılmış, neymiş kahraman!
Yer ve gök su vermem dediği zaman,
Her tarlayı sular arkımız bizim.

Gideriz, nur yolu izde gideriz,
Taş bağırda, sular dizde, gideriz,
Bir gün akşam olur, biz de gideriz,
Kalır dudaklarda şarkımız bizim...
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YARDIM ETMEK
Şu alemde insan sayısı çoktur
Ama hepsinde yardımseverlik yoktur.
Her insan yardıma ihtiyaç duyar,
Yardımsever insanlar bundan tat duyar.

Elbet yardıma ihtiyaç duyabilirsin,
Tabii ki sen de yardım isteyebilirsin.
Yardım et ki muhtaca, mazluma, garibe;
İşte o zaman huzura kavuşabilirsin.

Ey insanoğlu! Şu zavallı insanlara yardım edesin ki,
Kötülükle sarılmış dünyada  paylaşılsın sevgi.
Sen Ademoğlusun, yardımsız durabilir misin?
Mayandaki iyiliği saklayabilir misin?

Haydi arkadaşlar, yapalım herkese yardım,
Dünyayı değiştirmek için olsun bu ilk adım.
Düşmez kalkmaz bir Allah, biliriz bunu;
Yardım tohumlarını ek, düştüğünde kaldırsınlar seni.

Çevremde görürsem herhangi bir ihtiyacı
Yardım edemeyince birine, içimi kaplar bir acı.
Biliyorsun ki yardım büyük bir güzellik,
Haydi yardımlaşalım, dünyada yayılsın iyilik.

Osman ÇOKACAR
Osmangazi Ali Osman Sönmez And.İ.H.L.

YARDIMA MUHTAÇ KALDIM
Muhtaçların yaşama hakkı yok mu?
Git bir sor, acaba o aç mı, tok mu?
Varlığını kaybetmiş; var mı, yok mu?
Derde derman ol; deme: Az mı, çok mu?

Bizler varız, yokuz, insanoğluyuz.
Topu topu bir avucuz: Çok muyuz?
Cömertlikte derince bir kuyuyuz,
Muhtaca yardım etmekle doluyuz.

Vicdanını dinle, doğru yolu bulursun.
Yolun o muhtaca tebessüm olsun.
El uzat ki karnı bir akşam doysun,
Gönül bahçesine bir fidan koysun.

Mahzun yüzüyle gelir, aç kapıyı;
O an nefsine sapla kör çakıyı.
Savrulan tekneye göster kıyıyı,
Deniz cömerttir, hafiflet acıyı.

Kafanı kaldır da etrafına bak,
Yardım konusunda bir nehir ol; ak.
Geleceğin olur bu şekilde pak.
“Sana yakışan bu.” öyle diyor Hakk.

Muhammed Bakır REİS
Osmangazi Ali Osman Sönmez And.İ.H.L
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i YÜZÜNCÜ YILDA
ÇANAKKALE

I. Dünya Savaşı 28 Temmuz 1914’te 
başlamış ve 11 Kasım 1918’de sona ermiştir. 
Çanakkale Cephesi, I. Dünya Savaşı 
sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu 
Yarımadası’nda Osmanlı Devleti ile İtilaf 
Devletleri arasında geçen deniz ve kara 
muharebeleridir. İtilaf Devletleri’nin amacı 
başkent İstanbul’u alarak Osmanlı Devleti’ni 
I. Dünya Savaşı’nın dışında bırakmak, henüz 
savaşa girmemiş olan Balkan Devletleri’ni 
İttifak Grubunun yanında savaşa girmelerine 
engel olmaktı. 

Çanakkale Cephesi’nde İngiliz ve Fransız 
donanmalarından oluşan İtilaf Donanması 
ilk olarak 3 Kasım 1914’te Kumkale ve 
Seddülbahir kalelerini bombalamıştır. En 

şiddetli saldırıların 
Şubat 1915 ile 18 
Mart 1915 tarihleri 
arasında olduğu 
görülür. İngiliz 
ve Fransız savaş 
gemilerinden oluşan 
ve o dönemin 
en büyük ve en 
güçlü üç filosu 
sabah saatlerinde 
Çanakkale Boğazı’na 

girmiştir. (1. Filo (İngiliz): Queen Elizabeth, 
Agamemnon, Lord Nelson, Inflexible, Triumph. 
2. Filo (İngiliz): Albion, Irresistable, Vengeance, 
Swiftsure, Majestic, Prince George, Ocean 
Cornwallis. 3. Filo (Fransız): Bouvet, Gaulois, 
Souffren, Charlemagne, Canopus.) Çok 
kısa sürede başarılı bir sonuç alıp İstanbul’a 
varacaklarını uman İtilaf Devletleri yapılan bu 
savaşlar sonrasında çok ağır kayıplar vererek 
geri çekilmek zorunda kalmışlardır.

Çanakkale Boğazı’nı denizden 

geçemeyeceğini anlayan düşman kuvvetleri 
bu kez de topraklarımıza karadan girmeyi 
denemişlerdir. Böylece İngiliz, Fransız, 
Avustralya, Yeni Zelanda ve sömürge 
ülkelerine ait Anzak adı verilen askeri güçler 
25 Nisan 1915’te General Sir İan Hamilton 
komutasında güney sahillerinden Arıburnu, 
Conkbayırı ve Anafartalar’a karadan asker 
çıkarmaya başlamışlardır.  Çanakkale’de 
5. Ordunun başında Alman Mareşal Liman 
Von Sanders vardır. Alman Generalin aldığı 
yanlış kararlar ve verdiği emirler sonrasında 
Çanakkale’de bu kadar çok kayıp verilmiştir. 

Karadan Osmanlı Devleti’nin başkentine 
yürüyebileceklerini sanan İngiliz ve Fransızlar 
beklemedikleri bir savunma ve Esat Paşa, 
Albay Halil Sami Bey ve Mustafa Kemal 
gibi komutanlarla karşılaştılar. Çanakkale 
Savaşı uzun ve çok çetin bir mücadeleye 
sebep olan ve dünya savaş tarihinde önemli 
bir yer tutan bir savaştır. 25 Nisan 1915’te 
başlayıp 9 Ocak 1916’ya kadar süren bir 
savaştır. Conkbayırı’nda düşman ilerleyişini 
süngü savaşıyla kazanan 19. Tümen 
Komutanı Kurmay Yarbay Mustafa Kemal, 
Arıburnu’nda askeri birliklerine şu emri verdi: 
“ Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi 
emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek 
zaman zarfında yerimize başka kuvvetler 
ve kumandanlar kaim olabilir.” Çanakkale 
savunmasının omurgasını oluşturan bu emirle 
askerlerine azim, sebat ve cesaret veren 
Mustafa Kemal, Arıburnu’nda büyük bir zafer 
kazandı. 

Çanakkale kara savaşlarının en önemli 
cepheleri; Kumkale, Beşige, Bolayır, 
Seddülbahir, Arıburnu, Kabatepe, Conkbayırı 
ve Anafartalar’dır. Yapılan savaşlarda 
başarısızlığa uğrayan İtilaf Devletleri 9 Ocak 
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1916’da Gelibolu Yarımadası’nı boşaltarak, geri 
çekilmek zorunda kalmışlardır. 

Uygulanan strateji ve taktikle, 
sarsılmaz bir azim ve iradeyle mücadele 
eden komutanlarımızın ve askerlerimizin 
Çanakkale’de kazanmış olduğu başarılar, 
sadece Osmanlı başkentini düşman işgalinden 
kurtarmakla kalmamış, Dünya Savaşı’nın 
akışını da değiştirmiştir. Rusya müttefikleri 
tarafından desteklenemediği için çöküş 
sürecine girerek Çarlık Rusya yıkılmış, savaş 
iki yıl daha uzamıştır. Dört yıl süren savaşta 
ağır kayıplar veren galip devletler yorgun 
ve bitap düşmüşlerdir. Çarlık 
Rusya’nın çökmesiyle de 
savaşın başında Osmanlı 
İmparatorluğu’nun geleceği 
hakkında düşündüklerini 
gerçekleştirmelerine engel 
olmuştur.

Toprak; bedeli canla 
ödenmişse, kanla yoğrulmuşsa “vatan”dır. 
Vatan dediğimiz bu toprakların da bedeli çok 
ağır ödenmiştir. Çanakkale’yi Çanakkale 
yapan, esir olmaktansa ölmeyi yeğleyen asil 
insanların ruhudur. Bu öyle bir ruhtur ki kendi 
cenaze namazını kılanların iman gücüyle 
doludur. 

Çanakkale’yi benzersiz kılan, cepheye 
gönderdiği oğluna “ya şehit ol, ya gazi” diyerek 
vatan toprağını evladının canından üstün 
tutan analardır.

Bizler şu an burada bulunabiliyorsak, 
hayatımızı rahatça devam ettirebiliyorsak, 
unutmayın ki, 15-16 yaşlardaki gençlerimizin; 
tıbbiyeli, Harbiyeli mülkiyeli binlerce 

üniversiteli gencimizin kendi hayatlarını hiç 
göz kırpmadan feda ettikleri içindir. Vatanını 
ve milletini kendi canlarından üstün tuttukları 
içindir. Bu zaferin kazanılmasında eli silah 
tutan binlerce vatan evladı görev almış, 
Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Arap’ı ile yüz bine 
yakın askerimiz şehit düşmüş binlercesi gazi 
olmuştur.

Sonuç olarak, Çanakkale Zaferiyle; savaşın 
sadece maddi güçle kazanılamayacağını; 
akıl, planlama, strateji, çabuk kavrama, 
doğru kararlar alma, inanç, vatan sevgisi, 
milli birlik, beraberlik ve dayanışma duygusu 

gibi manevi güçlerin savaşın 
kazanılmasında çok önemli rol 
oynadığını gördük. Bugün de 
aynı ruha, inanca, duyguya 
her zamankinden daha çok 
ihtiyacımız var. 

Çanakkale Zaferi, vatanın 
bütünlüğü ve milletin 

bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk 
Milletinin engelleri aşabileceğinin en güzel 
örneğidir.

Çanakkale Zaferimizin 100. Yılını 
kutladığımız bu günler (18 Mart) aynı zamanda 
Şehitleri Anma Günüdür. Temiz kanlarıyla 
sulayarak bıraktıkları bu kutsal vatan 
topraklarını bizler en kutsal emanet olarak 
görüyoruz. 

Dini uğruna, Vatanı uğruna bu mücadeleye 
katılan ordumuzun kahraman mensuplarını, 
varıyla yoğuyla onları destekleyen Türk 
ulusunu ve vatanı uğruna hayatını feda eden 
bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor ve ruhları 
şad olsun diliyorum.
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Osmangazi Belediyesi ile Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün  ortaklaşa 
düzenlediği Çanakkale gezisinde,  “Bu Cennet Vatan Uğruna Feda Olan Ecdadımızı” 
ziyaret ettik.

Çanakkale Şehitleriyle 
Buluştuk
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na
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Okulumuzda çeşitli zamanlarda sınıflar arası münazaralar ve kitap okuma yarışmaları düzenledik. 
Hedeflediğimiz sonuçlara ulaştığımız bu etkinlikler sonucunda dereceye giren öğrencilerimize 
okul-aile birliğimizin katkılarıyla, başta altın olmak üzere çeşitli hediyeler verdik.

Boş odayla yola çıkmıştık. İlk önce mobilyaları yaptırdık, sonra kitaplar ve de öğrenciler… Her şey 
onların başarısı için. Kütüphanemizin oluşturulmasında emeği geçen idareci, öğretmen (özellikle 
Hasan TAŞ) ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Okulumuz, her alanda olduğu gibi çevreye duyarlılıkta da çevresine örnek teşkil etmektedir. 
Sınıflar arası yaptığımız atık pil ve kapak toplama yarışmalarında; 5-C sınıfı atık pil toplamada, 
And.9-B sınıfı kapak toplamada birinci olmuşlardır. Öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Münazara ve Kitap 
Okuma Yarışması

Kütüphanemiz

Çevreye Duyarlılıkta Örneğiz
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Altın Nesil:  Sahab  
“Yepyeni, tertemiz, pırlanta gibi değerli, 

müstesna, hayırlı bir nesil inşa etme” gibi 
ulvî bir görevle görevlendirilen Sevgili 
Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem, 
zulüm ve baskı çağında, karanlık Orta 
Çağ’da, Cahiliyye Döneminde dikenler, 
ısırganlar ve ayrık otları arasında gerçekten 
gül gibi nezih, tertemiz, pırıl pırıl bir nesil, 
imanlı ve şuurlu bir gençlik  yetiştirmişti. 

O’nun dizi dibinde yetişen, O’nun nuruyla 
nurlanan bu örnek nesil, Hz. Ebubekir ve Hz. 
Ömer’lerin öncülüğündeki Sahabe nesli idi. 

Gerçek iman ve ihlas sahibi, gönlü 
ilim sevgisiyle dolu, cihad aşkıyla yanan, 
Rahmet Peygamberine aşık, Hakka ve 
insanlığa hizmet için can atan genç 
sahabîler; Rasûlullah gibi mükemmel bir 
eğitimciden, Kur’an gibi mükemmel bir 
kitabı, Sünnet gibi mükemmel bir hayat 
programını bir şifa iksiri gibi yudum yudum 
içmişler, insanlığa ilim, irfan ve medeniyet 
yolunu göstermişlerdir.

Şuurlu Gençliğin İdeal Örneği Mus’ab 
bin Umeyr (2)

Sahabe-i Kiram arasındaki gençlerden 
her biri müslüman gençlik için örnek ve 
rehber olacak kıvamda idi. Her biri birer 
iman kahramanı olan genç sahabîlerden 
biri olan Mus’ab bin Umeyr radyallahu 
anh, Mekke’de zulüm, haksızlık ve küfre 
başkaldıran, müslüman olduğu için 
kendisine yapılan eza ve cefaya aldırış 
etmeyen yiğit, kahraman bir delikanlı idi. 

Mus’ab b. Umeyr, Mekke’de çok sevilen, 

takdir edilen, zengin, yakışıklı, terbiyeli, 
ahlaklı ve cesur bir genç idi.

Mus’ab bin Umeyr, ailesinin ve 
çevresinin büyük baskısına rağmen imanı 
tercih etmişti. Ailesinin dayanılmaz ağır 
işkencelerinden kurtulmak için önce 
Habeşistan’a hicret etmek zorunda kalan 
Mus’ab, daha sonra Mekke’ye dönmüş, 
Birinci Akabe Biatı ardından Sevgili 
Peygamberimiz tarafından Medine halkına 
İslâmı öğretmek üzere davet ve irşad 
elemanı olarak görevlendirilmişti. 

Davası uğruna her çeşit eza ve cefaya 
göğüs geren, hak yolda şanlı bir mücadele 
sergileyen genç dava adamı Mus’ab bin 
Umeyr, diğer muhacir kardeşleri gibi çok 
sevdiği Mekke’den ayrılarak Medine’ye 
hicret etmek zorunda kalmıştı. O artık 
Medine halkına Kur’an dersi veren bir 
eğitimci, onları İslâm’a davet eden 
bir davetçi, Hak Yola çağrıda bulunan 
mükemmel bir mürşid  idi. 

Mus’ab bin Umeyr,  Medinede Kuba 
Mescidi’ne yakın Rânûna vadisinde -bugün 
Mescidü’l-Cum’a diye bilinen yerde- ilk 
Cuma namazını kıldıracak, Medine’de ilk 
Cuma hatibi olacaktır. Mus’ab, Bedir’de 
imansız öz kardeşiyle yüzyüze kılıç kılıca 
çarpışacak derecede gözünü budaktan 
esirgemeyen iman âşıkı, korkusuz bir 
mücahid olarak tarihe geçecektir.

Uhud’da İslâm ordusunun bayraktarı 
olan... Kolları kesilse bile bayrağı yere 
düşürmemeye gayret eden kahraman 
Mus’ab...  nihayet Allah yolunda şehid 

(1) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi                                
(2) Geniş bilgi için bkz: İbn Sa’d, Tabakat: 3/81; Ebu Nuaym, Hılye: 1/106; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Gabe: 4/405; Zehebî, Siyer A’lâmi’n-Nübelâ: 1/145; İbn Hacer, 
İsabe: 6/101
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(3) Ahzab: 23
(4) Darimî, Sünen: Mukaddime 32; Hakim, Müstedrek: 1/92; Beyhakî, Şüabü’l-İman: 7/271

olacaktır.
Hatta şehid edildiği zaman hem fizikî 

güzelliği, hem cihaddaki korkusuzluğu, 
hem de ahlakî duruşuyla Peygamberimiz’e 
benzetilen o genç müslüman; “Allah’a 
verdikleri sözlerinde duran ve canlarını 
Allah yoluna adayan yiğit mü’minler..” 
(3)  kervanında İslâm gençliğinin şanlı 
önderlerinden biri olacaktır. 

Örnek Kişilik.. Dinamizm.. Fedakârlık.. 
Çalışkanlık.. Cömertlik.. Güzel Ahlak.. 

Hizmet.. İlim.. Davet.. Tebliğ.. 
Cesaret.. İşte Mus’abın 
kişiliğinde örnek müslüman 
gencin özellikleri..

Davasına sonsuz bir ihlasla 
bağlanan, ülkelerden önce 
gönülleri fetheden, hayatı bir 

imtihan olarak kabul eden, Allah yolunda 
ölümü gülerek karşılayan Allah Rasûlünün 
genç sahabîleri; zalim ve diktatörlerin 
karşısında kesinlikle çekinmemiş, tehditler 
karşısında yılmamış, ölümden korkmamış ve 
işkenceler karşısında ürkmemişlerdir.

Şuurlu Genç, kaliteli manevî eğitim 
almalıdır.

Genç adam, elde ettiği ilmî seviyeyi hiçbir 
zaman yeterli görmemeli, ilim ve irfan 
yolunda son derece gayretli, hırslı(!) ve 
açgözlü(!) olmalıdır. 

İlim erbabının kendisine has bu psikolojik 
özelliği, bir hadis-i şerifte işadamının 
dünyaya doymak bilmeme şeklindeki 
psikolojik özelliği ile karşılaştırılarak 
anlatılmakta, adeta “ilmî doyumsuzluk” 
tavsiye edilmektedir: “İki kişi vardır ki 
doymak bilmez: Biri ilme talip olan.. Diğeri 
mala talip olan.. . (4)

Öğrenci öğretmeninin aynası olacağına, 
izlediği program ile hayatına yön vereceğine 
göre; önce genç neslin öğretmenleri seviyeli 
olmalı, genç neslin alacağı eğitim programı 
kaliteli olmalıdır.

Şuurlu genç, kendisini sosyal, tarihî, 
ilmî, kültürel, ahlakî ve dinî açıdan iyi 
yetiştirmelidir. Okulda istediği ölçüde 
alamadığı, bulamadığı ama mutlaka elde 
etmek zorunda olduğu ilmî ve manevî 
seviyeyi okul dışındaki özel ders, özel kurs ve 
kamplarda, gönüllü kuruluşların düzenlediği 
sohbet, konferans, seminer ve panellerde 

kazanmalıdır.
Allah için gözyaşı dökme hassasiyeti, 

gecenin bir saatini Allah’a adama arzusu, 
seccade ile gece dostluğu yapabilme 
düşüncesi, farz oruç dışında Pazartesi-
Perşembe orucu gibi Allah için nafile oruç 
tutabilme niyeti, ilim yolunda kendini 
takviye etme hedefini taşımalıdır. Dünya 
müslümanlarının acıklı ve dramatik 
durumları karşısında aciz ve çaresiz 
kalmayıp müslüman kardeşlerine duasıyla 
katkıda bulunma, bizzat maddî veya manevî 
destekle yardımcı olma gayreti genç 
adamın günlük, haftalık ve aylık çalışma 
programında mutlaka yer almalıdır.

Şuurlu genç, ahlakî değerleri ön plana 
almalıdır.

İmanlı Genç; sevgi, saygı, rahmet, 
şefkat, adalet, iyilikseverlik gibi insanı insan 
yapan evrensel manevî değerleri ön plana 
almalıdır.

Hayat felsefesi itibariyle materyalist ve 
pragmatist olarak yetiştirilen genç, istenen 
hizmeti üretemeyecek, beklenen atılımı 
yapamayacaktır. Bencil, çıkarcı, açgözlü ve 
tamahkâr kişinin çalışmaları daima yararsız, 
güdük, neticesiz ve verimsiz kalmaya 
mahkûm olacaktır.

Menfaatiyle imanı çatıştığında imanının 
sesini duyan, manevî ilke ve prensipleriyle 
maddî çıkarları çelişki teşkil ettiğinde 
manevî ölçüleri tercih eden, basit dünya 
çıkarı karşılığında dinini satmayan şuurlu 
genç, arzulanan İslâm Medeniyetinî ni 
yeniden kurmaya aday olan gençtir.

Şuurlu Genç, her konuda en güçlü ve en 
üstün olmaya çalışmalıdır. 

“Güçlü mü’minin Allah nezdinde daha 
hayırlı ve Allah’a daha sevimli olduğuna” 
inanan imanlı genç, her konuda güçlü ve 
üstün olmaya çalışmalıdır.

Günümüzde askerî ve teknolojik 
üstünlük sahibi olan süper güçlerin dünya 
hakimiyetini elinde tuttuğunu, emperyalist 
emelleriyle İslâm Alemini inim inim 
inlettiğini gören genç adam; hem yumruğu, 
hem beyni ile güçlü olmalı, hem ahlakî ve 
manevî, hem de ilmî ve teknolojik açıdan 
en üstün seviyeyi yakalamalı, maddeten 
ve manen “en güçlü” olma hedefini 
taşımalıdır. Bulunduğu alanda zirveye 

Şuurlu Genç, her 
konuda en güçlü ve 

en üstün olmaya 
çalışmalıdır.
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erişmeyi hedeflemeli, bunun yanında kulluk 
görevlerini kesinlikle ihmal etmemelidir.

Kesinlikle satın alınamayan, çirkin 
emeller için kullanılamayan, fitne ve fesada 
alet olmayan, terör ve anarşiye figüran 
olmayan, asla tahriklere kapılmayan, temel 
ilkeler planında değişmeyen, rüzgâra göre 
yön değiştirmeyen şuurlu genç beklenen 
gençtir.

Gelişime açık ama olumsuz  değişime 
kapalı olan, mesleğinde ve alanında başarılı 
olan, ülke insanını ve dünya müslümanlarını 
şefkatle kucaklayan, İslâm davasını 
gönülden seven, İslâm kardeşliğine gönül 
veren, İslâmî duruş sergileyen, karakterli ve 
kişilikli genç adam; günümüz toplumunda 
aranan gençtir.

Şuurlu Genç, genç kardeşlerinin 
sorunlarıyla yakından ilgilenmelidir. 

Genç Sahabîlerin Sevgili 
Peygamberinden aldığı manevî aşı gibi; 

genç kardeşimizin gerçek ilim ve maneviyat 
erbabından güçlü dozda manevî aşı 
alabilmesi çok önemlidir.

Genç kardeşimizin; ilmî ve ruhanî yapısı 
güçlü olan ehil eğitimcilerden alacağı 
manevî aşı, onu her çeşit tehlikeli, bulaşıcı 
ideolojilere karşı koruyacak, her çeşit 
manevî mikroba karşı ona bağışıklık 
kazandıracaktır.

Şuurlu Genç, günümüzün olumsuz 
şartlarında erimek şöyle dursun; manen 
erimeye ve dejenere olmaya yüz tutan, 
çaresizlik ve çözümsüzlük içerisinde 

kıvranan, intihar eğilimi veya psikolojik 
bunalım yaşayan genç arkadaşlarını 
kurtarma azim ve kararlığı taşımalıdır. 

Genç adam, gönül kazanma ve yürek 
fethetme görevini en tatlı dille ve en güzel 
metotla yerine getirmelidir.

Günümüzdeki imanlı, idealist, şuurlu 
gençleri sevgi ile selamlıyorum.

Genç Sahabîler, Efendimiz (s.a.v)’den 
aldıkları maneviyat dersi ile insanlığa 
en güzel dersi verdiler. Onlar kurdukları 
Takva Medeniyeti’ni kıtalardan kıtalara 
ulaştırdılar. Zira onlara Hz. Peygamber 
(s.a.v) tarafından hayata gerçek anlamını 
veren müstesna bir sevgi ve rahmet bakışı, 
iman ve ahlak duygusu, insan, emek ve 
zamana değer verme anlayışı, Allahın 
kullarına Hak Rızası için hizmet etme 
düşüncesi gibi “Nebevî Ölçüler”  aşılanmıştı.

Bugün... -Allah’a hamd olsun- kendisine 
Hz. Hasan’ları, Hz. Hüseyin’leri, Ammar’ları, 
Bilâl’leri, Muaz’ları, Mus’abları, Üsame’leri 
örnek alan imanlı ve şuurlu gençliğimiz, 
önüne konan bütün engellere rağmen çığ 
gibi büyümekte, sorumluluğunu ve görevini 
müdrik olarak hayata iman damgasını 
vurmaya hazırlanmaktadır.

Hz. Fatıma’ları, Hz. Aişe’leri, Nesibe’leri, 
Rumeysa’ları kendilerine örnek alan genç 
kızlarımız ilim, irfan, fazilet, iffet ve şahsiyet 
abideleri olarak  bu kutlu davayı bir sonraki 
nesle izzet ve şerefle ulaştıracaklardır 
Allah’ın yardımıyla.   

Gözlerimizin nuru ve sürûru, 
gönüllerimizin aydınlığı olacak genç nesil, 
dünya ve ahiret mutluluğuna vesile olan 
nesildir. İslâm toplumunda tertemiz bir 
fıtratla –yani İslâmî hakikatleri kabul 
etme eğiliminde olarak- dünyaya geldiği 
kabul edilen yeni nesil, bu temiz fıtratı 
bozulmadan manevî değerlerle yetişecek, 
helâl lokma ve İslâmî terbiye ile eğitim 
alacak,e Kitabımızın ifadesiyle “gözlerimizin 
nuru” olacaktır Allah’ın izniyle.

Liseli-İmam Hatipli, imanlı, şuurlu, 
idealist gençleri sevgi ile selamlıyorum. 
Rabbim önünüzü, yolunuzu, alnınızı açık; 
çalışmalarınızı hayırlı ve başarılı eylesin.ay
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Anadolu’nun
Manevi Kandilleri
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“Anadolu’nun Manevi Kandilleri” projesi 

kapsamında, Osmangazi Ali Osman 

Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak 

Anadolu’muzun güzide illeri arasında 

bulunan Konya, Edirne, İstanbul ve 

Çanakkale illerimize okulumuz öğrencileri ile 

yıl içinde ziyaretler yaptık. Buralarda yatan 

ecdadın torunları olarak, bir kandil misali 

saçtıkları ışıklarıyla her daim yolumuzu 

aydınlatan Anadolu’nun şahs-ı manevi 

önderlerini yakından tanıma ve anlama 

fırsatı elde ettik.

Bu proje ile öğrencilerimizin, Anadolu’nun 

Manevi Kandilleri’nin geçmişte bu 

coğrafyada yaşadıklarını ve bizimle birlikte 

manen var olduklarını fark etmeleri, bu 

önderlerin fikirlerini tanımaları, bu fikirleri 

içselleştirmeleri ve hayatlarında model 

alarak pratiğe geçirme fırsatı bulmalarını 

sağlamayı amaçladık. Bu kazanımı 

gerçekleştirmek için manevi önderleri 

ziyaret ederek bu atmosferde milli ve 

manevi değerlerimizin de öngördüğü erdemli 

insan olmaya giden yolda bir adım attık. 
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OKUL

Okulun ilk başlarında kavga ederdim çokça.
Zamanımı kötü kullanır, dalaşırdım hocalarımla.
Çok uyarırlardı beni ilk dönem başlarında,
En çok hakkını yediğim kişi Berrin Hoca.

Babam yurda yazılmamı istedi, belki düzelirsin dedi.
Hocalara söyledim, hepsi  iyi olur,  dedi.
Müdür bey sürekli uyardı, nasihat etti,
Karnem elime geldi, iyi kötü birinci dönem bitti.

Tatilde babam sevgisini ve şefkatini gösterdi,
Kalıbının adamı ol, sevdir kendini dedi.
Anlaşmayı yaptık, babam hediyemi verdi,
Bütün davranışlarım bir anda düzeldi.

Okula geldim, sıramı değiştirdim.
Hocalarımın gözüne girdim, kendimi sevdirdim.
Önceden ne kadar da yanlışlar yapmışım!
Hakkını yediğim hocanın şu an gözdesiyim.

CANIMIN CANANI
PEYGAMBERİM

571’de doğdu,
Cihanı sevince boğdu.
Gariplerin umudu oldu,
Canımın cananı Peygamberim.

Ümmeti dedi her daim,
Allah’ın elçisi oldu.
Dünya O’nun nuruyla doldu,
Canımın cananı Peygamberim.

Yüzüne taşlar atıldı,
Ayağına dikenler batırıldı,
Üzerine işkembe konuldu,
Canımın cananı Peygamberim.

Ahlakıyla önder,
Takvasıyla lider,
Kur’an’ıyla beraber
Canımın cananı Peygamberim.

Gözüm sana amil,
Kulağım sana kadir,
Gönlüm sana dair,
Canımın cananı Peygamberim.

Ey Allah’ın Nebisi,
Ey Allah’ın elçisi,
Canım sana kurban olsun
Canımın cananı Peygamberim.

Mustafa EMİROĞLU
9/B

Ali Murteza UTKU 
7/B
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Yazılımın günümüzdeki önemini belirten pek 
çok makale yayınlandı, belki de yüzlerce 
hatta binlerce kitap basıldı ve yine konunun 
uzmanları tarafından binlerce panel yapıldı. 
Bilişim dünyasında yazılım ile ilgili olayı 
rakamlara vurmaya kalktığımızda bir arabada 
bile 50 milyon, basit bir cep telefonunda 15 
milyon komut satırı bulunduğunu düşünürsek 
işin önemini ve geleceğini az çok hayal 
edebiliriz. Bundan başka tüm elektronik 
cihazlarımızda bulunan transistörlerden 
(geçirgeç) dünyada kişi başına 1 milyar 
düşüyor olması sizi de benim gibi dehşete 
düşürüyor mu? Her gün dünyada 50 
petabyte(50 milyon kere bir gigabyte) yeni 
bilgi üretildiğini düşürsek yeni doğan bir 
bebeğin nasıl bir dünyada gözlerini açtığını 
hayal etmek güç değil. Aslına bakarsanız 
her on yıl bir diğerinden yüzyıllar kadar 
farklı. Düşünün sizin yerinize yorumlayan 
kameralar, size en yakın otoparkı gösteren cep 
telefonları, yıllardır görüşemediğiniz çocukluk 
arkadaşlarınızı özel dedektifleri aratmayacak 
bir şekilde bulup çıkaran ve bunu ücretsiz 
yapan web portalları, uydu görüntüleri, sosyal 
platformlar. 
Yazılımın, üretim maliyetlerinin düşmesindeki 
ve verimin artmasındaki payı da 
yadsınamayacak düzeyde. Boeing firması, 
767 uçağını tasarlarken 75 rüzgâr kanalı 
kullandı. Ancak 787 uçağı tasarlanırken hiç 
rüzgâr kanalı inşa etmedi ve sadece bilgisayar 
yazılımı kullanarak sanal rüzgâr kanalları 
ile testlerini gerçekleştirdi. Böylece, rüzgâr 
kanalının üretim maliyetinden kurtulmak 
mümkün oldu. Bu kanalların ciddi ortak 
özellikler gösterdiği de hesaba katılırsa, 
yazılım ile geliştirilmeleri ciddi kazançlar 
getirebilmektedir. Tüm bu gelişmeler ve 

kazançlar yazılım sayesinde mümkün oluyor. 
Yazılımın sektörünün pazar payına ve 
ülkemizin  bu  pazardaki yerini görmek için 
yukarıdaki  Avrupa Ülkelerinin Yazılım Sektörü 
Pazar Payı Tablosuna bakalım. Gerçi mevcut 
durum sizi de üzebilir.
Aslına bakılırsa her şey ne kadar da iyi 
gidiyor ne kadar doğru adımlar atılıyordu 
yerli yazılım geliştirilmesi konusunda. 
Tamamen bize ait olacak, dünya da adından 
söz ettirecek, öğrenilmesi ve geliştirilmesi 
kolay, uygulanabilir, kâr amacı gütmeyen. 
Pardus’ tan bahsediyorum. Milli işletim 
sistemi projemiz. Savaşın sadece topla 
tüfekle kazanılamayacağını hepimiz 
biliyoruz. Ülkemizin ayakları üstünde 
dimdik durmasını sağlayacak %100 yerli 
yazılımlara ihtiyacı olduğu şu günlerde 
maalesef Pardus Projesi sonlandırıldı. Bunun 
bizi yıldırmaması gerekiyor. Adı ne olursa 
olsun buradaki verilmesi gereken karar 
şuna varıyor: İsmimizin “tasarlanmıştır” 
mı “birleştirilmiştir” mi eylemlerinin önüne 
gelmesini istiyoruz? Sonu olmayan kısır 
tartışmalara kendimizi hapsetmek yerine 
beyin gücümüzü muhafaza etmenin yollarını 
aramalı, işimizi en kaliteli şekilde yapmaya 
odaklanmalı ve öz kaynaklarımızın bizi 
destekleyebildiği alanlarda teknoloji üretimine 
yatırım yapmalıyız. Bu çok mümkün. Hiç de 
azımsanmayacak kaynakların aktarıldığı 
alanlar Türkiye’de mevcut. Gerekli olan bu 
kaynakları ve çabayı organize edecek bir 
ulusal yazılım politikasının masaya yatırılması. 
“Türkiye’de tasarlanmıştır” demek için hiç 
de geç kalmış değiliz. Bizlere bu imkanları 
sağlamak adına canlarını ve kanlarını akıtan 
şehit ve gazilerimize bunu borçlu değil miyiz?

Avrupa Ülkeleri Arasında
Yazılım Sektörü Pazar Payı
Almanya 27 Milyar $
İngiltere 26 Milyar $
Fransa  20 Milyar $
Hollanda 9 Milyar $
İtalya  8 Milyar $
Belçika  2 Milyar $
Türkiye  0.77 Milyar $
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İnce bir ipe yan yana dizilmiş 33 ya da 99 boncuk 
tanesinden öte bir anlam taşıyan tesbih, hem İslami 
ibadetin bir parçası, hem kültürel bir motif hem de 
estetik özellikleriyle çok özel bir aksesuardır 

Birçoğumuzun bütün gün bazılarımızın da sadece 
namaz sonlarında ellerimizde bulundurduğumuz 
tesbih, Allah’ı tazim etme manasındadır.

Kimisi bir dua ve yaratıcıyı zikretme aracı olarak 
kullanıyor bazısı delikanlılığın ve külhanbeyliğin 
simgesi olarak görüyor, kimisi stres atma aracı olarak 
kullanırken, kimisi de belli başlı özellikleriyle kıymetli 
bir aksesuar ve koleksiyon parçası olarak kabul ediyor.  
Anlamı simgesi ve değeri değişse de değişmeyen 
gerçek şu ki; tesbih  yüzyıllardır hayatımızda…

Çeşitli malzemelerden yapılan tesbihteki küme 
sayısı 33, 99, 500 veya 1000 olabilir. 500 ve 1000’lik 
tesbihler daha ziyade tekkelerde zikirde kullanılır. 
Bazen de tekke şeyhleri, hastalarla bir muradı 
olanları iyileşmeleri veya muratlarının olması için bu 
tesbihlerin içinden geçirirler

Huzur veren, rahatlatan, can sıkıntısını alan boş 
kalmayı sevmeyen ellerin aracıdır. Bu amaçlı 
kullanımlarda 33’lük tesbih kullanılsa da 19’luk 
tesbihlere de rastlanır ki bunlar maskot tesbih 
olarak bilinir. Hatta dini özellik taşımaması için 
tane sayısı özellikle düşürülür. Aslen maskot 
tesbih tanımı Budizm’de  kullanılmaktadır. 
Türkiye’deki maskot diye tanımlanan tesbihler 
ise aslında efe, ağa tesbihleri olarak bilinir. 

İslam’da maskot tesbih anlayışı yoktur
Tesbih öyle rastgele artistlik olsun diye taşınmaz. 

Tesbihi bilinçli kullanmak lazım. Bütün tesbihlerin 
sakinleştirici stres giderici özellikleri vardır; ama 
bunun yanında yapıldığı malzemeye göre her birinin 
farklı özellikleri ayrı ayrı faydaları da vardır.Yazın 
soğuk, kışın sıcak tutan Necef olarak adlandırılan taş, 
dokundukça koku yayan fosil ürün kehribar gibi.

• Kehribar tesbihi ateş düşürücü bir özelliğe 
sahiptir. Vücuttaki mantarı yok ediyor, depresyonu 
önlüyor. Eski zamanlarda başı ağrıyanlar veya guatr 
hastalığı olanlar bunu kolye olarak kullanırlarmış.

• Kuka tesbihi, hammaddesi Hindistan cevizi gibi 
olan yabani bir çekirdektir. Osmanlı zamanında 
hekimlerin kullanmış olduğu bir tesbihtir. Bu tesbihin 
özelliği ise ilk alındığında açık bir renktir, kullandıkça 
koyu kahverengi haline gelir. Eldeki bakteri ve 
terlemeyi yok eder. Osmanlı zamanında sarayın bazı 
bölümlerine bu tesbih olmadan kimseyi almazlarmış. 
Tam bir stres tesbihidir. Çok sağlam tesbihtir. 

• Pelesenk  tesbihi avucumuzun içine alıp 
ovaladığımız zaman güzel bir koku yayar. Belli bir 

zaman sonra hem kendi kokusunu yayar hem de 
kullanan kişinin teninin kokusunu yaymaya başlar.

• Mor yakut da denilen Ametist taşının eski 
zamanlarda sarhoşluğu azaltan taş olarak bilinir. 
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, migrene iyi geliyor.

• Kaplan gözü taşı da migren ve baş ağrısını 
azaltma özelliği vardır.

• Akik tesbihi stres gideriyor ve insanı hazır cevap 
yapıyor.

• Kristal tesbihi enerji veriyor.
• Kayakristali tesbihi  yazın ele serinlik veriyor 

kışın ile ısı.
• Necef tesbihi baş ağrısı ve migren ağrılarına iyi 

geliyor.
• Hematit tesbihi kan dolaşımını hızlandırıyor.
• Malakit tesbihi sırt ağrılarına ve kramplara iyi 

geliyor.
• Pembe kuvartz tesbihi iç huzuru sağlıyor ruhu 

güzelleştiriyor.
• Turkuaz tesbihi sakinlik, huzur ve mutluluk 

veriyor. Nazara karşı koruduğuna inanılıyor.
• Firuze tesbihi bağışıklık sistemini güçlendiriyor 

migrene iyi geliyor.
• Safir tesbih hücreleri gençleştiriyor.
• Granat tesbihi kanı temizliyor.
• Lapis tesbihi mideyi rahatlatıyor uykusuzluğu 

gideriyor.
Üzerinde bir mana; dua yükü, gözyaşı ve ter yoksa, 

tesbihin o vakit değeri de yoktur. İsterse kuka gibi 
ahşap; oltu taşı, isterse altın–gümüş gibi metal; isterse 
inci-mercan gibi doğal; isterse kehribar–katalin gibi 
reçine; isterse bufalo boynuzu yahut fildişi gibi kemik 
olsun… Mana olmadan, zikir olmadan tesbihin değeri 
de olmaz. Yahut olmamalıdır… Ve eğer olursa da o 
zaman tesbihten değil; aksesuardan sayılmalıdır

Günümüzde fabrikalarda enjeksiyon makinelerinde 
üretilen plastik tesbihler ise hastalık yayıyor. 
Estetikten yoksun, ucuz, iki üç liraya satılan bu 
tesbihlerin kansorejen maddeler taşıdığı ,elde 
elektriklenmeye ve egzamaya yol açtığı söyleniyor. 
Bugün camilerimizde ve gençlerimizin elindeki 
tesbihlerin çoğu Çin malı. Bunlara tesbih bile 
diyemeyiz, ucuz plastikten imal edilmiş zevksiz 
,estetikten uzak şeyler.

Tesbih Türkiye’de dini amacın dışında başka 
amaçlarla da kullanılmaktadır. Kabadayı kültüründeki 
külhanbeyi tiplerin en önemli aksesuarlarından 
birisidir. Elde çevrilişi külhanbeyi için semboldür.  
Çiçek Abbas filminde İlyas Salman’ın Şener Şen’e 
özenerek tesbih çekmesi eşliğinde sergilediği artistik 
hareketleri bugün de çevremizde görüyoruz. Zaman 
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Tesbih Adabı
ve Kültürü

Dervişin 
dilinden zikir; 

elinden tesbih 
eksik olmaz… 
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zaman vites koluna dolanmış halde, 
filmlerde kabadayıların elinde veya 
gençlerde delikanlılığın simgesi olarak  
görülen tesbihi bir oyuncak veya el 
alışkanlığı olarak kullananlara veya 
çeşitli figürler meydana getirerek dolaşanlara hatta 
tuttukları futbol takımının renklerine göre yapılmış 
tesbihleri çekenlere sıkça rastlıyoruz. Bu amaçla 
tesbihi kullananlar daha çok can sıkıntısını gidermek 
için rahatlama aracı ve el alışkanlığı olarak kullanılıyor. 
Bazıları da tesbihi elin sakızı olarak görüyor. Aslında 
tesbih elin sakızından daha çok insanın gönlünün 
terennümüdür. Bazen sabır, bazen de şükür olur dolanır 
hem ele hem de dile. İnceliklerini bilen öyle her tesbihi 
yakıştırmaz kendisine, sanat arar, ayrıntıları işçiliğinde, 
zarafetinde, malzemesinde yakalar. Tesbihi elde 
sallamaz adeta onunla meşk eder, ruhunu dinlendirir. 
Tesbihi birisine verirken birisinden alırken, tutarken 
veya çekerken belli bir edep ve adaba uyar. Tesbih 
adabının herkes tarafından bilinmeyen görgü kuralları 
hakkında Deniz Gürsoy’un, Tesbih Parmak Uçlarındaki 
Huzur adlı kitabından alınmış güzel bir yazı paylaşmak 
istiyorum:

“Tesbih, ipe dizilmiş 33 tane boncuktan çok ötede 
bir anlayışı ifade ettiğinden, taşıması, çekmesi, bir 
başkasına verilmesi, alınması derin bir görgü gerektiren 
bir objedir. Tesbih adabında cepten çıkarılıp çekilmeye 
başlanmaz.  Cepten çıkarılan tesbihin imamesi sol elin 
avcu içerisinde tutulur ve sağ elle tesbih sıvazlanır. 
Sağ elle sıvazlanırken bittiği yerden tutulur sol elle 
imameye doğru sıvazlanır. Bu tesbihi sevmenin bir 
göstergesidir. Birkaç kez yinelenir. Sonrasında usulca 
çekmeye başlanır.

Bir başkasına verirken iki el tesbihin altına yastık 
yapılarak, vermekten öte sunulur. Karşı taraf da 
tesbihi aynı özenle iki eliyle alır ve tesbihi az önce 
anlattığım gibi önce bir sever sonra çekmeye başlar. 
Bir başkasından tesbihini istemenin yolu “hacı iki de 
biz sallayalım şunu” şeklinde değildir. “Biraz da ben 
dolaşayım” denir. Tesbih esasında çekilmez, ruh ve 
beden tesbihin üzerinde dolaşır. Bunu hissederek istenir 
ve hissedene verilir.

Tesbihin ustasının üzerindeki emeği helal edilir. 
Çünkü gerçek anlamda sözünü ettiğimiz tesbih, 
fabrikasyon, plastik tesbihler değil. Genelde kemane 
tezgahlarda yapılan ve hammaddesi Afrika’nın 
zehirli ağaçları olan tesbihler. Dolayısıyla pek çok 
tesbih ustası bu zehirli ağaçların talaşını solumaktan 
erken yaşta vefat eder ve yine pek çok tesbih ustası 
zehirleneceğini bile bile tesbih yapmaya devam eder.

Tesbih genelde yılan ağacı, öd ağacı, ateş ağacı, 
sandal ağacı gibi ağaçlardan yapılsa da en değerli 
malzemesi kehribar denen çam reçinesinin fosilleşmiş 
halidir. Bunun dışında en önemli malzemelerden biri 
de mamut dişidir. Kehribar ve mamut dişi genelde 
Rusya’da bulunan malzemeler olduğundan, Sovyetlerin 
dağılışının ardından Türkiye’ye bol bol getirtilmiştir. 
Mamut ve kehribar gibi az bulunan malzemelerin yanı 
sıra has tesbihler gergedan boynuzu ile kaplumbağa 

kabuğundan yapılır. Tesbih yapmak için gergedan 
vurmak ya da kaplumbağa katletmek elbette 

caiz sayılmaz. Ancak gergedan 
boynuzundan yapılmış bir tesbihin 

gergedanı, kaplumbağayı ya 
da mamutu tesbihte 

yaşattığına 
inanılır. 

Belki de 

milyonlarca yıl önce ölmüş bir hayvan, 
Allah ve kul arasında yaşamına devam 
eder. Sonuçta tesbihe saygı duymanın en 
büyük gerekçelerini sıralayacak olursak, 
Allah ve kul arasında bir köprü, uğruna 

ölen bir usta ve tesbihte var olan bir canlı, tesbihin 
yalnızca erbabının kullanabileceği ağırlıkta olduğunun 
göstergesidir.”

Tesbih geçmiş dönemlerde onu kullananın da 
kimliğini anlatan bir şeydi.  Her bir tesbihin imamesi, 
durağı, tepeliği, pulu, kamçısı birbirinden farklıdır. 
Bazı imamelerde kişinin mesleğinin ipuçları gizlidir. Bir 
demircinin tesbihi, bir kuyumcunun tesbihi, ulemadan 
okumuş, yazmış bir insanın tesbihi farklıydı. İnsanı 
elindeki tesbihten tanıyabilirdiniz.

Osmanlı’da ,hatta doğuda yakın zamana kadar, 
kız isteme merasimlerinde itibarlı bir kimsenin kendi 
gidemediği vakit tesbihini göndermesinin; ben bu kişiye 
kefilim kızını verin anlamına geliyordu. Ayrıca evden 
değerli bir eşya; örneğin para veya kıymetli bir şey 
getirilecek ise birine kendi tesbihi verilir git eve şunu 
al gel denirdi. Evin hanımı kocasının tesbihini görünce 
istediğini verir ve gönderirdi.

Onun yanında babalar sünnet olan evlatlarına 
Anadolu’nun bazı yerlerinde tabanca, ama çoğu 
yerinde tabancanın yanında çakı ve vazgeçilmez olarak 
tesbih hediye ederlerdi. Tesbih çok önemli bir simge, 
hatıra olarak babadan oğla geçen önemli bir nesneydi. 

Tesbihle ilgili olarak çeşitli menkıbeler de ileri 
sunulmuştur. Bunlardan en yaygın olanı Veysel 
Karani’ye atfedilerek anlatılandır. Hadiseye göre Veysel 
Karani, Yemen’den Hz. Peygamber’i ziyarete gider; 
ancak kendisini bulamayınca çok üzülür bunun üzerine 
Peygamber Efendimiz’in Uhud Savaşı’nda kırılmış olan 
dişi verilir. Bu arada kendi dişlerinin hepsini de çektirip 
ipe dizer böylece ilk tesbihin ortaya çıktığı varsayılır. 
Bundan dolayı Veysel Karani tesbihçilerin piri sayılır. 

Bir başka menkıbede ise; günün birinde bir derviş, 
bir kucak dolusu elmayla bayırları aşan bir genç kıza 
rastlamış. “Nereye gidersin? Ne doldurdun kucağına?” 
diye sormuş derviş.

Uzak bir tarlayı işaret etmiş kız. “Sevdiğim çalışıyor 
orada. Ona elma götürüyorum.”

“Kaç tane?” diye soruvermiş birden derviş
Kız durmuş ve şaşkın şaşkın demiş ki:  “İnsan 

sevdiğine götürdüğü şeyi sayar mı hiç?”
Usulca koparıvermiş elindeki tesbihin ipini derviş…
Dervişin dilinden zikir; elinden tesbih eksik olmaz… 

Çünkü tesbih, Hakk Teâlâ’yı zikridir. Tesbih bir zikir 
vasıtasıdır.

Ümit Yaşar OĞUZCAN’ın “Tesbih” isimli şiirinde 
dağılıveren tesbihler ise tıpkı kaybolan ümitler gibi 
kullanılmış. Ya sabır diyerek çekilen teşbihler… Bazen 
farkında olmadan o kadar sert çekilir ki koparak 
dağılıverir.

Sonuç olarak elimizin boş olmasından hoşlanmayan 
bir kültürümüz var. Yakın zamanlara kadar tesbihi, 
şimdilerde ise cep telefonunu tercih ediyoruz. 
Çocuklarımıza tesbihi anlatırken külhanbey olarak 
kullanımını değil de taşların her birinin özelliğini anlatıp 
koleksiyonları hakkında haberdar etmeliyiz. Zamanı 
boşa harcayarak değil de bilgiyle doldurarak ruhumuzu 
dinlendirerek kullanabilmesini öğretmeliyiz.

Neticede “tesbih çekmek” insanı bulunduğu 
boyuttan çok daha ötelere götürür. İnsana diyor ki, 
“Nerede olursanız olun kalbinizin tesbihini yanınızda 
götürün. Yüce olan tek Yaratıcı’yı her an anın. Huzur 
bulun, huzurla kalın.

Tesbih, Hakk 
Teâlâ’yı zikridir. 
Tesbih bir zikir 

vasıtasıdır.
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31 Ocak 2007 günü, AB okul projesi 
toplantısı için yollara düştük. İçimizde yurt 
dışına ilk kez çıkmanın heyecanıyla  Türk 
öğretmenlerini ve Türkiye’yi temsil etmenin 
coşkusu vardı. Gideceğimiz yer Galler’in 
ikinci büyük kenti olan  Swansea’ ydı (Kendi 
dillerinde Abertawe).

Yerel saatle 12.00’ da Londra Stanstet  
Havaalanı’na indik. İlk olarak dikkatimizi  
trafik ve çevre  düzeni çekti. İnsanlar 
arasındaki toplumsal disiplin bu ülkelerde 
önemli derecede gelişmiş. Bir saatlik 
yolculuğun ardından Londra’ya -yani güneş 
batmayan imparatorluğun başkentine- 
ulaştık. Tarihî ve siyasi misyonunu hiçbir 
zaman kaybetmeyen bir şehir Londra. Tarihî 
binaları, Bigben Saat Kulesi, Thames Nehri, 
Buckingham Sarayı, dünyanın ilk metrosu, 
devasa London Eyes( Londra Gözleri) 
insanı kendilerine hayran bıraktırıyordu. 
Londra’daki ancak bir gün kalabildik. Ertesi 
gün Alman öğretmen arkadaşlarımızla  
Swansea’ye gitmek üzere tren istasyonuna 
gittik. Büyük Britanya’da ulaşım çoğunlukla 
trenle temin ediliyor. Bu, insanlar için büyük 
bir rahatlık.

Akşam vakti bizi istasyonda karşılayan 
Galli öğretmen arkadaşımız Dyfrig oldu. 
İlk kez karşılaşmamıza rağmen bize, 
oldukça sıcak davrandı. Swansea akşamı 
biraz kasvetliydi. Bu sıcak karşılama 
bizleri ferahlattı ve bu ortam, akşam 
ev partisinde de devam etti. Evin içinde 
dünya öğretmenler zirvesini andıran bir 
etkinlik vardı. Türkiye’ den , İtalya’dan, 
Almanya’dan , İngiltere’den ,Hindistan’dan 
ve Galler’den değerli öğretmen arkadaşlar 
vardı. Çek düşünürü Comenius hedefine 
ulaşmıştı. Barışın eğitimle geleceğine 
inanan Comenius bunu görmedi; ama 
düşüncelerinin ne kadar doğru olduğunu 
ispatlamış oldu. Yorucu günün ardından 
otelimize yerleştik.

Swansea, okyanus kenarında şirin bir 
kent. Dünyaca tanınan ünlü yıldızların kenti. 
Catherine Zeta Jones, John Toschak, Dylan 
Thomas bunlardan en çok tanınanları.
Galler’in ikinci büyük kenti. Galler (Kelt 
dilinde Cymru), Birleşik Krallığı oluşturan 
dört ülkeden biri. Ertesi gün toplantımızı ve 
okul gezimizi gerçekleştirmek üzere okula  
hareket ettik. Okulda bizleri öğrenciler 
ve öğretmenler karşıladı.Bir öğrenciden 
duyduğumuz “merhaba” sözcüğü, sıcakkanlı 
Gal insanına olan sevgimizi bir kat daha 
arttırdı. Ziyaret ettiğimiz okul, 470 
öğrenciye sahip,  3-11 yaşları arasındaki 
çocukların eğitim gördüğü bir yapıydı.
Tek katlı ve  geniş bir alana kurulmuş, tam 
gün eğitim veren bir okul. Okul ziyaretinde  
okul-veli-idari yöneticiler kaynaşmasına 
tanık olduk. Bu kaynaşma sayesinde okulun 
problemleri yok denecek kadar azalmış. 
Okulda iki dilde eğitim verilmekte: Keltçe ve 
İngilizce. Keltçe, Gallilerin ana dili. Ağırlık 
da bu dilde. Avrupa’nın koruma altında olan 
dillerinden biri. Ana dillerini genç nesillere 
öğretebilmek ve devam ettirebilmek için 
büyük çaba gösteriyorlar. Gallerdeki eğitim 
sistemi iki temele dayanıyor: Davranışları 
geliştirme ve yetenekleri keşfetme. 
Öğrencilere müzik, görsel sanatlar, spor 
branşlarında yoğun bir eğitim veriliyor. 
Öğrencilerin sergilemiş olduğu konser ve 
halk dansları bizlere eğlenceli dakikalar 
yaşattı.Öğretmenler ve velilerle yediğimiz 
öğle yemeğinin ardından Alman müdür 
Gerd Beyin önderliğinde , piyano eşliğinde 
hep beraber seslendirdiğimiz melodiler, bu 
gezinin unutulmaz anlarından biriydi.

Galler’de karşılaştığımız en büyük sürpriz, 
akşam bütün öğretmenlerle katıldığımız 
Galler-İrlanda rugby milli maçı oldu. 
Yaşamımızda ilk kez gördüğümüz bu spor 
müsabakasını büyük bir hayranlıkla izledik. 
Stat hoparlöründen yapılan anons bizleri ay
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Atlantik’in Kenarında Bir Yer

bir kez daha mutlu etti. Stat hoparlöründen 
maç öncesi projeyle ilgili bilgi verildi ve “şu 
an aramızda bulunun ortaklarımız” diye 
devam etti. Anonsta Bolu’nun ve ülkemizin 
ilk sırada bulunması bizleri gururlandırdı. 

Bir sonraki gün gezi programımızda Big 
Pit( Maden Müzesi) ve St. Fagan Kalesi 
vardı. Big Pit ,Gal ulusunun üzerinde önemle 
titrediği bir müze. Burası dünyanın en 
kaliteli kömürünün çıktığı bir maden ocağı. 
Evet, yanlış duymadınız bir kömür madeni. 
Bu madeni Galliler ulusal bir park haline 
getirmişler ve insanlarına burayı gezdirerek 
önemini kavratmaya çalışıyorlar.Biz de bu 
fırsattan istifade edip madenin derinliklerine 
indik.İlk defa bir maden ocağını geziyorduk. 
Yüzlerce metre yerin altında insanların 
nasıl geçim savaşı verdiklerini az da olsa 
yaşamaya çalıştık.St. Fagan Kalesi’ni 

gezdikten sonra Swansea’nin batısında 
yer alan Mumbles  Kasabası’na gittik. 
Mumbles önemli bir turizm merkezi. Atlantik 
Okyanusu’nun kenarında muhteşem bir 
yer.Özellikle yaz mevsiminde burası çok 
kalabalık oluyormuş. Ayrıca dünyaca ünlü 
yıldızların yazlık evlerinin olduğu bir yer. 

Son akşam, Galli ortak okulumuzun bizim 
için vermiş olduğu parti muhteşemdi. Galli 
müdür Dyfrig’in de yer aldığı müzik grubu 
“Catsgam”ın vermiş olduğu konserle  herkes  
eğlendi. Artık vedalaşma zamanı gelmişti. 
Karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından şu 
cümlenin bu geziyi özetlediğini söyleyebiliriz:

“Bizler gidiyoruz ; ama kalbimiz 
Swansea’da kaldı.”

Teşekkürler Dyfrig, teşekkürler Galler’in 
sıcak insanları!
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Depremler ve doğal afetler hiç istenmese de 
özellikle ülkemizde hayatta karşılaşılabilecek 
durumlardır. Çünkü şehirlerde nüfus artışıyla 
beraber yerleşim zorunlulukları sağlıklı 
şehirleşme kurallarının zamanla ihmal 
edilmesine,önemsenmemesine ve görmezden 
gelinmesine neden  olmuştur. Dere yatakları, 
verimli ovalar ve deprem fay hatları imara 
açılmış,konut,sanayi alanı,yol,köprü ve 
okullar gibi kamu yatırımlarının birçoğu 
kontrolsüz,denetimsiz şekilde inşaatları 
tamamlanmıştır. Bu konuda en belirgin 
örnekler Kocaeli,Sakarya İstanbul ve Bursa 
gibi yerleşim merkezlerimizdir.Bursa’mız 
bu konuda hassas bir noktadadır.Kayıtlara 
göre 1855 yılından beri ilimiz merkezli bir 
deprem yaşanmamıştır.Bursa’da bu büyük 
depremin büyük bir hasar oluşturduğu 
Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osmangazi ve 
oğlu Orhangazi’nin türbelerinin yıkılmasıyla 
kayıtlara geçmiştir.İlimizde 170 yıldır büyük 
bir deprem yaşanmamıştır.Ayrıca şehir 
merkezindeki fay hatları dışında Gemlik’ten 
denize ulaşan Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın 
güney ucu da 4 ilçemizin içinden veya 
yakınından geçmektedir.Bu konu ne yazık ki 
çok ihmal edilmiş en azından 6-8 yılda bir kez 
6 ve üzeri şiddetinde bir depremle sarsılan 
ülkemizde yıllarca bu konuda kayda değer 
hiçbir adım atılamamıştır.Bu durum 1999 
yılı Ağustos ayında yaşanan ve milyonların 
hayatını etkileyen İzmit depremi le değişmeye 
başlamıştır.Çevre iller ve özellikle Sakarya 
ve Yalova’da büyük hasar ve yıkımlara neden 
olan bu felakette kayıtlara göre 18000 civarı 
insanımız yaşamını yitirmiş 100000 civarı 
insanımızda ufak veya büyük rahatsızlıklarına 
veya engelli hale gelmelerine rağmen yaralı 
kurtarılmıştır.Bu depremde ülkenin en 
büyük sanayi tesisleri zarar görmüş,binlerce 
bina hasar görmüş veya oturulamaz hale 
gelmiştir.Kamu binalarınında bir kısmı zarar 
görmüş,köprü ve yollar yıkılmış ve geçici 
olarak kullanılamaz hale gelmiştir.Ülkemiz 
ekonomik ve insani anlamda büyük kayıplar 

yaşamıştır.O günleri yaşamış ve hatırlayan 
komşu illerde herkes artçı sarsıntılar 
nedeniyle günlerce evine girememiş,araba 
veya açık alanlarda yaşamaya çalışmıştır.
Depremin benzeri kasım ayında Kuzey 
Anadolu Fay Hattı’nın diğer bir kısmı olan 
Bolu ili yakınlarında gerçekleşmiş ve yine 
benzer durumlar yaşanmıştır.Devletin tüm 
teşkilatı ve Kızılay mümkün olan en kısa 
sürede harekete geçmiş,dış ülkelerden acil 
yardım ve kurtarma ekipleri ülkemize destek 
vermiş,felaketten zarar gören insanlarımız 
ülkenin tümünden gıda ve eşya yardımları en 
kısa sürede illere ulaştırılmaya çalışılmıştır.
Ülkemizde örnek olacak bir birlik beraberlik 
gözlenmiş, yardım seferberliği ilan edilmiştir.
Sonrasında devletin yaptığı düzenlemeler ile 
evsiz kalan vatandaşlara evler yapılmış ve 
yerleştirilmişlerdir.Bu olayda aynı zamanda 
yapılan yanlışları da net bir şekilde ortaya 
çıkarmıştır.

Yüzyıllar boyunca onlarca medeniyetin 
yapmadığı yerleşim ve yaşam yeri seçiminin 
yanlışlığı toprağa gömülen zemin sıvılaşması 
yaşayan binalarla ortaya çıkmıştır.
Denetimsiz,kontrolsüz faaliyet gösteren inşaat 
sektörünün inşaatlarda deniz kumu kullandığı 
ve bu kumun içindeki tuzun inşaatlardaki 
betona gömülü metal aksamı paslandırıp 
çürüterek binaların dayanıklılığını azalttığı 
görülmüştür.

Tüm devlet kurumlarının 
angarya,gereksiz iş olarak gördüğü afet 
eğitimleri,ilkyardım,deprem,kurtarma ve 
tahliye tatbikatlarının ne kadar önemli olduğu, 
zarar gören kamu binaları ve hastanelerin 
durumu ile anlaşılmıştır.

Topraklarının büyük kısmı 1.derece 
deprem bölgesi olan bir ülkede devletin,özel 
sektörün ve sivil toplum örgütlerinin 
yardım,kurtarma,denetim ve sağlık 
teşkilatlarının yetersizliği organize edilemeyen 
sağlık,kurtarma hizmetleri,bozulan ve 
zamanında yerlerine ulaştırılıp ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılamayan gıda ve yardım 

Okulumuzda
Sivil Savunma Faaliyetleri

ay
na

60a



malzemeleri ile belirginleşmiştir.
Milyonları etkileyen bu felaket sonrasında 

tüm iyiniyetli çabaların bir organizasyona 
ihtiyaç duyduğu görülmüş ve şu adımlar 
atılmıştır.

1- AFAD (Afet ve Acil Durum) Müdürlüğü 
kurulmuş ve tüm illerde teşkilatlanmıştır.
Bu kurumun ana görevi afet durumlarında 
tüm faaliyetleri organize etmek ve diğer 
zamanlarda toplumu bilinçlendirmek ve 
eğitmektir.

2- Çıkarılan kanunlar ile inşaatlarda 
yapılan işleri ve kullanılan her tür malzemeyi 
denetleyip onay verecek yetkilendirilmiş 
yapı denetim organizasyonu zorunlu hale 
getirilmiştir.

3- Sağlık teşkilatı güçlendirilmiş ve 
afet anında AFAD ile koordineli çalışması 
sağlanmıştır.

4- Kızılay’ın organizasyonu ve stoğu 
gerekli uygun malzeme ve teşkilat ile 
güçlendirilmiştir.

5- TOKİ kontrolünde şehirlerde daha 
organize,kontrollü ve uygun alanlara 
yapılaşma için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

6- Sigorta sistemi kanunlarla 
güçlendirilerek, yapı ve her türlü tesisat 
için bazı zorunluluklar getirilerek kontrolü 
sağlanmıştır

Bu kurumların birçoğu 1999 sonrasında 
yaşanan olaylarda genellikle başarılı sınavlar 
vermiş,tekrar aynı durumun yaşanmaması 
için çalışmışlardır.AFAD da bu konuda özellikle 

geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimi ve 
bilinçlendirilmesi için çalışmaktadır.

Bu konuda Bursa iyi bir durumdadır.Eski 
valimiz Şahabettin Harput’un katkılarıyla 
Türkiye‘nin ilk Afet Eğitim Merkezi Bursa’da 
hizmete girmiştir. AFAD Bursa İl Müdürlüğüne 
bağlı eğitim merkezinde her yıl Milli Eğitim İl 
Müdürlüğü ile bir plan dahilinde ortaokul ve lise 
öğrencisi guruplara eğitim vermekte ve okulları 
ziyaret ederek bilgi ve tatbikat uygulamaları 
yapmaktadır.

Öğrencilerimiz ile Sivil Savunma Kulübü 
etkinlikleri kapsamında 15 Ocak 2015 
tarihinde eğitim merkezi ziyaret edilmiş ve 
bu merkezde öğrencilerimiz karbon monoksit 
zehirlenmeleri,yangın,deprem,rüzgar,sel 
hakkında bilgi almışlar.Yangın söndürme 
uygulamasını gerçekleştirmiş,yangından kaçış 
odasını gezmiş,deprem sokağında deprem 
sonrasında karşılaşabilecekleri durumları 
gözlemlemiş,deprem ve rüzgar simülatöründe 
olayların benzerini yaşamışlardır.Deprem 
müzesinde yaşanmış deprem resimlerini 
görmüşler,binaların yapısı ve zemin özellikleri 
hakkında bilgi edinmişlerdir

28 şubat ve 1-7 mart 2015 günlerinde 
ise Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası 
kapsamında okulumuzda deprem ve tahliye 
tatbikatı gerçekleştirilmiştir.Öğrencilerimiz 
talimatlara uygun biçimde deprem anında 
yapılacakları gerçekleştirmiş ve okulu yaklaşık 
1 dakika 45 saniye içerisinde boşaltmışlardır. 
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1.Lam harfi

5.Gözyaşı

9.Tuz 10.Ayna 11.Kaplumbağa 12.Kalem

2.Sen 3.Sandalye 4.Eldiven

6.Tabak 7.Çivi 8.Haritada

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
• Ünlü besteci Bethoven’in son bestesini sağır olarak yaptığını…
• Paris’teki Versailles Sarayı’nın 1300 odası olduğunu ve hiç tuvaleti olmadığını…
• Bir çift sineğin sadece nisan ve mayıs aylarında bıraktıkları yumurtaların tamamında sinek    
 çıksa idi, dünyayı 14 metre kalınlığında bir sinek tabakası kaplayacağını…
• İstanbul’daki Süleymaniye camisinin dört minaresi olmasının sebebinin; Kanunu Sultan    
 Süleyman’ın İstanbul fethinden sonraki dördüncü padişah; bu dört minaredeki on şerefenin de    
 Osmanlı’nın onuncu padişahı olduğunun bir işareti anlamına geldiğini…
• Bir insandaki toplam damar uzunluğunun 15 bin km. ve Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin de 150   
 milyon km. olduğunu…
• Osmanlı sultanlarının ve bazı alimlerin başlarındaki kavukların, kefenlerinden oluştuğunu;    
 her zaman ölümü hatırlayıp ona göre karar verdiklerini ve öldükleri zaman hemen başlarındaki   
 kefenle defnedildiklerini…
• Bir futbolcunun topa her kafa vuruşunda, beyninde 100 bin hücrenin öldüğünü…
• İnsan vücudunun her yedi yılda ölen  hücrelerin yerine yenisi gelerek tamamen yenilendiğini…
• Amerika halkının yüzde altmışının, ülkelerini dünya haritasında bulamadıklarını BİLİYOR MUSUNUZ?

NELER OLUYOR HAYATTA?
Mahkeme Salonundan Gerçek Diyaloglar:
Uykusunda ölen bir insan, ertesi günün sabahına kadar bunun farkına varamaz, değil mi doktor?
• En genç olan oğlunuz hani şu 20 yaşında olan kaç yaşındaydı?
• Resminiz çekilirken orada mıydınız?
• Yalnız mıydınız, yoksa kendi başınıza mıydınız?
• Savaşta öldürülen kardeşiniz miydi, yoksa siz miydiniz?
• Sizi öldürdü mü?
• Çarpışma esnasında araçlar arasında ne kadar mesafe vardı?
• Oradan ayrılana kadar orada mı kaldınız?
• Kaç kere intihar etmeyi başardınız?

Yukarıdan Aşağıya
1. [HATTAT]
2. (Diğeri: Nakış) [TASVİR]
3. [TAKiYÜDDİN MEHMET]
4. [AHMETKARAHİSARİ]
9. [CİLTÇİLİK]
10. [ATMEYDANI]
11. [KAKMACILIK]
13. [EBRU]
15. [HAT]
18. [NAKKAŞ]
19. [NİGARİ]

Soldan Sağa
5. [ANADOLUHİSARI]
6. [KAHVEHANE]
7. [NEŞRİ]
8. [TEZHİP]
12. [KARAMEHMET]
14. [İZNİK]
16. [BAKİ]
17. [TOPKAPI]
20. [MAHREMİ]
21.[HACIBAYRAMVELİ]
22. [ÇİNİCİLİK]
23. [MİNYATÜR]
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AND-9-BAND-9-A

10-A

11-A

10-B

AND-9-C

AND-10-A

AND-10-B
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11-C11-B

AND-11-A

PANSİYONUMUZ, TEMİZ VE HUZURLU 
ORTAMIYLA, ÖĞRENCİLERİMİZE 

KUCAK AÇTI
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Haritada size de bir yer ayıralım.

Dünyanın iini basıyoruz.

www.furkanofset.com.trtakvimetiketçanta
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