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"Qurana Kurdî" isimli mobil uygulama, Android telefonların Play Store'unda yerini aldı. Uygulamanın öncüsü Roni Bedirhan, İLKHA'ya yaptığı açıklamada Play Store'da bir çok dilde seslendirmesi yapılan Kur'an-ı Kerim mealinin olduğunu ancak Kürtçe dilinin eksik olduğunu fark ettikleri söyledi. Kur'an-ı Kerim mealinin Kürtçe seslendirme uygulaması
fikrinin nasıl oluştuğunu anlatan Roni Bedirhan, "Arkadaşlarımdan biri geçen yıl Ramazan ayında Kürtçe Kur'an-ı Kerim mealini dinlemek istedi. Mobil uygulamaya baktığı zaman Kürtçeyle ilgili böyle bir uygulamanın olmaması üzerine bu fikir ortaya çıktı. Arkadaşımız gelip bizimle bu fikri paylaşınca biz de 'Madem böyle bir eksiklik var, biz de bu
eksikliği kendi imkanlarımız ölçüsünde dolduralım.' dedik ve kararımızı vererek araştırmalarımızı yaptık. Seslendirme için ise Kürtçe sesi güzel olan bir arkadaşımızı ayarladık. 3-4 aylık büyük bir emek vererek sesini kaydedip, bu Ramazan ayında çalışmamızı tamamlayarak yayımladık." dedi. Bedirhan, uygulamada Kur'an'ın orijinal dilinde de hem
okunup hem dinlenebileceğini kaydetti. "Bu çalışmamızı Sorani ve Zazaki lehçesiyle de geliştirerek çıkarmayı düşünüyoruz" Bilinmeyen kelimeleri sarı renkle belirttiklerini ve anlamlarını açıkladıklarını söyleyen Roni Bedirhan, bilinmeyen Kürtçe kelimelerin de bu şekilde öğrenilebileceğine dikkat çekti. Bedirhan, "Önümüzdeki zamanda bu çalışmamızı
Sorani ve Zazaki lehçesiyle de geliştirerek çıkarmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Uygulamanın isminin "Qurana Kurdî" olduğunu belirten Bedirhan, uygulamanın şimdilik sadece android telefonlarda indirilebileceğini hatırlattı. Bedirhan, "Biz bu çalışmayı gönüllü olarak yapıyoruz. Hiçbir maddi beklenti içinde değiliz. Biz istedik ki halkımız
Allah'ın kelamını dinlemek istediğinde böyle bir imkân elinin altın da bulunsun. Hedefimiz halkımız içinde Türkçe bilmeyen kişilere hitap etmektir. Çünkü, dedelerimiz ninelerimiz hâlâ Türkçe ya da Arapça bilmiyor. Kur'an-ı dinlemek istediklerinde kendi dilinden dinlesin." diye konuştu. "Bu uygulamayla büyük bir eksikliği doldurduk, inşallah
amacımıza ulaşmışızdır" Kürtçe meal seslendirme içeren böyle bir uygulamanın şu ana kadar olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu söyleyen Bedirhan, uygulamayı Ramazan ayına yetiştirerek hedeflerine ulaştıklarını söyledi. Bedirhan, "Çalışmamızı yayımladıktan sonra gerçekten olumlu tepkiler aldık. Tahminimizden daha güzel yorumlar aldık.
Böyle bir çalışma Kürtçe diliyle yoktur. Bu yüzden bu çalışmamız orijinaldir. Youtube'ta da buna benzer birkaç çalışma vardı ama mobil uygulama değildi. Bu uygulamayla hem Muhafazakâr hem de seküler kesimden çok iyi tepkiler aldık. Bu uygulamayla büyük bir eksikliği doldurduk. İnşallah amacımıza ulaşmışızdır." dedi. (İLKHA) Loading
PreviewSorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above. Rengin ArslanBBC Türkçe, İstanbulCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu ve Pazartesi günü dört ilde açılış törenlerine katıldı.Ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı Batman, Diyarbakır, Siirt ve Mardin’de Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından Kürtçe meali yayımlanan Kur’an-ı Kerim’i mitinge katılanlara gösterdi.Bu, Türkiye siyasetinde pek alışıldık bir manzara değildi.Süleyman Demirel inançlı bir insan olduğunun bilinmesini istese; Hoca lakabıyla anılan, Erdoğan’ın yanından ayrılarak AKP’yi kurmaya giden yolu izlediği Necmettin Erbakan bir vaiz edasıyla destekçilerine
seslense ve namaz takkesiyle hatırlansa da, ikisi de herhangi bir mitingde ellerine Kur’an-ı Kerim almamışlardı.Türkiye’nin geçmişinde din konusunu meydanlarda en çok anan belki de 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle yönetime el koyan Kenan Evren olmuştu.Sık sık hadisi şeriflere ve ayetlere göndermede bulunmasıyla biliniyordu.Erdoğan ise ilk kez
geçen sene yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kampanyasında Ensar Vakfı tarafından basılan Kürtçe Kur’an-ı Kerim’i seçmenlerine tanıttı.Yaklaşık bir yıl sonra ise genel seçim öncesi yoğun bir tempoda yürüttüğü açılış töreni ve konuşmalarda bu kez, Kürtçe diliyle ilgili attıkları adımları anlatırken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bastığı Kürtçe meali
gösterdi.Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde de Pazartesi günkü Siirt mitinginin videosunun ana ekran resminde, elinde Kur’an-ı Kerim tutan Erdoğan fotoğrafı kullanılmış.Ana muhalefet partisi CHP’nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın açıklamalarına tepki gösterdi, bunu istismar olarak niteledi.Erdoğan önceki gün Siirt’te yaptığı
konuşmada iddiayı reddetti.Böylece Kur’an-ı Kerim ilk kez seçim öncesi bir ortamda polemiklerin içinde adı geçer hale geldi.HDP dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu’na şikayette bulundu.HDP başvurusunda, “Dini sembollerden biri olan Kur'an-ı Kerim Erdoğan tarafından kitlelere
gösterilmek suretiyle propaganda aracı olarak kullanılmaktadır” ifadesi yer aldı.Ancak Cumhuriyet gazetesinin haberine göre akşam saatlerinde YSK bu başvuruyu reddetti.CHP ise RTÜK’e başvurdu ve cumhurbaşkanı için “genel seçimlere yönelik olarak tamamen taraflı siyasi konuşmalar yapmakta, dini istismar etmekte ve hedefine açık bir şekilde
muhalefet partilerini alarak onların genel başkanlarıyla polemiğe girmektedir” ifadesini kullandı.Tarhan Erdem: Bunu Erbakan bile yapmadıPeki Erdoğan’ın Kur’an-ı Kerim gibi güçlü bir dini sembolü miting kürsüsüne taşıması nasıl yorumlanıyor?Bunu, olaya farklı açılardan bakan üç isme, KONDA Araştırma şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan
Erdem, 28 Şubat döneminde başörtüsü mücadelesi veren isimlerden HDP İstanbul milletvekili adayı Hüda Kaya ve Yeni Şafak gazetesi yazarı, ilahiyatçı Müfit Yüksel’e sordum.Önce Tarhan Erdem’den hafızasını yoklamasını rica ettim. Daha önce Kur’an-ı Kerim’i miting kürsüsünde gördüğünü hatırlıyor mu?Erdem, “Elde Kur’an kürsüye çıkan kimseyi
hatırlamıyorum. Bunu Erbakan bile yapmadı. Yaptığı şeklen bir gösteri hatırlayamıyorum” diyor.Erbakan dönemi Türkiyesi’nin şartlarını hatırlattığımda ise, “ Tabii, Erdoğan bundan 10 sene önce olsa kullanamazdı. Diyarbakır konuşmasını 10 sene önce evvel yapsaydı Türkiye birbirine girmişti” diye yorumluyor.Erdoğan’ın bugünkü konuşmalarını ise
dini daha fazla kullanmaya başladığı şeklinde değerlendiriyor.Önceden imam hatipler ve başörtüsü ile kurduğu argümanların dozunu arttırdığını düşünüyor: “Bundan evvelki seçimlerde de 2011’de hatta 2007’de de başladığı kutuplaştırmaya başladı. Bunu yapmasının sebebi kendi seçmenini başka bir düşünceye sapmadan kendi yanında tutmak
istemesiydi. Gördü ki eski sertlikten halk hoşnut değil. Bunun için dine sarıldı. Ve bunu giderek arttırıyor. Artık tamamen dini kullanmaya başladı.”Erdem ayrıca AKP’nin bir düşüş yaşadığını gördüğünü düşünüyor ve Erdoğan’ın kürsüsünü de bu açıdan yorumluyor:“AK Parti yine birinci parti olacak ama yüze 49’lar gitti; yüzde 41-42 mertebesine indi.
Daha da inebilir. [Erdoğan] buna karşı hırsla, ‘Siz öyle mi yapıyorsunuz, o zaman ben artık bunlardan faydalanmak istiyorum, dini unsurlardan faydalanmak istiyorum diyor.”İlahiyatçı Yüksel: Kur’an’ı göstermesinde bir sakınca yokYeni Şafak yazarlarından ilahiyatçı Müfit Yüksel ise bu durumda bir istismar olmadığını düşünüyor.Erdoğan’ın HDP’nin
seçim beyannamesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kapatılacağı vaadi nedeniyle kurumu savunduğunu söylüyor.Yüksel “Bunun bir istismar yönüne gittiğine ilişkin bir işaret almadım. Çünkü sadece, ‘Diyanete karşı çıkıyorsunuz ama o Diyanet Kürtçe Kur’an-ı Kerim meali bile basıyor’ dedi. Başka bir şey söyleseydi bu tartışılabilirdi” diyor.Erdoğan’ın
bu konu üzerinde “çok uzun uzadıya durmadığını” belirten Yüksel, “Sadece gösterdi. O bakımdan ben sakınca görmüyorum. Kur’an ile büyüdüm, dedi. Belki orasını eleştirenler olabilir. Ama göstermesinde bir sakınca yok” şeklinde yorumluyor durumu.HDP’li Kaya: Elde Kur’an ile şov yaparak siyaset yapılmazHüda Kaya ise, kendileri gibi Erdoğan’ın da
HDP’nin oy kitlesinin “Yüzde 80’den fazlası dindar muhafazakar” olduğunu bildiğini ve Kur’an-ı Kerim’i bu nedenle gösterdiğini söylüyor.Kaya, “[Erdoğan] HDP’yi dinsizlikle itham etmeye çalışıyor ama dini inancı en safiyane şekilde kalmış halk Kürt halkıdır. Elinde Kur’an ile Kürt halkına karşısına bir şov ile çıkıyor. Bu kişilerin safiyane dindarlık
hissiyatını istismar etmek üzerine, bir şov yapmak üzerine bir gündem yürütüyor.”Kaya ayrıca, “Elde Kur’an ile şov yaparak siyaset yapılmaz. Buna ne bir devletin, ne bir liderin ihtiyacı olmalı ne de böyle olmalı. Hz. Ali’nin sözü vardır: Devletin dini adalettir. Bugünkü devlete bakalım adaletli midir değil midir?” diye soruyor. Sitemizden en iyi şekilde
faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
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