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ARAKAN
EŞİTTİR İSLAM
ir bölgenin tarihini anlamak için oraya verilen
isimler de büyük rol oynamaktadr. Zira isimler genelde oraya sahip olan milletlere ve
medeniyetlere göre deimektedir.
Her isim kendi medeniyetinden haber vermektedir. simler unutulursa
tarih ve medeniyetler de unutulmaya
yüz tutar. ngilizlere dikkat ederseniz
hâkim olduklar yerlerde tahribata,
öncelikle isimleri deitirmekle balarlar. te u anda maruz kald insanlk d soykrm nedeniyle dünya
gündemine oturan Arakan’a bu noktadan da bakmak gerek.
Malum neseb-i gayri sahih insan
gibi uydurukça kelimeleri bir tarafa
brakrsanz her kelimenin de bir
geçmii bir manas bulunmaktadr.
Baknz Arakan kelimesinin etimolojisini aratralm dedik. Karmza slam’n be art çkt. Arakan’n kök
harfleri rükün ve onun da çoulu
erkan. te bu erkan veya arkandan galat olarak Arakan hâlini alm. slam’n erkanna uyulduu için
bu ad tad belirtiliyor. Bir anlamda slam’n esaslarn yani kelime-i
ehadet, namaz, zekât, oruç ve
hacc hatrlatan bir kelime olmu
Arakan. Bu ismin Bengal sultanlar-

B

nn bölgeye hâkim olmasyla oraya
alem olduu ve Bengal Sultan Bahadr ah tarafndan bastrlan madeni paralarda “Arakan” yazl olduu belirtilmektedir.
Arakan’n daha kadim ismi ise
Roang ya da Rohang olarak geçmektedir. Bölgeye ilk gelen Müslümanlarn ise Arakan’dan önce Raham Borri ismini kulland da rivayet olunmaktadr. Raham/Rahman’ın lütfu manasna geliyordu.
Bugün Myanmar ad ile anlan bölgenin eski isimlerinden biri de Burma ve Birmanya idi.
Günümüzde eitim müfredatmzn da tartld u günlerde aslnda
eksikliin neler olduu öylesine bariz
ortaya çkyor ki. Fakat “dinini, tarihini, ecdadını, medeniyetini, anane ve geleneklerini, örfünü tanımasın bilmesinler” diyen bir muhalefet var bu ülkede. Gençlerimize,
dinine ve anl ecdadnn tarihine
dair ne vermek istesen derhâl harekete geçiyorlar. Günlerce TV’lerde
ahkam kesiyorlar. Bunlar ngiliz
müstemlekesi gibi çalyorlar. Halbuki müfredat asl bu yönleriyle o
kadar deiime hasret ki. Biz teferruatla urarken asl ortadan kaybolup gidiyor.
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TEŞEKKÜR
ki haftadr Diyanet’in mutlaka
Arakan için harekete geçmesi gerektiini belirttim. Bu hafta cuma
hutbesinde dile getirilip yardm
topland. Bence her ayn bir haftas

mutlaka bu durum bir müddet devam ettirilmeli. Kimbilir Arakanllar
ülkelerinde ehit düen ve Anadolu’nun neresinden olduu belli olmayan ecdadmz için ne kadar
gözya döktüler. Onlara ne Fatihalar okudular, bilemiyoruz. Bugün

bu görev bize dümektedir. Devlet
büyüklerimiz bu konuda maddi
manevi giriimlerde bulunmaktadr. Milleti bu tarihî vazife karsnda birletirmek ise en kolay ekilde
Diyanet’in elindedir. Cuma günleri
bir araya gelmenin bir rahmeti de

budur. Diyanet’i tekrar tebrik ederken toplam olarak ne kadar toplandn, nerelere ulatrldn millet ile paylaarak devamnn getirilmesini dilerim. Eskiler El ihsan-ı
bi’t-temam derlerdi. Yani iyilii
tam yapmak ve sürdürmek lazm...

İngilizler ve biz
Misal olarak Arakan’da
metlerine karı, kendi üldedelerinin yattndan
kesinde, bunların, sava
habersiz yetien nesilleralanında can vermi ya da
dik biz. Oysa ngilizler Loyaralanmı, kaza ve hastazan’da tilaf Devletlerinin
lık yüzünden ölmü askerve hususiyle kendilerinin
leri ve denizcileriyle, tutmezarlklar meselesini bilsaklıkta ölmü sava esirhassa gündeme tayorleri ve gözaltı edilmi sivilLord Curzon
lard. ngiliz Lord Curzon:
lerine ait mezarları, mezar“Biz sava sırasında ölen kahra- lıkları, toplu ceset çukurları ve onman askerlerimizin ve denizcileriları anmak için dikilmi anıtları
mizin Türk ülkesinin çeitli yerlekapsayan toprak parçalarını [arrinde bulunan mezarlarını kapsasaları] bu Hükûmetlerin kullanımıyan toprakların mülkiyetiyle birlik- na ayrı ayrı ve sürekli olarak bırakte müttefiklere verilmesini istemayı yükümlenir...”
mek zorundayız…” diyerek Çanakngilizler bizden bunlar isterken,
kale’yi elimizden almak için gelip
biz ise onlarn I. Cihan Harbi’nde
orada ölen vatandalarnn haklarn
esir alp yedi bin km ötelere götürpervaszca savunuyordu. Neticede
dükleri ve ikencelerle öldürdükleri
uzun tartmalar sonucunda Loehitlerimizi ne yazk ki unutmuzan’n 128. maddesi ile u hususu
tuk! Nisyana unutulmulua terk
bize dikte ettirmilerdi:
etmitik. Neredeyse yarm asr bi“Türk Hükûmeti, ngiliz mparazim gündemimize dahi girmedi. Ta
torluu, Fransız ve talya Hükûki 1962 ylna kadar…
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Gömüldüler
ne hazin…
1962 ylnda Delhi Büyükelçisi
Seyfullah Esin Bey, Birmanya Hükûmeti ile temasa geçerek buradaki
Türk ehitliklerinin yerinin tespiti için
yardmlarn rica etmiti. Bilgisi olduu bu ehitlikle ilgili aratrmada bulunmak istediini belirttiinde, souk karlanm ve yardmc olunamayaca cevabn almt. ayet
ehitlerimizin kemikleri Türkiye’ye
tanacak olursa kendilerine yardmc olabileceklerini söylemilerdi.
Seyfullah Bey bu durumu bir taraftan Dileri Bakanlmza bildirirken, dier taraftan da, ehitliklerin
yerini tespit ve durumlarn tetkik ile
neticeyi bal bulunduu Bakanla
bildirmek üzere aratrma yapmaya
karar verdi.
Tannm Türk kültür ve sanat tarihçisi ei Emel Esin Hanmn verdii bilgilere göre, Seyfullah Bey’in ehitlikleri bulmak adna verdii mücadelede çaresiz kald o anda, Rangoon ehri Müslümanlar imdada
yetiiyor. Bu ehrin II. Abdülhamid
Han döneminde ve I. Cihan Harbi
srasnda Türkiye’ye yardmlar hususunda da ba çektiini söyleyelim.
Bunlar Seyfullah Bey ile ei Emel
Hanma ehitliklerin yerlerini tek tek
gösteriyorlar.
Döneme ahitlik etmi bulunan
yal Arakanl Müslümanlarn anlattna göre, 1916 ylnda Rangoon’a
getirilen Türk esirleri muhtelif kamplara yerletirilmi. En önemli kamp,
Mandalay’n yaknnda 17. yüzyldan
beri Müslümanlarla meskûn Meiktila
imi. Meiktila kasabasnn güneyinde, bir de cami olduunu ve bine
yakn ehidimizin bu caminin yann-

da medfun olduunu öreniyorlar.
ngilizlerin bu bölgeye getirdikleri
Türk esirlerine reva gördükleri ar
muamelelere ahit olan yal insanlar uzun uzun naklediyorlar. Son derece duygulanan Emel Hanm u bilgileri de vermektedir:
“Bu yıkılmı mezar talarının
hepsine müterek gurbet ve hasret acısını ifade eden, kendisi de
parçalanmı Türkçe yazılı bir çimento parçası da bulduk. Muhtemelen ehitliin giriinde bulunuyordu ve esir bir Türk zabitinin
eseriydi. Mezar talarındaki nesih hattan ayrı çok güzel bir rik’a
ile yazılmıtı. Kalan çimento parçasında, son devir Osmanlı üslubunda yazılmı bir ibarenin kısımları okunuyordu; ‘Eil huû
ile, zâir! Bu bir hazire-i gam/
Kazâ-i Harb-i Umumide…gömüldüler, ne hazîn!’
Caminin imamı iaret etti ve
ehitlere rahmet dilemek için eller açıldı. Birmanyalı imam Feth
Suresini okumaya balayınca 50
yıl (imdi artık 100 yıl) evvel Türk
kasabalarından, köylerinden, bu
yatan askerler yola çıkarken
okunan Feth Suresinin uzak aksini sanki duyduk ve gözyalarımızı tutamadık...” (Geni bilgi için
bkz. turkalemiyiz.com)

Test Sürüş Günleri, 16 - 24 Eylül Tarihleri Arasında Peugeot Yetkili Satıcıları’nda.

Yeni SUV Peugeot 5008. İkinci sırada yer alan katlanabilir ve birbirinden bağımsız ayarlanabilir koltuklarıyla yenilikçi tasarımı gözler önünde. Ayrıca
koltukların katlanması ile bagaj kapasitesi 780 litreye ulaşıyor, ön yolcu koltuğunun yatmasıyla da 3.20 m ekipmanların yerleşmesine olanak sağlıyor.
Tasarımın mükemmellikle birleşmiş hali şimdi sizi çağırıyor.
Yeni SUV Peugeot 5008 1.6 BlueHDi 120 hp EAT6 şehir dışı yakıt tüketimi 4.0 L / 4.2L* / 100km, ortalama CO2 emisyon değeri 112g / 118g*/km’dir. İlanda kullanılan görsel,
Türkiye ürün gamı ile farklılık gösterebilir. *18” Jantlar, Grip Control ve M+S (Çamur ve Kar) tipi lastiklerle.
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