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Ve Bir Şehir ki Haber Verir Gök 
Yaratılmadan Önceki Gökten, O Bağdat’tır

İSLAM ÜLKELERİNE SEYAHAT

Ülüve Atasoy

Bu sayımızda, kuruluşuyla birlikte (3-4. YY ) 
hızlı bir gelişme gösteren ve kısa sürede İs-
lam medeniyetinin önemli merkezlerinden 
biri olan, uğradığı birçok yıkım ve istilaya 
rağmen hızla kendini toparlayabilme başarı-
sını gösteren Bağdat şehrini ele alacağız. 

Bir şehir düşünün, yıl 762 olmasına rağmen 
100 bine yakın işçi ve ustanın emeği ile 
tamamen sosyal amaçlar gözetilerek imar 
edilmiş olsun. Abbasiler döneminde daire 
şeklinde planlanan şehir tam bir mimari 
harikası... Şehir merkezi, askeri gerekçeler-
le çevresine eşit uzaklıkta kurulmuş. Her 
bölge belirli bir etnik veya mesleki grubun 
sorumluğuna verilmiş. Tarihi kaynaklar bu 
bölgelerin yüksek kemerli dükkânlardan 
oluşan çarşı, manav ve pazarları içine alan 
mimari açıdan oldukça zengin ve düzenli 
bölümlerden oluştuğunu ve esnafın düzenli 
olarak denetime tabi tutulduğunu aktarıyor. 

Bir şehir düşünün, henüz 10. YY olmasına 
rağmen kitapçılar çarşısında 100’den fazla 
kitapçı dükkânı olsun. Şehir, ticari merkez 
oluşunun yanı sıra güzel bahçeleri, muh-
teşem dekorasyona sahip saraylarıyla cen-
neti hayal ettiriyor. Dönemin ediplerinden 
olan Cahiz, Bağdat’ı anlatırken gördüğü 
şehirlerin en güzeli olduğunu belirterek 
şehir için “Sanki bir kalıba dökülmüş ve 
kalıptan çıkarılmışçasına güzel” ifadelerini 
kullanıyor. Aynı zamanda şehir asırlar boyu, 
Cennetü'l-Arz (yeryüzü cenneti), Medine-
tü's-Selam, Darü's-Selam, Kubbetü'l-İslâm, 
Gurretü l-Bilad (beldelerin yüz akı, gözdesi) 
ve Darü'l-Hilafe isimleriyle anıldı. 

Mimari özelliklerinin yanı sıra ilmî ve 
kültürel özellikleriyle İslam medeniye-
tinde önemli bir yeri olan şehir, Avrupa 
medeniyetinin oluşmasına da zemin ha-
zırlamıştır. Emeviler döneminde başlayan 
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ve Abbasiler döneminde hız kesmeden 
devam eden tercüme faaliyetlerinin ilmî ve 
kültürel çalışmalardaki yeri büyük. Kurulu-
şunun üzerinden henüz 1 Asır geçmeden 
Bağdat, Hint ve İran coğrafyasına ait bir-
çok eser tercüme edilerek Güney Avrupa, 
Ortadoğu, Yakındoğu sentezli bir merkez 
haline gelindi. Böylelikle Arapça sadece 
Kur’an dili olmaktan çıkıp ilim ve felsefe 
dili haline geldi. Tercüme faaliyetlerinin 
kurumsallaşmasında, Halife Harun Reşid 
tarafından kurulan Beytülhikme’nin etkisi 
oldukça büyük. Başlangıçta sadece ter-
cüme faaliyetleri yapılan kurumda süreç 
içerisinde felsefe ve pozitif bilimler saha-
sında da araştırmalar yapıldı. Beytülhikme 
bu yönüyle de birçok kuruma örneklik 
teşkil etmiş. Bu faaliyetler sonrası felsefe, 
tıp, mantık, matematik, kimya ve edebiyata 
dair birçok önemli eser İslam medeniye-
tine kazandırıldı ve bu sayede bölge ilmî 
açıdan da merkez durumuna gelmiş. İlim 
ve kültürel faaliyetlerin halifeler tarafından 
desteklenmesiyle, bölge ilim adamı göçüne 
de ev sahipliği yaptı. Kağıt ve kitapçıların 
önem kazanması bu sayede gerçekleşirken, 
dini ve pozitif ilimler de kurumsallaştırıldı. 
Matematiğin kurucusu sayılan Harizmî; 
İslam felsefecisi Kindî; yine İslam felsefesi-
ne ve aynı zamanda tıbba önemli katkıları 

bulunan Farabi ve İbni Sina; Matematik, 
astronomi, coğrafya, jeoloji, eczacılık 
alanlarında önemli araştırmalar yapmış 
olan Birunî; mütefekkir Gazzalî gibi pek 
çok önemli âlim Bağdat’ta yetişti. Bölge, 
düşünce anlamındaki zenginliğiyle Mu‘te-
zile, Selefiyye, Eş‘ariyye ve Şîa gibi belli 
başlı kelâm ekollerini de besledi. Ahmed 
b. Hanbel’in Bağdat’ın önemli isimlerinden 
biri olmasının yanı sıra, İmam-ı Azam Ebu 
Hanife’nin bizzat halife Mansûr tarafından 
Bağdat’a getirildiğini ve desteklendiğini de 
not düşelim. 

Şehirde bilimsel gelişmelerle beraber eğitim 
öğretim faaliyetleri de sistemli bir şekil-
de organize edildi. Abbasiler döneminde 
kaynaklara göre sadece Bağdat’ta 30’un 
üzerinde medrese bulunuyor. Bölgenin Sel-
çuklu hâkimiyetine girmesiyle birlikte İslam 
tarihinin ilk üniversitesi diyebileceğimiz 
ve sistematiğiyle Avrupa üniversitelerine 
örneklik teşkil eden Nizâmiye Medresesini 
de anmadan geçmeyelim.

İslam dünyasının ilk kütüphanesi de yine 
Bağdat’ta halife Harun Reşid zamanında 
kuruldu ve bunu diğer kütüphaneler ta-
kip etti. Hat ve minyatür alanında birçok 
önemli sanatkâr da yine Bağdat’ta yetişti 

ve kalıcı eserler bıraktı. Mimari alanında 
muazzam saraylar inşa edildi. Başlangıçta 
mimarisinin Bizans’tan etkilendiği ve inşa 
edilen sarayların Bizans saraylarına ben-
zediği ifade edilmişse de, süreç içerisinde 
özgün bir çizgiye geçildi.

Kısacası bu muazzam şehrin medeniyet ve 
şehircilik çizgisinin 21. Yüzyıl dünyasından 
çok uzaklarda, hatta fizikötesinde olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. Sezai Karakoç 2000 
yılında kaleme aldığı “Ey Bağdat'ın Altın 
Anahtarını Küle Çeviren” isimli şiirinde gö-
nül yaralarının da fizikötesinden olduğunu 
ifade ederken belki de bizlere bunu anlat-
maya çalışıyordu. 

11. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren gerile-
meye başlayan Bağdat’ta, mezhepler arasın-
daki fikir ayrılıkları çatışmaları körükledi. 
Halk grupları ve mezhep mensupları arasın-
da çıkan olaylarda kan dökülmeye başlandı. 
Bozulan ahlak, Hanbeli grup tarafından 
zor kullanılarak düzeltilmeye çalışıldığı 
için sonuçsuz kalmakla beraber karışıklığı 
da arttırdı. Bu dönemlerde Ayyarlar denen 
yağmacı grubun da devreye girmesiyle 
çıkan olaylarda binlerce insan öldü, camiler 
yakıldı, dükkânlar yağmalandı ve evler zarar 
gördü. Sonraki 200 yılı da karışıklıklarla 
geçiren Bağdat’ın uğradığı en acı yıkımlar-
dan biri de 1258 Moğol istilasıdır. Teslim 
olan Halife, kılıçtan geçirilen halk, yağma-
lanan yaklaşık 2 milyon metrekarelik alan 
ve 100 binin üzerinde ölü. İslam tarihinin 
en acı olaylarından biri kabul edilen Moğol 
istilasının kültürel anlamda da sebep olduğu 
yıkımı tarif etmek elbette mümkün değil. 
Yağmalanan kütüphanelerden Dicle nehrine 
atılan kitaplar sebebiyle nehrin günlerce 
mürekkep renginde aktığı söylenir. 

Moğolların şehri İranlılara vermesi, süreç 
içerisinde İlhanlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu 
devletlerinin hâkimiyetleri, ardından 1508 
tarihinde Şah İsmail’in, 1534’te ise Osmanlı 
devletinin idaresine giren bölge, Lozan Barış 
Antlaşmasına kadar Osmanlı idaresinde 
kaldı. İslam medeniyetinin en önemli şehir-
lerinden biri olan Bağdat, Osmanlı idaresine 
girmeden önce bu özelliğini büyük oranda 
kaybetmişti. Osmanlı ile birlikte az da olsa 

önemli isimler yetiştirmeye devam etti, ne 
yazık ki eyalet sistemiyle yönetilen bölgede 
mezhepsel kökenli karışıklıklar da devam 
ediyordu. 23 Ağustos 1921’de Irak Kral-
lığının kurulmasıyla birlikte Bağdat, şehir 
merkezi oldu. 1950 sonrası petrol rezerviyle 
emperlalist devletlerin iştahını kabartmaya 
başlayan Bağdat, 1990’da Irak’ın Kuveyt’i 
işgal etmesi ve ABD’nin başını çektiği 
milletlerarası güç tarafından bombalanma-
ya başladı. 11 Eylül sonrası ise Irak’ın işgal 
edilmesiyle birlikte tüm bölge halen devam 
eden istikrarsızlığa sürüklendi. Ne diyelim 
atasözlerine, türkülere konu olan Bağdat’ın 
ve tüm Ortadoğu’nun içinde bulunduğu 
durumdan kurtulduğunu görür müyüz bile-
miyoruz ama hâlâ, öyle veya böyle yanlış 
hesapların Bağdat’tan döneceği ümidini ve 
inancını taşıyoruz. 

Çünkü Sezai Karakoç’un deyişiyle; 
“Devrilen her taş benim taşım
Yakılan her ev benim
Taşta suda hurmada
Kuş boğazında
Otomobil tekerinde petrol zerresinde
Her zerrede ölen benim
Ölen Bağdat benim
Ve diyor ki haberci
Yanan ay sönen gün benim
Çöken akşam gelen geceyim ben
Neden anlamadın bütün bunları sen
Ey Bağdat'ın altın anahtarını küle çeviren”
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Sorumluluk deyince, istersen 
işin temeline inelim. En önemli 
sorumluluğumuz nedir? Elbet-
te Allah’a kul olmak. Peki, bu 
sorumluluğu nasıl üstlendik? 
Kur’an’da Allah söylüyor bize, 
ruhlar âleminde “Ben sizin 
Rabbiniz değil miyim?” (Araf 
7/172) sorusuna “evet” diye-
rek bu anlaşmayı baştan kabul 
etmişiz. Tüm varlığımız, bu 
“evet” üzerine kurulu… Sorum-
luluğumuz Müslüman olmak. 

Bunlar bana Seyyid Hüseyin 
Nasr’ın İslam, İdealler ve Ger-
çekler kitabını hatırlattı. Sey-
yid Hüseyin Nasr, İslam’ın ne 
olduğunun çok güzel bir çerçe-
vesini çiziyor kitapta.  

Başlığı “İslam: İlk ve Son Din” 
olan ilk bölümde İslam’ın 
evrensel özelliklerini ve ken-
dine özgü taraflarını ele alıyor. 
İnsanın sorumluluğuna değin-
diği şu pasajı sizinle paylaşmak 
isterim: “Beşerî vaziyetin gerçek 
büyüklüğü tamamen insanın 
hem “meleklerin durumundan 
daha üstün” bir duruma erişme 
ve hem de aynı zamanda “Al-
lah’ı inkâr imkânına sahip olma” 
olgusuna dayanmaktadır. İnsan, 
“iman emanetini” kabul ederek 
Allah’ın suretinde olma imkânı-
nı ele geçirmiş olmakla hem kü-
çük bir ilah rolünü oynayabilir 
hem de Allah’ın kendisini inkâr 
edebilir. Beşerî mevkinin cid-
diyet ve büyüklüğü işte burada 
yatmaktadır.”

İkinci başlık “Kur’an”da, 
Kur’an’ın hayat yolculuğumuzda 
oynadığı önemli rolün altı çizi-
liyor. Kur’an, yazının girişinde 
bahsettiğimiz, insanın Allah’a 
verdiği söze uymada ve varlı-
ğının hakkını vermede insana 
yardım eden Allah’ın mesajını 
içerir. Kur’an’la ilgili çok güzel 
tespitlerin olduğu bu kitapta 
beni çok etkileyen bir tespit 
var: “Allah’ın Sözü İslam’da 
Kur’an’dır, Hristiyanlıkta ise Hz. 
İsa’dır. İlahi Mesajın nakil aracı 
Hristiyanlıkta Bakire Meryem’dir, 
İslam’da ise Hz. Peygamber’in 
ruhudur. Hz. Meryem’in bakire-
liği hangi sebeple gerekli idiyse, 

Sorumluluk

KİTAP

İrem Ertuğrul

Hz. Peygamber de aynı sebeple 
ümmi olmak durumundadır.” 

Hz. Peygamber’i anlatan üçüncü 
bölüm, kul olma sorumluluğun-
da rehberimizi bize tanıtıyor 
kısaca. Onun, sosyal hayatın 
içinde olmasına rağmen, Haki-
kat’e nasıl ulaştığını, dünya ve 
ahireti hayatta nasıl harmanladı-
ğını anlatıyor. “O, Hakikat dağı 
karşısında birdenbire duran, İla-
hi İrade’ye karşı pasif, dünyaya 
karşı aktif, kendisine karşı vakur 
ve sert, ama çevresindeki varlık-
lara karşı müşfik ve bağışlayıcı 
olan at sırtındaki savaşçıdır.”

İslam, İdealler ve Gerçekler, 
daha sonra dinin kanunları, sos-
yal ve beşeri ölçüsü demek olan 
“şeriat” kavramına odaklanır. 
Örneğin namaz kılmayan insan, 
içinde oturduğu evin kirasını 
ödemeyi reddeden bir insanın 
yaptığını yapmaktadır. İnsan so-
rumluluğuna yapılmış çok güzel 
bir benzetme, değil mi?

Sonraki bölümlerde Allah’a 
yaklaşmanın manevi yollarından 
ve daha birçok şeyden bahseden 
bu kitabı okumanı şiddetle öne-
ririm. Emin ol, bu okuma senin 
bakış açını değiştirecek, önce-
kiyle aynı kişi olmayacaksın.
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FAHRENHEİT 9/11
Medeniyet yolcuları olarak Bağdat’ı ve ge-
neli itibarıyla Ortadoğu’yu irdelediğimiz bu 
sayıda, bölgeyi konu edinen filmleri masaya 
yatırdık. Bu konuda Hollywood sinemasının 
hatırı sayılır oranda yapımı mevcut. Bu ya-
pımların çoğu oryantalist mantıkla emperya-
lizme hizmet edip bölgenin acilen demokra-
tikleştirilmesi gerektiği algısının savunucusu 
durumunda olsa da, hakkaniyet çerçevesin-
de çekilmiş yapımlar da var. Batı askerinin 
kahraman olmadığı, sağda solda adalet ve 
demokrasi dağıtmadığı, kendi hayatını riske 

atarak insanların refah ve huzuru için çalış-
madığı, kendi askeri gücünün büyüklüğünü 
ispata çalışmadığı film, az da olsa mevcut.  
Bunlardan belki de en dikkat çekeni Micha-
el Moore’un 2004 yılında gösterime giren 
Fahrenheit 9/11 belgeseli. Yapım, Bush yöne-
timinin Irak’a yönelik emperyalist saldırıla-
rını korkusuzca eleştirmenin yanında ortaya 
koyduğu belgelerle hakikate hizmet etme 
cesaretini de gösteriyor. 2004 yılı Cannes 
film Festivalinde, festival tarihinin en uzun 
süre ayakta alkışlanan belgeseli olmasının 
yanında bütün zamanların en yüksek hasıla-
tını da elde etmiş. Belgeselde yer alan savaş 
görüntüleri yürek burkan cinsten. Oğlunu 
kaybeden Irak’lı annenin feryadı ise belgese-
lin belki de en dokunaklı bölümü. ABD’de 
savaşa giden evlatlarının ölüm haberiyle, 
ABD’nin Ortadoğu politikalarını sorgula-
maya başlayan aileler de belgeselde yerini 
almış. Savaşın kara yüzü boğaz düğümler-
ken, Bush yönetimi ile dalga geçilen bölüm-
ler epeyce trajikomik. Baba Bush ile Ladin 
Petrol Grubunun ticari geçmişi ve samimi-
yetinin belgelenmesi ise malumun ilamı 
mahiyetinde. Belgesel, para söz konusu 
olduğunda herkesin dini aynıdır diyen Volta-
ire’ye hak verdirten cinsten. Elbette “herkes” 
kelimesinin rahatsız edici genellemesini 
reddediyor ve öyle olmadığını umuyoruz. 

YALANLAR ÜSTÜNE 
Ortadoğu’da dair takdir toplayan bir diğer 
yapım ise, Leonardo Di Caprio ve Russell 
Crowe’nin başrollerini paylaştığı Yalan-
lar Üstüne filmi. Film, Ortadoğu işgalinin 
yöntem ve gerekçelerini ciddi bir şekilde 

Sinema
SİNEMA

“Bir cehennemi göstermek, elbette insanların o cehennemden nasıl çıkarılacağı, cehen-
nem ateşinin nasıl söndürüleceği konusunda herhangi bir şey anlatmaz bize. Yine de 
başkalarıyla paylaştığımız şu dünyada, bazı insanların, insanların kötücülüğü ve sap-
kın yanlarının ne denli ıstıraplara yol açtığını bilmesi ve bu konuda kendi görüşlerini 
derinleştirmesi bakımından hala olumludur.” Susan Sontag

Ülüve Atasoy

sorgulamanın ve verdiği politik mesajların 
yanında oyunculuk kalitesiyle de göz doldu-
ruyor. Filmde Di Capio CIA adına çalışan ve 
Ortadoğu’da görev yapan gizli bir ajan ola-
rak karşımıza çıkarken, Crowe bölgede CIA 
operasyonlarının yöneticisini canlandırıyor. 
Di Caprio’nun son gizli görevi, bombalama 
eylemlerinin merkezinde olan bir terör örgü-
tünün içerisine sızıp o örgütü çökertmektir. 
Fakat süreç içerisinde örgüte dair bilgilerinin 
ve geneli itibarıyla hizmet ettiğini zannettiği 
amaçların ‘yalanların üzerine’ bina edildiğini 
trajik bir şekilde öğrenir. Bu bölüm itibarıyla 
batının vitrinden tüm dünyaya izlettiği Or-
tadoğu algısına dair oldukça ciddi eleştiriler 
devreye giriyor. Filmin finalinde ise aktif 
görevinden istifa eden Caprio’nun bölgedeki 
her hareketi, CIA tarafından izlenmeye devam 
edilmekte. Buradan hareketle Ortadoğu’nun 
nasıl bir strateji, hedef ve belirsizliğe mahkûm 
edildiği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. 

KAPLUMBAĞALAR DA UÇAR
Irak sınırı mülteci kampında ve savaşın orta-
sında büyüyen çocuklarının trajedisini anlatan 
filmin ortaya çıkış hikâyesi oldukça ilginç. 
Yönetmen Bahman Ghobadi Amerika’nın 
Irak’ı işgali sonrası, Irak’ın köylerini gezmiş 
ve mayın tarlaları, sakat çocuklar, yoksulluk 

ve sefalet karşısında duyduğu rahatsızlığın 
ardından filmi çekmeye karar vermiş. Film-
de rol alan çocukların hiçbiri oyuncu değil, 
bizzat savaş mağdurları ve bir nevi kendi 
hayat hikâyelerinin başrolleri. Filmde çocuk-
lar oldukça cüzi miktarlar karşılığında mayınlı 
bölgeleri temizliyor. Kol ve bacaklarını mayın 
patlaması sonucu kaybetmelerine rağmen 
işe devam ediyorlar, çünkü başka seçenekleri 
yok. Çocuk yaşta anne olmak zorunda kal-
manın travmasını anlatamayıp intihara kadar 
sürüklenen bir başka kız çocuğu ise filmin 
merkezinde yerini almış. Köylüler ise yaşa-
dıkları ümitsizlik, çaresizlik ve sefalet sonrası 
beraberinde bir kurtarıcı beklemeye başlamış. 
13 yaşındaki “Uydu” lakaplı “Soran”, köyler-
deki evlerin uydularını tamir etmekte ve aynı 
zamanda izlediği haberleri yöre halkına kurtu-
luş gününün yakın olduğu şeklinde tercüme 
edecek kadar da Amerika’ya bel bağlamış 
durumda. Kamplarda ve birçok köyde genel 
intiba da bu yönde. Finalde ise ABD’nin Irak’ı 
işgali ve uçaklardan dökülen mektuplar yer 
alıyor. Saddam hükümetinin devrilmesiyle her 
şeyin iyiye gideceğine dair var olan ümitler, 
yarısından fazlası çocuk 1.5 milyon insanın 
ölümüyle yerini kim bilir hangi duyguya veya 
duygulara bıraktı bilinmez.

İyi seyirler.
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İmam-ı Azam Ebû Hanife; 
Hakikate Adanmış Bir Hayat

KAHRAMANLAR ARARKEN

Asiye Çiner

Bir insan düşünün; hali vakti yerinde, zen-
gin, ilimle meşgul oluyor, muhteşem bir 
hafızaya, keskin bir zekâya sahip. Öğrenci-
leri var, derslerine onlarca öğrenci gidiyor. 
Uzaktan yakından zekâsına ve bilgisine 
güvenerek gelenlerin sorularını cevaplıyor. 
Onunla birileri münazara etmeye kalkış-
tığında pratik zekâsı karşısında hiç kimse 
kazanamıyor. Bunların yanında bu kişi 
başkalarına verdiği öğütlerden daha fazla-
sını kendi hayatında uyguluyor. Bunlarla 
kalmıyor, bildiği doğruları sonuna kadar 
savunuyor. Değişik amaçlar için kendisine 
verilen makamları, hediyeleri tereddütsüz 
reddediyor. Bu uğurda bedeller ödüyor 
ama istikametinden, duruşundan şaşmıyor.

Yer; zamanın büyük kültür merkezlerinden 
biri olan, değişik etnik ve dini grupların 
bir arada yaşadığı karışık, karışık olduğu 
kadar ilham verici bir şehir: Kûfe. Yıl 699, 

Emeviler Dönemi… Böyle bir dönemde 
ticaretle uğraşan bir ailenin çocuğu olarak 
dünyaya geliyor Numan bin Sabit ya da 
çoğunluğun bildiği adıyla İmam-ı Azam 
Ebu Hanife. Küçük yaşlarda hafız oluyor. 
Devrinin önemli bilginlerinden dersler 
alıyor. Parlak zekâsını fark eden bilginler 
ondan, ticarete değil ilme ağırlık vermesi-
ni istiyorlar. Yıllarca, öyle birkaç yıl değil 
tam 18 yıl, kırklı yaşlarına kadar hocası 
Hammad bin Süleyman’dan dersler alıyor. 
Hocasının dışında devrin bereketli orta-
mında birçok âlimin bilgisinden istifade 
ediyor. Hocasının ölümü üzerine öğrenci-
lerinin ve çevresinin ısrarı ile artık kendisi 
dersler vermeye başlıyor.

En başta söylediğimiz gibi Ebu Hanife bir-
çok seçkin özelliği kişiliğinde buluşturmuş 
müstesna bir şahsiyet. Onun, ilkeleri için ver-
diği mücadeleden biraz bahsetmek gerekir. 

Emeviler Dönemi’nde yapılan haksızlıklara 
karşı çıktığı için dönemin halifesi tarafından 
Kûfe şehrinin Hazine Emirliği teklif edilmiş, 
o ise bu teklifi reddetmiştir. Bundan dolayı 
hapse atılmış, dövülmüştür. Hatta hapis-
hanede durumu ağırlaşmış, büyük imamın 
hapishanede ölmesinin halk üzerinde yara-
tacağı etkinin endişesi ile yöneticiler tarafın-
dan hapisten çıkarılmıştır. Daha sonra Ebu 
Hanife, Abbasiler Dönemi’nde yönetimin 
bazı hatalarını eleştirince zamanın halifesi 
Mansur, onun sadakatini test etmek ama-
cıyla ona Bağdat kadılığını teklif etmiştir. 
Ebu Hanife bu teklifi de reddetmiştir. Büyük 
imam yine hapse atılmış, işkence görmüş ve 
nihayetinde bu işkencelerin etkisi ile çoğun-
luğun görüşüne göre hapisten çıkarıldıktan 
bir süre sonra 767 yılında vefat etmiştir.

Buraya kadar yazdığımız kişiliğinin bir 
yönü idi. Ebu Hanife’nin herkesin şahit ol-
duğu diğer özelliklerinden bahsetmek de 
gerekir. O, tertipli ve düzenli, giyim kuşa-
mına özen gösteren, takva sahibi, cömert, 
nazik kişiliği ile örnek bir insandı. Helal 
ve haram konusunda son derece hassas 
davranan biriydi. Mesela bir defasında 
ortağının defolu bir malı normal fiyata 
satması üzerine o parti maldan kazanılan 
bütün parayı dağıtmıştı.

Derslerinde herkese söz hakkı tanır, farklı 
görüşleri sonuna kadar dinlerdi. Öğrenci-
leri ile tartışma ve diyalog yöntemi ile bir 
sonuca varır, sonra da şöyle derdi : ”Bizim 
kanaatimiz, ulaşabildiğimiz en güzel görüş 
budur. Bundan daha iyisini bulan olursa 
şüphe yok ki doğru olan onun görüşüdür.”

Aslında onun helal-haram konusundaki ti-
tizliği, zekâsı, takvası ile ilgili günümüze ka-
dar gelen o kadar çok rivayet var ki… Ona 
yakıştırılan bu rivayetler, onun kendisinden 
sonrakileri ne derece etkilediğini göstermesi 
bakımından son derece ilginçtir.

Bu hususts meşhur bir rivayet şöyledir: Bir 
defasında pazardan geçerken tırnak kadar 
bir çamur elbisesine bulaşır. Gidip, Dicle 
Nehri’nin kıyısında yıkar. Kendisine “Ya 
İmam, sen belli bir miktarda elbise üze-
rinde bulunan necasetle namaz kılınabilir, 

diye fetva veriyordun. Bu kadarcık çamuru 
neden yıkıyorsun?“ Ebu Hanife: “Evet, öyle 
ama o fetvadır, bu ise takva!” diye cevap verir.

Yine öğrencisi Ebu Yusuf’un dilinden akta-
rılan “Bir keresinde Ebû Hanife ile birlikte 
yürüyorduk. Yanından geçtiğimiz gruptan 
birisi arkadaşına dönüp şöyle dedi: ‘Bu 
Ebû Hanife’dir, geceleri hiç uyumaz.’ Bu-
nun üzerine Ebû Hanîfe bana dönerek ‘Al-
lah’a yemin ederim ki yapmadığım bir şey 
söylenmiyor.’ dedi. “ Öğrencisi Ebû Yusuf 
devamla “Kendisi namaz, tazarru ve dua 
ile bütün geceyi ihya ederdi.” demiştir.

İmam Şafi’nin onunla ilgili olarak söyledi-
ği “İnsanlar fıkıhta Ebu Hanefi’nin çocuk-
larıdır” sözünden anlaşılacağı gibi ilmi, 
kendisinden sonrakilere emsal teşkil eden 
“en büyük imam” manasına gelen İmam-ı 
Azam ismini fazlasıyla hak etmiştir. Kabri 
Bağdat’tadır. Hem Bağdat hem İslam dün-
yası bu fetret dönemini bitirecek, yeni bir 
akıl ve iman çağını başlatacak Ebu Hanife-
leri beklemektedir.
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MEDENİYETİMİZDEN YAPRAKLAR

Geleneksel Konut Mimarimiz
Sevgülay Öztürk

Türklerin İslamiyet’i kabulleri ve aile hayatı-
nın mahremiyeti konut mimarimizi derinden 
etkilemiştir. Türk evinde, zengin evi ile yok-
sul evi arasında gerek dış görünüş gerekse te-
mel ilkeler açısından bir ayırım yapmak çok 
zor iken içyapı farklılaşır. Oda sayısı değişir, 
iç düzenleme, malzeme ve süsleme değişir. 

Türk konut mimarisinin en belirgin özellik-
lerinden birisi evlerin gösterişten, şaşaadan 
uzak, sade, ve insanî boyutlarda işlevsel 
olmasıdır. Evler genellikle bir veya iki kat-
lıdır. Konut tek katlı tasarlandığı zaman bu 
kat zeminden yükseltilerek, yaşama alanının 
rutubet ve gürültüden korunması sağlanmış, 
aynı zamanda havalandırma ve aydınlanma 
ihtiyacı düşünülmüştür. Genellikle taştan 
inşa edilen zemin katlar ev içi yaşamın 
mahremiyeti nedeniyle sağırdır, dış dünyaya 
kapalıdır. Benzer kaygılardan dolayı evle so-
kağın ilişkisi bahçe duvarlarıyla kesilmiştir. 
‘Taşlık’ ismi de verilen zemin katlar bazı yö-
relerde ahır, tarımsal üretimin yoğun olduğu 
bölgelerde ise hububat deposu olarak kulla-
nılmıştır. Bu mekân genel olarak evin servis 
mekânıdır ve mutfak olarak da kullanıl-

maktadır. Genel hizmetlerle ilgili kullanım 
alanlarına ayrılan zemin katla, yaşama alanı 
olarak ayrılan üst kat planları birbirinden 
farklıdır. Odaların ve sofanın bulunduğu üst 
katlar zemin katın aksine pencereler, çıkma-
lar ve cumbalarla dış dünyaya açılmaktadır.

XI. yüzyıldan başlayarak Anadolu’ya yayılan 
Türkler, bu bölgede Bizanslılar ile karşılaştı-
lar. Etnik ve kültürel açıdan zaten heterojen 
bir yapı gösteren 11. Yüzyıl Bizans Anado-
lusunun bu çehresi Türklerin Anadolu’ya 
yerleşmesiyle birlikte daha da zenginleşerek 
kısa sürede Selçuklu Anadolusuna dönüş-
müştür. Türkler fethettikleri kentlerde za-
man yitirmeden yönetim ve yaşama mekân-
ları oluşturmuşlardır. Anadolu’da yerleşim 
merkezlerindeki Selçuklu dönemi yönetim 
yapılarının çoğu merkezde değil, şehri 
çevreleyen sur duvarına bitişik olarak ya da 
kentin varoşlarında yapılmıştır. Öte yandan 
kimi saray ve evler de kırsal alanlarda yer 
almaktadır. Kayseri yakınlarındaki Keyku-
badiye ve Beyşehir gölü kıyısındaki Kuba-
dabad, bu uygulamanın örnekleri olarak 
karşımıza çıkmaktadır 

Selçuklu ve Beylikler dönemi evleri konusun-
da yeterince bilgi verecek örnekler ne yazık 
ki günümüze ulaşmamıştır ancak arşivlerden 
edindiğimiz bilgilere göre Selçuklu ve Ana-
dolu Selçuklu evleri derin temeller kazılarak 
yapılıyordu. Yapı malzemesi olarak kerpiç ve 
tuğla kullanılıyordu. İnşaat sırasında ahşap 
da ana yapı malzemesi idi. Evin kiriş, direk 
gibi unsurları, kapı-pencere söveleri, kapı 
kanatları, odaların tavan ve döşemeleri çok 
defa ahşaptan yapılıyordu. Evlerin önünde 
çoğunlukta bir avlu ve çitle çevrilmiş bir bah-
çe bulunuyordu. Ana kapıdan evin başlıca 
bölümlerinden olan sofa’ya geçilirdi. Mutfak 
da Selçuklu evinin bir bölümüydü ve ‘aşlık’, 
‘aş ocağı’, ‘aş damı’ gibi adlarla anılıyordu. 
Mutfak içerisinde ‘görünçlük’ veya ‘sergen’ 
denilen raflar, ocak, tandır yer alırdı. Kadınlar 
buradaki sedirlere otururlardı. Dayanıksız 
yapı malzemelerinin kullanılması, çoğunun 
günümüze ulaşmasını engellemiştir.

Türk evinde oda oluşumunu etkileyen önem-
li etken pencerenin yerden yüksekliğidir. 
Çünkü Türk evinde mobilya yoktur. Bağdaş 
kurulup veya diz çökülerek oturulan yerden, 
manzaranın görülebilmesi için pencere yük-
sekliği buna göre ayarlanmıştır. Ayrıca pence-
re önüne gelen korkuluklar ve parmaklıkların 
boyu da görüş açısını engellemeyecek yük-
sekliktedir. Türk odasının biçimlenmesinde 
İslâmiyet, içe dönük yaşamı öngördüğü için 
odaların biçimlenişinde etkili rol oynamıştır. 
Evlerde odalar insanların aile içindeki ko-
numuna göre şekillenmiştir. İslami kurallara 
göre içe dönük yaşayan Türk insanı evlerinde 
hiyerarşik düzenlemelere, harem-selâmlık 

ayırımlarına dikkat etmiştir. Türk konutlarında 
odaların en büyüğü başodadır. Evde erkeğin 
kullandığı ve erkek misafirleri ağırladığı daha 
geniş olan başoda manzaraya açıldığı gibi 
genelde köşede yer almaktadır. Zamanla bu 
odalar selamlık olarak adlandırılmaya baş-
lanmış ve ayrı birer yapı haline gelmiştir. Eve 
gelen erkek misafirlerin evin erkekleri tarafın-
dan ağırlandıkları bu odaya kadınlar sadece 
hizmet ve ikram zamanları giderlerdi. Bu 
odada diğer odalarda olduğu gibi yüklük, çe-
yizlik ya da gusülhane bulunmazdı çünkü bu 
odada yatma işlemi gerçekleşmezdi. Selâmlık 
aynı zamanda ofis, çalışma odası olarak kulla-
nılırdı ve bazı akşamlar bu odada eğlenceler 
düzenlenirdi. Büyük konaklarda selâmlık 
başlı başına bir mekân haline gelmiş ve ev iki 
bölümlü şekilde düzenlenip harem ile selâm-
lık arasına mabeyin bölümü eklenmiştir.

Sofa, odalar arası ilişkinin sağlandığı ortak bir 
alandır. Odaların birbiriyle bağlantıları olma-
yıp doğrudan sofaya açılırlar. Bu durum Türk 
evini, Avrupa evlerinden ayıran en önemli 
özelliktir. Sofanın önemi evin planını ve biçi-
mini etkilemesinden kaynaklanır. Sofa üç de-
ğişik kompozisyonda yer almaktadır; dış, iç ve 
merkezi sofa. Sofada geçit ve dolaşım dışında 
oturmaya ayrılmış yerler de vardır. Bu oturma 
yerleri zamanla özelleşerek, sofadan belli bir 
şekilde yükseltilerek ayrılmıştır. Bu özel otur-
ma yerleri eyvan, köşk, seki ve taht’tır.

Türk toplumunda eve de vatan, devlet, aile 
gibi özel bir değer verilmiştir. Türk ev kültü-
rüyle, İslam dininin getirdiği hayat tarzı yüz-
yıllardır değişmeden evlerimizde yaşanmıştır.
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YAKIN TARİHİMİZDEN NOTLAR

Yeter! Söz Milletindir
Büşra Nur Bakaç 

1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırka-
sı ve 1930’da Serbest Fırka deneyimleri, 
Cumhuriyet Türkiye’sinde, ister doğal 
yoldan olsun isterse güdümlü olsun, siyasi 
hayatta bir muhalefet hareketinin ayakta 
kalamayacağının göstergesi olmuştur. Bu 
iki girişimin olumsuz neticelenmesinden 
sonra iktidar partisi CHP, tek-partili bir 
yönetim anlayışı içerisinde, otoriter tavrı-
nı pekiştirerek ülkeyi yönetmeye devam 
etmiştir. Halk da artık, Değişmez Genel 
Başkan ve Millî Şef olarak ilan edilen CHP 
Genel Başkanı İsmet İnönü’nün “Diktatör 
bir yönetim” izlediğini yakından görmüş-
tür. Dönemin etkili isimlerinden Prof. Dr. 
Ali Fuat Başgil o günleri; “Köylerde jan-
darma dipçiğine, şehirlerde polis copuna 
dayanan bir baskı rejimi” şeklinde özetle-
mektedir.

Bu gidiş, 1945 yılından itibaren iç politi-
kada yaşanan gelişmelerle yeni bir hüvi-
yet kazanmıştır. Yıllardır kendi taleplerini 
ve beklentilerini dikkate almayan, “halka 
rağmen halk için” anlayışıyla otoriter ve 
baskıcı uygulamalar sergileyen tek parti 
idaresi halkın hoşnutsuzluğuna yol açmış, 
bu durum II. Dünya Savaşı’nın getirdiği 
ekonomik sıkıntılarla birleşince tahammül 
edilemez boyutlara ulaşmıştır. Türkiye 
savaşa girmemişti ama savaşın tüm sıkıntı-
larını derinden yaşamıştı. Ekmeğin karneye 
bağlanması, şeker tuz, un, şeker, gaz yağı, 
kaput bezi gibi temel ihtiyaçların karabor-
saya düşmesi, sürekli yeni vergiler konul-
ması ve bunları ödeme gücünün olmaması 
karşısında halk, bütün bunlardan, yıllar-
dır ülkeyi muhalefetsiz olarak tek başına 
yöneten Cumhuriyet Halk Partisi idaresini 
sorumlu tutuyordu. 

Bu tablo karşısında 1946 yılında çok partili 
hayata geçiş mecbur hale geldi ve yeni 
partiler kurulmaya başladı. Türkiye Cum-

huriyeti’nin çok partili döneme geçişte 
kurulan ilk partisi, 18 Temmuz 1945’te 
siyaset dünyasına giren Milli Kalkınma 
Partisi olmuştur. Bu parti 1958 yılına kadar 
varlığını devam ettirse de pek varlık göste-
rememiştir. Bundan sonra kendilerini “sos-
yalist” olarak tanımlayan bazı partiler daha 
kurulmuş, ancak ilk güçlü muhalefet partisi 
7 Ocak 1946’da Celal Bayar’ın liderliğinde 
kurulan Demokrat Parti olmuştur. 

Bu süreç devam ederken muhalefetin de 
katılacağı ilk çok partili milletvekili seçim-
lerinin Ekim 1947’de yapılması bekleni-
yordu. Ancak bu seçim, iktidar partisinin 
Demokrat Parti’nin hızlı gelişmesinden 
endişelenmesi nedeniyle öne alınmıştır. 
CHP yönetimine göre, Seçimlerin 1947 
yılında yapılması halinde Demokrat 
Parti memleket içindeki teşkilatlanmasını 
tamamlayacak ve iktidar ellerinden gide-
cekti. Kıyasıya mücadeleden sonra öne 
alınan seçimler, 21 Temmuz 1946 günü 
yapıldı. Türk Demokrasi Tarihine “Hileli 
Seçimler” olarak geçen ve “Açık Oy, Gizli 
Tasnif” esasına göre gerçekleştirilen bu 
seçimlerde Demokrat Parti yurt çapında 

teşkilatlanmasını tamamlayamadığı için 
beklenen başarıyı sağlayamamıştır.

Bundan sonra da yeni partiler kurulmaya 
devam etmiştir. 1948 yılında Millet Parti-
si, bunu siyasi hayatta çok etkili olmayan 
başka yeni siyasi oluşumlar izlemiştir. Bu 
gelişmeler neticesinde özellikle 1946 yı-
lından itibaren vatandaşlar uzun zamandır 
ilk defa dileklerini hükümete ve Meclise 
doğrudan aksettirme imkânı bulmuştur. Bu 
talepler, halkın devletten tamamen kop-
tuğunu, öğretmen ve yönetici gibi halkı 
eğitmek, halka yeni anlayışlar konusunda 
rehber olmak durumunda bulunan görevli-
lerin etki sahalarının çok daraldığını, adeta 
yönetenler ve yönetilenler gibi iki ayrı sı-
nıfın oluştuğunu, halkın en fazla yakındığı 
konunun ise din eğitimi ve din hizmetleri 
olduğunu göstermiştir. 

Nitekim 1930’dan itibaren din adamı yetiş-
tirecek okulların kapanması ve din dersleri-
nin örgün eğitim kurumlarından tamamen 
çıkarılması, 15-20 yıl içinde memlekette 
bir ahlak buhranına neden olmuştu. Özel-
likle dini yönden zayıf olan çevrelerde 
yetişen gençlerin, büyük bir manevi boşluk 
içinde birtakım zararlı akımlara kapılması 
halkta ciddi endişelere yol açmıştı. 

Ayrıca Dünya savaşlarından sonra, birçok 
ülkede baş gösteren ahlaki çöküntü ve 
Avrupa’yı tehdit eden komünizm tehlikesi, 
devleti yönetmeye talip olan siyasi oluşum-
ları da yeni arayışlara yöneltti. “Yeni ku-
rulan partilerin programlarına din eğitimi 
ve öğretimi ile ilgili maddeler koymaları, 
dindar halkın umutla onlara meyletmesi, 
artık her siyasi görüşün ve kuruluşun bu 
konu ile bir biçimde ilgilenmesini adeta 
zorunlu hale getirmiş, samimi çalışmalarla, 
istismarcılık ayırt edilemez biçimde birbi-
rine karışmıştı. Siyasi hayatta, üniversite, 
basın mensupları, halk, herkes birbirini 
başka bir görüşle değerlendirme alışkan-
lığı edinmiş, ilericilik, gericilik, yobazlık, 
mukaddesatçılık, lâiklik, hatta milliyetçilik 
ve Atatürkçülük, kullanan kişilere göre de-
ğişik anlamlar kazanmıştır. Bu gelişmeler-
den sonra, halkın dinle ilgili ihtiyaçlarıyla 
olumlu yönden ilgilenmemiş olan devlet, 

onun engellenmesi neticesinde ortaya 
çıkan olumsuzluklara çözümler aramaya 
mecbur kalmıştır.

Din eğitimi konusu 1946 yılında Meclise 
getirildiğinde dönemin Başbakanı Recep 
Peker, modern insanın ilmî ve insanî dü-
şüncelerde mesafe almış milletlerin ah-
lâkını örnek alması gerektiğini söylemiş, 
komünizm tehlikesine karşı sağlıklı bir din 
eğitimini önerenleri ise: “Zehiri en az onun 
kadar öldürücü olan başka bir zehirle teda-
vi etmek istiyorsunuz” diyerek reddetmiştir. 

Aynı oturumda söz alan İstanbul millet-
vekili Hamdullah Suphi Tanrıöver ise bu 
yaklaşıma karşı çıkarak şunları söylemiştir: 
“...Bir ihtilâlle iktidara gelenler, bir müddet 
maziyi kötüleyebilirler. Fakat bu ne kadar 
sürer? Fransa Cumhuriyeti de lâik cum-
huriyettir. Fakat dine ait bütün kurumları 
halk yaşatmaktadır. Ona imkân verilmiştir... 
Bugün fertler ve milletler dinlerini kendi 
seviyelerine yükseltiyorlar. Türk milletinin 
çocuklarına bunu öğretmek görevlerimiz 
arasına girmelidir.” 

Müslüman bir ülkede çocuklara devlet 
eliyle din eğitimi vermek, en temel insan 
hak ve özgürlükleri çerçevesinde düşünül-
mesi gerekirken, o günlerde bu konu laik-
liğe aykırı bulunmuş ve engellenmesi için 
akla hayale gelmeyecek yollara girilmiştir. 

(1946-1950 Yılları)

Celal Bayar
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Mesela 1947 yılında okulların dışında din 
bilgileri dershanelerinde özel din öğretimi 
yapılması düşünülmüş, bunun için gerekli 
yasal altyapı da oluşturulmuş ancak uygu-
lanmaya konulmamıştır.

Yine 1948 yılında o günün ihtiyaçlarına 
cevap vermekten çok uzak olan İmam 
Hatip Kursları açılmıştır. Amaç, din hizmet-
lerini görecek elemanların yetiştirilmesidir. 
10 ay süreli olmak üzere 10 ilde faaliyete 
başlayan bu kurslar, 1949 yılı sonuna kadar 
ancak 50 kişiye diploma verebilmiş ve der-
de derman olamamıştır. 

Öte yandan Meclisin 24 Aralık 1946 gün-
kü birleşiminde Halk Partisi milletvekilleri 
Muhittin Baha Pars ile Hamdullah Suphi 
Tanrıöver’in teklifleriyle başlayan ve basın-
da, parti kurultaylarında, gurup toplantıla-
rında ve Meclis Genel Kurulunda günde-
me gelen devlet okullarında din öğretimi 
meselesi uzun müzakerelerden sonra kabul 
edilmiştir. Buna göre ilkokulların 4. ve 5. 
sınıflarında “program dışı” ve “isteğe bağlı” 
olarak normal ders zamanları dışında haf-
tada ikişer saat Din Dersi okutulacak ancak 
bu derslerin sınıf geçme ile ilgisi olma-
yacaktır. Devam etmeyi adeta imkânsız 
hale getiren bu şartlarda dahi 1949-1950 
öğretim yılında uygulamaya konulduğunda 
ilkokulların 4. ve 5. sınıflarında okuyan 
toplam öğrencilerin %99’u Din Derslerine 
devam etmiştir. Bu durum, o dönemlerde 
halkın din eğitimine ne kadar ihtiyaç duy-
duğunu göstermektedir.

1946-1950 arasında din eğitimi alanın-
daki tek somut gelişme Ankara İlahiyat 
Fakültesi’nin açılmasıdır. İlahiyat Fakültesi 
açılması ile ilgili teklif, zamanın Diyanet 
İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki’nin 
gayretleri ve halkın ısrarlı talepleri karşısın-
da 9 Mayıs 1949’da Meclise getirilmiştir ve 
fakülte, 1949-1950 öğretim yılında öğreti-
me başlamıştır.

Böylece din eğitimi ve öğretiminde 1930-
1946 yılları arasında yaşanan belirsizlik ve 
boşluk döneminden sonra, 1946’dan itiba-
ren konu zorunlu olarak gündeme girmiş, 
din ve ahlak eğitimi ülkenin en çok konu-

şulan meselesi haline gelmiştir. Neticede, 
problemi temelden çözecek gelişmeler 
olmasa da gündeme girmesi bile sonraki 
yıllar için bir umut ışığı olmuştur. 

Kısaca 1946-50 yılları CHP ve Demokrat 
Parti’nin siyasi alanda mücadelesine sah-
ne olurken, İktidar partisi halka inmeyi 
bu dönemde de başaramamıştır. Nüfusun 
%80’inin yaşadığı kırsal kesime hizmet 
götürülememiştir. Savaş yıllarının getirdiği 
yoksulluk devam etmiş, toplumun en has-
sas olduğu din konusunda ihmalkârlıktan 
da öte karşı bir duruş sergilenmiştir. Sosyal 
ve ekonomik alanlarda halkın refahına ve 
huzuruna yönelik atılımlar yapılamamıştır.

Bu süreç devam ederken yeni seçimin ayak 
sesleri de yaklaşmaktadır. Muhalefetin en 
güçlü partisi olarak Demokrat Parti, bu 
seçimlere “Yeter! Söz Milletindir” sloganı 
ile hazırlanmaktadır.

Bundan sonraki sayıda da 1950 seçimleri-
ni ve sonrasını değerlendirmeye çalışalım 
inşallah. Bakalım neler olacak? Şimdilik 
hoşça kalın!

SORULAR
1) Necip Fazıl’ın bütün şiirlerini harmanlayarak gruplandırdığı şiir kitabının adı
2) Birçok İslam aliminin yetiştiği Nizamiye Medreseleri’nin kurulduğu şehirlerden biri
3) İmam Şafi’nin,hakkında “İnsanlar fıkıhta onun iyalidir.(çocuğudur)” dediği alim
4) İşlenen günahı bir daha yapmamak üzere yapılan tevbe (….Tevbesi)
5) Medine’de yapılan ilk mescid
6) Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermeyi kendi ihtiyacını gidermekten
öne almak
7) İslam devletinin ilk anayasası
8) Hadiste mümine kazandıracakları sevab “yer ile gök arasını dolduracak
kadar” şeklinde ifade edilen iki zikirden biri
9) Tevbe suresi117-119.ayetlerin haklarında indirildiği sahabilerden biri (Hz….)
10) Dinimizde zenginlerin fakirleri gözetmesini sağlayan sadaka türlerinden biri
11) Kur’an’da besmele ifadesini kullandığı bildirilen peygamberlerden biri (Hz…)
12) Kur’an’da mü’minlere parçalanıp ayrılmamaları uyarısının yapıldığı
ayetin içinde bulunduğu sure
13) Kur’an’da peygamberimiz(sas) için kullanılan bir tabir

ÇENGEL BULMACA
Gülser Öztürk

Cevap Anahtarı: 1) Çile 2) Bağdat 3) Ebu Hanife 4) 

Nasuh 5) Mescid-i Nebevi 6) İsar 7) Medine Vesikası 8) 

Sübhanellah 9) Kab Bin Malik 10) Zekat 11) Nuh  12) 

Al-i İmran 13) Üsve-i Hasene Ayet: Ey İman edenler! 

Allah’a içtenlikle tevbe edin… (Tahrim Suresi 8)

(Tahrim Suresi 8)
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