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Güvensiz toplumdan güvenli topluma,
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Allah’a (c.c.) emanet olunuz.
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Dergimizde yayımlanan yazı, 

ilan ve reklamların sorumlu-

luğu sahiplerine aittir. Dergi-

mizde yayımlanan yazılar, kay-

nak belirterek iktibas edilebilir.

EDİTÖRDEN

Ey Allahım!
Şahitlik ediyoruz ki;

“Sırat-ı Müstakîm’inin parlak delillerini  ne düşünce 
cambazlarının kurnazlığı,  ne de şüphecilerin aldatıcı 

 kanıtları çürütebilir.”
Ebu Mansur el-Mâtürîdî
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Dosya Konusu

Aile

Siz evlerinizde İslam devleti kurun ki, Allah sokaklarınızı İslamlaştırsın.
Şehid Hasan  El Benna
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Dosya

“Allah, sizi bir tek nefisten (Âdem’den) ya-

ratan ve kendisi ile huzur bulsun diye eşini 

(Havva’yı)  de ondan var edendir…”1

Aile, insanların huzura kavuştuğu güvenli bir 

limandır. İç huzurun ve sekînetin mekânlarıdır 

evler. Eşlerin birbirleri ile olan ilişkilerinin teme-

li olan sevgi, merhamet ve muhabbet ile kuru-

lan aile kurumunda yetişen çocuklar da sevgiyi, 

huzuru ve merhameti öğrenerek büyürler. İlk ve 

asıl eğitimin yapıldığı okuldur aile. Temeli sevgi, 

saygı ve merhamet üzerine kurulan ailedeki her 

birey görev ve sorumluluklarını yerine getirme-

ye devam ettikçe evler huzur ve mutluluk yuva-

sına dönecektir.

Ailede sevgi ve saygının devam edebilmesi, 

evin huzur ve sürur verebilmesi için de önce-

likle anne ve babanın görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmesi gerekmektedir. Rabbimiz kim-

seye gücünün üstünde güç yüklememiş; kadına 

yaratılışına uygun görevler yüklediği ve haklar 

verdiği gibi erkeğe de çeşitli görev ve sorum-

luluklar yüklemiş ve haklar vermiştir. Bununla 

birlikte erkeğin mükellefiyeti kadından daha ağır 

ve kapsamlıdır. Aile içindeki yetkiler de bu görev 

dağılımındaki kapsama ve ağırlığa göre düzen-

lenmiştir.2 Bu, birinin Allah (c.c.) katındaki değe-

rinin diğerinden aşağı olması anlamına gelme-

mektedir.

Örneğimiz

Müminler hayatlarını ilahî hitap Kur’an-ı Ke-

rim ve numune-i imtisal (örnek alınacak model) 

olan ve cevâmîu’l-kelim (az sözle çok mana ifa-

de eden) sahibi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) 

emir ve tavsiyeleri ile düzenlemeyi kabul etmiş 

kişilerdir. Kur’an-ı Kerim’in mücmelini tebyin (laf-

zın kapalı oluşuna bağlı olarak yapılan açıklama), 

âmmını tahsis (umumu ifade eden bir lafzın hu-

susileştirilmesi; lafzın, kapsamına giren fertlerden 

bir kısmıyla sınırlandırılmasını), mutlakını takyid 

(mutlak/kayıtlanmamış lafzın kayıtlarla sınırlandı-

rılması) ederek bizlere öğretmen ve önder olan 

Peygamber Efendimizden (s.a.v.) hem kavlî, hem 

de fiilî örnekler sunmaya çalışacağız. 

O’nu, hayatının dışına çıkarmış her mümin 

eksiktir. Kur’an-ı Kerim’i bizlere hem tebliğ hem 

de beyan eden Rasûlullah’ın (s.a.v.) adımlarını ta-

kip edenler istikamet üzere hayatlarını sürdüre-

ceklerdir.

Peygamber, müminlere kendi nefislerimiz-

den evladır.3 İmanda kemale ulaşmak O’nu nef-

simizden, servetimizden, çocuğumuzda daha 

sevgili kabul etmekle mümkündür.4

Her dönemin insanı için pratik her zaman 

teoriğin önünde olmuştur. İşin edebiyatından 

Toplumun Yeniden
İnşası İçin Müslüman 
Aileye Doğru

Yasin KAYIKÇI
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ziyade uygulaması daha önemlidir. Aile kuru-

munun önemi bütün insanların üzerinde ittifak 

ettiği bir husus olmakla birlikte örnek alınabile-

cek evlilikler maalesef çok azdır. Sadece ailenin 

öneminden bahsetmek değil, örnek ailelerin de 

çoğalması gerekmektedir. Çünkü aile sağlıklı bir 

zeminde inşa edilerek sürdürülmesi gereken bü-

yük bir değerdir.

İslam insan hayatının her alanın kuşatmış bir 

dindir. Toplumun temeli olan aile kurumuyla il-

gili emir ve tavsiyelerinin olmaması zaten müm-

kün değildir. Hayatın tamamına hâkim olması 

ile insanlara rahmet olacak bir din olan İslam’ın 

evlilikle ilgili pratik yaklaşımını Peygamber Efen-

dimizden (s.a.v.) öğrenebiliriz. Bu dinin mübelli-

ği olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.) toplumun 

temel kurumu olan aileyle ilgili birçok tavsiye 

ve uygulama ile bizlere iyi bir eş, baba ve dede 

olarak örnek olmuştur. O’nun hayatımızı düzen-

leyen ölçüler ve yolumuzu aydınlatan kandil-

ler mesabesindeki öğütlerine kulak verdiğimiz 

oranda sağlıklı aileler inşa edebilir, çocuklar ye-

tiştirebilir ve İslamî toplumu oluşturabiliriz.

Evlilik süreci işin bidayetinden itibaren dik-

katle sürdürülmelidir. Kişi eş namzedini aramaya 

başladığı ilk andan itibaren evliliğe hazır olmalı-

dır. Kişi bu hazırlığı sadece ekonomik alana has-

retmeden her anlamda nasıl bir dünyaya adım 

attığının bilincinde olmalıdır. Kişi istek ve beklen-

tilerini bu bilinçle belirleyecektir. Böylece evlilik 

süreci de emin adımlarla tamamlanacaktır.

Evliliğin Kolaylaştırılması

“Dini ve ahlakı sizi memnun eden birisi 

kız istemek üzere size gelirse onu evlendirin. 

Böyle yapmazsanız yeryüzünde fitne ve bü-

yük bir fesat olur.”5

Ancak zihinlerimizde öyle bir dünya oluşma-

ya başladı ki varsa yoksa erkeğin malı, kadının 

güzelliği. Evliliğin başlangıcında kabul edinilen 

temel ölçüler bunlar olunca aileler bu konular

da çeşitli imtihanlarla karşılaşmaya başlıyorlar. 

Böylece küçük ekonomik tıkanıklar ve kişilerdeki 

fiziksel değişiklikler ailenin temellerinin sarsılma-

sına, huzurun ve mutluluğun azalmasına neden 

oluyor. Beklentilerin bir türlü makul ölçülere çe-

kilememesi nedeniyle toplumsal bir cinnet hali 

yaşanıyor. İnsanlar birbirleri ile yarışır vaziyette 

isteklerde bulunuyorlar. Daha evliliğe bismillah 

denilen noktada ellere tutuşturulan istekler lis-

tesini yerine getirmek Kaf Dağı’nın ardındaki Si-

murg’u bulmaktan daha zor.

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bu konudaki 

tavsiyesi ise evlilik sürecinin her anlamda ko-

laylaştırılması yönündedir. Böylece yeryüzünde 

yakılan fitne ve fücur ateşini söndürme yönünde 

önemli bir adım atılmış olacaktır. Her birimizin 

kızı çok değerlidir. Onlar bizim kıymetlimizdir. 

Onlara çok değer vermek, en hayırlısı ile evlen-

dirmek bizim için önemli bir mesuliyettir. Ancak 

en hayırlı evliliğin kolaylaştırılan evlilik olduğu 

bilmeli; çevresel faktörlerden etkilenerek genç-

lerin evlenmesini zorlaştırmamalıyız. Peygam-

ber Efendimizin (s.a.v.) Hadis-i Şerif’i çok açık. 

“Nikâhların en hayırlısı en kolayıdır”.6 Zorlaş-

tırılan evlilikler nedeniyle gençler evlenmek için 

yıllarca (27-30 yaş şimdilerde) beklemek zorun-

da kalıyorlar. Özellikle de helal haram ayrımına 

çok dikkat etmeyen ve güzel bir ahlak eğitimi 

almamış gençler bedensel ve ruhsal istekleri üst 

seviyeye çıktığından her türlü fahşayı işler hale 

gelmektedirler. Gençleri içine çeken bu günah 

bataklığının kurutulmasının birinci yolu güzel bir 

Sadece ailenin öneminden 
bahsetmek değil, örnek ai-
lelerin de çoğalması gerek-
mektedir. Çünkü aile sağlık-
lı bir zeminde inşa edilerek 
sürdürülmesi gereken bü-
yük bir değerdir.
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edep ve ahlak eğitimi, ikinci ise evlilik süreçle-

rinin kolaylaştırılmasının önünün açılmasıdır. Bu 

iki maddenin birlikte ele alınması zorunludur. 

Yoksa ahlak ve edepten nasipsiz olan kişinin ev-

liliği onu günahtan uzaklaştırmayacaktır…

“Nikâhın en bereketlisi, en güzeli, en az 

masraflı olanıdır.”7

Nikâhın kolaylaştırılmasından maksadımız 

kadının hakkının yenmesi anlamına gelmemek-

tedir.8 Mutedil bir şekilde bütün bu süreçlerin 

tamamlanması gerektiğini öncelikle anne ve 

babalarımız, abi ve ablalarımız sonrasında da 

çocuklarımız öğrenmelidir. Uydurulan adetlerin, 

aşırı israfın ve göze sokarcasına yapılan gerek-

siz şatafatın önüne geçilmelidir. Öncelikle İslamî 

hassasiyeti ile topluma rol model olan tüm anne 

ve babalar evlilikleri kolaylaştırarak örnek olma-

lıdırlar. Aksi takdirde bu duruma katkı sağlayan 

herkes kıyısından köşesinden de olsa vebal al-

tındadır.

Rasûlullah’ın (s.a.v.) Aile Hayatından

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke’nin Tay-

yibe ve Taciresi olan Hz. Hatice ile evlenirken 

elinde az bir mal vardı. Bu zengin ve iffetli hanım 

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) anlatılan ahlakî 

olgunluğuna şahid olduktan sonra evlenmekte 

hiçbir tereddüt göstermedi. Ve bu evlilikle kuru-

lan aile yuvası Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için 

risâletle görevlendirildiği andan itibaren sevgili 

hanımı/validemiz Hz. Hatice (r.anhâ) yıkılmaz bir 

duvar gibi en büyük destekçisi oldu. Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) cinlendiğinden veya hastalan-

Dosya
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dığından şüphelendiğinde bile “Allah seni zayi 

etmez” diye teselli eden, tebliğine ilk olumlu ya-

nıtı veren, servetini Allah (c.c.) yolunda feda eden 

vb. özellikleri ile temayüz etmiş bir hanımdı. 

O öyle bir hanımdı ki: “Kadınlar bilirim ülkeme 

ait/…/Yaslandın mı çınar gibidir onlar sardın mı 

umut gibi”ydi.9

Bu hayırlı zevce vefat ettikten sonra da Pey-

gamber Efendimiz (s.a.v.) Onun aziz hatırasına 

her zaman değer verdi. Ondan kalan her şeye 

değer vermeye Refik-i a’lâ’ya kavuşana kadar 

devam etti. Hz. Hatice’nin (r.anhâ) vefatından 

sonra onun dostlarına sevgili eşi hayatta iken 

nasıl değer vermişse aynı değeri göstermeye 

devam etti. Bir koyun keserdi de etinden Hz. Ha-

tice’nin (r.amhâ) dostlarına da gönderirdi.10 Hz. 

Hatice’nin (r.anhâ) vefatının üzerinden yıllar geç-

tiği halde onu hep hayırla anmış, hiçbir zaman 

aziz hatırasını unutmamıştı. Sesinin benzerliğin-

den dolayı bir gün Hz. Hatice’nin (r.anhâ) kız kar-

deşi Hale binti Huveylid Peygamber Efendimizin 

(s.a.v.) yanına girmek için izin istediğinde sesini 

sevgili eşinin sesine benzeterek sevincinden tit-

remiş ve “Allah’ım! Bu Hale’dir” buyurmuştu.11 

Çocuklarını güzel bir ahlak üzere yetiştirmişti. 

Bizler O’nun peygamberlik öncesi çocuklarıyla 

olan ilişkileriyle ilgili çok fazla bilgiye sahip deği-

liz ancak Hz. Fatıma’nın (r.anhâ) ve diğer kızları-

nın Peygamber Efendimize (s.a.v.) olan sevgileri 

onlara karşı babalık görevini hakkıyla yerine ge-

tirdiğini, en güzel şekilde terbiye ettiğini göster-

mektedir. Yine babalarından öğrendikleri bu ter-

biye ile eşleriyle ilişkilerini çok dikkat etmişlerdir. 

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) en önem-

li özelliği insanlara tavsiyede bulunurken bizzat 

pratiğini yaşayarak göstermesi idi. Onun güzel 

ahlaka dair hadisleri, çocuk eğitimi ile ilgili bir-

çok tavsiyede bulunması bunun kanıtıdır. O her 

an sevilen ve güvenilen biri olmuştur. Bir davet-

çi açısından da davetini sunma aşamasında en 

Dosya
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önemli faktör ailesi içinde kabul görmesidir. Aile-

sinin kendisine arka çıkmadığı, destek vermedi-

ği her kişi topal ve aksaktır. Hangi davetçi olursa 

olsun tüm toplumu karşısına alma pahasına bir 

mücadeleye girerken ailesinde sarsılmalar ya-

şaması mümkün iken Rasûlullah (s.a.v.) tersine 

ailesi ile birlikte tam bir uyum içinde mücade-

lesini sürdürmüştü. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 

davetini sunduğunda ilk iman edenler ailesinin 

fertleri oldu. Kızları Zeyneb (r.anhâ), Rukiye (r.an-

hâ), Ümmü Gülsüm (r.anhâ) hemen iman ettiler. 

İman yolunda zorluklara, sıkıntılara sonuna kadar 

katlandılar. Rukiye (r.anhâ) ve Ümmü Gülsüm 

(r.anhâ) risâlet davasının öncesinde Ebu Leheb’in 

çocukları Utbe ve Uteybe ile nişanlı idiler. Ancak 

Ebu Leheb’in çocukları Peygamber Efendimi-

ze (s.a.v.) hakaret ederek nişanlarını attıklarında 

kızları yine babalarının yanında durmaya de-

vam ettiler. O’nun haklarındaki kararlarına bü-

yük bir güvenle itaat ettiler. Peygamber (s.a.v.) 

ailesi olarak hiçbir imtiyaza sahip değillerdi. Va-

tanlarından hicret eden ilk aile yine Peygamber 

Efendimizin (s.a.v.) kızı Rukiye (r.anhâ) ile eşi Hz. 

Osman’dı (r.a.).12 Yolculuğun meşakkati nedeniy-

le hamile olan Hz. Rukiye (r.anhâ) çocuğunu dü-

şürdü. Medine’ye hicretten sonra Mekke’de kalan 

kızı Zeyneb’e (r.anhâ) eşini bırak ve gel demesi 

üzerine itaat etmesi vb. birçok örnek aile içinde 

baba ve eş olarak Rasûlullah’ın (s.a.v.) konumunu 

ve değerini ortaya koymaktadır.  Öyle bir aileye 

sahipti ki bütün belalara birlikte göğüs gererek 

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yanında bulun-

maktan çekinmemişlerdi. 

Rasûlullah (s.a.v.), Hz. Hatice (r.anhâ) vefat 

edince önce Hz. Sevde (r.anhâ) ve sonra ise Hz. 

Aişe (r.anhâ) ile evlendi. Başka hanımlarla da ev-

lendi. Onlardan en çok sevdiği ise Hz. Aişe’ydi 

(r.anhâ).  Bu, onun diğer hanımlarından daha 

güzel olmasından dolayı değildi. Çünkü Hz. Ai-

şe’nin (r.anhâ) bizzat kendisi Rasûlullah’ın (s.a.v.) 

diğer hanımlarının (kumalarının) güzelliklerini 

çeşitli rivayetlerde anmıştır. Hz. Aişe (r.anhâ) ise 

kıvrak zekâsı, feraseti ve öğrenmeye olan iştiyakı 

gibi özellikleri ile ön plana çıkmıştı. Birgün Rasû-

lullah’a (s.a.v.): “İnsanların hangisi sana en sevim-

lidir?” diye sorulduğunda “Aişe’dir” diye cevapla-

mıştı.13 Buna rağmen eşleri arasında adalete çok 

dikkat ederdi. Onlar arasında adaleti uygulamaya 

özen gösterirdi. Haklarına riayet eder, onları ih-

mal etmezdi. Vefatından önceki hastalık günle-

rini bile diğer hanımlarının iznini aldıktan sonra 

Hz. Aişe’nin (r.anhâ) evinde geçirdi. O, günün 

belirli zamanlarını eşlerine ayırırdı. Sırayla onları 

ziyaret ederdi. Bütün hanımları o gün sırası ge-

lenin evinde toplanırdı. Rasûlullah (s.a.v.) onlarla 

sohbet eder, şakalaşırdı. Onlarla kaliteli zaman 

geçirirdi. 

Hanımları incitmemeye özen gösterir; onla-

rın hassas ve narin yapılarına uygun olarak dav-

ranırdı. Bir sefer esnasında Enceşe adındaki hiz-

metçi, kadınların develerini şiirler teganni ederek 

sevke ediyordu. O şiir okudukça develer hızlan-

dığı için onu uyararak: “Ya Enceşe! Cam şişeleri 
(gibi olan kadınların binek develerini) yavaş 

bir sürüşle sevk et.” buyurdu.14 

Her evlilikte olabilecek tatsız olayları bizzat 

O da yaşamıştı. Hz. Zeyneb binti Cahş’ın (bazı 

rivayetlerde ise Hafsa binti Ömer olarak geçer) 

ikram ettiği bal şerbeti olayından ve hanımlarının 

diğer kadınların sahip olduğu birtakım dünyalık-

lardan istemeleri gibi nedenlerle yaklaşık bir ay 

(29 gece) onlardan ayrı yaşadı. Ancak ne onla-

Dosya

Peygamber Efendimizin 
(s.a.v.) en önemli özelliği in-
sanlara tavsiyede bulunur-
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tavsiyede bulunması bu-
nun kanıtıdır.
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ra vurdu, ne aşağıladı. Çünkü “Yediklerinizden 

onlara da yediriniz, giydiklerinizden onlara da 

giydiriniz, onları dövmeyiniz ve kötülemeyi-

niz”15 diyerek onlara şiddet uygulamaktan uzak 

durulmasını istemiştir. Yine O: “Sizin en hayırlı-

nız ailesine en hayırlı olandır. Ailesine karşı en 

hayırlı olan da benim…”16 buyurdu.

 Hiçbir tartışmanın ve küsmenin yaşanmadığı 

evlilik hayalden öte değildir. Ancak bunlar bir-

birine zulmetmeyi beraberinde getirmemelidir. 

Müslüman erkek kendine teslim edilen emane-

te gerekli ve yeterli önemi vermelidir. Fiziki ve 

psikolojik şiddetin kapısını hiçbir zaman arala-

mamalıdır. Yukarıda da dediğimiz gibi yaşanılan 

olaylardaki davranış şeklimizi iki temel ölçümüz 

olan Kur’an-ı Kerim ve Sünnet ile belirlemeliyiz.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ashabına da ai-

lelerini tavsiye etmiştir. Ailelerine yeterli ve ka-

liteli zaman ayırmaları konusunda tavsiyelerde 

bulunur ve her hak sahibinin hakkının verilme-

sine özen gösterilmesini emrederdi. Mescitte 

uzun zaman geçirerek ailelerini ihmal edenlerin 

evlerine giderek aileleri ile ilgilenmelerini söyle-

miştir. Çocuklarına şefkat ve merhamet etme-

lerini uygulayarak öğretmiştir. Hutbe verirken 

torunlarının (Hasan ve Hüseyin) düşe kalka iler-

lediğini görünce dayanamayarak hutbeyi kesip 

onları kucaklamıştır. En son doğan oğlu İbrahim’i 

görmek, öpmek ve sevmek için sütannenin evi-

ne devamlı giderdi.17 Kişinin Allah rızası için aile-

sine ikram/infak etmesinin, eliyle eşine yedirdiği-

nin sadaka olduğu bildirerek18 ailenin her konuda 

öncelenmesi gerektiğini beyan etmiştir. 

Dışardaki insanlara tebliğ ve davetten önce 

kişinin kendi ailesine gerekli ihtimamı göster-

mesi emredilmiştir. Kişinin en önemli ve ilk so-

rumluluğu ailesine karşıdır. Müminler sokaktaki 

insanlara gösterdiği ehemmiyetten daha ziyade 

evlerindeki aile bireylerine göstermelidir. Her ko-

nuda olduğu gibi bu konuda da orta yolu terk 

eden insan hüsrana uğrayacaktır.

“Ailene namazı emret ve kendin de ona de-

vam et…”19

“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, ya-

kıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun…”20
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Tevhide inanmış fertlerin yapmaları gereken 

ilk ve en önemli iş Müslüman bir aile oluştur-

maktır. Çünkü aile bir toplumun en küçük biri-

midir. Orada İslam hâkim olunca toplumun da 

çehresi değişecektir. Tebliğ daha bir değer kaza-

nacak. Yetişen nesiller bu ortamla değişmez bir 

kimlik elde edecektir. 

Müslüman bir ailenin kurulması zorunlu ve 

bir o kadar da önemli bir görevdir. Peki, bu aile 

nasıl teşekkül ettirilecektir? Her şeyden önce 

Müslüman bir erkekle, Müslüman bir hanımın 

evlilikleri gerekir. Bu ailede her türlü ilişki, iş ve 

durum İslamî kriterlere göre düzenlenir. İslam’ın 

yasakladığı hiçbir uygulama bu aile içerisinde 

uygulanmaz.

Bugünkü Müslümanların durumuna baktığı-

mızda, onların aile hayatlarını etkileyen birçok 

sorun bulabiliriz. Bu durum, Müslüman ailenin 

tahribe öncülük eden çok tehlikeli bir problemi-

dir. Tahribin tehlikeli sonuçları yalnızca eşleri et-

kilemekle kalmıyor, tüm toplumu da etkiliyor. Bu 

ise toplumun yıkımı ve İslam’ın gelecek nesillere 

aktarımında başarısız olması manasına gelebil-

mektedir.

Mevcut problemleri birçok sebebe bağlana-

bilirse de bunların en önemlileri şunlardır:

1. Birçok Müslümanın, Müslüman ailenin İs-

lamî kurallara göre teşkil edilmesi gerektiğinden 

habersiz olması.

2. Nefsin etkisi, bencillik ve bireylerin davra-

nışlarını etkileyen gayr-i İslamî âdet, örf ve ge-

lenekler.

3. Birçok Müslümanın, boşanma noktasına 

gelinceye veya yaklaşıncaya kadar bu meseleyi 

ciddi olarak önemsememesi ve ders almaması.

İmam Gazali, insanlardaki bütün kötü davra-

nışları iki malzemeden oluşan bir ilaç kullanarak 

tedavi ederdi, “bilgi” ve “bilginin gereğini yerine 

getirmek”.

Aile, karı-koca ve varsa çocuklardan oluşan 

küçük bir birimdir. Karı-koca ailenin temel taşıdır 

Her Daim...
Sağlıklı Aileye...

Enver GÖKKAYA

Dosya
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ve ailenin inşasında ve organizasyonunda ba-

şından sonuna kadar üstlendikleri sorumlulukla 

önemli bir rol oynarlar. Aileler bağlı oldukları top-

lumun birimleridir. Eğer birimler sağlık ve güçlü 

ise toplum da sağlıklı ve güçlü olacak; birimler 

hasta ve zayıf olursa toplumda hasta ve zayıf 

olacaktır. Bu tespit ışığında İslam’ın aileye yö-

nelik ilgi ve endişesindeki büyüklüğün sebebini 

anlayabiliyoruz.

İslam’ın aileyle olan ilgisi, aileye dair sorun-

ları ele alışta titiz, kapsamlı ve sistemli oluşu ile 

aşikârdır. Bu sistem, evlilik öncesi dönemden 

başlar, evlilik boyunca ve hatta sonrasında da 

devam eder. 

Bu konuda kaynak, Kur’an-ı Kerim ve Hz. 

Peygamberin (s.a.v.) Sünnet’idir. Bu ilahî kural-

lar kesinlikle doğrudur. Tüm insanlar ve onların 

bütün ihtiyaçlarına hitap eder. İnsanların arzuları 

ve fikirleriyle ve alışkanlıklarıyla ve gelenekleriyle 

çelişse de, bu ilahi kurallara tereddütsüz olarak 

boyun eğmek gerekir. 

Erkek ve kadın birbirlerine muhtaç ve birbirle-

rinin tamamlayıcısıdırlar. Rabbimiz (c.c.): 

“Allah, sizi bir tek nefisten yaratan ve ken-

disi ile huzur bulsun diye eşini de ondan var 

edendir...”1

Eşler arasındaki bu özel birlikteliğin Allah’ın 

(c.c.) muazzam bir işareti ve büyük nimetlerin-

den bir nimeti olduğu vurgulanmıştır: 

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için 

türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir 

sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlı-

ğının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz 

bunda düşünen bir toplum için elbette ibret-

ler vardır.”2

Evlilik sürecindeki isabetli bir başlangıç, evlilik-

teki başarı ve sükûnetin iyi bir işaretidir. Herhan-

gi bir yanlış başlangıç ise zayıf veya başarısız bir 

evlilik hayatının ilk adımı olacaktır. İşte bu nokta-

da tedavi çok zor, bazen imkânsızdır. Neticede 

birçok sıkıntı, zorluk ve engellerden sonra evlilik 

boşanmayla; eşleri, aileyi ve toplumu olumsuz 

yönde etkileyen sonuçlarla sona erer. İslam bizi 

birçok ayet-i kerime ve hadis-i şerifte evlen-

meye teşvik eder. Bunlardan bazıları şunlardır:

“Sizden bekâr olanları, kölelerinizden ve 

cariyelerinizden durumu uygun olanları ev-

lendirin...”3

“…size helâl olan (başka) kadınlardan ikişer, 

üçer, dörder olmak üzere nikâhlayın...”4

“Ey gençler topluluğu içinizden kimin ev-

lenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü bu, 

gözü haramdan, ferci (zinadan) daha iyi korur. 

Evlenmeye gücü yetmeyen oruca devam et-

sin. Çünkü orucun şehveti kırma niteliği var-

dır.”5

“Evlenmek benim sünnetimdir. Kim benim 

sünnetimle amel etmezse benden değildir.”6

Hz. Peygamber (s.a.v.) Allah’a (c.c.) ibadetini 

arttırmak için evlilikten uzak duranları şiddetle 

kınamıştır. Üç sahabenin peygamberin ibadetini 

sormaları olayı buna en güzel örnektir.

İmam Ahmed b Hanbel şöyle diyor: “Bekâr 

olmak İslam’da yoktur.” Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.) on dört kadınla evlendi, vefat ettiğinde ise 

dokuz hanımı vardı. Hz. Peygamber (s.a.v.) evli-

liği teşvik eder ve bekâr olmayı yasaklardı. Kim 

Rasûlullah (s.a.v.) sünnetinden yüz çevirirse, ha-

kikat üzere değildir. Ve Rasûlullah (s.a.v.) şöyle 

buyurdu: 

“Bana sizin dünyanızdan güzel koku ve ka-

dınlar sevdirildi.”7

Dosya
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Önemine vurgu yaptığımız aile kurumunu 

oluştururken ilk basamak eş seçimidir. Eş seçi-

minde aile ve evlenecek olanların dikkat etmesi 

gereken hususları şöyle sıralayabiliriz; evlenile-

cek olan adayın Müslüman olması, dininin ve 

ahlakının güzel olması ve salih/saliha birisi olma-

sıdır.

Evlilik Hayatının Sorumlulukları

İslam, evlilik hayatında eşlerin her birine so-

rumluluk yüklemiştir ve bu sorumluluğu erkeğin 

üzerine yüklemiştir:

“Erkekler, kadınların koruyup kollayıcıları-

dırlar. Çünkü Allah, insanların kimini kimin-

den üstün kılmıştır...”8 

Erkeğin sorumluluğu büyüktür. Bunu Pey-

gamberimiz şöyle haber vermektedir: “...Bir de 

kadınlara iyi davranın; Allah size şahittir, bi-

lesiniz. Onlar elinizde esir gibidirler. Allah’ın 

ahdi ile onlarla evlendiniz ve Allah’ın sözüyle 

onları kendinize helal kıldınız.”9

Erkeğin hanımına karşı davranışı, iyi ve din-

dar bir insan oluşunun bir belirtisidir. Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.): “Sizin en hayırlınız, ailesine 

en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme en hayırlı 

olanınızım.”10 

Kadının Kocası Üzerindeki Hakları 

1. Mehir; kocanın (maddi karşılığı iade edil-

meyecek şekilde) eşine zorunlu olarak verdiği 

evlilik hediyesidir.

“Kadınlara mehirlerini (bir görev olarak) 

gönül hoşluğuyla verin...”11

O kadın için bir haktır. Hiç kimseye (kocası, 

babası, kardeşi vs.), kadın açık izni ve rızası ol-

madıkça mehirden bir şey almasına izin verilme-

miştir. Eğer birisinin zorlaması, aldatması veya 

kadının çekingenliğinden dolayı mehrini alırsa 

günah işlemiş olur.12

İslam, mehir için bir miktar tayin etmemiş; 

kocanın erkeğin ekonomik durumuna göre ve-

rilmesini istemiştir:

“Kadınların en bereketlisi, mehrini kolay-

laştırandır.”13

2. Ekonomik destek; kadının ihtiyacı olan yi-

yecek, barınak, mobilya, hizmet, ulaşım ve diğer 

tüm makul ihtiyaçlarını kapsar. Kadın varlıklı da 

Dosya
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olsa bu harcamaları yapmak erkeğin üzerindeki 

bir vecibedir.

“Ey Allah’ın Rasûlu! Hanımlarımızın bizim 

üzerimizdeki hakları nelerdir? Yediğin zaman 

ona da yedirmen, giyindiğin zaman ona da 

giyindirmen. Vurduğun zaman yüzüne vur-

maman, ona hakaret etmemen, evden dışarı 

kovmamandır.”14 

İslam, bu harcamalar için de bir miktar tayin 

etmemiş; kocanın ekonomik imkânlarına göre 

belirlemesi için serbest bırakmıştır. Erkeğin, ken-

disi için savurganca harcama yaparken, eşi ve 

çocukları için elini sıkı tutmasına izin verilme-

miştir ve şöyle buyurulmuştur:

“Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ih-

mal etmesi, kişiye günah olarak yeter.”15 

Eğer erkek, karısı ve çocukları için gereken 

harcamada cimrilik yapıyorsa, eşine kocasının 

parasından makul ölçülerde ihtiyacı kadarını 

(onun izni olmasa bile) alabilme hakkı vardır. 

“Allah yolunda infak ettiğin bir dinar, köle 

azadı için ettiğin bin dinar, bir fakire sadaka 

olarak verdiğin bir dinar, ailene sarf ettiğin bir 

dinar vardır. Bunların sevap itibariyle en bü-

yüğü, ailene sarf ettiğindir.”16

3. Dinî ve dünyevî hayatı için lüzumlu her bil-

giyi edinip, hanımını yetiştirmesi; eğer koca ge-

rekli bilgiyi vermiyorsa, kadın bu bilgiyi araştırıp 

almak için kocasının izni olmasa da dışarı çıka-

bilir. Çünkü bu bilgiyi almak, İslam’ın Müslüman 

kadın ve erkekleri bağlayıcı bir farzdır. “Ey iman 

edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar 

ve taşlar olan ateşten koruyun.”17

4. Dostluk; kocaların eşlerine yönelik sorum-

luluklarındandır. “...Onlarla iyi geçinin...”18 Bu 

onların doğasını anlamakla, onlara şefkat ve ne-

zaketle muamelede bulunmakla olur. Böylelikle 

evlilik hayatı neşe ve mutlulukla devam etsin. 

Hz. Peygamber (s.a.v.) hanımlarına yardım 

ederdi. Hz. Aişe (r.anhâ) şöyle demiştir: “Pey-

gamber ailesinin ev işlerine yardımcı olur; 

ezanı duyduğunda ise namaza giderdi.”19 Pey-

gamber Efendimiz Hz. Aişe (r.anhâ) ile koşu yap-

mıştır.20

Yine Peygamber Efendimiz (s.a.v.), aile fertle-

rine karşı nazik davranmayı ve onlarla oyun oy-

namayı, şakalaşmayı, kişinin imanının kemalinin 

belirtisi olarak addetmiştir. “Müminlerin iman 

bakımından en kâmil olanı, ahlakı en güzel 

olanı ve ailesine en lütufkâr olanı, en iyi dav-

rananıdır.”21 

Hz. Peygamber (s.a.v.) bazen de eşleriyle is-

tişare eder, onların görüşlerini kabul ederdi. Hu-

deybiye Antlaşması’nda olduğu gibi.

Erkeğin Hanımı Üzerindeki Hakları

1. İtaat: Erkeğin eşi üzerindeki en büyük hakkı, 

eşinin kendisine itaat etmesidir. Kadının bu itaati, 

erkeğin haklarının sınırları dâhilinde zorunludur. 

Fakat bu hakları dışında da itaat tavsiye edilme-

miştir. Mesela erkek, hanımından, sevdiği her-

hangi bir yemeği yapmasını yiyecek getirmesini, 

evi temizlemesini vs. isteyebilir. Zorunlu ve tav-

siye edilen itaatin çerçevesi şöyledir: 

a) Allah’a (c.c.) isyanı içermemelidir. Çünkü 

kimseye, Allah’a (c.c.) itaatsizlik pahasına itaat 

edilmez. Erkek Allah’a (c.c.) itaatsizliği içeren bir 

emir verirse kadın eşine itaat etmemelidir. İtaat 

ederse günah işlemiş olur.

b) Bu itaat, fiziksel veya ahlakî zarara yol aç-

mamalıdır. Çünkü İslam’da zarar vermek de, za-

rara misilleme yapmakta yoktur.22

c) İtaat beyhude ve faydasız hususlarda ol-

mamalıdır. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Eğer bir kimsenin başka bir kimseye secde 

etmesini isteyecek olsaydım, kadının kocasına 

secde etmesini emrederdim.”23

2. Kocasıyla şeref duymak ve üstlendiği ema-

netleri korumak: Kadın kocasıyla şeref duymalı, 

hem onun hem de kendi şerefini korumalıdır. 

Kocasının servetine, çocuklarına ve evine özen 

göstermelidir. 

Dosya
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“Kadın kocasının evinden sorumludur ve 

sorumlu olduklarından hesaba çekilecektir.”24

3. Aile mahremiyeti: Kadın, kocasının izni 

olmaksızın hiçbir kimsenin eve girmesine veya 

evde kalmasına izin veremez.

“Sizin kadınlarınız üzerindeki haklarınız; 

hoşlanmadığınız kimselere yataklarınızı çiğ-

netmemeleri ve onları evinize sokmamaları-

dır.”25

4. Nafile oruç tutacağı zaman izin almak: Ko-

cası yanında olan kadın, kocasının izni olmaksı-

zın nafile oruç tutamaz. Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.): 

“Kocası yanında olan kadının, kocasının 

izni olmaksızın nafile oruç tutmasına izin ve-

rilmemiştir.”26

5. Cinsel isteklerini karşılamak: Kadın, kendi-

siyle cinsi münasebet kurmak isteyen kocasını 

reddedemez. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle 

buyurdu: 

“Erkek, kadınını yatağına çağırdığı halde 

kadın gelmeye yanaşmaz ve erkek öfkelenmiş 

olarak sabahlarsa, melekler sabaha kadar (bir 

rivayette yatağa gelinceye kadar) kadına lanet 

okurlar.”27

Bununla beraber eşler, kendi aralarındaki cinsi 

ilişkileri gizli tutmalıdır.

6. Evlilik hayatını korumak: Kadın evlilik ha-

yatını korumalı ve geçerli bir sebep olmaksızın 

boşanmayı istememelidir. 

“Geçerli bir sebep olmaksızın kocasından 

boşanma isteğinde bulunan bir kadın, Cennet 

kokusundan mahrum kalır.”28 

7. Bakımlı olmak: Kadın kendine dikkat etmeli, 

kocası için kendisine en iyi bir şekilde bakmalıdır. 

Ayrıca yüzüne gülümsemeli; kaşlarını çatmak 

gibi kocasının hoşlanmadığı bir şekilde ona bak-

mamalıdır. 

Benzer bir sorumluluk erkeğin de üzerinde-

dir.

“…Erkeklerin, kadınları üzerinde (hakları) 

olduğu gibi, kadınların da erkekleri üzerinde 

maruf (hakları) vardır…”29
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Dinî ve dünyevî hayatı için 
lüzumlu her bilgiyi edinip, 
hanımını yetiştirmesi; eğer 
koca gerekli bilgiyi vermi-
yorsa, kadın bu bilgiyi araş-
tırıp almak için kocasının 
izni olmasa da dışarı çıkabi-
lir. 
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Evlilik sonrası her erkeğin hayatı değişir. Ev-

lendiği hanım ile uyumu yakalaması belli bir za-

man alır. Çocuklar dünyaya geldiğinde ayrı bir 

sevinç yaşanır ve bununla beraber bazı sorun-

larla karşılaşılır. Çocukların büyümesi, sorunların 

büyümesi manasına gelir. Nihayet yaşlılık gelip 

kapıyı çaldığında insan kafasını şöyle bir arkaya 

çevirip bakar ve neleri doğru, neleri yanlış yaptı-

ğını düşünür ama iş işten geçmiştir. 

Aile reisi olarak baba, eşi ve çocukları ile ilgi-

lenirken göstereceği özen sayesinde dünya ve 

ahiret saadetini elde edebilir. Doğal olarak yapıl-

ması gereken en önemli konu, sorunlar çıktıkça 

dengeli bir şekilde sorunları çözmek ve müm-

kün olduğu kadar sorun çıkmadan evvel muh-

temel sorunlara önceden tedbirler geliştirmektir. 

En önemli sorunlar yan yana getirildiğinde 

bunların büyük bir bölümünün iletişim eksikli-

ğinden kaynaklandığı görülür. Çözüm nedir diye 

sorarsanız.

Ailenin eğitimi, iletişimi, nitelikli zaman geçir-

mesi; sorunları konuşmak, eğlenmek gibi birçok 

iş için haftada bir gecemizi ailemize ayırmak 

dünyada yapacağımız en hayırlı iş olacaktır.

Bu geceyi nasıl değerlendirmemiz gerektiği-

ne gelince şöyle bir öneride bulunabilirim.

1. Besmele; öncelikle her hangi bir çalışmaya 

başlamadan evvel bu konuda ihlasla niyetimizi 

belirleyip başarılı olmak için Allah’tan (c.c.) yar-

dım dilemeliyiz.

2. Birlikte haftada bir geceyi seçip ona fark-

lı değerlendirme; ailemize yapmak istediğimiz 

çalışmayı gerekçeleri ile anlatıp ikna etmeli ve bu 

çalışma için uygun bir gece seçilmelidir. 

3. Hazırlık yapmalı; bu gecenin sadece soh-

bet ile değerlendirilmesi devamlı yapılamayaca-

ğı manasına gelir. Bu yüzden bu gece farklı işler 

ile süslenmeli, eğlenceli ve çekici bir hale geti-

rilmeli. Televizyon kapanmalı, gürültü azaltılmalı, 

ikram önceden hazırlanmalı, aile reisi anlatacağı 

konuya hazırlık yapmalı ayrıca evdeki öğrenci-

ler okuldan gelir gelmez derslerini çalışmalı ve 

ödevlerini yaparak akşama hazır hale gelmelidir-

ler.

4. Zamanında yemek yemeli; Müslümanla-

rın yaşantısının namazla işaret taşlarının dizilişi 

gibi düzenli bir hale gelmesi disiplinli bir hayatı 

peşinden getirir. Akşam yemeklerinin belli bir sa-

atte yenmesi aileyi bir araya getirmek açısından 

çok faydalıdır. Ancak, mevsimsel durumlar, aile 

reisinin işten çıkış saatleri ve çocukların okul dö-

nüş saatleri gibi farklı şartlara dikkat edilmelidir. 

Belli saatlerde kurulan sofra, aile fertleri için ortak 

bir buluşma mekânıdır. Yemek yeme esnasında, 

yemek adabı anlatılmalı ve fiili olarak öğretilme-

lidir.

Aile Gecesi
Garip SAĞLIK Seslendiren: Emre TAVŞAN

Ailenin eğitimi, iletişimi, 
nitelikli zaman geçirmesi; 
sorunları konuşmak, eğlen-
mek gibi birçok iş için haf-
tada bir gecemizi ailemize 
ayırmak dünyada yapaca-
ğımız en hayırlı iş olacaktır.

Sesli Makale
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5. Cemaatle namaz kılmalı; namaz bir soh-

bet konusu olarak anlatıldıktan sonra fiili olarak 

uygulanmalıdır. Aile reisi, çocuklarının ve ev hal-

kının örnek alması için, bazı günler sünnetleri 

camide kılmak yerine evde kılmalıdır. Haftada bir 

gün, hep birlikte cemaat namazı kılmanın dışın-

da da (genelde sabah namazı uygun olabiliyor) 

birlikte cemaat namazı kılmayı düşünmelidir. 

Namaz ile alakalı yazılan kitaplar satın alınarak 

okunmalı ve okutulmalıdır. 

6. Zikir yapmalı; önce zikir yapmanın ve 

zikrin ne olduğu anlatılmalı sonra bazı virdler 

edinmelidir; çünkü sohbet öncesi bunları oku-

mak evin havasına ve işin ciddiyetine çok katkısı 

olmaktadır. Zikrin her amelde kendini gösterdiği 

hatta her amelin bir zikir olduğu sürekli ev hal-

kına hatırlatılmalıdır. Kalplerin tatmin olması ve 

Rabbimizi hatırlamamız ve O’nun rızası için salih 

amel işlememiz, Kur’an’da miktarı konulmayan 

tek ameldir. En faydalı zikrin tefekkür olduğu an-

latılmalı, düşünen insanın hayırlara kavuşacağı 

öğretilmelidir.

7. Sohbet; bu o gecenin en önemli çalışma-

sıdır diyebiliriz. Asıl amaç düzenli bir nasihatin 

olmasıdır. Sohbet ederken; sohbet dinleme ada-

bı, ilim öğrenmenin fazileti, ilimle amel edilmesi, 

Dosya
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amellerin salih olmasının gerekliliği, okul ders-

lerinin de dünyalık ilimlerin de sevap kazanaca-

ğımız bir ilim dalı olduğu bu yüzden okullarda 

başarılı olmanın da bir ibadet olduğu çocuklara 

anlatılmalıdır.

En az 30 dakika en fazla 45 dakika süresi ol-

malı, başlangıçta; besmele, hamdele ve salvele 

okunmalıdır. Ezan okunduğunda durup Ezan 

Duası okunmalıdır. Sohbet sonunda Asr Sûresi 

ya da bitiş duası yapılmalıdır.

8. Soru-cevap bölümü; bir sohbette de soru 

sorma adabı anlatılmalıdır. Her soruya uzun ol-

mamak şartıyla cevap verilmelidir. Gereksiz ko-

nularda sorulan sorular için karşımızdakini kır-

madan gereksiz olduğu anlatılmalıdır. Bu bölüm, 

anlatılan konunun ne kadar dinlendiğinin ve an-

laşıldığının ipucunu bize verir.

9. İstişare yapılmalı; bir ya da birkaç sohbet-

te istişare adabı anlatılmalıdır. Çocuklar anlama-

sa da eşimiz bu konuyu öğrenecektir. Özellikle 

on yaş yukarısı çocuklar için konuşma, dinleme, 

kendini ifade etme ve bir fert olduğunu hissetme 

bilinci gelişecek ve daha çabuk olgunlaşacaktır. 

10. Dua; içten gelerek dua etmenin yanın-

da ayet ve hadislerde tavsiye edilen dualar da 

ezberlenerek okunmasında, ayrı faydalar vardır. 

Yapılabilirse her hafta bir aile ferdi kendisine ve 

diğer aile fertlerine yüksek sesle dua etmesi is-

tenmelidir. Bu; muhabbeti arttırır, saygıyı peşin-

den getirir, bencilliği engeller…

11. İkram; burada önemli olan ev halkının 

hoşuna gidecek bir ikram ya da hediyedir. Kışın 

meyve, yazın dondurma olabilir. Tabii bu konu-

da pahalı şeyler düşünüp aile reisini zora sokup, 

çalışmanın son bulmaması için ifrat ve tefrite 

(aşırılığa) dikkat edilmelidir.

12. İlahi, ezgi, ahlâkî türkü okunmalı; ilahi, 

ezgi kitaplarından faydalanılarak hep birlikte şuur 

arttırıcı nağmeleri ezberlemeliyiz. Bu yapılma-

yınca cahiliye medyasının bizim şuur altımıza 

kazıdığı nağmelere alışıyoruz. Bir kişi okuyup di-

ğerleri nakaratı okumak suretiyle gece şenlendi-

rilebilir. Çocukların yaşı küçük ise onlara faydalı 

tekerlemeler öğretilebilir. 

Sözün Özü; İslamî şuur almış her Müslüma-

nın ister yeni evli olsun ister çocukları büyümüş 

olsun böyle bir çalışma yapmasında büyük ya-

rar vardır. Bu çalışma her yerde, her evde farklı 

şekillerde uygulanabilir. Aile alışana kadar çıkan 

sorunlar sabırla aşılmalıdır. Çocuklarımıza bıra-

kacağımız bir miras olarak da düşünülebilir. Ev-

lenen çocuklarımız, bu alışkanlığı devam ettirme 

ihtiyacı hissedecektir. Çocuklarımız, kendi ço-

cuklarına bu babamın uygulamasıdır diyecekler. 

En azından bu çalışmayı, bir süre koyarak de-

nemelisiniz.

Sözün Özü; İslamî şuur al-
mış her Müslümanın ister 
yeni evli olsun ister çocuk-
ları büyümüş olsun böyle 
bir çalışma yapmasında bü-
yük yarar vardır. Bu çalışma 
her yerde, her evde farklı 
şekillerde uygulanabilir. 
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Dergimizin 10. Sayısında ele aldığımız “Aile” 

dosya konumuzu içeren bir söyleşi hazırladık. 

“Aile Saati” kitabımızın yazarı Enver Gökkaya 

ve dergimizin yazarlarından Sosyal Hizmet Uz-

manı ve Aileder Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kı-

lıçaslan ile toplumsal yapımızın daha sağlıklı ve 

işlevsel hale gelmesinde başat rol oynayan aile 

kurumu hakkında konuştuk.

Vavelif Dergisi: Toplumsal yozlaşmanın 

ileri düzeyde yaşandığı zamanımızda aile ku-

rumumuz hasar görmüştür. Bu hasar çocuk-

larımıza da yansımıştır. Bu konuyu incelersek 

neler söyleyebiliriz?

Fatih Kılıçarslan: Şimdi ben ülkemizde aile 

kurumunu önemsiyorum. Bizi özellikle batı top-

lumlarından ayıran en önemli kurum aile kuru-

mudur. Toplumsal değerlerimizin ifade edildiği 

aile kurumumuzla diğer kültür ve inançlardan 

farkımızı ortaya koyuyoruz. Aynı zamanda aile 

kurumumuz bizim bir zenginliğimizdir. Aile-

ye baktığımızda ailenin bir eğitim veren kurum 

olma özelliğini görüyorum. Aile özellikle nesille-

rin yetişmesinde, çocukların hayata hazırlanma-

sında çok önemli bir işlev görüyor. 

Aile kurumu aynı zamanda bir bakım ku-

rumudur; çocukların güven içerisinde, sağlıklı 

beslenerek hem biyolojik hem de sosyolojik ve 

psikolojik bakımlarını destekleyen bir süreç; çün-

kü anne-baba ve çocuk ilişkisi, çocuğun ruhsal 

gelişim sürecini destekleyen, temel güven duy-

gusunu güçlendiren, benlik saygısını geliştiren, 

doğduğu andan itibaren her bir evrede biyolojik, 

psikolojik ve aynı zamanda sosyal bir işlev görür. 

Çocuğun, anne ve babası ile kurduğu ilişki ve 

kardeşleriyle iletişimi bir şekilde toplumla ilişki-

sinin de dayanağını oluşturur. Çocuk doğduğu 

andan itibaren sosyalleşme ve toplumsallaşma 

sürecini de ailede yaşar. Aile aynı zamanda bir 

sosyal yardım kurumudur. Aile üyelerinden bi-

risi yaşlandığında, çocukların bakım ihtiyacı or-

taya çıktığında, ekonomik sorunlar yaşandığında 

sosyal hizmet desteği de aile tarafından veriliyor. 

Aile toplumumuzun en önemli mihenk taşıdır. 

Eğitim işlevi var, bakım işlevi var, sosyal işlevi var, 

sosyal yardım ve destek hizmetleri işlevi var… 

Bugün toplumumuzu bir arada tutan aile, 

aslında temel değerlerimizi de oluşturuyor. Bizi 

kültürel olarak, yaşam biçimi olarak diğer top-

lumlardan ayıran en önemli özellik olduğu gibi 

aynı zamanda güncel yaşamımızda da bizim 

destek noktamızı, gelişim noktamızı, eğitim nok-

Aile Mefhumu
Üzerine...

Röportaj: Vavelif Dergisi

Aile kurumu aynı zamanda 
bir bakım kurumudur; ço-
cukların güven içerisinde, 
sağlıklı beslenerek hem bi-
yolojik hem de sosyolojik 
ve psikolojik bakımlarını 
destekleyen bir süreç...
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tamızı aile oluşturuyor. Dolayısıyla Türkiye’de 

yaşayan her vatandaşın hayatında ailenin çok 

önemli bir işlevi ve rolü var. Eğer ailede ve aile 

ilişkilerinde bir çatışma olursa, ailede boşanma 

olursa bunda hem anne-baba etkilenir hem de 

çocuklar olumsuz etkilenir. 

Çocukların yetişmesi, gelişmesi, hayata ha-

zırlanmasında birçok sorunlar ortaya çıkıyor. 

Dolayısıyla bizim bir toplumsal girişimde; sağlıklı 

toplum olabilmek adına, güvenli toplum oluş-

turabilmek adına, inançlarımızı/değerlerimizi, 

çocuklarımıza/nesillerimize aktarabilmek adına 

aileyi fonksiyonel kılmalıyız; ailenin işlevlerini 

geliştirmeliyiz, aileyi güçlendirmeliyiz. Ailenin 

işlevi nasıl geliştirilmeli? Çocuklar hayata ve ge-

leceğe hazırlanmalıdır. Burada temel sorumlu-

luk anne ve babaya düşmektedir. Yani bir ailede 

anne ve babanın en önemli rolü nedir? Çocukları 

yetiştirmeleridir. Çocukları eğitme rolüdür. Yani 

çocukların beslenmesi, bakımı, ihtiyaçlarının gi-

derilmesi, temizliğinin yapılması, bedensel ve 

fiziksel bakımının yapılmasıdır. Ama çocuk aynı 

zamanda bir ruhsal varlıktır, sosyo-psikolojik var-

lıktır. İşte anne-baba öyle bir ilişki içerisinde, öyle 

bir rol ve sorumluluk yerine getirmelidir ki bu rol 

çocuğun sağlıklı ruhsal gelişimini desteklemeli, 

çocuğun sosyal yanını güçlendirilmeli… 

V. D.: Peki, bunu nasıl yapar, anne ve baba 

çocuğunu geleceğe ve hayata hazırlarken bu 

rol ve sorumlulukları nasıl yerine getirir? 

Fatih Kılıçarslan: Öncelikle model ilişkisi var-

dır. Yani bir ailede anne ve baba çocuğuna örnek 

olur. Sağlıklı rol olur. Değer aktarımında da bu çok 

önemlidir. Yani bir kültür, değer, inanç aktarımı 

gerçekleşir. Bir çocuğun İslamî gelişiminde biz 

çocuğumuzu nasıl eğitiriz, nasıl destekleriz? Bir 

anne-baba çocuğuna değer, kültür, inanç aktarı-

mını öncelikle sağlıklı rol ve model uygulayarak 

gösterebilir.  Yani söylemek yerine göstermelidir.  

Bir anne-baba kendi aralarındaki ilişki biçim-

lerini, iletişim biçimlerini hatta birbirlerine karşı 

kullandıkları kelimeler, çevreleriyle ilişkileri, kom-

şularıyla ilişkileri, geniş aile ile ilişkileri, teyzeleri, 

amcaları, dayılarıyla ilişkileri, buradaki tutumları 

her ne şekilde olursa olsun çocuk üzerinde etki-

ler oluşturacaktır. Çünkü çocuk taklit yoluyla öğ-

renir. Çocuğun doğduğu andan itibaren gelişim 

evresine baktığımızda çocuk annesini ve baba-

sını taklit eder. Anne ve baba ne yapıyorsa, nasıl 

konuşuyorsa, bir meseleyi nasıl ele alıyorsa, na-

sıl değerlendiriyorsa çocuk aynı bir kamera gibi 

kayıt altına alır. Anne-babanın davrandığı gibi 

davranır, anne-babanın konuştuğu gibi konuşur. 

Hatta düşünme biçimlerini, değerlendirme bi-

çimlerini çocuk bir kamera gibi kayıt altına alır ve 

kendi kişiliğini ve bir şekilde geleceğini oluşturur. 

İşte sağlıklı nesil yetiştirmede, değer aktarı-

mında bizim çocuklarımıza karşı rol ve model 

olduğumuzun bilincinde olmalıyız. Hem eşler 

arası, anne ve baba kendi aralarındaki ilişkilerde 

mutlaka çocukları tarafından taklit edildiklerini, 
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izlendiklerini, takip edildiklerini, gözlemlendikle-

rini dikkate alarak özenle hareket etmelidirler. 

V. D.: Bu noktada sağlıklı aile konusuna da 

temas edecek olursak neler söyleyebiliriz?

Fatih Kılıçarsalan: İngiltere’de mutlu aileler 

ve mutsuz aileler üzerine bir araştırma yapılmış. 

Mutlu ailelerde yapılan araştırmalarda şu özellik-

leri tespit etmişler; eşler birbirleriyle sevgi içeren, 

saygı içeren, birbirlerini takdir eden onay kelime 

ve cümlelerini kullandıklarını görmüşler. Yani 

hakaret içeren, aşağılayan, küçümseyen, olum-

suz tutumlar yerine bilakis birbirlerine değerli ve 

önemli olduklarını hissettiren kelimeleri, cümle-

leri ve tutumları birbirlerine sergilediklerini tespit 

etmişler. 

Mutlu ailenin özelliklerinde anne-baba ve 

çocuğun birlikte daha fazla zaman geçirdiklerini 

tespit etmişler. Yani anne ayrı, baba ayrı, çocuklar 

ayrı ya da baba saatlerce ve gün boyu işyerin-

de değil belli bir saat diliminde belli bir zamanda 

mutlaka akşam yemeğinde veya akşam yemeği 

sonrasında -işte sizin “aile saati” kitabınız var. Haf-

tanın bir akşamı “Aile Saati” kitabınızı bir program 

içerisinde uygulama yaparak o saatte- birlikte bir 

arada zaman geçirilmelidir. Bunlar bir ailede ço-

cuğun sağlıklı yetiştirilmesi, çocuğa kültür, inanç 

ve değerlerin aktarılması için önemlidir. 

Burada vurgulamak istediğim şu; insan bi-

yo-psiko-sosyal bir varlıktır. Yani insanla ilişki-

lerimizde insanın mutlaka biyolojik ihtiyaçları; 

yeme, içme, su, hava gibi temel ihtiyaçlarını 

sağlıklı ve düzenli karşılamamız gerekiyor. Ama 

insan aynı zamanda psikolojik bir varlıktır. Bu 

psikolojik ihtiyaçları nasıl karşılanır? Buna duy-

gusal ihtiyaçlar diyebiliriz. Sevilme, sayılma, de-

ğer verilme, önemsenme bir şekilde onaylan-

ma özellikle çocukların yetiştirilmesinde takdir 

edilme olumlu davranışlarını onaylayarak bunu 

pekiştiririz. Mutlaka ailede çocuğun bu psikolojik 

ihtiyaçlarını karşılamamız lazım. Aynı zamanda 

insan sosyal bir varlıktır. 

Sağlıklı bir ailede o insanın sosyal ihtiyaçlarını 

karşılamamız gerekir. Yani insan kendi dışındaki 

annesiyle, babasıyla, çocuklarıyla ilişki kurmak 

ister. Akranlarıyla bir arada vakit geçirmek ister. 

Oyun oynamak ister. Aynı şekilde akrabalarını 

ziyaret etmek ister. Akrabalarıyla birlikte olmak 

ister ve böylece insan kendi dışındaki diğer in-

sanlarla ilişki kurar, iletişim kurar, bir araya gelir, 

birlikte faaliyetler yapar ve sosyal gelişimi des-

tekler. İşte sağlıklı bir ailenin en temel işlevi, biyo-

lojik bireyin, çocuğun, kadının, babanın biyolo-

jik ihtiyaçlarını karşılayan, psikolojik ihtiyaçlarını 

karşılayan ve o ailedeki her bir üyenin sosyal-

leşmesini, toplumsallaşmasını destekleme ve 

geliştirme işlevi vardır. Bu işlevi bir bütün olarak 

düzenli bir şekilde sürdüren ailelerde çocuklar 

sağlıklı gelişir. Geleceğe sağlıklı bir birey olarak, 

bir kişi olarak, anne olarak, baba olarak ya da iş 

adamı olarak hazırlanırlar.



Nisan 201622

Röportaj

V. D.: Enver Hocam size dönecek olursak; 

son çıkarmış olduğunuz “Aile Saati” kitabınızla 

birçok ailenin evlerinde nitelikli bir zaman ge-

çirmesi için güzel bir proje ortaya koydunuz. 

Sağlıklı bir aile oluşumunda ciddi katkıları 

olacaktır mutlaka kitabınızın… Bu doğrultu-

da konumuzun süreğenliğini devam ettirecek 

olursak siz neler söylemek istersiniz?

Enver Gökkaya: Bizler toplumda Müslüman 

şahsiyetler olarak istediğimiz, arzuladığımız bir 

toplumu oluşturma aşamasında en önemli –

yani fertten topluma geçişte en önemli- kurum 

olarak ailenin ele alınması gerektiğine inanırız. 

Tabii ülkemizde aşağı-yukarı yetmiş seksen yıl-

dan beri uygulanan bir batı zihniyeti, batı düşün-

cesi, batı baskısı, batı düşünce baskısı üzerine 

ciddi bir kültür savaşı ve mücadelesi var. Aslında 

hem İslam’da hem kültürümüze uymayan hatta 

insanlığa uymayan, insan karakterine uymayan 

bir baskıyla aile kurumu üzerine ciddi erozyon-

lar, tahrifatlar ortaya çıkarılmış. Mevzunun başın-

dan bir giriş yapılması gerekir. 

Öncelikli olarak aile kurumunun önemi, aile-

nin neden önemli olduğu konusunda insanların 

ciddi bir eğitime ve bilince sahip olması gereki-

yor. Ailenin daha teşekkülünden itibaren bizdeki 

“Allah’ın emri Peygamber’in kavli” ifadesiyle baş-

layan kutsal bir kurum ve müessese olduğunu; 

artık bundan sonra bu döneme kadar sorumsuz-

luk ve bir takım bireysel insanın bu bireysellikten 

koparak artık toplumsal bir hayata geçiş süreci 

yaşadığını, sorumlulukları omuzuna aldığını bile-

rek böyle bir kuruma, böyle bir müesseseye ge-

çişin yapılması gerekiyor. Bu da evlenen insan-

ların kendi karakterlerine uygun eşleri seçmeleri 

ve arzuladıkları, istedikleri toplumu oluşturmada 

kendilerine yardımcı olacak gelecek kuşaklarda 

-sizin de belirttiğiniz gibi-  bu topluma, dünya-

ya, insanlığa kazandırılması açısından bir kurum 

oluşturulurken bunun hangi temeller üzerine 

kurulacağı ve bu konuda kendisine yardımcı 

olacak bir eş, bir yol arkadaşı, bir hayat arkada-

şı seçeceği gerçeğinden yola çıkarak evlenen 

kardeşlerimizin, evlenen insanların bu anlamda 

bilinçlendirilmesi, bu anlamda bir eğitimden, bir 

tedrisattan geçmesi ve bu aile kurumunu öne-

mini üzerine bir vurgu yapılması gerekiyor. 

Tabii yıllarca yapılan bu propagandalar ve eği-

tim müesseselerimizde, kurumlarımızda, okulla-

rımızda uygulanan programlarda; ekranlarımız-

da bize lanse edilen, öğretilen aile modelinin 

bizim kültürümüze, inancımıza ve değerlerimize 

aykırı olduğunu bugün sorunlarla karşılaştığımız 

zaman, problemlerle karşılaştığımız zaman çok 

daha net görüyoruz.

Her sene bir önceki seneye oranla boşanma 

oranlarının iki kata çıktığı bir coğrafyada yaşıyo-

ruz. Bunun sebebi başta oluşturulmak istenilen, 

tavsiye ettiğimiz aile kurumunun bu dinamikler-

le oluşturulmamasından kaynaklanıyor. Dolayı-

sıyla bugün Türkiye toplumunun ve Müslüman 

coğrafyanın aile müessesesini ele aldığımızda, 

incelediğimizde gerçekten ailenin bir erozyona, 

bir yıkıma, bir tahrifata uğradığını görüyoruz ve o 

misyonu, o karakteri yüklenecek bir yapıya sahip 

olmadığını müşahede ediyoruz. 

V. D.: Yani Batının etkisi ve kendi değerle-

rimizi unutmamız aile kurumumuzun yozlaş-

masında etkilidir.

Enver Gökkaya: Şöyle özetleyecek olursak; 

daha baştan İslamî ve geleneksel/örfü bir takım 

değerleri yıkarak başlanılan bir aile var. Zaten bu-

Eşler arası, anne ve baba 
kendi aralarındaki ilişkiler-
de mutlaka çocukları tara-
fından taklit edildiklerini, 
izlendiklerini, takip edildik-
lerini, gözlemlendiklerini 
dikkate alarak özenle hare-
ket etmelidirler. 
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rada büyük bir handikap var. İkinci olarak yine 

erkeğin kendi sorumluluk alanını terk ederek 

evden işe işten kahveye kahveden başka yerlere 

yani aileye hiç uğramama ve babalık görevi yap-

mama gibi bir durum var. Diğer taraftan ailenin 

iç işlerinde sorumlu olan, eğitimden, kocasının 

ailesinden sorumlu olan, evinin içinden sorum-

lu olan annenin de dizilerle, kadınlar arasındaki 

programlarla ilgilenerek bu sorumluluğu yerine 

getirmediği çocuklarımızın ve ailenin parampar-

ça olduğunu görüyoruz. 

Buna son kertede özellikle internetin ve cep 

telefonunun da ilave edilmesiyle ailenin ne kadar 

büyük bir risk altında olduğunu görüyoruz. Do-

layısıyla baba sorumluluğunu yerine getirmiyor, 

anne sorumluluğunu yerine getirmiyor, çocuk 

sokak kültürü, sokak ortamıyla tanışıyor ve hangi 

yöne gideceği belli olmayan bir mecraya doğru 

akıp gidiyor. Böyle bir ailenin içinde sorunların, 

problemlerin olmaması, bu ailenin ayakta dur-

ması bir mucize diyebiliriz. 

Dolayısıyla bir defa bozulan, tahrif edilen, 

üzerinde problemlerin oluştuğu ailenin aslında 

yeniden kendisine gelmesi ve yeniden aile ol-

manın ne demek olduğunu bilmesi, farkına var-

ması, herkesin sorumluluğunun farkına vararak 

aileyi koruması ve aileden yeni bir nesil, yeni bir 

toplumun oluşmasına bir öncülük yapılması is-

tenmelidir. Esas sorun, son zamanlardaki prob-

lem olarak bu gözüküyor. Bu anlamda Allah (c.c.) 

bize bir sorumluluk yüklüyor: “Hepiniz mesulsü-

nüz ve hepiniz sorumluluğu altındaki kişilerden 

mesulsünüz.” Baba çocuklarından, anne evinden 

–çocuklardan ve evin içindeki her şeyden- so-

rumlu, yöneticilerde sorumlu… Ama konu aile 

olduğu için burada aileden bahsetmek gerekirse; 

bu sorumlulukları tam olarak yerine getirmeyen 

bir aile elbette toplumda istediği aileyi ortaya çı-

karamayacaktır. 

V. D.: Ailenin işlevselliğinden bahsettik. 

Ailenin işlevselliğinin Türkiye’de yaşayan in-

sanların gelişimine, eğitimine, iş hayatına, 

ekonomik hayatlarına, ruhsal ve zihinsel ha-

yatlarına faydası olduğundan –eğer sağlık-

lı bir aile hayatı olursa- bahsettiniz. Burada 

eşler arası iletişime kısmen girildi. İletişimde 

eşlerin birbirleriyle olan diyaloglarına girildi. 

Hem burayı biraz daha açabiliriz hem de rol 

dağılımında –ailede kadının bir rolü var erke-

ğin bir rolü var- şu anda Türkiye’de kadın ve 

erkeğin rolleri neredeyse karışmış. Kadının 

iş hayatına girmesiyle beraber, kadının evde 

erkekleşmesi ve erkeğin de evde kadınlaş-

masına bürünmüş. Bunun sebeplerinin yani 

sağlıklı bir aile oluşturmada bunun tersten bir 

etki ettiği kanaatindeyim. Bu anlamda belki de 

tam sizin alanınızla da ilgili olan evlilik önce-

si, evlilik esnası ve sonrasındaki –bu anlamda 

farklı yerlerde verdiğiniz derslerde- erkeğin ve 

kadının alması gereken danışmanlığın –buna 

psikoloğa gitmek, aile danışmanlığına gitmek 

şeklinde eklenebilir.- bunun öneminden biraz 

bahsetsek. Şu an Türkiye’de psikologlara gi-

denlere de olumsuz bir bakış açısı olduğu için 

insanlarımız buna ket vurmuşlar. Hâlbuki bu 

çok önemli; çünkü sen çok ciddi olan bir aile 

kurumunu ayakta tutmak istiyorsun. Bunun 

için bir fayda bile olsa toplum için önemli ola-

caktır.

Bugün Türkiye toplumunun 
ve Müslüman coğrafyanın 
aile müessesesini ele aldı-
ğımızda, incelediğimizde 
gerçekten ailenin bir eroz-
yona, bir yıkıma, bir tahri-
fata uğradığını görüyoruz 
ve o misyonu, o karakteri 
yüklenecek bir yapıya sa-
hip olmadığını müşahede 
ediyoruz. 
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Fatih Kılıçarslan: Güzel bir soru. Şimdi hızlı bir 

toplumsal değişim yaşanıyor ve değişimin getir-

diği özellikle kitle iletişim araçlarının hayatımızda 

artık daha belirleyici olması, duygularımızı, dü-

şüncelerimizi ve davranışlarımızı olumsuz etki-

lediğini söyleyebiliriz. Geleneksel aile yapımızda 

çiftler evlenmeden önce anne ve babaları, aile-

leri tarafından bir şekilde evlilik sürecine hazırla-

nıyorlar. Ancak şehirleşme ve kentleşmeyle bir-

likte geniş ailenin çekirdek aileye dönüşmesi ve 

bu hızlı bir değişim, yaşam biçiminde değişime 

uyum sağlamada bu şehir, kent hayatının getir-

diği sorumluluklar karşısında çiftlerin, evlenecek 

kız ve erkek çocukların bilgiyle, bilinçle ve sağlıklı 

bir evlilik yapabilmeleri için desteklenmeleri çok 

önemlidir. 

Geleneksel aile bu yaşanan değişimde ço-

cuklarını yeterince bilgilendirmede, bilinçlendir-

mede, yönlendirmede yetersiz kalıyor. Artık bir 

şekilde aile alanı, aile hizmet alanı, aile danış-

manlığı gibi yeni gelişen uzmanlık alanları orta-

ya çıkıyor. Aile danışmanlığının en temel fonksi-

yonu aslında evlilik öncesi çocuklarımızı evliliğe 

bilgilendirerek, bilinçlendirerek sağlıklı karar ver-

melerini destekleyerek hem eğitim hem de da-

nışmanlık hizmetlerini içeriyor. Anneler, babalar 

bu süreci yönetmekte ve çocuklarının uyumlu 

bir birlik ve beraberlik sağlamalarında artık yeter-

siz kalıyorlar ya da yanlış yönlendiriyorlar. Hatta 

ebeveynlerin tutumları evlilik sürecinde bir kriz 

veya bir çatışma fonksiyonu olarak da karşımıza 

çıkıyor. Bırakın kolaylaştırıcı olmayı, bilgiyle, bi-

linçle yönlendirmeyi bilakis yeni çiftlerin bugün 

sorunlarında kayınvalide gelin ilişkisi ülkemizde 

en sık görülen eşler arası çatışma sebeplerinden 

birisi olarak görülmektedir. 

Bizim burada gençleri özellikle evliliğe ha-

zırlamamız, evlilikteki ilişki biçimleri noktasında 

bilgilendirmemiz, evlendikten sonra değişen 

yaşamlarında annelik, babalık sürecinde çocuk-

larıyla ilişkilerinde nasıl rol olacakları noktasında 

desteklememiz çok önemli çünkü her bir ailenin 

bir evresi var. İlk evre nişanlılıkla başlıyor, ikinci 

evre karı-koca evresi, üçüncü evre çocuklu an-

ne-baba evresi, ergenlik evresi, yetişkinlik evresi 

diye devam ediyor. Yaşlılıkla da birlikte bu evre 

bitiyor. Genellikle boşanmaya baktığımızda bo-

şanma, bu evrelerde, geçiş dönemlerinde aile-

lerin yaşadıkları çatışma ve problemlerden kay-

naklandığını görüyoruz. Çocuk dünyaya geliyor. 

Anne ile baba arasında uyum olmadığı için ço-

cuğun dünyaya gelmesiyle birlikte ortaya çıkan 

sorumluluğu uygun bir şekilde işbirliği içerisin-

de paylaşmıyorlar. Baba ilgisiz davranıyor, eşine 

yardımcı olmuyor, çocuk bakımıyla ortaya çıkan 

sorunların nedeniyle eş yalnız kalıyor. Çocu-

ğun bakımından kaynaklanan zorluklar, sıkıntılar, 

stres bu sefer eşler arası çatışmaya dönüşüyor. 

Bizim her şeyden önce ailede gelişimi eğitimle, 

bilgiyle, eşleri sürekli destekleyerek, ailenin sağ-

lıklı işlevleri noktasında anneleri ve babaları eğit-

meliyiz ve bilgilendirmeliyiz. 

V. D.: Aile Saati kitabınıza değinecek olursak 

Hocam.

Enver Gökkaya: Bizim temel olarak aile ile 

ilgili aşağı-yukarı sekiz-on senelik bir çalışma-

mız var. Bu çalışmaya iki kanaldan, iki düşünce-

den geldik. Birincisi toplumda bahsettiğimiz aile 

problemleri, aile sorunları meselesinin bir sebebi, 

Taraftan ailenin iç işlerinde 
sorumlu olan, eğitimden, 
kocasının ailesinden so-
rumlu olan, evinin içinden 
sorumlu olan annenin de 
dizilerle, kadınlar arasında-
ki programlarla ilgilenerek 
bu sorumluluğu yerine ge-
tirmediği çocuklarımızın ve 
ailenin paramparça olduğu-
nu görüyoruz. 
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bir kaynağı olmalıdır düşüncesinden. İkincisi de 

idealize ettiğimiz veya formülize ettiğimiz aile 

kurumunu oluşturmayı nasıl sağlayabiliriz konu-

sundan yola çıkarak. Burada birkaç şey belirledik. 

Birincisi ailenin beraberce zaman geçireceği bir 

zaman dilimi oluşturması gerektiğini tespit ettik. 

V. D.: Yani ev içerisinde beraber aynı konu 

üzerinde yeterli ve nitelikli bir vakit geçirme 

adına oluşturulmuş bir eser.  

Enver Gökkaya: Evet, beraberce bir şey üze-

rinde konuşsunlar. Daha önce üzerinde düşü-

nülmüş bir şey oluşturma düşüncemiz yoktu. 

Ama temel hedef ailenin beraberce nitelikli bir 

zaman geçirmesiydi. 

V. D.:  Pratik olarak uygulamasını nasıl 

önerdiniz. 

Enver Gökkaya: Babanın olması illa gerek-

miyor. Anne ve çocuklar olabilir, dede ve to-

runlar da olabilir. Ailede bir sorun görülüyorsa, 

kendileri bir ilerleme kaydetmek istiyorlarsa, 

bu bilince sahiplerse onlar da bu işi yürütebi-

lirler. Nihayetinde ailenin sorumluluğu sadece 

anne veya baba ile sınırlı değil. Her bilinçli in-

san, Müslüman birey bu sorumluluğu taşıyabilir. 

Biz bu sorumluluğu hatırlatalım hedefindeyiz. 

Yani herkes sorumluluğunun farkında olsun. İki, 

problemlerin çözümü ailenin beraber olmasıyla 

bir nebze çözülebilir. Aile fertleri birbiriyle ko-

nuşarak problemleri çözebilirler. Üçüncüsü de 

beraber bir etkinlik içerisine girmeleri; illa mo-

tamot burada belirtilen faaliyetleri yapmak değil, 

beraber bir şeyler yapmalarını sağlamak düşün-

cesindeyiz. Dolayısıyla internetten, cep telefo-

nundan, televizyondan uzak tutmak; beraber 

oturup, bir araya gelip gülecekleri, eğlenecekleri; 

şiir, fıkra gibi bölümler de var kitapta. İlla önce-

den hazırlanmaları da gerekmiyor bu konulara. 

O anda okuyup, geçilmesi yeterlidir. Her ders 
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aşağı-yukarı bir saatlik bir zaman dilimi tutuyor. 

Bu zaman diliminde; gülmeleri, eğlenmeleri, 

beraber çay içmeleri ve çerez yemeleri falan… 

O atmosfer inanıyoruz ki ileriki yıllarda bu ai-

lenin çocukları tarafından çocuklarına, torunları-

na anlatılabilecek bir anı olarak kalacaktır. Çünkü 

ben pratik olarak da yaşadım. Hepimiz biliriz ba-

balarımız, dedelerimiz geleneksel aile yaşantısı 

içerisinde perşembe akşamları, cuma akşamları 

yaptıkları Yasin okumaları vardır. Hepimiz onun 

tadını belki şimdi hissediyoruz, farkına varıyo-

ruz. Çok nitelikli bir şey olmasa da aile bir ara-

da, beraber dua okuyor, ayet, sûre okuyor, Yasin 

okuyor ve arkasında beraberce bir zaman dilimi 

geçirmiş oluyor. 

Bu anlamda günümüz aileleri için sorunların, 

problemlerin çözümü önemli bir nokta olduğu-

nu düşünüyoruz. Bu kitabın yazılmasındaki te-

mel neden bu sorumluluğu hatırlatmak, ailede 

anne ve çocukların ve hatta biz biraz daha geniş 

bir aileyi arzuluyoruz. Dedenin, nenenin, dayının, 

halanın olduğu bir atmosfer bu durumu daha da 

zenginleştirecektir. Bu daha sonraki dönemlerde 

aile tarafından zenginleştirilebilecek bir durum-

dur. Bugün biz bir örnek oluşturduk, bir numu-

ne oluşturduk ki aileler bundan yola çıksınlar. Bu 

program elli iki hafta, bir yıl sonra bitince artık 

aileler kendileri de bir takım şeyler üretebilirler. 

Ben ve bazı arkadaşlar sekiz-on sene önce bu 

programı ailelerimizle uygulamalı olarak dene-

dik, test ettik ve onayladık. Bu programdan müs-

pet ve güzel sonuçlar elde ettik. Tabi, bununla 

ilgili birçok eser var Türkiye’de. Ancak bu eserler 

bu tarzda hazırlanmış değil. Ders şeklinde hazır-

lanmış ilk ve tek örnek olması açısından bu ese-

rimiz önemlidir. 

Mustafa Turan’ın yazmış olduğu bir eser var. 

Bu eserle aynı doğrultu da… Biz “Aile Saati’ni” ha-

zırlarken bu eserden de istifade etti. Genel an-

lamda “Aile Saati” kitabımızın hedefi ailenin be-

raber ve nitelikli zaman geçirmesini sağlamaktır. 

Sorumluluk bilinci içerisinde aileyi bilinçlendir-

mek, örfümüze ve geleneğimize uygun içeri-

sinde tarihi bilinç veren bölümlerin olması da 

önemlidir. Ayrıca güzel ahlak konuları da eserde 

var. Bunlarla yetişmiş olan çocuklarımız, gelecek 

neslimiz muhakkak olumlu anlamda etkilene-

ceklerdir. 

V. D.: Hocam sizin aile içi şiddet ile ilgi-

li çalışmalarınız var. Özellikle şiddet derken, 

Türkiye’de kadına yönelik şiddet, kadına yö-

nelik şiddetin de özellikle fizyolojik boyutu ön 

plana çıkıyor. Fakat belki de şiddetin psikolo-

jik boyutu daha da önemlidir. Bu hem kadına 

hem erkeğe hem de çocuklara yönelik olabilir. 

Yani aile içerisindeki psikolojik şiddet ve bu-

nun üzerine çalışma çok fazla göremiyoruz. 

Ne yazılı anlamda ne de görsel anlamda ne de 

herhangi bir kurumun çözüm önerileri getir-

mesi anlamında çok fazla bir çalışma yok. Aile 

içerisindeki; ailenin kadına, erkeğe, çocuğa 

uyguladığı o psikolojik şiddetle ilgili biraz bilgi 

verir misiniz? 

Fatih Kılıçarslan: Kısaca değerlendirelim. 

Şiddet; sözel şiddet var, duygusal şiddet var, cin-

sel şiddet var ve fiziksel şiddet var. Şiddetin en 

ağırı neticede insanın hayatına son veren, son 

zamanlarda gündemde olan cana kastetmektir; 

ama şiddet bir döngüdür, şiddet döngüsü önce 

Aile danışmanlığının en 
temel fonksiyonu aslında 
evlilik öncesi çocuklarımızı 
evliliğe bilgilendirerek, bi-
linçlendirerek sağlıklı karar 
vermelerini destekleyerek 
hem eğitim hem de danış-
manlık hizmetlerini içeri-
yor.
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duygusal düzeyde ihmal ile başlıyor. Örneğin 

kadının kocası tarafından veya çocuğun annesi 

ya da babası tarafından –sadece kadına şiddet 

yok, çocuğa da şiddet aile içerisinde çok önem-

li.- şiddet görmesi şeklindedir. 

Zaten şiddet öğrenilen bir davranıştır; şiddet 

gören şiddet gösteriyor. Aslında burada ayrıca 

vurgulanması gereken husus, çocuğa yönelik 

şiddet, çocuğu ihmal ve istismar hususu bir ka-

dına yönelik şiddet kadar gündemde tutulmalı 

ve bu konu toplumda farkındalık oluşturulması 

gereken bir konudur. Duygusal şiddet ihmal ile 

başlıyor, aşağılama, küçümseme, suçlama, sü-

rekli eleştirme ve bunların sistematik ve devamlı 

olması şeklinde devam ediyor. 

Yani bir evde sürekli eleştiren, suçlanan bir 

çocuk duygusal şiddete uğruyor diyebiliriz. Ya 

da kocası tarafından sevilmeyen, değer verilme-

yen, sürekli negatif baskıcı yaklaşımlar, kadına 

yönelik duygusal şiddet tabii sözel şiddete dö-

nüşüyor duygusal şiddet. Duygusal şiddet de fi-

ziksel şiddete dönüşüyor. Yani duygusal şiddetle 

bir ilişki, bir problem başladığı zaman bu bir dön-

gü şeklinde sözel şiddet ve fiziksel şiddete kadar 

gidiyor. Temel güven duygusunun gelişimi çok 

önemli, bu şiddeti durdurmak çok önemli yani 

eğer çocuk ya da kadın ihmal ediliyorsa, istismar 

ediliyorsa, küçümseniyorsa buna dur diyebil-

mek, kendi sınırlarını net olarak belirleyebilmek 

karşısındaki ile nasıl bir ilişki kurabileceği nok-

tasında yönlendirmesi gerekiyor. Ama bakıyo-

ruz şiddete maruz kalan kadınlarda bu noktada 

kendini ifade etmede, karşısındaki kişiyi yönlen-

dirmede, sınırları belirlemede hem bilgisiz hem 

de güvensiz. Bu durum da sağlıksız aile, sağlıksız 

yetiştirilmenin getirdiği özelliklerin sonucudur. 

Burada aile eğitiminin sürekli ve sürdürülür ol-

ması önemlidir. “Aile Saati” kitabı ailedeki eğitimi 

sürekli ve sürdürülebilir hale getirebilmesi ve bir 

uygulama olarak ortaya çıkması, ailenin bilgi-

lenmesini, bilinçlenmesini, bir arada kaliteli za-

man geçirmesini her şeyden önce bir alışkanlığa 

dönüştürüyor. Bunu hayatın bir parçası haline 

getiriyor. Anne, baba ve çocuğun belirlediği bir 

saati, aile saati olarak “Aile Saati” kitabı ile birlikte 

o zamanı verimli bir şekilde geçirerek her bir üye 

birbirini destekliyor, bilgilendiriyor, bilinçlendiri-

yor ve hayatın birçok zorlukları karşısında nasıl 

başarabileceği noktasında bir yöntem belirliyor. 

Ben de her bir aileye “Aile Saati” kitabını tavsiye 

ediyorum. 

Enver Gökkaya: Şiddetle ilgili birkaç şey ek-

lemek istiyorum.

V. D.:  Evet Hocam, iyi olur.

Enver Gökkaya: İslam’dan önceki toplum-

ları incelediğimizde, toplumların kadına bakışını 

incelediğimizde; kadının insan yerine konul-

madığı, kadının şeytan olarak veya şeytanın ele 

geçirdiği bir varlık olarak, cadı olarak algılandığı 

bir dönem söz konusu. İslam’dan önceki bu dö-

nem, Cahiliye dönemi olarak isimlendirilmiştir. 

O dönemdeki kadını ele aldığımızda; erkeklerin 

istedikleri gibi kullanıp attıkları, sözlerinin itibar 

görmediği, mal varlıklarının olmadığı, ailede çok 

da itibar edilmeyen hatta kız çocuklarının gö-

mülmesi ve yüz kızartıcı olarak görülen bir sta-

tüde, bir durumda olmaları ve akabinde bir anda 

Allah’ın (c.c.) vahyine muhatap olan bir varlık 

olarak ele alınmaları ve Kuran-ı Kerim’de: “Biz sizi 

bir erkek ve bir dişi olarak yarattık” diye belirtil-

mesi toplumsal anlamda önemli bir değişimdir.  

Vahiyde Allah (c.c.) sadece erkeği muhatap almı-

yor, kadını da muhatap alıyor ve bir anda kadını 

düştüğü sefaletten çok üstün bir seviyeye çıka-

rıyor. Hatta ayaklarının altına Cennet serecek bir 

seviyeye çıkarıyor ve mirastan hak veriyor, söz 

söyleme hakkı veriyor. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bizzat ken-

disi ailesinde hanımlarına danışıyor ve danış-

mayı da tavsiye ediyor. Kadına İslam gerçek
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ten hakkını veriyor. Kadını kendisine layık olan 

makama, yere getiriyor. Bu da tam anlamıyla 

toplumlarda insanlar tarafından anlaşılamadı-

ğı görülmektedir. Bunun nedeni de bizim bu 

kaynağı tam anlamıyla fark etmememizden, 

idrak etmememizden kaynaklandığını dü-

şünüyorum çünkü Peygamber Efendimizin 

(s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “sizin en şerlileri-

niz kadınlarınızı dövenlerinizdir.” Bu kadına şid-

deti çok açık bir şekilde ret eden bir anlayıştır. 

Aynı şekilde Peygamber Efendimizin (s.a.v.) 

ve sahabelerin (r.anhum) çocuklarına yaklaşım-

larına baktığımızda –aslında irdelenmesi ve in-

celenmesi gereken bir konu- çocuklara yönelik 

hiçbir şiddet içerisine gitmedikleri görülmekte-

dir. Burada bizim önümüze aile kurumuyla ilgili 

şu çıkıyor; sevgi dili, sevgi yaklaşımı çıkıyor. Bi-

zim bu dili sürdürmemiz gerekiyor, kullanmamız 

gerekiyor ve ikinci bir şey de -vahye muhatap 

dedik ya kadın- aile içerisinde baskın güç, fikirsel 

güç veya fiziksel gücü kendisinde bulunduran 

kişi kendi fikirlerini zorla aile fertlerine dayatma-

ya çalışıyor. Ben güçlüyüm dolayısıyla siz benim 

gücüme boyun eğeceksiniz yaklaşımını ortaya 

koyuyor. Karşısındaki insana itibar etmiyor, ona 

değer vermiyor dolayısıyla bunu ortaya çıkardığı 

zaman da; bunu zorla kabul ettirmesi şeklinde 

bir baskıyla gerek çocuklarına gerekse hanımı-

na veya -tam tersi de olabiliyor- kocasına şiddet 

uygulayabiliyor. 

Bizim geleneksel aile anlayışımız içerisinde 

böyle bir sorun var. Yani erkeklerimiz en iyi bi-

len, her şeyi bilen bir hava içerisinde hanımlarına 

baskı uyguladıklarına şahid oluyoruz ve duyuyo-

ruz zaman zaman. Ben Peygamber Efendimizin 

(s.a.v.) bu buyruğunu çok iyi düşünüp, ele alın-

ması gerektiğini düşünüyorum yani ailemizi, eş-

lerimizi biz Allah’ın (c.c.) bir emaneti olarak aldık 

ve bu bir emanet bize. Biz bir kurum oluşturmak 

istiyorsak bu sevgi ile kurulan, karşı taraflar ve in-

sanları dinlemeyle tesis edilen bir kurum olması 

gerekiyor. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bırakın Müslü-

manları ve ailesini müşriklerle bile konuşurken 

karşı tarafın sözlerinin bittiğini gördüğü anda 

söyledikleriniz bitti mi? Şu anda müsaadeniz-

le ben konuşmak istiyorum veya size bir şeyler 

söylemek istiyorum şeklindeki yaklaşımını gö-

rüyoruz. Bu yaklaşımın bize örnek teşkil etme-

si lazım. Karşımızdakiler, muhataplarımız bizim 

hayatı beraberce yüklendiğimiz, omuzladığımız; 

dertleri, sıkıntıları, sevinçleri beraber kucakladı-

ğımız insanlar. Dolayısıyla onlara diğer insanlara 

gösterdiğimizin on katından fazla bir sevgi, şef-

kat ve merhamet beslememiz; ilgi ve alaka gös-

termemiz gerekiyor.  

V. D.: Bu keyifli ve doyurucu söyleşi için 

sizlere çok teşekkür ediyorum.

Enver Gökkaya: Hayırlara vesile olması dile-

ğiyle ben de size teşekkür ederim.

Fatih Kılıçarslan: Bu konuyu derginize taşı-

yıp aile kurumuna gösterdiğiniz ilgiden dolayı 

ve bizleri de davet ettiğiniz için ben de sizlere 

teşekkür ederim.

Şiddet öğrenilen bir davra-
nıştır; şiddet gören şiddet 
gösteriyor. Aslında burada 
ayrıca vurgulanması ge-
reken husus, çocuğa yö-
nelik şiddet, çocuğu ihmal 
ve istismar hususu bir ka-
dına yönelik şiddet kadar 
gündemde tutulmalı ve bu 
konu toplumda farkındalık 
oluşturulması gereken bir 
konudur.
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Aile, toplumun temeli ve çekirdeğidir. Fert ve 

toplum için en önemli kurumdur. Aile, belirli bağ-

larla birbirine bağlı olan, karşılıklı hak ve ödevlere 

sahip bireylerin oluşturduğu bir kurumdur. Eşler 

için huzur, paylaşım ve iffet mekânı; çocuklar 

için terbiye, sevgi ve şefkat ocağı olan ailenin 

son derece önemli olduğu inkâr edilemeyecek 

bir gerçektir ki, ilk insan ve ilk Peygamber (a.s.) de 

hayata eşiyle ve ailesiyle başlamıştır. Dolayısıyla 

aile bizim için her şeydir. Aile, insanın dünyadaki 

küçük cennetidir. Dünya ve ahiret kurtuluşumu-

za vesiledir.

Bir toplumu ayakta tutan en önemli etken o 

topluma ait değerleridir. Değişen dünya ile bera-

ber toplumların değer yargıları da paralel olarak 

değişim göstermektedir. Toplumda meydana 

gelen değişmeler aile yapısında, işleyişinde ve 

işlevinde önemli değişiklikler yapmaktadır lehte 

ve aleyhte.

İslam toplumundaki aile ile cahiliye toplu-

mundaki aile veya beşerî düzenlerdeki ailenin 

temel dinamikleri, değerleri, öncelikleri birbi-

rinden farklılıklar arz etmektedir. Örneğin İslam 

toplumunda kadının yani annenin yeri, onun 

asli görevi, aileden topluma nitelikli Müslüman 

bireyler yetiştirmek iken; beşerî sistemlerde ise 

kadın topluma, ekonomiye kattığı ile orantılı bir 

şekilde düşünülmektedir. Dolayısıyla beşerî dü-

zenlerdeki bu algı ve değerler ile yetişen insanlar 

bu algı ve değerlere göre aile oluştururlar veya 

oluşturamazlar.

Müslüman Ailenin 
Sanal Dünya İle 
İmtihanı

Celal ÇELİK

Bir toplumu ayakta tutan 
en önemli etken o topluma 
ait değerleridir. Değişen 
dünya ile beraber toplum-
ların değer yargıları da pa-
ralel olarak değişim göster-
mektedir. 
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Ne yazık ki günümüzde aile kurumu düne 

göre çok daha ciddi tehlike altındadır. Bu tehdit 

ve tehlike çok ciddi bir durumdur ve günümüz 

Müslümanları bu tehdide karşı tedbir almak du-

rumundadırlar. Bu tehdit sadece Türkiyeli Müs-

lümanlara ait bir mesele değildir. Dünyanın her 

yöresindeki Müslüman aileleri tehdit eden bir 

durum söz konusudur. Bu tehdit ve tehlike tek-

nolojik gelişmeler ve bunların kullanımı mese-

lesi…

Türkiye’de, 70’li yıllarda başlayan TV yayınları 

ve ardından da 90’lı yılların sonuna doğru yay-

gınlaşmaya başlayan internet,  2000’li yıllardan 

itibaren gelişen sanal medya, bu çağın bize hem 

ödülü hem de cezası denebilir. Günümüz Müs-

lümanları için ciddi bir imtihandır sanal âlem…

Burada amacımız teknolojik cihazlara kar-

şı gelmek, yasaklamak ya da insanları onlardan 

uzaklaştırmak olarak anlaşılmamalı. Amacımız 

bu teknoloji ve kitle iletişim araçlarını ailenin 

daha huzurlu olmasına vesile olabilecek şekilde 

doğru ve yerinde değerlendirmek olarak anlaşıl-

malıdır.

Teknoloji insanla birlikte başlar ve insanın ol-

duğu her yerde vardır. Teknolojinin gayesi insa-

nın yaşamını kolay hale getirmektir. Gelişen tek-

noloji ve kitle iletişim araçlarının çoğalmasıyla 

beraber ne yazık ki aile içi iletişim her geçen gün 

giderek azalmaktadır. 

Ülkemizde yaklaşık 40 milyon insan internet 

ve sosyal medya kullanıyor. Bu durum aile ha-

yatını ciddi biçimde tehdit ediyor. Aile içerisinde 

iletişimin kopması ve muhabbet ve istişare kül-

türünün kaybolması ya da olmaması, kadını da 

erkeği de ve çocukları da sosyal medyaya yön-

lendiriyor.

Dosya
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Aile fertlerinde iletişimin kopması dünyanın 

ilk ve en önemli kurumu olan ailenin dağılma 

tehlikesiyle karşı karşıya kaldığının en belirgin 

göstergesidir. Bu durumda eşler problemleri 

kendi aralarında konuşarak çözmek yerine so-

runlardan kaçmak ve kendilerini oyalamak, meş-

gul etmek, daha değerli hissetmek için çıkış yolu 

olarak sosyal medyayı tercih etmekte ve oralar-

da mutluluk aramaktadırlar.

Görünen o ki, teknolojik gelişmeler ailenin 

tahribini hızlandırmıştır. Sizce evlerimizin baş-

köşesini işgal eder duruma gelmiş televizyon ve 

sanal oyuncakları (internet-akıllı telefonlar-tab-

letler) aile tahribini hızlandırmıyor mu? Bir tık 

mesafesindeki bu aletler, maalesef aileyi dina-

mitlemektedir. Başta diziler olmak üzere kimler 

tarafından ne amaçla hazırlandığı meçhul olan 

sözüm ona aile programlarının(!); aileye, toplu-

ma verdiği zararı başka hangi “düşman” verebilir. 

21. yüzyılda TV aile içi diyalogu, iletişimi, soh-

beti, muhabbeti bitirmiştir. Evlerimiz otel, mut-

faklarımız lokanta oldu. Evlerdeki aile bireyleri 

birbirlerine yabancılaştı. Her evde 1-2-3 TV var. 

Evlerde akşam muhabbetler, sohbetleri yok oldu.

Özellikle yaşlı insanlarımızdan şu sözleri çok 

sık duyarsınız: “Televizyon çıkalı eski muhab-

betler kalmadı.” Biz bu haklı sözleri değiştirerek 

şöyle diyoruz: “Televizyon çıkalı anne babalar 

çocuklarına eskisi kadar zaman ayıramaz oldu.”

Anne gündüz televizyon izlerken eteğine ya-

pışan çocuğu başından savmak için “git oyun-

caklarınla oyna, görmüyor musun televizyon 

izliyorum” diyebilmektedir.

Baba işten dönüp akşam yemeğini yedikten 

sonra koltuğuna oturur, eline kumandayı alır, 

saatlerce şu kanal senin bu kanal benim dolaşır 

durur. Baba özlemi çeken çocuğuna yarım saa-

tini ayırmaz.

Bazı dizilerde yer alan gayri meşru ilişkiler, aşk 

ile süslenip bizlere sunuluyor. Bu da yetmiyor-

muş gibi magazin programları ve gazete-dergi-

lerin paparazzileri aracılığıyla gündemin ilk sıra-

sına oturtuluyor.

Aile mefhumunu ve ailedeki iletişimi, birey-

lerin birbirlerine ve Allah’a (c.c.) karşı sorumlu-

luklarını aksatmayacak noktalara getirilmemesi 

kaydıyla, gerekli önlemleri ve tedbirleri aldıktan 

sonra TV ve sanal âlemin tüm faydalarından 

Müslümanlar da istifade edilebilir. 

Sağlıklı ailenin ön koşulu, aileyi oluşturan bi-

reyler arasındaki ilişkilerin sağlıklı olması ve sağ-

lam temellere dayanmasıdır. Oysa internet ve 

sanal âlem, bireylerin; aile içi ilişkilerin sağlam-

laştırılmasına, bu ilişkilere derinlik kazandırılma-

sına, aileyi oluşturan bireyler arasındaki iletişim 

ve etkileşimin etkin ve kalıcı kılınmasına yardım-

cı olacak zamanlarını çalmaktadır.

Yine televizyon, bilgisayar, tablet veya akıllı 

telefonlar, internet gibi teknolojik aletlere kendini 

kaptıran aileler de birlik, beraberlik ve bütünlüğü 

bozabilecek manada aile içi iletişim kuramama, 

aileden uzaklaşma, yalnızlaşma, hayalî bir dünya 

kurarak içine kapanma sonucunda ailenin zayıf-

laması ve parçalanmasına neden olabilmektedir. 

Ayrıca sanal âlemde yapılan mesajlaşmalar 

ve yazışmalarla ile yıkılan aileler her geçen gün 

Bazı dizilerde yer alan gayri 
meşru ilişkiler, aşk ile süsle-
nip bizlere sunuluyor. Bu da 
yetmiyormuş gibi magazin 
programları ve gazete-der-
gilerin paparazzileri aracılı-
ğıyla gündemin ilk sırasına 
oturtuluyor.
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artmaktadır. Evinde eşiyle çocuklarıyla mutlu ol-

manın yollarını araması gerekenler, sanal âlem-

de hiç tanımadığı ve bilmediği insanlarla mutlu-

luk arayışına girmektedirler.

Bütün bunların sonucunda yıkılan aileler. 

Bugün boşanmanın sebeplerinin başında ne 

yazık ki aile içi iletişimsizlik oturmuş durumda. 

Toplumumuzda evliliklerin artık medya üzerin-

den olduğu bu dönemde, dolayısıyla boşanma 

sebepleri medya üzerinden oluyor. Eşinin elinde 

bir telefon, kendisinin elinde bir telefon, tabi her-

kesin kendisine ait bir “face” veya “tweet” hesabı 

var. Şimdilik whatshapp ise işin son noktası. Son-

rası, sonrası malum…

Kur’an-ı Kerim’de Allah (c.c.) şöyle buyur-

maktadır: “Ey iman edenler! Kendinizi ve aile-

nizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten ko-

ruyun…”1

Abdullah b. Ömer’in (r.a.) naklettiği bir Hadis-i 

Şerif’te Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdular: “He-

piniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındaki-

lerden sorumlusunuz. Yönetici bir çobandır. 

Erkek aile halkının çobanıdır. Kadın kocasının 

evi ve çocukları için çobandır. Hepiniz çoban-

sınız ve hepiniz çobanlık yaptıklarınızdan so-

rumlusunuz.”2

Müslüman bir baba eşine ve çocuklarına il-

gisiz ve alakasız kalamaz ve yukarıdaki Hadis-i 

Şerif’te belirtildiği üzere evinden, ev halkından 

sorumludur ve ev halkının hesabı öncelikle on-

dan sorulacaktır. Müslüman anne de aynı so-

rumluluğa muhataptır.

Aile içinde ebeveynin TV ve sanal âlemde 

geçireceği zaman kesinlikle aile bireylerinden 

çalacağı zaman olmamalı, onlarla muhabbetine, 

iletişimine engel olmamalı ve onlara karşı olan 

sorumluluklarını aksatmamalıdır.

Bugün Müslümanlar aile içi sohbet saatle-

ri, aile toplantıları, muhabbetlerine vesile olan; 

birlikte yemek yemek, çay içmek, kitap okumak, 

gezmek, dolaşmak, birlikte vakit geçirme gibi ai-

leyi birbirine bağlayıcı paylaşımları önemsemek 

zorundadırlar. Aile içi muhabbeti tehdit eden ne 

varsa uzak durmalıdırlar. Ailede iletişimi güçlü 

tutmaya yönelik olarak şu hususlar da asla ihmal 

edilmemelidir: 

Aşırı internet kullanımı ve sanal âlemde faz-

la zaman geçirilmemesine dikkat edilmelidir. 

Ebeveyn, çocukların aile ile geçirdiği zamanın 

azalmamasına; ailesinden, çevresinden uzaklaş-

mamasına; yüz yüze iletişimin azalmamasına ve 

bunun da aile içi çatışmaya neden olmasına en-

gel olunmalıdır. Ayrıca günlük işlerin aksatılma-

masına ve zaman kaybına neden olmamasına 

özen gösterilmelidir.

Her gün mutlaka aile üyelerinin tümünün bir 

arada geçireceği bir zaman dilimi oluşturmaya 

gayret edilmeli. Tüm aile bireylerinin günde en 

az bir öğünü hep beraber yemelidir. Bunun illa 

da akşam yemeği olması gerekmez. Örneğin 

ailenizde akşam geç saatlere kadar çalışan bir 

baba ve okula gitmek için erken yatan bir çocuk 

varsa sizin ailenizin gün içinde bir arada bulana-

bileceği zaman sabah kahvaltısı olabilir. Birlikte 

olacak zamanlar konusunda günlük, haftalık, ay-

lık planlamalar yapılmalı.

Bir arada geçirilecek zaman için herkes ta-

rafından zevk alınan bir faaliyet seçilmeli ve bu 

faaliyet için aile üyelerinin yaşları dikkate alına-

rak planlamaya gayret edilmeli. Ailenin bir arada 

eğlenmesi, iyi vakit geçirmesi, mutlu ve huzurlu 

olması hedeflenmeli. Yarışma, rekabet, hırs içe-

ren faaliyetlerden uzak durulmalı. 

Geniş aile ile (dede, nine, anne, baba, amca, 

dayı, teyze, hala…) olan birlikteliğimizin kop-

maması için tatile gitmeden önce veya tatilden 

döndükten sonra aile büyüklerimizi ziyaret et-

meliyiz.
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Ailenin genç üyeleri, aralarındaki bağları ge-

liştirmek üzere, senenin belli bir gününde gele-

neksel aile pikniği yapmalı veya aile pilav günü 

vb. düzenlenmeli. 

Bazı aileler her pazar pikniğe gitmeyi, bazıları 

her hafta anne babasını ziyarete gitmeyi, bazıları 

her akşam kısa yürüyüşler yapmayı, bazıları her 

cumartesi akraba ve komşuları ziyaret etmeyi 

kendilerine hedefleyebilirler.

Ailenizin her bir üyesine haftada en az dolu 

dolu bir saat ayırmış olduğunuzdan emin olun.3 

Bu faaliyetler çeşitliliği arttırılabilir. Meramız aile 

bireylerinin iletişimini güçlü tutarak aile bağlarını 

zayıflatan unsurlardan uzak durmak veya bu du-

ruma karşı dikkatli olmak, dengeyi sağlamaktır. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki; ilmin ve tekniğin 

harika buluşları olan televizyon ve sanal âlem iki-

yüzlü silahlardır.  Hem hayır ve iyilik için, hem de 

şer ve kötülük için kullanılabilir. Doğru düzgün 

bir TV yayını veya sanal âlem ile milyonlarca in-

sanın eğitimi, bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi 

için düşünüldüğünde tartışmasız, mükemmel bir 

eğitim ve iletişim aracı olarak karşımıza çıkmak-

tadır.

Biz Müslümanlar, dünya hayatını asıl varıla-

cak yer olan ahiret hayatının tarlası ve bir imti-

han alanı olarak algılarız. Hayatın bizlere verilmiş 

ve hesabı sorulacak bir emanet olduğu bilincin-

de alıp-veririz her nefesimizi. Hayatımızın hiçbir 

an veya alanının âlemlerin Rabbi yüce Allah’ın 

(c.c.) müdahalesinden bağımsız olmadığını bilir, 

adımlarımızı ona göre atarız. 

Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim 

namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam 

da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.”4 

Rabbanî ölçüsünü şiar ediniriz. Yaptığımız hiçbir 

işin, attığımız hiçbir adımın, aldığımız hiçbir ne-

fesin, varoluş gayemizden bağımsız ve verilecek 

hesaptan azade olmadığını biliriz.

Sosyal Medya bugünkü haliyle, kullanıcısını 

Cennet’e de Cehennem’e de yaklaştıran/ulaştı-

ran/uzaklaştıran bir vasıta haline bürünmüştür. 

“Müslüman bulunduğu ortama uyan değil o or-

tamı kendine uydurabilendir” şiarını benimseye-

rek, sosyal medyayı kullanabilene ne mutlu. Ne 

mutlu bu bilinç ve şuur ile yaşamaya çalışan, 

Cennet’i ve Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için 

hassas davranan Müslüman ailelere…

Dipnotlar

1. Tahrim Sûresi; 66/6.

2. Buhârî, Nikâh, 91.

3. Azize Nilgün Canel, Evlilik ve Aile Hayatı, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı, İstanbul, 2012.

4. En’am Sûresi; 6/162.

“Müslüman bulunduğu or-
tama uyan değil o ortamı 
kendine uydurabilendir” şi-
arını benimseyerek, sosyal 
medyayı kullanabilene ne 
mutlu. 
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Sağlıklı toplumun oluşumundaki en önemli 

mihenk taşı sağlıklı ailedir.

Sağlıklı bir aile kurmak, huzur içinde bir ha-

yat sürmek ve hayırlı evlatlar yetiştirmek çaba 

ve gayret ister. Aile içindeki sağlıklı ve doyurucu 

ilişkiler, nitelikli zaman paylaşımı; kaliteli iletişim 

ortamı oluşturmaktan geçer.

Eşlerin birbirleriyle sağlıklı iletişimi, sevgi ve 

muhabbet içerikli tavırlar sergilemeleri, anlayış 

çerçevesinde sorunlara yaklaşımları hem kendi 

hem de diğer aile fertlerinin ruh sağlıklarını korur.

Zorluk ve sıkıntılar hayatın kaçınılmaz par-

çalarıdır. İnsan bu zorluklar karşısında çaresiz-

lik, güvensizlik, gerginlik ve öfke gibi olumsuz 

duygulara sürüklenebilir. Bu duygular stres fak-

törünü tetikler ve çevresine kırıcı ve zarar verici 

olarak döner. Tartışma, olumsuz iletişim ve sonu 

kötüye varan kararlara yönlendirir.

Eşler arasındaki sağlıksız ilişkilerin eşler ta-

rafından iyi tanımlanması, empati kurup süre-

cin olumlu yönetilmesi gerekmektedir. Ve her 

olumsuzluğu olumluya çevirebilecek yöntem-

leri geliştirerek aile içerisinde sağlıklı ortamları 

oluşturmalıyız.

Sağlıklı bir ailenin vasıflarını sıralaya-

cak olursak:

Eşler birbirlerine sadıktırlar.

Beraber yeterince nitelikli zaman geçirirler.

Ortak paylaşımlarından zevk alırlar.

Bağlılık ve güven duygusunu zedeleyecek ta-

vırlardan uzak dururlar.

Hedef ve ideallerini istişare ederek oluşturur-

lar.

Tartışmaları birbirlerini tartmak ve ilişkilerini 

sağlamlaştırmak içindir.

Birbirlerinin aile büyüklerine yaklaşımlarında 

anlayışlı olurlar.

Çocuklarının eğitimlerini istişare ederek ortak 

fikirlerde buluşurlar.

Fiziksel, sözel ve psikolojik şiddetten kaçınır-

lar.

Hayır işlerinde birbirlerini teşvik ederler.

Hem kendilerinin hem çocuklarının dini eği-

timini ön plana alırlar.

Hataları affedici ve nasihat edici bir yapıya 

sahiptirler.

Sağlıklı İnsan
Sağlıklı Aile

İlker ÜNAL

Eşler arasındaki sağlıksız 
ilişkilerin eşler tarafından 
iyi tanımlanması, empati 
kurup sürecin olumlu yöne-
tilmesi gerekmektedir.
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Bazen çok basit diyaloglar, dikkat etmediğimiz kelimeler eşi-
mizi derinden yaralayabilir ve evliliğimize zarar verebilir. 
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Sevgi-saygı çerçevesinde arkadaşlık ilişkisin-

de bulunurlar.

Aile fertlerinin kendilerine ait zaman dilimine 

saygı duyarlar.

Sağlıklı aile fertlerinin fiziksel ve ruhsal sağ-

lıkları, maddî ve manevî başarıları, sosyal ortam-

da kabul edilmeleri, iş yaşamındaki kazanımları 

daha iyidir.

Sağlıklı bir aile oluşturmada pratik 

öneriler:

İbadet konularında birbirinizi teşvik edin.

Yayınevimiz tarafından basılmış “Aile Saa-

ti” isimli eserimizi haftalık olarak ders şeklinde 

programlayın.

Evden çıkarken ve eve girerken tatlı sözlerle 

karşılık verin.

Ev ortamını sımsıcak bir yuva haline getirin.

Ayda bir hediyeleşin.

Her gün 15 dakika Beraber günün kritiğini ya-

pın.

Eşler arasındaki tartışmalar eğer çözüm 

odaklı değilse kırıcı olmaktadır. Çok sık kullanılan 

bazı kalıplar vardır ki; sorunu daha da büyütür ve 

anlamsız iletişim kalıpları doğurur. 

Bu kalıplardan bazıları:

Sözümü dinleseydin başına bunlar gelmezdi.

Sen bildiğini okumaya devam et.

Çocuğu hep sen şımartıyorsun.

Çok abartıyorsun. Asıl sen abartıyorsun.

Bu evde kim reis? Sen mi, ben mi?

Sen hep böyle yapmaya devam et.

Bir kerede beni dinle.

Bu sana son ikazım.

Sen zaten mükemmelsin, hep haklısın.

Aynısını sen yaparken hava hoş.

Ben zaten söylemiştim.

Beni hiç önemsemiyorsun.

Eşler arası kullanılan bu sözler çoğaltılabi-

lir. Kullanmış olduğumuz sözlerde olumlu bir 

iletişim kurmak istiyorsak eğer karşımızdakini 

önemsemeli, ne demek istediğini anlamalı bu-

nun için sonuna kadar dinlemeli ve kavga çıkarı-

cı değil çözüm odaklı olmalıyız. 

Bazen çok basit diyaloglar, dikkat etme-

diğimiz kelimeler eşimizi derinden yaralaya-

bilir ve evliliğimize zarar verebilir. Çok basit 

ve birçoğumuzun yaşadığı bir diyalog örneği 

verelim:

Akşam yine gecikecek misin? (sadece öğren-

mek için sorulmuş bir soru).

Evet. İşim var. Çalışıyorum, kazandığımız san-

ki yetiyor.

Çok para harcadığımı mı kastediyorsun. 

Bundan sonra harcamam, merak etme.

Ne yani. Sanki sizden esirgiyorum. Yetmiyor 

işte.

Niye bağırıyorsun, ne yaparsan yap.

(Tartışma bu şekilde devam eder ve kalpler 

kırılır.)

Bu tartışmada eşler savunucu iletişime geç-

miştir. Böyle devam etmesi çatışmayı artırır ve 

bu kısır döngüdür. Eşlerden birisi empati yapa-

rak karşıdakinin yerine kendisini koysa ve anlayış 

çerçevesinde çözüme odaklansa tartışma sona 

erer ve tatlıya bağlanır.

Sağlıklı bir ailede sağlıklı iletişimle, sağlıcakla…
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Kadıköy Pendik hattında bir minibüsün ön 

camına yazılan yazılardan bir tanesi “Huzur İs-

lam’da”… Bu yazı hala var mı diye düşünüyo-

rum… Şoför belli ki bir tarikata mensup… Cüppe, 

şalvar ve değişmeyen aksesuar; tespih… Müs-

lüman profili için bir minibüs alanı içerisinde 

olabilecek her şey mevcut… Ama birden farkına 

varıyorsunuz ki Müslüman huzurlu değil! Olanca 

stresiyle insanlarla, arabasıyla ve hatta kendisiyle 

kavga halinde şoför kardeşimiz… O yazıyı oraya 

asmakla veya şeklimizle huzurlu olunmuyor… 

Tabii ki hayatımızın şekli Müslümanca olacak. 

Ancak huzur denilen şey Allah’tan (c.c.) gelir… Bu 

huzur Allah’tan (c.c.) gelir ve Allah’ın (c.c.) şeria-

tını hakkıyla yaşamaktan geçer… Bu hayatımızın 

her alanın da olduğu gibi ailede de böyledir. 

Aile olmak. Bir yuva sahibi olmak… Bir kadın, 

bir erkek… Gönülden sevmek, gönülden seve-

bilmek… Eşin olması yetmiyormuş gibi aşkını da 

istemek… Onurlu bir yaşamı aile şuurunda elde 

etmek… Yaşamı zehir eden değil bal eden bir 

sevgi, muhabbet, sabır ve neşe kaynağı olması-

nı hissedebilmek… Klasik bir evlilik… Sıradan ve 

basit bir evlilik… Hiç adı anılmayan, nice mümin 

annelere sahiptir aile kavramı, nice mümin ba-

balara… O huzurun tarif edilmesi zor, sıcaklığı ve 

iç aşkınlığına sahiptir aile…

Aile olmayı bir türlü beceremeyen günü-

müz Müslümanı kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuy-

la büyük bir imtihandan geçmektedir. Aileyi 

dinamitleyecek her şey mevcut, aileyi savuna-

cak materyaller yok denecek kadar az. Sen dört 

başı mamur bir aile düşünebilirsin ama sinsi 

düşmanlar her an bir açık beklemekte ve bunu 

gördüğü anda çöküvermektedir ailenin en zayıf 

halkasının üstüne… 

Bekârken başlamalı oysa her şey. Tertemiz 

bir hayat yaşamalı Müslüman genç, tertemiz… 

Evlendikten sonra geriye baktığında o temizliğin 

güzel kokusunu içine çekebilmeli. Daha bekâr-

ken Allah’ın (c.c.) şeriatını yaşam alanına koymalı. 

Aile olmadan önce toplumun dokularından 

gelen bir refleks ile erkeklere aile bireyleri ve ma-

halledeki ağabeyleri vasıtasıyla aile olmaları öğ-

retilirdi… Şimdi her türlü şehvetin esiri gençlerin 

aile kavramı çok farklılaştı. Bambaşka bir aileye 

doğru savrulmuş bulunmaktayız. 

Aileyi tarif edin deseniz ve klasik veya modern 

tarifler yapılsa onlarca… Her tarifin üstündedir ai-

lenin o manevi atmosferi.  Eğer bir gün gerçek 

bir aileyle tanışırsanız anlarsınız ne demek iste-

diğimi! Saygının, sevginin, hürmetin, ilmin ocağı; 

dinin yaşam alanı olan kıblegâh, sığınılacak bir 

liman, başınızı yaslayacağınız bir omuz, her duy-

gunun paylaşılacağı yerdir aile. 

Huzur İslam’da
Huzur Ailede

Kadir ZORLU

Aile olmak. Bir yuva sahibi 
olmak… Bir kadın, bir er-
kek… Gönülden sevmek, 
gönülden sevebilmek… 
Eşin olması yetmiyormuş 
gibi aşkını da istemek… 
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Ailede huzur bozuldu mu, âlem-i İslam’da 

huzur bozulur. Ahiret yoksunu aileler bu mut-

luluğu hiçbir zaman yakalayamazlar. Hem erkek 

hem kadın ve daha sonrasında çocuklar hep ahi-

ret odaklı bir aile modelini benimsemişlerse işte 

o zaman bir değerdir, aile… 

Ey Peygamber! Hanımlarına de ki: “Eğer 

dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, 

gelin size mihr vereyim ve sizi güzelce bıraka-

yım. Eğer Allah’ı, Rasûlu’nu ve ahiret yurdunu 

istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik ya-

panlara büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”1 

Bizler ailece Rabbin Rızasına yöneleceksek 

Kur’an-ı Kerim’i ve Sünnet’i hiç firesiz tatbikat sa-

hasına koyacağız. Bu konuda kimsenin gözünün 

yaşına bakılmadığını hesap ederek… 

“Ey Peygamber’in hanımları! İçinizden kim 

apaçık bir çirkinlik yaparsa, onun cezası iki kat 

verilir. Bu, Allah’a göre kolaydır.”2 

Toplumu yiyip bitiren hayâsızlık artık günü-

müzde tiksintinin de ötesine geçti. Bizden iste-

nen bu sabrı ailece göstermek zorundayız. Bunu 

belki kendimize eziyet gibi görebiliriz. Öyle de 

olsa bunu bu eziyetle başarmalıyız. 

“İçinizden kim Allah’a ve Rasûlu’ne itaat 

eder ve salih bir amel işlerse, ona mükâfatını 

iki kat veririz. Biz, ona bereketli bir rızık hazır-

lamışızdır.”3

Aileyi aile yapan temel dinamikler ne ise 

bunlar bir bir uygulanacak ve takva her şeyin 

başı olacak. Aile ayakta kalacaksa katı bir disiplini 

kişi kendi kendine uygulayacak. Evler bizim asli 

mekânlarımızdır. Evin dışında huzur aramayalım. 

İffet bizimle hayat bulmalı, takva bizi Rabbimize 

ulaştırmalı. Aile zaten en başta bunun için var 

olmalı. 

“Ey Peygamber’in hanımları! Siz, kadınlar-

dan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah’a 

Dosya
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karşı gelmekten sakınıyorsanız (erkeklerle 

konuşurken) sözü yumuşak bir eda ile söy-

lemeyin ki kalbinde hastalık (kötü niyet) olan 

kimse ümide kapılmasın. Güzel (ve doğru) söz 

söyleyin.”4

Evlerimiz dinimizin öğrenileceği, yaşanacağı, 

kararların alınacağı karargâhlar olduğu gibi dik-

kat edilmediğinde cahiliyeye dönecek ilk adres 

olma özelliğine de maalesef potansiyeldir… Na-

mazlarımızı ailece cemaat halinde kılarak hu-

zuru yakalamalı. Daha çocuk yaşta evlerimizde 

iffet eğitimini başlatmalı, hiç bitmeden hem de…  

Evin içinde de dışında da Allah’ın (c.c.) örtünme 

ayetlerine uyalım ve Rasûlullah’ın eşleri olan an-

nelerimizi bu konuda da örnek alalım. Müslü-

man beyefendiler ve Müslüman hanımefendiler 

olarak hayata hazırlayalım çocuklarımızı ve on-

lara örnek olalım. 

“Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dö-

nemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de 

açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin. 

Allah’a ve Resûlu’ne itaat edin. Ey Peygambe-

rin ev halkı! Allah, sizden ancak günah kirini 

gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.”5

Takva, Allah’tan (c.c.) haşyet duymak, bizim 

yegâne kapımızdır. İhsan ile hareket etmek bi-

zim teminatımız. Aile bu kapıdan ve teminattan 

ayrılmadığı sürece imanlı fert, imanlı aile olma 

özelliğini Allah’ın (c.c.) izniyle koruyacaktır. Ferdi 

kalitemizi arttırdığımız gibi, ailemizin kalitesini de 

o oranda arttırmalıyız. Kaliteli aile olmanın ölçü-

sü de ailece Kur’an-ı Kerim’e olan sadakatımız-

dan geçmektedir. 

“Siz evlerinizde okunan Allah’ın ayetlerini 

ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli 

şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır.”6

Bu dava yükünü omuzlarımıza aldığımızdan 

beri Rabbimiz bize kadınımızla erkeğimizle, aile-

cek mağfiret etmek ister. Tüm emir ve yasakları 

harfiyen yerine getirildiğinde tabii ki… Unutma-

yalım ki bizler, karı-koca ve aile olsak da temelde 

Müslüman kardeşleriz. Ve her fert tek başına he-

saba çekilecektir. Ama Müslüman bir aile olarak 

Rabbimizin emirlerini eda ediyorsak “ailemizin 

zekâtıdır” der; ecrimizi Allah’tan (c.c.) bekleriz. 

“Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman 
kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, 
itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru er-
keklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle 
sabreden kadınlar, Allah’a derinden saygı du-
yan erkeklerle Allah’a derinden saygı duyan 
kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka ve-
ren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan 
kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle na-
muslarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça anan 
erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte on-
lar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat 

hazırlamıştır.”7 

Bizim gidecek kimimiz var ki? Bu iş olacak-

sa, ahiret kazanılacaksa sevgiyle olacak, kabulle 

olacak, rızayla olacak… Biz seçersek yanlış seçe-

riz. Biz tercih edersek yanlış tercih ederiz. “Allah 
ve Rasûlu bir iş hakkında hüküm verdikleri 
zaman, hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin 
kadın için kendi işleri konusunda tercih kul-
lanma hakları yoktur. Kim Allah’a ve Rasûlu’ne 
karşı gelirse, şüphesiz ki o apaçık bir şekilde 

sapmıştır.”8

Allah’ın (c.c.) bizleri ailemizle razı olacağı ve 

Cenneti’ne alacağı kullarından olmamız duasıy-

la!

Dipnotlar

1 Ahzâb Sûresi; 33/28-29.

2 Ahzâb Sûresi; 33/30.

3 Ahzâb Sûresi; 33/31.

4 Ahzâb Sûresi; 33/32.

5 Ahzâb Sûresi; 33/33.

6 Ahzâb Sûresi; 33/34.

7 Ahzâb Sûresi; 33/35.

8 Ahzâb Sûresi; 33/36.
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Toplum olarak evlilik ve aile kavramları ile ilgi-

li çok ciddi sıkıntılarımızın olduğu malumunuz-

dur. Diğer kavramlarda olduğu gibi aile ile ilgili 

kavramların da anlamı ve içeriği boşaltılıp  tahrif 

edilmektedir. Böylelikle Allah’ın (c.c.) ayetinden 

ve Rasûlu’nun (s.a.v.) sünnetinden uzaklaşan ai-

leler; zayıf yapılara dönüşmüş, sorunlu yapılara 

bürünmüş, topluma kaliteli Müslüman kazandı-

ramamaya başlamış, görevini ve gayesini unut-

maya yüz tutmuştur. Örneğin daha en başın-

dan “Allah’ın Emri, Peygamber’in Kavliyle” diye 

başlayan evliliklerimizin Allah’ın (c.c.) emrine ve 

Rasûlu’nun (s.a.v.) sünnetine ne kadar uzak oldu-

ğunu ve gün geçtikçe daha da uzaklaştığını gör-

mekteyiz. Hemen her Müslüman “Allah’ın emri 

ve Peygamber’in kavli” diye evlilik kapısının zili-

ni çalar fakat içeriye girdiğinde kapıda söylediği 

cümleyi unutup bambaşka bir hayatı devam et-

tirir; hatta bazıları cümlenin anlamını bile bilmez. 

Âdet haline geldiği için usulen bu sözü söyler ve 

anlamı onun için hiç de önemli değildir. Merak 

edilip; Allah’ın (c.c.) emri olan evlilik nasıl bir ev-

liliktir? Ve Rasûlu’nun (s.a.v.) aile hayatı nasıl bir 

aile hayatıdır? diye değerlendirilmemektedir. 

Yanlış eş seçimleri, düğünlerde yapılan gereksiz 

harcamalar (israf) sonrasında devam eden eşya 

tutkusu, medyadaki yalan hayatları sahiplenme, 

kadınların mevkilerini terk edip evin dışına çık-

ması gibi problemler bizleri olması gereken aile 

yapılarının uzağına itmiştir. Tüm bu problemlerin 

çözümü için evliliğin ve ailenin ne anlama geldi-

ğini, bizler için neyi ifade ettiğini yeniden hatır-

latmak istiyoruz.

İlk olarak evlilik bir ibadettir, Müslümanlar 

evlenirken bu şuurda hareket etmeli ve Rasû-

lullah’ın (s.a.v.): “Kişi evlendiği zaman dininin 

yarısını korumuş olur. Geriye kalan yarısı için 

de Allah’a karşı gelmekten sakınsın.’’1 Hadis-i 

Şerif’ini aklından hiçbir zaman çıkarmamalıdır. 

Evliliğe bu disiplinle yaklaşmalıyız; sıradan, gelişi 

güzel, mürüvvet görünsün, örf âdet yerini bul-

sun gibi düşüncelerle evliliğe yaklaşmak sade-

ce dünyalık düşüncelerdir. Müslümanlar olarak 

bizler fotoğrafı daha büyük görmeli, asıl manayı 

unutmamalıyız. Bu işin bir ibadet olduğu ve he-

defin Cennet olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. 

Bu düşünceyle yapılan evliliklerin menzili uzun-

dur aksi düşüncelerin ise menzili dünya ile sınırlı 

ve sorunlu olmaya mahkûmdur.       

İkinci olarak; Rasûlullah’ın (s.a.v.): “Evlenin ve 

çoğalın; çünkü ben sizin çokluğunuzla diğer 

ümmetlere karşı övüneceğim.”2 Hadis-i Şerif’i 

Allah’ın Emri
Peygamber’in Kavli

Yusuf ÜNAL
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kuracağımız ailelerin misyonu ve gayesi olmalı-

dır. Bu misyon ve gaye içinde İslam’ın yaşandığı 

evler, İslam’ın konuşulduğu evler, ümmetin dert-

leriyle dertlenen evler  oluşturulmalıdır. Aksi tak-

dirde evliliklerimizin ve ailelerimizin çokluğunun 

bir anlamı yoktur.

Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Bilakis o gün 

siz çoksunuz. Lakin sizler bir selin getirip yığ-

dığı çerçöpler gibi hiçbir ağırlığı olmayan çer-

çöpler durumunda olacaksınız.”3 Hadis-i Şe-

rif’te anlatılan çoğunluğun içinde yer almamak 

için, şuursuz ve zayıf bir halde olmamak için, 

ailelerimizin İslam’ı yaşayan ve çevresine yaşa-

mayı tavsiye eden kurumlar haline gelmesi için 

Rasûlullah’ın (s.a.v.) istediği çoğunluğun  içinde 

olabilme mücadelesini vermeliyiz.

Kast edilen ve istenen çoğunluk İslam’la yoğ-

rulmuş, şuurlu, kendisini ve toplumu imar eden 

bir çoğunluktur. Bu bilinçle hareket eden ailele-

rin temeli sağlamdır. Bundan dolayı bu aileler; 

dünyevî sıkıntılar nedeniyle sarsılmayacaklar, 

yıkılmayacaklar, her şartta ve her durumda ayak-

ta kalacaklardır. Örneğin böyle bir ailede anne; 

yetiştireceği çocukların önemini bilerek kendi-

ni TV başında ve alışverişte heba etmeyecektir. 

Bu ailede baba aldığı yükün ve sorumluluğun 

farkında olarak, göstereceği örneklikle kendisini 

ve ailesini yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten 

korumak için dünyalık mesaisini elinden geldi-

ğince artıracaktır. Böyle bir ailede yetişen çocuk-

lar hangi mesleğe yönelirse yönelsin hedefi her 

daim Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak olacaktır. 

Ve bu tablo çoğunluğa ulaştığında bizlerden is-

tenen topluluk ortaya çıkacaktır. 

Unutmayalım ki fertler aileyi, aileler toplumu 

oluşturur; nasıl bir toplum hayal ediyorsak öyle 

ailelere sahip olmalıyız. Bugün yapılan düğün-

ler, nikâhlar bu gayeyi ne kadar sahiplendiğimizi 

veya sahiplenmediğimizi anlatan canlı örnek-

lerdir. Maalesef istisnalar haricinde genel olarak 

toplumun bu konuda sınıfı geçtiği söylenemez. 

Her geçen gün artan boşanmalar, anlaşamayan 

çiftler; sokakların ahlaksızlaşması, gençlerimizin 

kapitalist düzene alet olması dolayısıyla ortaya 

sorun yumağı haline gelmiş bir toplum çıkmak-

tadır. 

Sonuç olarak “Allah’ın emri ile Peygamber’in 

kavli ile” başlamış evlilikler şeytanın sevinmesiy-

le sonuçlanmaktadır. Bunun için bir söz vardır: 

“Lafa gelince Hz. Ömer, icraata gelince Turist 

Ömer” bu duruma düşmemek için yapılan ev-

liliklerin başlangıcında olduğu gibi devamında 

da Allah’ın (c.c.) emrine ve Peygamber’in (s.a.v.) 

sünnetine göre devam etmelidir. Unutmayalım 

ki ailelerimiz bizi Cennet’e götürecek anahtarla-

rımızdır. 

Dipnotlar

1 Heysemi, Mecme’u’z Zevaid, No: 7310; Aclûnî, Keş-

fu’l-Hafa, 2/239.

2 Beyhakî, VII/81.

3 Ebû Dâvûd, Melâhim, 5.
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Tefekkür

Postmodern Savaş ve Terörizm Rolü

Yeni savaş konseptinin merkezi kavramı te-

rörizmdir. Terörizm, haklı savaş argümanlarının 

dayandığı en temel mefhuma dönüşmüş du-

rumdadır. Meşru müdafaanın ana vurgusu hali-

ne gelen ve klasik şer kavramını karşılayan terö-

rizm, bugün hukuk ve devlet dilinde genelde üç 

anlamda kullanılır:

1. Meşru bir hükümete karşı ayaklanma ya da 

onu devirme faaliyeti,

2. Bir hükümetin insan haklarını ihlal edecek 

şekilde siyasal şiddet uygulaması,

3. Savaş kurallarının özellikle sivillere yönelik 

saldırılarla ihlal edildiği savaşlar. Tüm bu tanım-

ların ortak noktası ve aynı zamanda da ortak so-

runu, her birinin anlamının, terörü tanımlayan 

kişiye bağlı olarak değişmesidir. Örneğin meşru 

hükümetin ne olduğu, insan haklarını ve savaş 

kurallarını kim belirleyecektir? Bu öğeleri kimin 

belirlediğine göre büyük devletler başta olmak 

üzere terörist damgası yiyecek unsurlar değişik-

lik gösterecektir.1 A. Badio’nun tanımlamasıyla 

“Batı merkezli özellikle Amerika merkezli bir ta-

nımlamayla bakıldığında terörizm kelimesi bu-

gün üç işlev görür:

1. Bir özneyi belirler, terörist edimin hedef al-

dığı özneyi, vurulanı, yasa boğulanı ve intikamcı 

misillemede bulunması gerekeni. Bu özne, ter-

cihen “bizim toplumlar”dır, yani “Batı”dır, başka 

deyişle “demokrasiler”dir, hatta “Amerika”dır; ama 

bunun bedeli, gazete ve dergi başyazarlarının 

derhal ödettikleri bedeli “hepimiz”in “Amerikalı” 

olmamızdır. 

2. Yüklemleri saptar. Burada terörizm “İslam-

cı”dır. 

3. Bir sekansı2 belirler; hâlihazırdaki sekansın 

tamamı bundan böyle “terörizme karşı savaş” 

olarak kabul edilmektedir. Bu uzun bir savaş, tüm 

Postmodern-Küresel Savaş 
Konsepti ve Rol Dağılımı 
Üzerine -II-

Yrd. Doç. Dr. Özkan Öztürk
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bir çağ olacak diye uyarırlar bizi. “İslamcı terö-

rizme karşı savaş”, netice itibarıyla, komünizme 

karşı soğuk (ya da sıcak: Kore, Vietnam, Küba) 

savaşın yerini alır.”3 

Sonuç olarak 11 Eylül sonrası yüklemi “İslam-

cılık”, öznesi “Batı” ve sekansı/dizisi “terörizme 

karşı savaş” olan yeni bir sürecin başlangıcında 

bulunmaktayız. Bu süreç refah devletinden (wel-

fare) savaş devletine (warfare) doğru bir eğilimi 

öne çıkarmaktadır. Bu anlamda terörist ifadesi bir 

propaganda terimi olarak da kullanılmaktadır ve 

yansız bir şekilde okunamaz hale gelmiştir. Kul-

lanıldığı her yerde siyasî bağlamları, hegemo-

nik ilişkileri ve egemen söylemleri örtme işlevi 

görür. Artık terörist kötülüğün kadrolu elemanı 

olan ve resmi simgesi ha line gelmiş belirli bir 

eylemi niteler. Badio’nun tabiriyle “günümüzde 

‘terörizm’ denen varsayımsal tözel dayanağın 

“İslamcı” yüklemini edinmekten başka varlık ko-

şulu yoktur.4

Öncelikle ifade edelim ki bizim bütün bu de-

ğerlendirmelerimiz terörizmi ahlaken haklı çı-

karma gibi bir işleve işaret etmekten tabiatıyla 

uzaktır. Böyle bir amacımız olamaz. Belirtmek 

istediğimiz bugünkü savaş stratejisinin terörizmi 

büyüten, besleyen ve hatta onunla beslenen bir 

yönteme denk geldiğini ifşa etmektir. Bunu an-

latmak için en kullanışlı örneklerden biri de her-

metik “Ouroboros” sembolü olabilir. “Ouroboros” 

kendi kuyruğunu yiyerek büyüyen bir yılandır. 

Kendini yiyerek büyür ve gelişir, öte yandan ken-

dini yediği için de azalır, tükenir. Fakat azalması 

büyümesi ile eşit olduğu için yok olmaz. Hatta 

ebediliği temsil eder. Yeniden başlayan döngüye 

işaret eder. Yok edilemez kudreti ve kendi tabi-

atıyla sürdürülen ebedî birlik ve bütünlük ide-

asını simgeler. Modern savaş stratejilerinin de 

egemenlik ve hegemonya üretme biçimi ken-

di varlığını; oluşturduğu “kuyruk”ları, unsurları, 

ideolojileri, hukuk formlarını, değerleri vs. hem 

üretmek hem tüketmek üzerine kurmasıdır. Bu 

canavar üreterek büyür, büyüdükçe tüketir. De-

mokratik kurumlar, algılar, insan hakları söylem-

leri, hukukî müeyyideler, milletler arası kurumlar 

ve paradigmatik yapılar üretir durur. Bu anlam-

da en dikkat çeken ise hâkim ideolojiyi ayakta 

tutmak için mahkûm ideolojileri bir payanda 

olarak kullanmasıdır. Bütün ideolojiler bu yılanın 

hem kuyruğu, hem de besini olarak görülme-

lidir. Büyük yanılgıda tam olarak burada başlar. 

Aslında kendine karşı kuyruk-muhalif ideolojiler 

üretmek, eleştiriye karşı kendini sınama ve ba-

ğışıklık kazanma sürecinin de içinde bulunduğu 

bir beslenme rejimidir. Bu sebeple öncelikle an-

laşılması gereken bu simülasyonun tarafı olma-

mak gerektiğidir. Hacivat ve Karagözü aynı kişi 

oynatmaktadır. Belli ki bu düzene karşı strateji, 

ancak bu çarkın dışında bir özne olarak var olma 

çabasında gizlidir.

Ölüm ve Yaşam Üzerine Kurulan Hâkimiyet

Batı nükleer silahların keşfi ile ölüm üzerine 

hâkimiyet kuran bir iktidara sahip oldu. Öldür-

menin caydırıcılığını kesinledi. Artık ölüm kor-

kusunu ve yaşama arzusunu5 kontrol ediyor. Bu 

özgüven ile siyaset yapıldığında artık savaşma-

nın ve yenilmenin riskinden bahsedilemezdi. 

Fakat bu savaş yönteminin bir eksiği vardı. Bu 

konsept erdemden yoksundu. Dolayısı ile ge-

liştirilmesi gereken savaş biçimi iki üretim aygı-

Tefekkür
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tına dayanmalıydı. İlki karşı tarafı şer odağı ilan 

edecek ve savaşı haklı kılacak ahlakî mamuller 

üreten bir erdem endüstrisi, ikincisi savaşlarda 

kendi askerlerinin yaşamlarını garantileyecek ve 

ölümü en aza indirgeyecek bir silah endüstrisi. 

İlkinde bir adalet dili geliştirilir. Adalet retori-

ğinin en önemli özelliği siyasî eylemleri haklı çı-

karmak değildir sadece. Aynı zamanda da siyasî 

aktörlerin şekillenmesi ve manipülasyonuna da 

zemin hazırlar. Diğeri ise yeni savaş konseptinin 

savaş endüstrisinin gücünü arkasına alması ile 

artık kendi askerinin yaşamı garanti altına alın-

mış durumdadır. Savaş, doğası itibarı ile ölüm-

lü ve kanlı bir güç kullanımını öngörür. Ölmek 

kaçınılmazdır. Fakat yeni konsepte göre küresel 

savaş makinesi karşısındakilere ölüm saçıyorken 

kendi askerlerine yaşamı garanti etmelidir. Çün-

kü uçak gemileri yüzlerce kilometre öteden fü-

zelerle, havadan uçaklarla her türlü ayaklanmayı 

bastıracak ve düşmanla yüz yüze gelmeden ona 

acı bir bedel ödetecek imkâna ulaşmış seviyede-

dir. Bu nükleer gücün verdiği topyekûn öldürme 

iktidarından kaynaklanan özgüvene, ölme içgü-

düsünü de yok ederek yeni bir motivasyon daha 

eklemiş durumdadır. Yani savaş artık teknolojik 

makinalarla yapılmakta ve yaşam alanları olan 

kara, hava ve deniz bu kuşatmanın yayıldığı bir 

uzama dönüşmektedir. Silahlanma uzayın sınır-

larından okyanusların diplerine kadar mekâna 

yayılmış durumdadır. Öte yandan klasik savaş 

yöntemlerinden çok daha gelişmiş bu strateji ile 

ölüm riski minimalize edilmiş, zayiat hesaplama-

ları artık insan bedeni ve canlılığın sürekliliği ala-

nından çıkartılarak, ekonomik alana çekilmiştir. 

Bu bedel ise savaşlardan sömürülen ekonomik 

değerlerle kıyaslandığında kansız ve temiz bir iş 

olarak görülür.

Düşmanlarına kaçış imkânı sunmayan ve di-

renme olanaklarını felç eden bu yeni savaş mo-

deli artık düşmanın topyekûn imhasından düş-

manın dönüştürülmesine hatta yeni düşmanlar 

üretilmesine yönelik bir mühendislik faaliyetini 

de beraberinde getirmiştir. Çünkü güç baştan 

çıkartır, ahlaksız akıl manipülasyon ve ifsad et-

meye ayarlıdır. Artık bu yenilmez silah makina-

sı her türlü riski alabilir. Daha doğrusu artık bu 

tür savaşlarda biyolojik risk yani ölüm riski yok 

denecek kadar azaltılmış bunun yerine sade-

ce ekonomik risk konmuştur. Büyük devletlerin 

müdahaleleri artık sadece mali yük ile ölçülebilir 

hale geliyor ve kendi ülke gündemlerini sadece 

bütçelerine ekonomik yük getirdiği için kaygı-

landırıyor. Savaş artık gerçek düşmana karşı tek-

nolojik aletlerin antiseptik savaşı olacaktır. Ölüm 

riski en aza indirgenmiştir. Düşmanın savunma 

imkânları azaltılmıştır. Çünkü düşman teknolojik 

güce sahip ülkenin ana karasına ulaşamadığı gibi 

kendi bölgesinde de onu enseleyemez, uçağını 

düşüremez, uçak gemisine ulaşamaz, füzesini 

vuramaz. Dolayısı ile bu tür dengesiz ve ölçüsüz 

güçler karşısında düşmanlarının sarılacağı savaş 

silahları, teknolojik aletlere karşı ancak beden-

leridir. Böylece tarihsel savaş tanımı, bedenlerin 

bedenleri yok etmesinden teknolojinin bedenle-

ri yok etmesine evrilmiştir. Öte yandan bir taraf 

açısından “yaşamın kesinliği” geçerli olurken di-

ğer taraf için bu, “ölümü kesinlemek” anlamına 

Tefekkür

Düşmanlarına kaçış imkânı 
sunmayan ve direnme ola-
naklarını felç eden bu yeni 
savaş modeli artık düşma-
nın topyekûn imhasından 
düşmanın dönüştürülme-
sine hatta yeni düşmanlar 
üretilmesine yönelik bir 
mühendislik faaliyetini de 
beraberinde getirmiştir.
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gelmektedir. Teknolojik güce sahip olanlar için 

artık meşru savaş adını verdikleri şey, savaşların 

bedensizleştirilmesi anlamına gelir. Daha doğru-

su savaşlar teknolojik açıdan sanal, askerî açıdan 

ise bedensiz hale gelmiştir. Bu anlamda küresel 

hegemonik güçlerin askerleri bedensiz ve risk-

ten uzak hale gelirken düşman savaşçıları etkili, 

hesap edilemez ve görünmez bir şekilde öldü-

rülürler. Dolayısı ile savaşılan aygıtlar ile düşman 

silahları arasında inanılmaz bir uçurum vardır. 

Düşman olarak tanımlananların silahı bir mer-

mi, roket veya top atımı mesafeye ulaşıyor iken 

bunların vuracakları ileri teknolojik silahlar zaten 

menzil dışındadır. Böylece yeni savaş konsepti 

“en iyi kalkan menzil dışında olmaktır” şeklinde 

ifade edilebilecek bir akılla hareket eder. 

Bu çarkın içine girildiğinde savaş teknoloji-

si düşman olarak tanımladığı direnen odakların 

akıl, eğilim ve taktiksel duruşlarını daha başından 

belirlemiş ve yeniden kurmuş olur. Çünkü yaşa-

mı garanti eden silah teknolojisi karşısına, silah 

Tefekkür

Böylece tarihsel savaş ta-
nımı, bedenlerin bedenleri 
yok etmesinden teknoloji-
nin bedenleri yok etmesine 
evrilmiştir.
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olarak çıkabilecek tek bir alternatif yöntem kalır. 

O da ölümü kesinleyen bir silah bulmaktır ki bu 

silahın adı intihar bombacısıdır. İntihar bombacı-

sı, teknolojik ve bedensiz asker stratejisinin kar-

şısına çıkan başka bir bedensiz askerdir. Her iki 

askerden birinin yaşamı, diğerinin ölümü garan-

tilenmiştir. İlkinde beden bir yere geri çekilip silah 

bedensizleştirilirken, ötekinde beden silahlaştırı-

lır. Bu konseptin çarkına girildiğinde bu tür ted-

hiş edici yollara başvurmaya yönelik güdülenme 

de hazırlanmış olur. Biri meşru saydığı(?) zulmü 

uygularken diğeri hınç ve kinini yansıtacak aygıt-

lardan mahrum olarak terör dediğimiz tanımım 

içerisinde faaliyet göstermeye mahkûm edilir. Ve 

her mahkûmiyette sistem kendini tekrar yeniler. 

“Ouroborus” kuyruğunu yiyerek yaşam döngü-

sünü sürdürür. Asimetri her zaman kazanır. 

Burada üzerinde düşünülmesi gereken şu-

dur. Savaşta hiç hasar görmeyen, zayiatı mini-

mize olmuş bir güç neden savaştan kaçsın ki? 

Savaş artık onun için siyaset ve hegemonya 

üretmenin, ülkeler işgal etmenin bir yöntemi ve 

bahanesi değil midir? Terör eylemleri olarak ta-

nımlanan alana düşmanını çekmek bile kazanç 

sayılmaz mı? Çünkü o alan haklı savaş teorisinin 

zeminini ve meşruiyet alanını oluşturur.

Sonuçta bu tür terörize olmuş zihinlerden 

oluşan unsurlar, düşmanlarına zarar verseler de 

asıl zararı kendi aidiyetlerine vereceklerdir. İşid 

benzeri bu ağa yakalanmaya teşne olan gruplar 

egemen yılanları besleyen kuyruk olmaktan baş-

ka ne üretebildiler? Neredeyse yaptıkları her ic-

raat islamophobia medyasına sunulmuş bir ürün 

niteliğindedir. Gerçekleştirilen eylemler hınç ve 

intikam kültüründen kaynaklandığı için küresel 

savaş konsepti tarafından dönüştürülmeye, ege-

men söylem açısından istifade edilmeye yönelik 

imkânlar sunar. Üst bir gücün manipülasyonuna 

açık ve buna teşne olan, belki de onlarla da bağ-

lantılı kurgu örgütler ve eylemler, egemenlerin 

kendi halklarını ve dünya kamuoyunu da ger-

çekleştirdikleri savaşların ekonomik yükünü çek-

mek için gönüllü hale getirir. Aynı zamanda karşı 

ideoloji olarak belirlenen ve yükselen İslam’ın 

taleplerinin de içini oyarak, koskoca bir ahlak ve 

barış teklifi değersizleştirilmiş olur. Sonuç olarak 

bedensiz asker teknolojisi, intihar bombacısını 

üreterek ölüm riskini kendi askerî alanından hal-

Tefekkür
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kına çevirmiş olur. Zihni ölüm korkusu üzerin-

den güdülenmiş ve paranoyaklaşmış bir halk ise 

her türlü provokasyon ve manipülasyona hazır 

hale gelir. Bu halka artık karşı düşüncenin ken-

di derdini ve acısını anlatma şansı yoktur. Öte 

taraftan terörize olmuş zihnin de zaten kendini 

anlatmak diye bir kaygısı bulunmaz. Tek derdi 

intikam duygusunu hafifletmek, bedenini yok 

ederek acizliğin ve tükenişin onursuzluğunu bir 

feda oluş ile gidermektir.

Sonuç olarak modern savaş doktrini düşma-

nının rolünü de dönüştürme derdinde. Bugün 

yapılması gereken terörize olmadan yeni bir si-

yaset geliştirmek ve en azından küresel hücu-

mu durduracak bir strateji arayışına geçmektir. 

İslam’ın hakikatini ve modern dünyaya olan iti-

razını anlatmanın yeni yöntemlerini bulmaktır. 

Müslümanların entelektüel ve maddi bütün im-

kânlarını sarf etmeleri gereken nokta burasıdır. 

Batının hegemonik sahnesinden dağıttığı rollere 

asla talip olmamanın, kurduğu savaş çarklarının 

dişlisi haline gelmemenin, şiddet minderine on-

ların direktifleri ile çıkmamanın ve kendini ba-

ğımsız bir siyaset kurucu özne haline getirmenin 

anahtarı burada gizlidir. 

Terörist ile özgürlük savaşçısı arasındaki se-

çim bile, küresel güçlerin çarkına girmek demek-

tir. Bu çark, feleğin çarkı gibi yarın kendi aleyhine 

dönebilecek bir döngü oluşturur. Seçim her iki-

sini de reddedip kurucu bir akılla yeni mücadele 

yolları inşa etmenin imkânını aramaktır. Bu akıl, 

vasat ümmet olmanın ve uçlardan kaçınmanın, 

adil ve hikmetli hareket etmenin güzergâhını 

bizlere açacaktır. Şimdi tam buradan yeniden 

düşünmeye başlayabiliriz. Meselemiz daima in-

tikamın yerine adaleti nasıl koyacağımızla ilgili-

dir. Tarihsel olarak bütün savaşların problemi de 

zaten budur. Bizim için İslam ilkeselliği ve ahlak 

düzeni buna çözüm sunmaya yönelik teorik 

malzemelerin bulunduğu bir cephanelik niteli-

ğindedir. Şimdi kolları sıvayıp işe, vasat ümmet 

olmanın, İslam’ın imkân ve vasıtalarını keşfet-

mek, çoğaltmak ve yeni kavrayışlar üretmek 

olduğuna yönelik bir zihin penceresi açarak 

başlayabiliriz. Acaba sahip olduğumuzdan ha-

berimizin olduğu ne tür silahlarımız, potansi-

yellerimiz var! Anlamak analiz etmekle başlar. 

Karşı gücün boşluğu neresi ise darbeyi oradan 

vurmak gerekmez mi? En azından akıllıca olan 

kendi boşluğundan darbe almamaya çalışmak 

değil midir? Bu problem, çıkmazı ve dayatıla-

nı aşmak için ilk düşünce ödevimiz olacaktır.

Dipnotlar

1. Michael Hardt-Antonio Negri, Çokluk: İmparatorluk 

Çağında Savaş ve Demokrasi, İstanbul, Ayrıntı, 2004, s. 

34.

2. Sekans: belirli bir süre içinde arka arkaya giden şeyleri, 

diziyi.

3. Alain Badiou, Sonsuz Düşünce, çev. Işık Ergüden, Tun-

cay Birkan, İstanbul, Metis Yayınları, 2006, s. 98.

4. A.e., s. 103.

5. Bu konuda hadiste geçen düşmanların Müslümanların 

üzerine üşüşmesi, onların organizesiz ve iradesiz bir şe-

kilde suyun üzerindeki çerçöp gibi “çokluk” olmaları tes-

pitleri ve “vehn hastalığı” ile ilgili teşhis çok açıklayıcıdır. 

Bkz. Ebû Dâvûd, Melâhim, 5.
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Tefekkür

Yeryüzündeki kabristanları dolaşınız. Hepsi 

bu dünya hayatını bitirmiş, bu dünyadan gelmiş 

geçmiş insanlardır. Kiminin dünyada yâdı kalmış, 

kimi ise hepten unutulup gitmiştir. Kiminin ge-

ride bıraktığı izler güzel, kimininki çirkin, kimin-

ki ise kelimenin tam manasıyla felâkettir… Kimi 

dünya hayatında zalimdir, kimi mazlum, kimi de 

kendi halinde bir hayat sürmüş ve ömrü bitir-

miştir. Kimi peşinden dua, kimi beddua almıştır. 

Kimi geride kalıcı, hayırlı eser bırakmış, kimi fit-

ne ve fesat yuvaları, harabeler, zulüm makineleri 

veya düzenleri bırakmış, kimi de mazlumun ahı-

nı yüklenerek gelmiştir. 

Zalimlerin kimi küçük çapta zalimdir, kimi 

dünya çapında. Kimi birkaç kişinin ahını almış, 

onun hesabını verecektir; kimi de Merhum 

Mehmet Âkif’in Firavun için: “Hayatın ayrı felaket, 

memâtın ayrı bela” dediği gibi yaşarken ayrı bir 

zulüm çarkı, öldükten sonra ayrı bir musibet ol-

muştur. Zulmü ve belası ölümünden sonraya da 

uzanmış, yıllar, belki de asırlar süren bir zulüm 

çarkının hesabıyla karşılaşacaktır. 

Ancak üzerinde düşünülmesi gereken ve 

önümüzde duran bir gerçek vardır: Şu anda 

hepsi toprağın altındadır ve dünyaya dönüş yol-

ları kapalıdır. Geri dönüp hatalarını tamir etme 

imkânları yoktur. Hançerledikleri sinelere artık 

merhem süremez, açtıkları yaraları kapatamaz, 

yanlışı silip doğruyu yazamazlar… Kirlerini ve çir-

kefliklerini ne pişmanlık gözyaşlarıyla, ne suyla, 

ne de sabunla yıkayamazlar… Bu fırsat artık geri-

lerde kalmıştır… 

Artık zalim, mazlum hepsi yerin altındadır ve 

akış, hesap gününe doğrudur. Zevk u safalar da 

geride kalmıştır; saraylar, köşkler, malikâneler, su 

gibi tüketilen içkiler, çılgınca sürdürülen eğlen-

celer, gasp edilen, yağmalanan mallar, mülkler; 

uğruna kan akıtılan koltuklar, iktidarlar da geride 

kalmıştır. Sürekli; “Emriniz olur efendim!”, “Siz na-

sıl emrederseniz efendim!”, “Haklısınız efendim!”, 

“Zâtı âlileriniz nasıl münasip görürse öyledir 

efendim!”… diyen dalkavuklar, seviyesizlikte se-

viye, alçaklıkta yükselme hırsı taşıyanlar da, ser-

giledikleri şahsiyetsizler ve bayağılıklar da onun 

için sona ermiştir… 

Merhum Abdülfettah Ebu Ğudde Hoca Efen-

di’den duymuştum: “Kabristanı ziyaret ettim, 

orada bile zenginler fakirlere üstünlük taslamakla 

meşguldü.” demişti. Kimden naklettiğini hatırla-

yamıyorum; fakat çok ciddi bir gerçeğe parmak 

bastığına da inanıyorum. 

Toprağın 
Örttükleri

Dr. Şerafeddin KALAY

Kimi dünya hayatında za-
limdir, kimi mazlum, kimi 
de kendi halinde bir hayat 
sürmüş ve ömrü bitirmiş-
tir. Kimi peşinden dua, kimi 
beddua almıştır.
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Bazı kabirleri çerçeveleyen şatafatlı mermer-

ler, üzerlerini örten süslü tavanlar, onları kuşatan 

binalar, dağ gibi yükselen piramitler, hoş görü-

nümlü türbeler ve daha neler neler; artık top-

rağın içindekilere fayda vermeyecek, mumyaya 

sığınmış cîfeler de kendini kurtaramayacaktır. 

Çünkü önümüzde dünya malının, kalabalık 

evladın, makam ve mansıbın fayda vermediği bir 

gün vardır. O gün neyin fayda vereceği bellidir. 

Zikr-i Hakîm’e kulak veriyoruz:  

“O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar! Al-

lah’a arınmış bir kalp ile gelen başka.”1 

Şair bu gerçeği şöyle mısralara dökmüştür: 

“Sanma hâce kim senden zer ü sîm2 isterler.

Yevme lâ yenfeû da kalb-i selîm isterler.”3 

Evet, artık Firavun’un Firavunluğu, Nem-

rut’un Nemrutluğu, Kârûn’un Kârunluğu, Kis-

râların, Kayserlerin saltanatı; millete baş belâsı 

olan Tâğûtların sayılı günleri bitmiş, hepsi toprak 

olmuştur. Onlara özenenlerin sonu da şüphesiz 

budur. 

Ebu Cehil, Ebu Leheb de toprakta, Bilal (r.a.), 

Yâsir (r.a.), Sümeyye (r.anhâ) da… Dillerde do-

laşışları, gönüllerde yer edişleri birbirinden ne 

kadar farklı?! Hesap gününde her şey ne kadar 

değişik?!. 

Artık hepsinin önünde iman nuruyla, ihlas 

ve samimiyetle dolu selim kalbin fayda verece-

ği gün var. Tevazünün, hayırlı amellerin, Allah 

(c.c.) yolunda sergilenen fedakârlıkların, sabrın, 

istikâmetin, cömertliğin, muhtaca el uzatışın, 

mazlumun yanında yer alışın, hakkı müdafaanın, 

iyilikleri yeryüzüne hâkim kılma, kötülük ve çir-

kefleri yeryüzünden silme mücadelesinde doğru 

saflarda yer almanın değer taşıdığı gün var… 

Tefekkür
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Kabir başında her duran insanın ibretle tefek-

kür etmesi gereken gerçek budur. Tefekkür en-

ginliği; dibi bulunmaz bir enginlik ve zenginliği, 

ulaşılamaz bir zenginliktir. 

Muhammed Zâhid el-Kevserî’nin (r.aleyh), 

kendi kabir taşına yazdırdıkları arasında şöyle bir 

beyit vardır:   

“Ey ibretli nazarlarla bu kabrin başında duran 

insan! 

Bilesin ki dünün ziyaretçisiydi, bugün kabirde 

uzanan…” 

Ebubekir (r.a.), kendisine halife olarak biat 

edildikten sonra yaptığı konuşmada Allah’a (c.c.) 

hamd ü sena ettikten sonra şöyle diyordu: 

“En hayırlınız ben değildim; bu görevi bana 

verdiniz. Şimdi doğru yaptığım sürece bana 

yardımcı olunuz. Yanlış yaparsam beni doğrul-

tunuz. Doğru söz, emanetin/emin olmanın bir 

gereğidir; yalan ise hıyanettir. Hakkı gasp edilen 

bir insan, kendisi zayıf olsa da, -Allah’ın (c.c.) iz-

niyle- hakkını geri alıp kendisine teslim edince-

ye kadar benim gözümde güçlüdür. Başkasının 

hakkını gasp etmiş bir insan, kendisi güçlü bir 

insan olsa da -Allah’ın (c.c.) izniyle- bu hakkı on-

dan alıncaya kadar gözümde zayıftır. Allah (c.c.) 

yolunda cihadı terk eden bir milleti Allah (c.c.) 

zillete düşürür. Fuhşiyat ve rezaletlerin yayıldığı 

bir millette, daha önceden bilinmeyen, tanınma-

yan hastalıklar, belalar ortaya çıkar. 

Ben Allah’a (c.c.) ve Rasûlu’ne (s.a.v.) itaat etti-

ğim sürece siz de bana itaat edin. Ben Allah (c.c.) 

ve Rasûlu’ne (s.a.v.) isyan etmişsem üzerinizdeki 

itaat hakkım da sona erer.

Şimdi namaza kalkınız! Allah’ın rahmeti üze-

rinize olsun!”4

Bu sözler sıradan sözler değildir ve çok şeyler 

ifade eder. Doğruda tasdik ve yardım, ameli ve 

tesirini çoğaltır. Bu da hem doğru yapanın hem 

de yardım edenin ecrini artırır. İnsandaki güzel 

ve hayırlı duyguları ateşler. Feyz ve bereket, hu-

zur ve sükûn getirir. 

Yanlıştaki, eğrideki tasdik ve yardım, hem ya-

panın hem de yardım edenin günahını artırır. 

Eğrilerin doğru görülmeye başlamasına, giderek 

çoğalmasına sebep olur… Yanlış ve hata yapana 

iyilik değil kötülük yapılmış olur. Acılara acı, zul-

me zulüm katar. 

Sonunda adaletsizlik, huzursuzluk, dağınıklık, 

perişanlık vardır. Hâkim-i Mutlak’ın önündeki pe-

rişanlık tasavvur edilemeyecek boyuttadır. 

Dipnotlar

1. Şuarâ Sûresi; 26/88-89.

2. Zer ü sîm: Altın ve gümüş.

3. “Ey hoca, senden altın ve gümüş istediklerini sanma. 

Kişiye hiçbir şeyin fayda vermeyeceği günde (Kıya-

met’te) sadece güven içinde bir kalp isterler.”

4. El-Bidâye ve’n-Nihâye, İbn Kesîr, 6/305-306.
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Hayatın akışı içerisinde bazen ihtiyaçlarımı-

zı kendi imkânlarımızla karşılayamadığımız du-

rumlar olabilir. Böylesi durumlarda eşten-dost-

tan borç almak suretiyle ihtiyaçlarımızı ve 

sıkıntılarımızı giderme cihetine gideriz. Borçlan-

mak esasen istenilen bir durum olmasa da, kişi-

yi motive edici bir yönünün olduğunu da kabul 

etmek gerekir. Onun içindir ki, meşhur atasö-

zümüz: “Borç yiğidin kamçısıdır!” der. Bu ifade, 

borcun kişiyi motive edici, harekete geçirici ve 

mal-mülk elde etmede teşvik edici rolüne dik-

kat çeker. Borçtan korkan kişinin hele bugünkü 

piyasa şartlarında ticaret yapması, yuva kurması, 

ev bark sahibi olması adeta imkânsız gibidir. Zira 

kapitalist sistem taksitlerle, kredilerle, borçlarla ve 

ipoteklerle hayatımızı tamamen kuşatma altına 

almış durumdadır. Öyle ki, kredi kartı olmayan 

alış-veriş yapamaz hale gelmiştir. Mevcut varlık-

larımız, bundan sonraki beş-on yıllık muhtemel 

kazançlarımız, emekli ikramiyelerimiz, yastık al-

tındaki birikimlerimiz, baba yadigârı evlerimiz, 

arsalarımız… bankaların, tefecilerin, dev şirketle-

rin ellerinde adeta rehin gibidir.

Bugün üçten beşten aşağı kredi kartı olan 

adam yok gibidir. Borcunu ödeyemeyen her yi-

ğit(!) kredi kartına sarılmakta, o da kâfi gelmeyin-

ce başka bir bankanın kartına sarılıp borcu borçla 

ödemeye kalkışmak gibi bir girdaba kapılıp git-

mektedir. Sonuç, iflasın eşiğine gelmiş koca bir 

borçlular ordusu. Meselâ; “Merkez Bankası ve-

rilerine göre, ferdi kredi ve kredi kartları kapsa-

mında borcunu ödemeyen ve gecikmeli olarak 

ödeyenlerin toplam sayısı 158 bin. 2012 yılının 

tamamında ferdi kredi ve kredi kartları borçlu 

sayısı 2 milyon 624 bin 146. Yaklaşık bir milyon 

kişi ya kredi borcunu ya da kredi kartı borcunu 

ödeyemediği için yasal takibe alınmış durumda.”

Borçlarını ödeyemeyenleri bekleyen kötü 

sonucu ise hepimiz biliyoruz: Ya hapis ya haciz, 

ya hırsızlık ya intihar ya da dolandırıcılık… Bun-

ca sıkıntıya, acıya ve intihara kadar varan musi-

bete rağmen yine de borç kamçısını elimizden 

düşürmüyoruz; borçlananların sayısı her geçen 

gün daha da artıyor. Neden? Çünkü yanlışı yan-

lışla düzeltmeye, kiri çamurla temizlemeye çalı-

Borç Kimin 
Kamçısıdır?

Orhan KITAY
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şıyoruz. Birbirini tetikleyen yanlışlar ve haramlar 

başımıza daha büyük belalar açıyor.  Evvela, ger-

çekte ihtiyacımız olmayan şeyleri ihtiyaç zan-

nedip satın almaya başlıyoruz. Malûm, kapitalist 

ekonominin esası tüketimdir. Bu çerçevede fer-

din ihtiyacının olup-olmamasının hiçbir önemi 

yoktur. İhtiyacı olmasa da ihtiyaç algısı oluştu-

rulur. Mesela; evlenecek her çiftin evi, arabası, 

yatak odası, oturma odası, mutfak mobilyası, 

çamaşır, bulaşık, kurutma makineleri, televizyo-

nu, bilgisayarı, cep telefonları, düğünleri, takıları, 

yemekleri, eğlenceleri… olmak zorundadır. Bun-

ların da son modeli, Avrupalısı ve en fiyakalısı 

olmalıdır. Maksat karizma çizilmesin, dosta düş-

mana mahcup olunmasın! Bunlara para dayan-

maz elbette. O halde gelsin ikinci yanlış: Denize 

düşen yılana sarılır misali, kurtuluş faizle kredi 

çekmekte aranır. Gerçi faiz haram diyorlar(!) ama 

ne yapalım başka çaremiz yok! Allah’a (c.c.) ve 

Rasûlu’ne (s.a.v.) isyanın zirve noktası olan faize 

bulaşan kimsenin iflah olmasına imkân var mı-

dır? Elbette hayır. Böylelikle borç bir iken beş, on, 

on beş olur; katlanarak büyümeye devam eder. 

Elbette borç almak caiz ve meşrudur. Ancak 

borçlanmak Allah’ın (c.c.) ve Rasûlu’nun (s.a.v.) 

hoş görmediği, tavsiye etmediği hatta şiddetle 

kaçınmamızı öğütlediği bir yoldur. Çünkü borç-

lanmak büyük bir zillet, üzüntü ve felaket sebe-

bidir. Öyle ki, Rasûlullah (s.a.v.) münafıkların bile 

cenaze namazını kılmaya teşebbüs etmiş fakat 

borçlunun cenaze namazını kılmaktan kaçın-

mıştır. 

Ebû Katâde (r.a.) anlatıyor: “Rasûlullah’a (s.a.v.) 

namazını kıldırıvermesi için bir adam (ın cena-

zesi) getirildi. Rasûlullah (s.a.v.): ‘Onun üzerinde 

borç var, arkadaşınızın namazını siz kılın!’ buyur-

du. Ben: ‘(Borç) benim üzerime olsun, ey Allah’ın 

Rasûlu’ dedim. ‘Sadakatle mi ?’ dedi. ‘Sadakatle!’ 

dedim. Bunun üzerine cenazenin namazını kıl-

dı.”1

Rasûlullah’ın (s.a.v.) borçlanmanın mahzurla-

rına dair diğer bazı beyanları şöyledir:

“Güven içinde yaşarken borçlanma ile ne-

fislerinizi tedirgin etmeyiniz.”2 

“Borçtan kaçının; zira o, gece keder, gün-

düz de zillet vesilesidir.”3  

“Nefsimi elinde tutan Zat’a kasem olsun, bir 

adam Allah yolunda öldürülse, sonra diriltilse, 

tekrar öldürülse, sonra diriltilip tekrar öldürül-

se, üzerindeki borcu ödenmedikçe Cennet’e 

giremez.”4

Borç alma ve ödeme ahlakı

Bir kimse ki borcunu ödemeye imkânı var fa-

kat ödemiyor, o parayı zevkte, sefada, eğlencede 

veya lüzumsuz işlerde (arabasının modelini yük-

seltmek, evini büyütmek, tatile çıkmak vb.) har-

cıyor, Allah (c.c.) böylesini dünyada da ahirette 

de azaba uğratır; malını telef eder, işini zorlaştırır, 

hüsranını arttırır. Bu nedenle borç alan kimse ke-

sinlikle borcunu ödeme niyetinde ve gayretinde 

olmalıdır. Aksi halde dünyadaki izzet ve itibarını 

kaybettiği gibi, ahiretini de berbat eder.

Ebû Hureyre (r.a.), Rasûlullah’ın (s.a.v.) şöyle 

buyurduklarını nakletti: “Kim, ödemek arzusu 

iIe insanların malını alır ise, Allah (onun bor-

cunu) ona bedel eda eder. Kim de telef etmek 

niyetiyle halkın malını alırsa Allah onu telef 

eder.”5 

Tefekkür
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Suheyb el-Hayr (r.a.), Rasûlullah (s.a.v.) şöyle 

buyurduklarını anlattı: “Kim ödememek kastıy-

la borca girerse Allah’ın (c.c.) huzuruna hırsız 

olarak çıkar.”6 

Bunun aksine, borcunu ödemeye niyetli olan 

kimsenin ise borcuna Allah (c.c.) kefil olur. Yani 

borçlunun borcunu ödeyebilmesi için ona im-

kân ve fırsatlar lütfeder. Ödeme kolaylığı sağlar.

Abdullah ibn-i Cafer (r.a.), Rasûlullah’ın (s.a.v.) 

şöyle buyurduklarını nakletti: “Borç, Allah’ın 

hoşlanmadığı bir şeye ait olmadığı müddetçe, 

Allah-u Zülcelal hazretleri, borcunu ödeyin-

ceye kadar borçlu ile birliktedir.”7

Borçluya kolaylık sağlamak ve alacağından 

vazgeçmek Allah (c.c.) katında en faziletli ve en 

kârlı amellerin başında gelir. Allah Teâlâ bu konu-

da şöyle buyurur: “Eğer borçlu darlık içindey-

se, ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. 

Eğer bilirseniz, (borcu) sadaka olarak bağışla-

manız, sizin için daha hayırlıdır.”8

“Eğer siz Allah’a güzel bir borç verirseniz, 

Allah onu size, kat kat öder ve sizi bağışlar. Al-

lah, şükrün karşılığını verendir, halîmdir (he-

men cezalandırmaz, mühlet verir).”9 

Kur’an-ı Kerim’in karz-ı hasen (güzel borç) 

olarak isimlendirdiği bu müstesna salih ameli, 

Cenab-ı Hak bizzat kendisine borç verilmiş gibi 

kabul ediyor ve kendi katından daha fazlasıyla 

mükâfatlandırıyor. Ta ki Müslümanlar faiz pis-

liğine bulaşmasın, birbirlerine karşılıksız/yalnız 

Allah’ın (c.c.) rızası için yardım etsinler ve sıkıntı-

larını gidersinler.  

Bureyde el-Eslemî (r.a.), Rasûlullah’ın (s.a.v.) 

şöyle buyurduklarını rivayet etti: “Kim bir borç-

luya mühlet verirse, her gün için bir sadaka 

sevabı kazanır. Kim onun borcunu vadesi gel-

dikten sonra tehir ederse, tehir ettiği müddet-

çe, her geçen gün (alacağı mal kadar) sadaka 

yazılır.”10 

Hz. Aişe (r.anhâ) şöyle rivayet etti: “Rasû-

lullah (s.a.v.) kapıda yüksek sesle münakaşa 

edenlerin gürültülerini işitti. Bunlardan biri, 

diğerinden borç indirmesini talep ediyor, bir 

hususta da merhametli olmasını istiyor. Öbü-

rü de: ‘Vallahi yapmam!’ diyordu. Rasûlullah 

(s.a.v.) yanlarına gitti ve: ‘Hanginiz, hayır yap-

mamak üzere Allah adına yemin etti?’ dedi. 

Birisi: ‘Benim ey Allah’ın Rasûlu! (Borç indirimi 

ile merhametli davranmadan) hangisini diler-

se onun olsun (teklifini kabul ettim)’ dedi.”11 

Ebû Hureyre (r.a.), Rasûlullah’ın (s.a.v.) şöyle 

buyurduğunu nakletti: “Sizden önce yaşayan-

lardan bir tüccar vardı. Halka borç verirdi. 

Borçluları arasında fakir görürse hizmetçile-

rine: ‘Onun borcundan vazgeçiverin, böylece 

Allah’ın da bizim günahlarımızdan vazgeçe-

ceğini umarız’ derdi. Allah da onun günahla-

rından vazgeçti.”12 

Hülasa; borç yiğidin değil şeytanın kamçısı 

gibidir, onunla insanları kendisine bağlar; yalana, 

faize, hırsızlığa ve sahtekârlığa teşvik eder. Al-

lah’ın (c.c.) ve Rasûlu’nun (s.a.v.) öğüdüne uyup, 

borçtan kaçınmak en doğru yoldur. Borç verme 

imkânı olan ve borç veren açısından ise borcu 

bağışlamak, Rabbimizin rızasını kazanmak için 

bulunmaz bir fırsat ve harika bir ameldir. 
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Tefekkür

TRT 1 kanalında takip ettiğim “Diriliş Ertuğrul” 

isminde güzel biri dizi var. Tahminimce çoğu-

nuz bu güzel diziyi izliyorsunuzdur. Söz konu-

su dizide Anadolu Selçuklu sarayında Moğolla-

rın işbirlikçisi Sadeddin Köpek isimli bir hainden 

söz edilir. Hemen şunu belirteyim söz konusu 

kişi dizi senaristlerinin kurguladığı bir tip değil. 

Anadolu Selçuklularının tarihinde var olan ger-

çek bir kişi. Köpek de hakaret olsun diye takıl-

mış bir lakap değil. Köpek, Sadeddin’in orijinal 

ismidir. Köpek ismini neden aldığına dair tarihi 

kaynaklarda şöyle bir yorum var: Maliki Mezhe-

binde köpek tahir (temiz) olduğu için kendisine 

bu ismin verildiği söylenir. Fakat bu yorum bana 

pek rasyonel gelmedi. Çünkü Türklerin mezhep 

tercihleri ile ilgili bilgi sahibi olanlar çok iyi bilir-

ler ki Türklerin büyük bir çoğunluğu fıkıhta Ha-

nefî, itikatta ise Mâturîdî mezhebindedirler. Azerî 

Türkleri ve bir kısım Türkmenlerde Şii’dirler. Yani 

Türkler içinde Malikî mezhebinde olanlar varsa 

bile istisnadırlar. İslam’ı kabul eden Moğolların da 

mezhep tercihleri genellikle Türklerle benzeşti-

ğini zannediyorum.

Kanaatimce Sadeddin Köpek’in ismi, İslam 

öncesi Türk ve Moğol mitolojilerine dayanmak-

tadır. Uygur ve Oğuz Türklerinin türeyiş destanla-

rında nasıl ki kendilerinin kurttan türediklerinden 

söz ediliyorsa, bazı Moğol kabileleri ve Avrupa 

Hun kökenli Macarlarda da köpekten türedikleri-

ne dair mitolojik bir inanç vardı.

Gelelim esas mevzumuza. Sadeddin Köpek’e; 

Köpek’in ilk dönemleri ile ilgili pek bilgi yok. Ba-

basının ismi Muhammed, annesinin isminin ise 

Şehnaz olduğu biliniyor. I. Alaeddin Keykubat 

döneminde önemli makamlara gelen Köpek 

hırslı, gözleri çok yükseklerde olan, hedefine var-

mak için, ihanet dâhil her yolu meşru gören bir 

karaktere sahipti (siz isterseniz buna karaktersiz-

lik diyebilirsiniz.)

Köpek önce I. Alaeddin Keykubat’ı zehirle-

yerek öldürdükten sonra, Alaeddin’in esas vari-

si olan İzzeddin Kılıç Arslan’ın yerine, kolaylıkla 

avucunun içine alabileceği II. Gıyaseddin Key-

hüsrev’i entrikalarla tahta geçirdi. Kendisine en-

gel olabilecek değerli devlet adamlarını bir şe-

kilde etkisiz hale getirdi. Moğol tehlikesi kapıda 

iken Selçukluları, Harzemşahlar’ı, Eyyubileri bir-

birlerine düşürdü.

Sadeddin Köpek ve onun yönlendirdiği II. Gı-

yaseddin Keyhüsrev’in göçebe Türkmenleri tah-

rik ve tahkir eden yanlış politikaları sonucu (1237) 

tarihinde Baba İlyas ve Baba İshak’ın liderliğinde 

Babaî İsyanı patlak verdi. Bu isyan Selçukluların 

tabiri caizse bel kemiğini kırdı. Oldukça zayıf du-

ruma düşen Selçuklular (1243) tarihinde Moğol-

larla yaptıkları Kösedağ savaşında mağlup oldu-

lar.

Peki, Sadeddin Köpek’in akıbeti ne oldu? diye 

soracak olursanız, Köpek hırsının kurbanı oldu. 

İkinci adam olmakla yetinmedi. Selçuklu tahtına 

oturmak istedi. Fakat Selçuklu soyundan olma-

ması bunu mümkün kılmıyordu. Köpek bu en-

geli aşmak için ismi ile müsemma bir yol izledi, 

annesi Şehnaz’ın I. Gıyaseddin Keyhüsrev ile iliş-

kisi sonucu dünyaya geldiğini iddia etti.

Sadeddin Köpek’ten 
Günümüz Köpeklerine
Hainlerin Kısa Tarihçesi

Enver ELKATMIŞ



Nisan 201658

Köpek’in bu hırsı ve entrikaları II. Gıyaseddin 

Keyhüsrev’i ürkütünce (1240) tarihinde II. Gıya-

seddin, Kubadabad Sarayı’nda verdiği bir ziyafet 

esnasında Köpek’i itlaf etti. Fakat iş işten geçmiş 

Köpek, Köpekliğini yapmış Selçukluların sonunu 

getiren fitne tohumlarını ekmiş, meyvelerini al-

mıştı.

Osmanlı’nın özellikle son dönemlerinde Sa-

deddin Köpek’in hemtürleri, onunla aynı özelik-

lere sahip olanların sayısı oldukça fazlaydı. Ama 

özelikle bir şahıstan bahs edecek olursak benim 

favorim Mithat Paşa’dır.

Mithat Paşa da tıpkı Selçuklu döneminin Kö-

peği gibi çok hırslı, gözleri yükseklerde olan biri 

idi. Valilikten, Sadrazamlığa uzanan başarılı kari-

yer çizgisi bile onu tatmin etmemişti. Tıpkı Sel-

çuklu döneminin Köpeği gibi o da; bir numara 

olmayı, ülkenin hâkimi olmayı hedeflemişti. Ken-

disi gibi çoğunluğu hain, mason olan Jön Türk 

arkadaşlarıyla, amiyane ifade ile çilingir sofrasın-

da kafayı çekerken bu meşum amacını, hedefini 

şöyle itiraf etmişti: “Bu Güne Değin Mülk-ü Âli 

Osman denildi. Bundan beri Mülk-ü Âli Mithat 

denilecektir.”

Mithat Paşa; Mülk-ü Âli Osman’ı (Yüce Os-

manlı Devleti’ni) Mülk-ü Âli Mithat’a ( Yüce Mit-

hat’ın Devlet’ine) dönüştürmek için; Selçuklu 

döneminin Köpeği gibi ben II. Mahmud’un veya 

I. Abdülmecid’in gayri meşru evladıyım şeklinde 

iptidai yöntemlerle gerçekleştirmeye kalkmadı. 

Zira Mithat Paşa’yı yönlendiren üst akıl daha ze-

kiydi. Ve ona daha sofistike bir plan önermişlerdi.

Mithat Paşa ve onu yönlendiren üst akıl he-

deflerine ulaşmak için planlarını aşama aşama 

gerçekleştirmeye başladılar. Önce Sultan Abdü-

laziz’i askeri bir darbeyle tahtan indirip, Feriye 

Sarayı’nda katlettiler. İki bileğini keserek cinayete 

intihar süsü verdiler. Daha sonra bir mason olan 

şehzade V. Murad’ı tahta çıkardılar. Planın son 

aşaması şuydu: Padişahın yetkilerini büyük bir 

oranda tırpanlayacak bir anayasayı ve Meşruti 

sistemi V. Murad’a kabul ettirmek.  Diyebilirsiniz 

ki, mutlak monarşiye oranla daha özgürlükçü 

ve katılımcı olan Meşruti monarşiye geçmenin 

neresi kötü? Hah işte zurnanın Mozart’ın ikinci 

hecesine takıldığı nokta burası… Tanzimat ve 

Islahat fermanlarıyla gayr-ı müslimler de, Müs-

lümanlarla eşit haklara sahip olmuş; onların da 

seçme ve seçilme hakları vardı. Ve o tarihler-

de Osmanlı’nın gayr-ı müslim tebaası bir hayli 

fazlaydı. Bir de bunlara ilaveten Mithat Paşa gibi 

gayr-ı milli şahısların, hem nüfus hem de nüfuz 

olarak güçlü olduklarını hesaba kattığımızda, Os-

manlı Meclisi Mebusa’nında hâkimiyetin gayr-ı 

müslim ile gayr-ı milli olanların eline geçmesi 

anlamına geliyordu.

Mithat ve şürekâsının planı bir noktada aka-

mete uğradı. Tahta geçirmek istedikleri mason 

biraderleri V. Murad sembolik düzeyde de olsa 

tahtta oturamayacak kadar psikolojik açıdan 

hastaydı. Mecburen II. Abdülhamid’i tahtta ge-

çirdiler.

II. Abdülhamid iktidar olmuştu olmasına ama 

muktedir değildi. Etrafı amcası Abdülaziz’i kat-

leden Mithat ve şürekâsı tarafından kuşatılmıştı. 

Kerhen Kanun-ı Esasî (anayasa) ve Meşrutiyet’i 

kabullenmek zorunda kaldı. Fakat zeki biri olan 

II. Abdülhamid yetkilerini büyük oranda meclise 

devir etmişse de, meclisi feshetme yetkisini elin-

de tutmuştu.

Meşrutiyet’in ilanından sonra oluşan Osman-

lı Mebusan Meclisi tam da Mithat ve onu yön-

lendiren üst akılın istediği gibi gayr-ı müslim ve 

gayr-ı milli olanların etkin olduğu bir meclisti. Bu 

meclisin yaptığı ilk iş Osmanlı’yı, Rumi Takvime 

göre 1293 tarihinde gerçekleştiği için 93 Harbi de 

denilen savaşa sokmak oldu. Bu savaş Osmanlı 

için tam bir felaket oldu. Osmanlı Balkanlar’daki 

topraklarının büyük bir kısmını kaybetti. 

Tefekkür
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93 Harbi’nin (Osmanlı Rus savaşı) mağlubi-

yetle sonuçlanması sadece Osmanlı için değil 

Mithat içinde sonun başlangıcı oldu. II. Abdülha-

mid önce Kanun-ı Esasî’yi (anayasayı) ve Meş-

rutiyet’i rafa kaldırdı. Sonra Mithat’ı, amcası Ab-

dülaziz’i katletmekten yargıladı. Suçlu bulunan 

Mithat ölüm cezasına çarptırıldı. Fakat II. Abdül-

hamid cezayı müebbete çevirerek, Mithat’ı Taif 

Kalesi’ne sürgüne gönderdi. Çok geçmeden Taif 

Kalesi’ndeki bir görevli tarafından Osmanlı’nın 

Köpeği Mithat da itlaf edildi.

Osmanlı 1300’lü yıllardan, 1700’lü yıllara ka-

dar aldığı gayr-ı müslim çocuklarını devşirerek 

Müslümanlaştırıyordu. 1700’lü yılların sonların-

dan itibaren durum tersine dönmüştü. Bu kez 

Osmanlı evlatları batıya özenip milli ve manevî 

değerlerini kaybetmeye başlamışlardı. Yani dev-

şirenler, devşirme olmuşlardı. Milli ve manevî 

değerlerinden uzaklaşan bu devşirme taifesi 

içersinde epey miktarda Sadeddin Köpek’le aynı 

sıfatlara sahip olanlar mevcuttu. Ve bunlar Cum-

huriyet dönemine miras olarak kaldılar.

Cumhuriyet döneminde bir bireyden değil 

de gruplardan söz etmek daha doğru olur ka-

naatindeyim. 

1. Grup: 

Bunlar bu halkın milli ve manevî değerlerine 

alenen cepheden saldırmaktadırlar. Gayeleri hal-

kın bu değerlerini ortadan kaldırmaktır. Bu ekibin 

dini, aydınlanma felsefesidir. Bundan dolayı ken-

dilerine aydın derler. İtikatta mezhepleri poziti-

vizmdir. İmamları da Auguste Comte’dir. Amelde 

mezhepleri jakobenizmdir. İmamları da Maximi-

lien Robespierre’dir. Kıbleleri de Eiffel Kulesidir. 

Paris Mukaddes Beldeleridir. 

2. Grup: 

Bunlar birinci gruba göre daha sinsi ve teh-

likelidirler. Çünkü bunlar sureti haktan görünür-

ler. Bu grup halkımızın manevî değerlerini tahrif 

etmeyi amaç edinmiştir. Bu gruptakiler liderleri-

ne isimleriyle hitap etmekten hicap duyarlar. Li-

derlerinden bahs ederken, genellikle muhterem 

diye başlayıp efendi diyerek bitirdikleri ifadelerle 

tanımlarlar. Bu muhteremlerin şeriatla, nassla-

rın lafızlarıyla araları pekiyi değildir. Bunlar dört 

kapının (şeriat, tarikat, hakikat, marifet) ilk üçü-

nü atlayarak, marifet kapısında durduklarını iddia 

ederler. Yine bu muhteremler gnostiktirler. Sahip 

oldukları ilmi, ilham yoluyla direkt Mevla’dan al-

dıklarını söylerler. Mistisizme, ezoterizme meyal 

olan bu muhteremler; ne kadar bidat ve hurafe 

varsa bunları ledün ilmi, havas ilmi veya hikmet 

diyerek, hipnotize ettikleri bağlılarına yutturmak-

ta oldukça mahirdirler.

Sadeddin Köpek’ten günümüzdeki Köpeklere 

kadar hepsinin şu ortak özellikleri vardır; tasma-

ları dış güçlerin elindedir ve yine bunların tümü, 

kimlik olarak çift kimlikli, kişilik olarak da ikiyüz-

lüdürler.

Tefekkür
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Tefekkür

Büyük bir mezhep imamının şiir kitabıyla 

karşılaşınca insanın şaşırmaması mümkün de-

ğil; hele bir de bu eser imamın büyüklüğüne 

yakışır değerde bir eserse şaşkınlık bir kat daha 

artmaktadır. Evet, İmam Şâfiî’nin “Divanı”’ndan 

bahsediyorum. Büyük bir mezhep imamının; 

ince ruhluluğu, şairliği, belâgat alanındaki usta-

lığı ve dilin inceliklerini bilmesi; Tıp, Astronomi, 

Fizik, Matematik ve Kimya ilimlerini vakıf olması 

oldukça önemli bir durum olsa gerek. Özellikle 

son dönemlerde toplumda görülen fakîhlerin 

veya ilim adamlarının belâgattan, şiirden veya 

sanattan uzak görülmeleri ve uzak durmalarına 

da önemli bir reddiyedir bu. İmam Şâfiî bu an-

lamda bize önemli bir örnektir. O, bize belâgatın 

ve dilbiliminin hadis ilmiyle beraber; şiirin fıkıhla 

beraber öğrenilebileceğini gösteren önemli bir 

misaldir.

İmam Şâfiî henüz küçük yaşlardayken Huzeyl 

Kabilesi ile beraber yaşamış ve bu kabileden dil 

ve belagat öğrenmişti. Bu durum neticesinde 

büyük bir şair ve dil bilimci olmuştur. Dile olan 

hâkimiyetinden dolayı birçok şair şiirlerdeki derin 

manaları kendisine sorm ak durumunda kalmış-

lardır. Kendisinin yazmış olduğu “Divan” da dilbi-

limciler tarafından üstün bir eser olarak gösteril-

miştir.1 

İmam’ın “Divan”’ını Türkçeye tercüme eden 

Ali Ural eserin önsüzüne şöyle başlıyor: “Eğer 

kader yıllar önce bir dama taşı gibi beni çöle sür-

meseydi, İmam Şâfiî’yle tanışamayacaktım. Dört 

mezhep imamından biri olması dışında hakkında 

kayda değer bir bilgiye sahip olmadığım İmam 

Şâfiî, karşıma ilk olarak yüksek öğrenimimi sür-

dürdüğüm üniversitenin kafeteryasında çıkmış, 

bir duvarın üstünden şöyle seslenmişti bana: 

Serendib dağları inci yağdırın

Tukrur kuyuları altın fışkırtın

Ne yaşarsam azıksız kalırım

Şair Bir Fâkih:
İmam Şâfiî ve Divanı

Nurmehmet ÇARBOĞA
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Ne ölürsem kabirsiz

Himmetim kralların himmeti

Nefsim zilleti küfür sayan hür bir nefis

Onuru takvada arayan bu dik başlı mısralar 

beni canevimden vurmuş, altında İmam Şâfiî 

adını gördüğümdeyse çok şaşırmıştım. Şaşkınlı-

ğım Şâfiî mezhebinde olan Lübnan’lı okul arka-

daşım Bilal Şefil’le, İmam Şâfiî’nin şiirleri hakkın-

da konuştuktan sonra bir kat daha artmış, ondan 

İmam Şâfiî’nin şair olmakla kalmayıp derlenen 

bir divanının da bulunduğunu öğrenmiştim İlk 

fırsatta bir kitapevine giderek Şâfiî Divan’ını edin-

dim. Muhammed Afîf az Zu’bî tarafından derle-

nen Divan şu mısralarla başlıyordu: 

Bırak günleri dilediğini yapsın

Razı ol hükmederse kader

Gecelerin musibeti sabrını taşırmasın

Baki değil dünyadaki zorluklar

İşte o gün İmam Şâfiî’yi daha yakından tanı-

maya ve şiirlerini Türkçe’ye çevirmeye karar ver-

dim.”2

Böyle başlayan önsözden sonra eseri oku-

maya başlıyor insan. Sen okudukça “Divan” seni 

içine çekiyor. Okudukça şaşkınlığın artıyor. Söz 

sanatları, dil incelikleri, edebi üslup okuyucu-

yu hayretler içinde bırakıyor. Sadece bu değil; 

İmam, erdemli hayatını şiirlere yansıtmış du-

rumda… İmamın izzetli tavrını, mütevazılığını, 

ilim sevgisini, Ehl-i Beyt sevgisini, diğer imam-

lara saygısını ve diğer birçok özelliğini şiirlerinde 

görüyorsun okudukça eseri.

İmam Şâfiî ilim öğrenmek için diyar diyar 

dolaşması şiirlerine de konu olmuştur. O ilim 

öğrenmek için yolcuğa çıkmanın faziletini anlat-

maktadır. İmam’a göre akıl ve edep sahiplerine 

rahat oturmak yoktur:

“Akıl ve edep sahibine rahat yok oturmakta

Bırak memleketi, garip ol, sefere çık

Ayrıldıklarına bedel bulacaksın karşılık

Ve gayret et, gayrettir hayatın tadı

Suyu durgunluk bozar; aksa temizdir, pisle-

nir dursa

Avlanamazdı aslanlar ayrılmasa

Ve isabet edemezdi ok, yayından çıkmasa”3

İmam Şâfiî izzetini ve dik duruşunu göste-

ren olaylardan biri de şudur; kendisi bir müddet 

Yemen’deki Necran vilayetine kadı olarak atan-

mıştır. Orada kaldığı sürece orada zalim bir va-

linin gözetimindeydi. Ama buna rağmen sürekli 

mazlum halkın hukukunu savunmaktaydı. Ni-

hayet İmam’ın kendisini pek takmadığını gören 

vali; Onu, Abbasi halifesi Harun Reşid’e şikâyet 

ederek Hz. Ali (r.a.) taraftarlığı ve halife karşıtlı-

ğı ile suçladı. Bunun üzerine halife Harun Reşid, 

İmam’ı Bağdat’a çağırdı ve halife aleyhine Hz. Ali 

(r.a.) taraftarı olarak propaganda yaptığına dair 

“Râfızîlikle” itham etti. Bunun üzerine İmam hem 

dik duruşunu ve izzetini hem de Ehl-i Beyt sev-

gisini gösteren şu şiiri okudu:

“Fırat’ın çırpınan dalgaları gibi coşkun

Akarken seher vakti hacılar Mina’ya

Dur ey süvari Mina’nın çakıllığında

Seslen, duran ve oturan dağın eteklerinde

Muhammed Ehli’ni sevmek, Râfızîlıkse eğer

İnsanlar ve cinler şahit olsun

Tefekkür

Eğer kader yıllar önce bir 
dama taşı gibi beni çöle sür-
meseydi, İmam Şâfiî’yle ta-
nışamayacaktım. Dört mez-
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dışında hakkında kayda de-
ğer bir bilgiye sahip olma-
dığım İmam Şâfiî...



Nisan 201662

Râfızîyım ben de.”4 

Başka bir şiirinde ise yine Ehl-i Beyt sevgisini 

şöyle dile getirmektedir:

“Ali’yi övsek Râfızîyizdir cahillerin zannında

Ebu Bekir’in faziletlerini anacak olsak

Ehl-i Beyt’e düşmanlık ediyor derler.

Her ikisini de seveceğim ömrüm oldukça

Toprağın altına girene kadar

Ehl-i Beyt düşmanı da, Râfızî de deseler.”5

İmam’ın İzzetli duruşu dile getirmesi sadece 

yukarıdaki beyitlerle sınırlı değildir. Bunu farklı 

şiirlerinde dillendirmiştir. Ancak dikkat edilmesi 

gereken bir nokta da şudur ki Onun izzetli du-

ruşunda kibir bulunmaz. O kime ve neye karşı 

izzetli durulması gerektiğini en iyi bilenlerdendir 

ve bu durumu şöyle dile getirmektedir:

“Dişin sökülmesi, mahpusun dövülmesi, ca-

nın çekilmesi, dünün geri gelmesi,

Soğuğun şiddetlisi, suçlunun kısasla öldü-

rülmesi, derinin güneşsiz tabaklanması,

Kertenkele yemek, ayı avlamak, çorak topra-

ğa tohum saçmak

Ateşe üflemek, ar taşımak, çeyrek kuruşa 

evini satmak

Pabucu satmak, sevgiliden ırak olmak, dostu 

tarafından halatla bağlanmak

Hür bir insanın, kişiliksiz birinden istekte bu-

lunmasından

Daha ehven, daha kolay, daha iyidir.”6

İmam Şâfiî’nin en ilginç şiirlerinden bir de aşk 

ve sevgi şiirleridir. Oldukça güzel bir üslupla aşkı 

ve sevgiyi dile getirmiştir:

Tefekkür
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“Sevgili hastalandığında ziyaretine gittim

Üstüne titrediğimden hasta oldum ben

Ben hastalandığımda sevgili geldi

Onu karşımda görünce şifa buldum he-

men”7

Başka bir şiirde de şöyle anlatmıştır sevgiyi:

“talihsizlik, sevdiğinin başkasını sevmesi

Ya da iyilik düşündüğün insanın

Sana zarar vermesi.”8 

İmam’ın önemli şahıslar ve yerlerle ilgili saygı 

ve özlemi de şiirlerine yansımıştır. İmam Ahmed 

bin Hanbel hakkında saygısını dile getiren şiiri 

şöyledir:

“Ahmed mi seni ziyaret eder, sen mi onu de-

diler

Dedim ki, yer ayırmaz konaklarken erdem-

ler,

Beni ziyaret ederse bu onun erdemidir

Ben gitsem, erdemi için giderim ona

Demek ki erdem onundur

Her hâlükârda.”9

Yine doğup, çocukluğunu bir kısmını geçirdi-

ği Gazze’ye özlemini şöyle dile getirmiştir:

“Ne kadar özledim Gazze topraklarını

İstemeden uzaklaştım, gizlemem artık bo-

şuna.

Allah yağmurlar göndersin, o topraklar ki

Uzanıp sürebilsem elimi

Gözlerime sürme çekerdim

Dindirebilmek için özlemimi.”10

İmam Şâfiî’nin “Divan”’ı birçok konuda farklı 

ve güzel şiirlerle okuyucularını beklemektedir. Bir 

imamın izzetli duruşunu, mütevazılığını, basire-

tini, üstün zekâsını, dile hâkimiyetini ve benzeri 

birçok yanını bu eserde görmek mümkün…
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17 Aralık 2010 tarihinde diplomalı bir işsiz olan 

ve bu yüzden seyyar satıcılık yapmak zorunda 

kalan Muhammed Buazizi’nin satış arabasına za-

bıtalar tarafından el konuldu. Bunun sonucunda 

çaresizliğin vermiş olduğu bir tepkisellikle kendi-

sini ateşe vererek intihar etmesi ve ardından ger-

çekleşen kitlesel protestolarla 23 yıldır ülkeyi yö-

neten Zeynel Abidin Bin Ali’nin ülkeden kaçması, 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde büyük bir 

ayaklanma ve isyan dalgasını meydana getir-

di. Özellikle gençler arasında başlayan ve daha 

sonra kitleselleşen bu gösterilerde Arap halkları, 

otoriter ve totaliter rejimlerde yapısal hale ge-

len işsizlik, şiddet kültürü, yoksulluk, bürokratik 

oligarşi ve yasaklara karşı itirazlarını yükselterek 

yozlaşmış rejimlerin değişmesini talep ettiler.

Büyük bir değişimin ve dönüşümün haber-

cisi olan bu siyasal ve toplumsal dinamizm, ba-

tılı medyada yasemin devrimi, twitter devrimi 

vb. sıfatlarla ifadelendirilmiş ve siyasal literatüre 

umudu ve özgürlüğü çağrıştırmasından ötürü 

‘Arap Baharı’ olarak geçmişti. İsyanların henüz 

başlarında iken uluslararası kamuoyu bu dev-

rimlere pozitif bir anlam yükledi. Zira oryanta-

list bir dayatma ve ezberin sonucu olarak batılı 

medyanın algı biçiminde Müslüman Arap, ‘çölde 

gezinen bir devenin üzerindeki bir bedeviden’ 

ibaretti. Dolayısıyla mütevekkil, kaderci ve itaat-

kâr bir toplumun isyanı, son derece şaşırtıcı bir 

durumdu onlara göre.

Müslümanlar olarak bizler toplumsal hareket-

leri sağlıklı değerlendirmek istiyorsak her şeyden 

önce tutarlı ve somut tespitlere sahip olmalıyız. 

Bu anlamda gerçekleşen bu ayaklanma dalgasını 

bir devrim olarak okumamız fazla iddialı bir ifade 

olacağı kanaatindeyim. Çünkü Arap kalkışması-

nın herhangi bir ekonomik ve siyasal program ve 

lidere sahip olmayışı olayların, apolitik ve spon-

tane bir gelişme olduğunu bize göstermektedir. 

Fakat bu durumun, isyancıların başarısına da 

olumlu bir katkı sağladığını ileri sürebiliriz. Çün-

kü bir hareketin örgütlü bir kadro ve önderliğe 

sahip olması, hükümetler tarafından kontrol ve 

manipüle edilebilme ihtimalini de arttırmaktadır.1 

Fakat tıpkı İspanya’daki İndignados ve ABD’deki 

Wall Street olduğu gibi Arap isyanındaki pro-

testolarda da hükümetlerin, meydanlarda ikna 

edecek ve sistem içi bir çözüme yönlendirecek 

politik bir muhatap bulamaması ve isyancıların 

ülkelerdeki muhalif partilere dahi prim verme-

mesi hükümetleri çaresiz bırakmış ve söz konu-

su rejimler, şiddet ve zorbalığın dışında bir çö-

züm üretememişlerdir.

Arap Baharı’nda 
Oryantalizm ve Üç Tarz-ı 
Bahar Okuması -I-

Selim RUŞEN

Müslümanlar olarak biz-
ler toplumsal hareketleri 
sağlıklı değerlendirmek is-
tiyorsak her şeyden önce 
tutarlı ve somut tespitlere 
sahip olmalıyız.
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Yukarıda sözünü ettiğimiz oryantalizmin 

‘mütevekkil Arap’ kabulüne rağmen aslında Or-

tadoğu coğrafyası birçok isyana sahne olmuş-

tur.  Bu anlamda patlak veren isyanların ardında 

başka bir niyet arayarak, jeo-stratejik komplocu 

yaklaşımlarla olayları değerlendirmek, bana öyle 

geliyor ki içimizdeki oryantalist şeytanın telki-

ninden kaynaklanmaktadır. Zira Avrupa merkezci 

tarih okuması, bir şarklının eleştirel düşünme ve 

itiraz etme yeterliliğine sahip olmadığı için tari-

hin akışını değiştirebilecek bir özne olamayaca-

ğını varsaymaktadır. Müslümanlara sirayet eden 

bu zihni virüs nedeniyle bizler de Müslümanların 

tarihte bir özne olamayacağı fikrini kanıksadığı-

mız için indirgemeci bir anlayışla var olan isyan-

ları da ‘büyük devletlerin bir oyunu’ olarak de-

ğerlendirme durumuna düşebilmekteyiz.

Oryantalizmin, emperyalizm ile doğrudan 

ilişkili olduğunu dünyaya öğreten Edward W. 

Said, batılı toplumların şark algılarını deşifre eder-

ken bu gerçeği şöyle dile getirmiştir: “Avrupalıya 

göre bağımlı ırklar, kendileri için neyin hayırlı 

olduğunu bilme becerisine sahip değildir.”2 Bu 

çerçevede batılılara göre diktatörlük ve saltanat-

la yönetilme şarklının kaderidir. Bu yüzden doğu 

toplumları, kendilerini temsil edebilecek politik 

mekanizmalardan düşünsel anlamda yoksun-

durlar. Yani bu algı biçimine göre şarkta, herhan-

gi bir değişim hareketi ve itiraz üretiliyorsa bu da 

sahnenin arkasındaki ‘dış güçlerin’ bir ‘projesidir.’ 

Arap isyanlarının sonucunda Tunus, Mısır, 

Libya ve Yemen gibi rejimlerin devrilmesi ve 

değişmesi tabii olarak Müslüman halklar için 

bir umut ışığı olmuştur. İsyan sürecinin başında 

Müslümanlar belki de ezilmişliğin vermiş oldu-

ğu bir refleksle rejim liderlerinin değişmesini bir 

devrim olarak tanımladılar fakat isyanların hiçbir 

yapısal dönüşüm talebinin olmaması devrimle-

rin apolitik karakterini ortaya çıkartan bir durumu 

meydana getirdi.

Arap isyanlarını gözlemlerken özellikle Tür-

kiye’deki İslami camianın, devrimlerin okunması 

Tefekkür
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ve yorumlanması hususunda oldukça problem-

li yaklaşımlara sahip olduğunu gördük. Bunda 

siyasal iktidarın ortaya koyduğu neo-Osmanlı 

stratejisinin de etkisi bulunmaktadır. Olayları yo-

rumlayan ve Ortadoğu’yu İhvan’dan ibaret gören 

Türkiye’deki İslami camianın nostaljik ve roman-

tik temennilerinin bölgedeki reel-politikle uyuş-

madığı ortaya çıktı. Yani bizler süreç içerisinde 

Tunus ve Mısır meydanlarında direnişi başlatan-

ların, yansıtıldığı gibi İslamcılar olmadığını ve kit-

lenin de taleplerinin İslam değil liberal demokrasi 

olduğunu anlamıştık. Bu ifadeleri söylemedeki 

maksadımız kesinlikle isyanları değersizleştirmek 

değildir. Zira isyanların İslamî olmaması, onların 

değerli olmadığı anlamına gelmez. Biz, zorba re-

jimlere yönelik her itirazın Müslümanlar tarafın-

dan da takdirle karşılanacağını ve mustazaflların 

yanında olduğumuz gerçeğinin insanlığın ortak 

bir değeri olduğuna inanmaktayız.  Buradaki asıl 

niyetimiz, Arap isyanlarını itibarsızlaştırma değil 

‘Arap Baharı’ denilen süreci doğru okuyabilme 

çabasıdır.

Arap Baharı sürecinde her ülkenin kendine 

özgü iç dinamiklere sahip olması ve devrimlerin 

Libya ve Suriye gibi ülkelerde NATO tarafından 

sabote edilmesi Arap Baharı’nın modern tarihte-

ki diğer ayaklanmalarla mukayese edilmesini ve 

Arap Baharı’na yönelik farklı okuma biçimlerini 

gerekli kılmıştır. 

Devrimlerin bidayetinde birçok yazar ve po-

litikacının, isyan dalgasının 1979 yılındaki İran İs-

lam İnkılabı ile benzerlikler taşıdığını ifade etmesi 

dışında; isyanların, 1989 yılındaki doğu Avrupa 

devrimleri ile de ortak noktalara sahip olduğu 

dile getirilmiştir. Hatta bu isyan damarını, 1848 

yılındaki Avrupa devrimlerine kadar geriye gö-

türenler de olmuştur. Bu tarihler arasında özel-

likle 1848 Avrupa devrimlerinin Arap Baharı ile 

örtüşen birçok ortak noktaya sahip olduğunu 

söyleyebiliriz. Zira 1848 Avrupa devrimlerinde; 

İtalya, Fransa, Almanya ve Avusturya gibi güçlü 

rejimlerdeki isyanlar, büyük bir sarsıntı meydana 

getirmiştir. 1848 yılındaki devrimler, 1789 yılında-

ki burjuva devriminden farklı olarak 19. yüzyılın 

sonlarına doğru sanayi devriminin büyük ölçü-

de tamamlanmış olması, büyük şirketlerin kar 

maksimizasyonuna karşılık köylerde ve kentler-

de yaşayan yoksul halkta hızlı bir artış yaşanması 

neticesinde bu ekonomik sıkışmışlık toplumsal 

bir huzursuzluğa neden olmuştur. Nihayetinde 

toplumsal sınıflar ve meslek örgütleri arasındaki 

geçici dayanışma ve iş birliği ile sokaklarda bari-

kat kurarak savaşan öğrenciler, işçiler ve zanaat-

kârlardan müteşekkil öfkeli bir kalabalık meyda-

na gelmiştir.  

2010 yılından itibaren oluşan toplumsal ve 

siyasal vasat içerisinde, Arap Baharı’na yönelik 

farklı okuma biçimlerini ana hatlarıyla 3 katego-

ride tartışabiliriz.

1) Neo-Liberal (piyasacı) Okuma

2) Sosyalist okuma

3) İslamcı okuma

Devrimlerin okuma biçimlerinden ilkini, is-

yanların neo-liberal tespitini yapan dönemin 

Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick’in3 açıkla-

malarından okuyabiliriz. Zoellick, kendisini ateşe 

veren Muhammed Buazizi’nin eyleminin arka 

planında var olan şeyin, küçük bir girişimcinin 

Tefekkür

2010 yılından itibaren olu-
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devlet bürokrasisi önündeki çaresiz ruh hali ol-

duğunu ifade etmektedir. Ona göre Asyatik bu 

ülkelerde ciddi piyasa reformlarıyla devletin yani 

bürokrasinin gücü kırılarak üretim faktörlerinden 

biri olan müteşebbisin desteklenmesi gerekmek-

tedir. Piyasa reformlarının neticesinde liberal pi-

yasanın kurumsallaşması da özgürlüklerin önü-

nü açacaktır. Zira neo-liberal karşılıklı bağımlılık 

teorisine göre piyasanın hâkim olduğu ülkeler-

de sermayenin küresel akışı, devlet ve hükümet 

başkanlarının ekonomik ve siyasal bağımlılığını 

arttıracağı için bölgeye istikrar gelecektir. Yani 

ABD’yi ve kapitalizmi temsilen Robert Zoellick’in, 

Arap gençlerine ‘piyasa mücahidi’ olmaları hu-

susundaki ‘nasihatinin’, neo-liberal okumanın 

özünü oluşturduğunu söyleyebiliriz.

Arap ayaklanmalarını değerlendiren okuma 

biçimlerinden bir diğeri de sol tandanslı okuma 

biçimidir. Neo-liberal bakış açısından daha tutarlı 

olan bu okuma metodunda Arap bölgelerindeki 

sorun; neo-liberal politikaların dayattığı kar mak-

simizasyonu ve özelleştirmelerinin bölge ülkele-

rinde sosyal bir çıkışsızlık oluşturması ve bu poli-

tikaların neredeyse %40-50’lere dayanan yapısal 

bir genç işsiz yığınına neden olmasıdır. Bölgedeki 

isyan dalgasının kökeninde yatan sorunu, özgür-

lükler ve sınıfsal eşitsizlik perspektifinden okuyan 

bu bakış açısının bölgeye yönelik çözüm önerisi, 

neo-liberal politikaların sonlandırılması ve ge-

lir dağılımındaki eşitsizliğin giderilmesine matuf 

yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesidir. 

Not: İsyanın okuma metotlarından üçüncüsü 

olan ‘İslamcı Okuma’ tartışmasına, Arap isyan-

larının olduğu coğrafyalarda önemli bir tabana 

sahip olan İhvan-ı Müslim üzerinden devam edi-

lecektir.

Dipnotlar

1. Örneğin Tahrir Meydanı’ndaki en örgütlü yapı olan 

Müslüman Kardeşler’in dışındaki diğer muhalif bileşenler, 

Müslüman Kardeşleri, Mübarek rejimiyle masaya oturdu-

ğu iddiasıyla itham etmişlerdir.

2. Edward W. Said, Şarkiyatçılık, Metis Yayınları, 2012, s. 47.

3. Robert Zoellick, George W. Bush döneminde 22 Şubat 

2005-7 Temmuz 2006 tarihleri arasında ABD Dışişleri 

Bakan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

Tefekkür
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Türkiye’ye 64 km, Suriye’ye 96 km ve Mısır’a 

400 km uzaklıktaki Ada; Sicilya ve Sardunya’dan 

sonra Akdeniz’in üçüncü büyük adasıdır. 2000’li 

yılların başında gittiğim Kuzey Kıbrıs’a yıllar son-

ra bir konferans için gittim. On iki sene sonra 

yolumun tekrar Ada’ya düşmesi beni çok heye-

canlandırdı.

Kıbrıs güneşli günlerin huzur verdiği bir ada. 

İşte Kıbrıs, güneşli, huzur dolu, hemen hemen 

bütün evlerinin bahçesinde limon ve portakal 

ağaçlarının bulunduğu bir ada… Her mevsim, 

başka bir güzeldir Kıbrıs’ta. Burada herhangi bir 

güne değil düş dünyasına uyanırsınız adeta. O 

düş dünyası ki gökkuşağının renklerini barındı-

rır içinde. Karpaz’dan Lefke’ye, Girne’den Mağu-

sa’ya uzanan yolları bir bir arşınlarken; bu adanın 

üzerinde kurulmuş değişik uygarlıkların bıraktığı 

zengin bir tarihî mimariye tanık oluyor insan. 

Başkent Lefkoşa’ya doğru uzanıp Buffovento 

Kalesi’ne çıkmak ve sonrasında tırmanıp Beşpar-

mak Dağları üzerinden aynı anda hem Girne’yi 

hem de Lefkoşa’yı görmek; hatta akşam saatle-

rinde denk gelmişseniz adanın diğer kısmında 

kalan Nicosian’nın ışıklarının bir bir yandığının 

görmek mümkün olur. Ada’nın hemen hemen 

her yerinde insanı içine çeken kahvehanele-

ri görürsünüz. Adeta adanın ruhudur kahve ve 

kahvehaneler…

Ada’ya giden herkes Ada’ya hayran kalır. Hak-

lıdır, çünkü Ada yıllar öncesindeki gibi tüm gü-

zelliklerini korumaktadır ve Kıbrıs’a âşık olmamak 

imkânsızdır… Gittiğinizde sizleri dar ve temiz 

sokakları ile karşılar ve sessizliği ile hoş geldiniz 

der. Terk edilmiş gibidir aslında. Sağınızda ve so-

lunuzda yıllar öncesinden kalma tek katlı evler 

sizi içine çeker. Her sokağında limon ağaçları ve 

kokusunu hissedememek talihsizliktir. Kahvenizi 

yudumladıktan sonra yola devam edebilirsiniz 

ya da hiçbir şey yapmayıp Girne’nin muhteşem 

manzarasını izleyebilirsiniz. Girne, alabildiğine 

Ada Seyahatim
Dr. Fahrettin ÖZKAN

Seyahâtname



Nisan 2016 69

uzak ve aynı zamanda yakındır. Yukarıdan Gir-

ne’yi izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlaya-

mazsınız. Dönüş yolu ise zordur. Zira yemyeşil 

doğayı bırakıp şehre inmek zor gelir insana.

Ada’yı keşfetmek güzeldir, Kıbrıs’ta her yer 

görülmesi gereken özelliklere sahiptir.

Girne’den Mağusa’ya gidiş yolunda Ada‘nın 

ne kadar zengin bir kültüre ve tarihe sahip oldu-

ğunu gözlemliyorum. Sol tarafımda kalan son-

suz mavilikteki Akdeniz, derin derin düşünmeme 

sebep oluyor. Rahatlıyorum adeta. Türkiye’de 

hemen hemen her dakika içinde bulunduğum 

yoğun trafik, kalabalık insan seli, günlük yaşamın 

stresi Ada’da yerini tamamen sessizliğe bırakıyor 

ve insanın kendini dinlemesi için fırsat yaratıyor.

Girne’den Mağusa’ya uzanan yol üzerinde-

ki lokantada fırın kebabı yemek için duruyoruz.  

Yemek şahane. Fırın Kebabı, Kuzey Kıbrıs’ta ye-

mek tercihinizin ilk sıralarında yer almalı. Yemek 

sonrası, yola devam ediyoruz. Mağusa’ya yaklaş-

tıkça heyecanım bir kat daha artıyor. Daha önce-

ki gezdiğim anlar geliyor aklıma. Mağusa’ya va-

rınca etrafı öyle bir izliyorum ki sanki daha önce 

hiç gelmemiş gibiyim buraya. Fakat işin gerçeği 

her şey yerli yerinde Mağusa’da. Bu çok sevin-

dirici benim için. Mağusa hiç değişmemeli, ol-

duğu gibi sessizliğini korumalı. Zamanın burada 

durmuş olduğu hissiyle yavaş yavaş Kaleiçi’ne 

yaklaşıyoruz. En çok merak ettiğim yer, Kaleiçi 

meydanında bulunan Lala Mustafa Paşa Camii. 

Aklınıza gelecek bütün duygulara meydan oku-

yor, ben buradayım diyor âdeta. Güneş en güzel 

rengini veriyor bu muhteşem Camii’nin duvarla-

rına. Sizin yapmanız gereken, sadece geri çekilip 

güneş ile tarihin oyununu izlemek ve girip Ta-

hiyyetü’l-Mescid namazını (mescide girildiğinde 

kılınan ilk namaz) kılmaktır.

Mağusa sessiz ve yalnız şehir. Orada sadece 

geçmişin sesini dinliyorsunuz. Sokaklar boş ve 

anlamlı. Ada’da her evin önünde bulunan limon 

ağaçları, etrafa güzel kokularını saçıyor. Kaleiçi’ne 

gelip de kahve içmezseniz bu şehir size darılır. 

Kumda kahve, Ada’da sadece birkaç yerde yapı-

lıyor. Onlardan birisi de İbrahim Abi’nin yaptığı 

kahve. İnce deniz kumuyla, sabırla yıllardır yaptı-

ğı kahvenin tadı öyle güzel ki… İşletmenin sahibi 

İbrahim Abi ile sohbet koyulaşıyor ve bu güzel 

muhabbetin hatırına İbrahim Abi kahvenin ücre-

tini almıyor. Ada’nın sıcaklığı insanların kalplerine 

de yansımış anlayacağınız. Kahvelerimizi içtikten 

sonra Maraş’a gidiyoruz. Maraş, 1974 yılından 

beri yaşama kapalı. Kuzey Kıbrıs askeri, Türk as-

keri, Birleşmiş Milletler ve diğer tarafta Rum as-

kerinin bulunduğu Maraş, alabildiğine geniş bir 

yer. Yüksek katlı evlerin üzerindeki mermi izlerini 

hala görebilirsiniz. Yıllardır hiç silinmeyen, siline-

meyen mermi izleri, yaşanmışlığı simgeler.

Doğuda Karpaz’a kadar uzanıp, Milli Park 

olarak ilan edilen alan içinde yürümek, yürür-

ken de her köşeden çıkabilen güzellikleri ve boş 

gezen yabani eşekleri izlemek. Yavaş yol aldığı-

mız için yolumuzdaki tüm çiçekleri gördük, kok-

ladık, eşekleri izledik. Tabi amaçlarımızdan biri 

de Karpaz eşeklerini görmekti. Çok şanslıydık, 

birçok eşek gördük ve Karpaz eşeklerini sevdik. 

Bildiğimiz eşeklerden biraz daha iriler ve deği-

şik renkleri var. Ormandan kuş, tilki, çakal sesleri 

dinlemeye alışkın biz Karadenizliler için orman-

dan gelen eşek anırmaları çok ilginçti gerçekten. 

Daha sonrasında yapılacak çok şey vardı… Zafer 

Burnu’na uzanıp, Apostolos Andreas Manastı-

rı’nı gezmek… Altın kumsallarda denize girmek… 

Seyahâtname

Ada’ya giden herkes Ada’ya 
hayran kalır. Haklıdır, çün-
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Tarihî Kantara Kalesi’ne tırmanmak… 2300 yıllık 

Gazimağusa’nın tarihi içinden yolculuk yapmak, 

yaparken de St. Barnabas Manastırı’nı, Lala Mus-

tafa Paşa Camii’ni, Salamis Harabeleri’ni, Namık 

Kemal Müzesi’ni, Othello Kulesi’ni gezmek... İs-

kelede sokak pazarı keyfini yaşamak… Yasaklı 

Maraş hattına bakıp iç geçirmek…

Kuzey Kıbrıs, keşfedildikçe derinleşen bir 

geçmişe sahiptir. Girne ve çevresinde, Bellapais 

Manastırı, St. Hilarion Kalesi, Girne Kalesi ve Eski 

Limanı, Hazine Adası, gezilecek yerler arasında... 

Batıda ise maceraperestler için ideal olan Gü-

zelyurt’a kadar uzanıp, inanılmaz güzel koylarda 

Akdeniz’in mavi sularında yüzmektir. Yeşilyurt’ta 

kamp yapmak... Sevimli Lefke sokaklarında yürü-

mek… Mavi Saray adı ile müze olarak açık tutulan 

köşkte, savaş zamanı izlerini hissedip hüzünlen-

mek…

Kuzey Kıbrıs bu kadarla bitmiyor elbette. Ada 

insanının kendine özgü yaşam tarzı, misafirper-

verliği, yemekleri... Dönüş yolunda solumda ka-

lan Beşparmak Dağları’nı izliyorum.

Ercan Havaalanı’na yaklaştıkça da buradan 

ayrılmanın ne kadar zor olduğu aklıma geliyor. 

Eğer bir gün Kuzey Kıbrıs’a yolunuz düşerse, eli-

nizden geldiği kadar çok kalmaya bakın burada 

ve kaldığınız süre içerisinde Adalı gibi yaşayın. 

Onlar gibi düşünmeye çalışın. Sabah kalktığınız-

da henüz kirlenmemiş, korna sesi olmayan do-

ğayı dinleyin. 

Sağlıcakla, gezekalın...    

     

Seyahatnâme

Aile ve ergen arasında za-
man zaman sorunlar çık-
ması normaldir. Paniğe 
kapılmaya, aşırı tepki gös-
termeye, korkunç senaryo-
lar yazmaya gerek yoktur.
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Aile

Ergenlik Dönemi

Ergenlik; bebeklikteki inanılmaz hızlı değişi-

min 12-13 yıl sonraki halidir. Kişinin kimlik, kişilik 

oluşturmaya başladığı ve aileden bağımsız olma 

düşüncesinin kazanıldığı dönemdir. Kızlarda 10-

13, erkeklerde 13-15 yaşlarında ergenlik başlar. Bu 

dönem 20 ile 24 yaşa kadar devam eder. 

Ergenlik başlangıç ve bitiş sürelerinin belirlen-

mesinde olduğu kadar normal ve anormalliğin 

belirlenmesinde de güçlük çekilen bir dönemdir. 

Sizler anne-baba olarak bu kadar çok sorunlarla 

boğuşan çocuğunuzla başa çıkmak mı istersi-

niz, yardımcı ve destek olmak mı? Anne-babalık 

dünyanın en zor görevlerinden biri olduğu gibi 

ergenlik dönemindeki genci yönlendirebilmek, 

bu gence yardımcı olabilmek de o derece zor-

dur.

Ergenliği Yakından Tanıyalım

Büyüme ve değişim evresidir. Yeni arayışlar 

içindedir ve en büyük arayışı kendi kişiliğidir. An-

ne-babadan farklı olmak arzusu vardır ama kim 

olacağı konusu onu oldukça zorlar. Arkadaşlarıy-

la olmak, sır paylaşmak, fısıldaşmak zamanının 

çok büyük bir bölümünü alır. Gizlilik ve özel ha-

yatı çok önemlidir. Günlük tutmak, yazılar yaz-

mak, şiir denemeleri yaygındır. Odasına izinsiz 

girilmesi, eşyalarının kullanılması, çantasının ka-

rıştırılması kişiliğine hakaret sayılır. Hayran oldu-

ğu ünlüler onun için fanatik derecesinde değerli 

olabilirler. Öte yandan anne ve baba hiçbir şey 

bilmeyen, yaşlı, eskimiş düşünceli, gereksiz kişi-

lerdir. Ama onlardan ayrılıp, bağımsızlık kazan-

mak da o derece zordur.

Bir grubun üyesi olmak, beğenilmek önemli 

hedeflerdendir. Grupta kalabilmek için uygun-

suz davranışlar yapabilir. Kendisiyle çok uğraşır; 

sivilceleri, fiziksel değişimleri ile uğraşır. Bunları 

kabullenmek, anlamlandırmak ve bunlarla barış-

mak biraz zaman alır

Mark Twain’in söylediği söz ergenliği olduk-

ça iyi anlatır: “Ben on dört yaşımdayken babam 

o kadar cahildi ki, yakınımda olmasına dayana-

mazdım. Ama yirmi birine geldiğimde öyle çok 

şey biliyordu ki, yedi yılda nasıl öğrendiğine şaş-

tım.” Demek ki bu sorunlu ergenlik dönemi er 

geç bitiyor. Asla geçmeyecek veya ömür boyu 

sürecek bir dönem değildir. 

Elinde olmadan, yaşına uygun bu sorunlarla 

boğuşan bir gence başka nasıl yardım ederiz?

1. Ergenle yaşanan sorunlarda öncelikli olan 

ergenlik dönemi ortak sorunlarına aşina olmak 

ve çocuğu bu şekilde bir daha tanımaya çalış-

maktır. Kendinizi çocuğunuza karşı sorumlu 

Çocuğumuz 
Büyüyor

Emine YALÇIN DUMLUPINAR

Anne-babalık dünyanın en 
zor görevlerinden biri ol-
duğu gibi ergenlik döne-
mindeki genci yönlendire-
bilmek, bu gence yardımcı 
olabilmek de o derece zor-
dur.
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hissedin ve ergenlik dönemi sorunlarına yönelik 

bilgi edinin.

2. Ergenle mücadele etmek, yarışmak, iddi-

alaşmak, ona öğüt vermek faydalı değildir. Bu 

hem ergene hem de aile ilişkilerine zarar verir. 

Emir vererek ve buyruklarla ergeni yönlendir-

mek mümkün değildir. Aile içinde çocuğunuza 

nasıl davranacağız, iletişim şekliniz, aile kuralları-

nız gibi konularda ortak kararlar verin. Bu sürece 

ergeni de katmaya çalışın veya uygun bir şekilde 

ona anlatın.

3. Ergenlik döneminde ailenin göstereceği 

ilgi, sabır ve anlayış, vereceği sevgi ve destek sa-

yesinde yetişkinlik döneminde ‘huzurlu, kendi-

siyle barışık, sorumluluk sahibi’ kişiler yetişir.

4. Aile ve ergen arasında zaman zaman so-

runlar çıkması normaldir. Paniğe kapılmaya, aşırı 

tepki göstermeye, korkunç senaryolar yazmaya 

gerek yoktur.

5. Çözüme giden yolda en önemli basamak 

ergene model olmak, örnek olmaktır. Sorun-

lu davranışları tespit ettiğinizde çözüm için ne 

gerekiyorsa önce aile içinde büyükler olarak siz 

yapın.

6. Sabırlı ve soğukkanlı olmak diğer bir konu-

dur. Ergenlik dönemi geçicidir, sabır gösterilen 

ergenler olumsuz duygularını daha az yaşarlar.

7. Gencin hayatına, özeline ve arkadaş soh-

betlerine saygı gösterin. Bunlara müdahale et-

mek, onunla işbirliği kurmanızda büyük bir engel 

oluşturur. Çocuğunuzun mesajlarını, postalarını, 

günlüğünü okumak çoğu zaman sizi endişelen-

dirir. Riskli bir durum yoksa ergenin özel hayatı-

na müdahale etmeyin. 

8. Ergenle yapacağınız sohbetlerin yapısını 

gözden geçirin. Konu ilgi çekici olsun, ona şef-

katli davranın ve onu da dinlemeye hevesli olun. 

Sorunlu davranışlarla ilgili konuşurken, ergenin 

kişiliğine saldırmayın. Sorunu açığa çıkarın ve 

çözüme odaklanın. Yaşayacağı veya yaşadığı 

değişikler hakkında anlayacağı şekilde bilgi verin. 

Cinsel eğitimden çekinmeyin; eğer nasıl yapa-

cağınızı bilmiyorsanız bir uzmana danışın veya 

kitaplar kullanın.

9. Eğer çocuğunuzla yaşadığınız sorunlar 

uzun süredir devam ediyor ve bu sorunlarla 

başa çıkamıyorsanız bir uzmandan yardım al-

maktan çekinmeyin.

Sonuç olarak; ergenlik dönemi; bir insanın 

hayatındaki en önemli dönüm noktalarından 

biridir. Bağımsız, sorumluluk sahibi, kendine 

güvenen, dürüst, karşısındakini anlayan bir ye-

tişkin olma yolundaki önemli bir adımdır. Sayılı 

gün çabuk geçer, bir bakacaksınız ki çocuğunuz 

yetişkin olmuş. Zaman geçerken siz; sabır, sevgi, 

ilgi ve sonsuz kabullenişle çocuğunuza destek 

olunuz. Aile olarak bu günlerin üstesinden ço-

cuğunuzla beraber geleceksiniz…

Aile
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Eğitim ve Psikoloji

“Herkes ‘Başlayabilir’ Ama Ancak Güçlü  

İrade Sahipleri  Bitirilebilir!”1

Her yıl milyonlarca ilköğretim,  ortaöğre-

tim,  yükseköğretim öğrencisi ve mezunu,  ken-

dilerine yönelik olarak düzenlenen yarışma, ele-

me ve yerleştirme amaçlı sınavlara girmektedir…

Bu sınavların adaylarının tamamının,  “bu ya-

rışta ben de varım!..”, demeleri; okulların, bölüm-

lerin, uzmanlık alanlarının toplam kontenjanları-

nın sınırlı oluşu,  sınavların yılda bir veya birkaç 

defa ve sadece iki-üç saatlik süreler verilerek 

yapılması, okulların, üniversitelerin başarı orta-

lamalarındaki ve eğitim-öğretim niteliklerindeki 

farklılıklar,  öğrencinin kendisini “psikolojik olarak 

baskı altında hissetmesi” gibi hususlar,  öğrenci-

nin sınavı başarmasını zorlaştırıcı temel nedenler 

olarak karşımıza çıkmaktadır.

Diğer taraftan:

» İlköğretimin birinci kademesinden itibaren 

özellikle Matematik ve Fen derslerinde öğrenci-

lerin başarı ortalamalarının çok düşük düzeyde 

olması.  

» Başarı için gerekli olan planlı çalışma alış-

kanlığı edinerek ve/veya özel takviyeler alarak 

“bilgi hazırlığı”nı bir sistem içinde yürütebilen 

öğrencilerin,  böyle bir alışkanlığı olmayan öğ-

rencilere göre daha yüksek bir başarı elde etme-

leri.

» Yüz binlerce sınav adayının, çok farklı ge-

rekçelerle baraj puanını aşamamaları. 

» Okul birincisi olduğu halde, yine  baraj pu-

anını aşamayan yüzlerce öğrencinin varlığı ve 

benzeri hususlar, sınavlara hazırlık sürecinde dik-

kate alınması gereken gerçeklerdir.

Bütün bu gerçeklerin ışığında, özelde Üniver-

siteye Giriş Sınavlarında, genelde ise herhangi bir 

seçme, eleme veya yerleştirme amaçlı sınavda,  

başarılı olabilmek için  sınav adaylarının “Üç Bo-

yutlu Bir Hazırlık” yapmalarında yarar görülmek-

tedir.

Sınavlara Hazırlık 
Sürecinin Temel İlkeleri

Uzm. Psk. Hüseyin ŞAHİN
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1. Sınavlara “Bilgi  Boyutu” ile Hazırlanmak

“Bilginin efendisi olmak için  çalışmanın uşağı 

olmak şarttır.”2 

Bilgi, güçlü olmanın göstergesidir. İnsana 

saygınlık kazandıran mal-mülk değildir. Gerçek 

saygınlık,  bilgiye sahip olan, bilgisini sürekli ola-

rak geliştiren, öğrenmiş olduğu bilgileri insanlı-

ğın yararına kullanmak için tüm zorluklara karşı 

direnmeyi başaran insanların unvanıdır…

Hangi sınava hazırlanıyor olursan ol, iç dün-

yanda bilge ve bilgi sahibi olmayı amaçlamalısın. 

İster öğretmen, ister mühendis, ister ziraatçı, is-

ter doktor, ister bilişimci, isterse psikolog ya da 

veteriner hekim ol…

Taşıyacağın mesleki unvanın gerçek hakkını 

verebildiğin müddetçe varlığın anlam bulur ve 

fark edilirsin. Böyle bir farklılığı yaşamak istiyor-

san, yöneleceğin mesleğe karşılık gelen alanın 

bilgilerini öğrenerek başlamak durumundasın.

Mühendis olmak için öncelikle Matematik, 

doktor olmak için Biyoloji ve Kimya, yazar olmak 

için Türkçe derslerinde başarılı olmak önemlidir. 

Başarıdan da önce bu derslerin aşığı olman ge-

rekir…

İstemek bir başlangıçtır, elde etmek ise uğraş 

ve çaba gerektirir. İstiyor olabilirsin, peki neden 

çaba göstermiyorsun?

Çabalamadan öğrenemezsin, öğrenmeden 

de başaramaz ve de kazanamazsın. Eğer ger-

çekten kazanmak ve başarmak istiyorsan, öğre-

nebilirsin…

Sınavlarda başarıya ulaşmak için gerekli bilgi 

donanımı şarttır. Yani, sınav sorularını doğru ce-

vaplayabilmek, ilgili derslerdeki bilgilerin belli dü-

zeyde öğrenilmiş olmasını zorunlu kılmaktadır. 

İşte bu öğrenme ihtiyacının giderilmesi bugün-

kü koşullarda ancak, “gerçekçi ve doğru hedefle-

rin olması, iyi bir okul eğitimi, sistemli ve düzenli 

çalışma ile okuma alışkanlığı kazanılmış olması, 

okul dışı saatlerini amaçlı değerlendirebilmek ve 

düzenli ve sağlıklı bir yaşam” ile mümkün olabi-

lecektir...

Bu gün için ülkemizin bir gerçeği olan etüt, 

dershane veya birebir ders takviyelerinin ge-

rekliliği her ne kadar tartışılsa da  bu eğitimlerin 

ülkemiz koşulları dikkate alındığında ihtiyaç ol-

madığını söyleyen birçok kişinin kendileri de bu 

takviye eğitimlerden yararlanmıştır ya da kendi 

kardeşleri, çocukları veya torunlarının yararlan-

masını önermektedirler...

Gerçek böyle olsa bile takviye eğitim alıp al-

mamak kişilerin tercihidir. Fakat kişilerin tercih 

hakkı olmayan durum; tüm sınavların ciddi şe-

kilde “bilgi boyutlu” bir hazırlık gerektirdiği ger-

çeğidir…

Eğer bir sınavın adayı isen, ihtiyacın olan ders 

ve konularda eksik bilgilerini telafi etmeye mec-

bursun. Bilinmelidir ki sınav da başarılı olabilmek, 

ihtiyaç olan bilgileri tam olarak öğrenmeyi ge-

rektirir. Bunun gerçekleşebilmesi için de önüne 

koymuş olduğun yakın hedeflerine odaklana-

rak,  istekli ve kararlı bir şekilde, bir planlı ve sis-

tem içerisinde gireceğin sınavlara “bilgi boyutlu” 

olarak hazırlanmak durumundasın. Böyle bir ha-

zırlık sürecinde öğrenme kanalların açık olduğu 

sürece bilgiyi öğrenebilir, öğrendiklerini kulla-

nabilir ve bir önceki bilgi basamağından sonraki 

bilgi basamaklarına da adım adım yükselmeyi 

başarabilirsin…

2. Sınavlara “Teknik ve Sistem Boyutu” ile 

Hazırlanmak

Sınav; belli kural,  ilke ve esasları olan bir 

sistemdir. Dolayısıyla “bir yarışma sürecidir…” 

İşte, bu yarışta başarılı olabilmek için, yapılacak 

sınavın konusunu, ilke ve esaslarını, katılma ko-

şullarını,  değerlendirme kurallarını ve yerleştir-

me sürecini bilmek gerekir.

Unutulmamayız ki seçme ve yerleştirme 

amacıyla yapılmakta olan sınavlar, adaylar açı-

sından bir yarıştır ve  “bir yarışta başarılı olabil-

menin ilk koşulu da o yarışın kurallarını bilmek”tir.

Eğitim ve Psikoloji



Nisan 2016 75

Daha açık bir ifade ile bir sınav adayı olarak 

sen; “iyi bir lisenin öğrencisi”, “iyi bir üniversite-

nin öğrencisi” veya “iyi bir tıp fakültenin asistan 

doktoru ya da araştırma görevlisi” statüsünü elde 

etmek istiyor musun?

Akademik öğrenimini devam ettirmek niye-

tinde gerçekten samimi isen hazırlanacağın ve 

katılacağın sınavların her yönüyle ilke ve esas-

larının yani kurallarının neler olduğunu bilmek 

mecburiyetindesin.

Kuralları ve özellikleri hakkında bilgi sahibi 

olmadığın bir eleme, yarışma ya da yerleştirme 

sınavında bir başarı elde etmiş olsan dahi, bu ba-

şarı ulaşman gereken “gerçek başarın” olmaya-

caktır…

3. Sınavlara “Psikolojik (Duygusal) Boyutu” 

ile Hazırlanmak

Yılların,  yani geçirdiğin uzun öğrenim süreci 

sonucunda sahip olduğun birikimlerin,  birkaç 

saatlik bir zaman diliminde ölçülmesini amaçla-

yan bir sınav atmosferine “duygusal olarak hazır-

lanmak” oldukça önemlidir.

Yaşın, gireceğin sınavın adı, içeriği, geçmiş 

öğrenmelerinin niteliği her ne olursa olsun; gire-

ceğin her sınavın “kendi dünyanda özel anlamla-

rı” vardır. Bunlar:

* İlerde çok para kazanan birisi olman.

* Geleceğini düşünmen.

* Kendini ispatlaman.

* Bir iş-meslek sahibi olman.

* Birilerine mahcup olmak istemeyişin.

* Bazı vaatlerin bu sınavların sonuçlarıyla 

bağlantılı olması.

* Belki anne-babana vereceğin bir hesap.

* Sevdiklerinin veya eşinin beklentileri vb. gibi 

bazı gerçekler…

Eğitim ve Psikoloji
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Evet, bütün bunlar ve benzerleri gibi gerek-

çeler sınavlara özel anlamlar yüklenmesine ne-

den olmaktadır.

Genelde bu anlamlar nedeniyledir ki; sınav 

adayı olan birçok kişi,  çoğunlukla bazı  “olumsuz 

duygular” yaşayabilmektedirler… Ancak, bu tür 

duyguların yaşanması gayet  doğaldır, normal-

dir…

Fakat asıl sorun,  yaşanan duyguların başarıyı 

olumsuz şekilde etkileyecek düzeyde ve dozaj-

da olmasıdır…

Örneğin; “çok heyecanlıyım”, “aşırı kaygılı-

yım”, “çok korkuyorum”, “şimdiden strese girdim”, 

“sanki her şeyi unutmuş gibiyim”, “eğer kazana-

mazsam…”, “bütün hayatım bu sınava bağlı…” 

şeklindeki ifadelerde bunu görebiliyoruz. Diğer 

taraftan sınavı kaybettiğin zaman, tekrar dene-

mek için bazı sınavlar için altı ay, birçoğu içinse 

tam olarak bir yıl daha beklemek gibi bir gerçek 

ile de karşı karşıyayız…

Ani bir panikleme, aşırı heyecan veya an-

lık bir dikkat hatası; güçlü zihinsel kapasitesine, 

yoğun-sistemli-düzenli-verimli olarak yapmış 

olduğun hazırlığına,  genel kültür birikimine, iç 

ve dış motive edici koşul ve ortamlarına rağmen 

seni başarısız kılabilir...

İşte, bu gerçeğin bilincinde olarak, “gireceğin 

sınava kendini duygusal olarak da hazırlaman” 

temel bir ilke olmalıdır. Böyle bir duygusal ha-

zırlık için:

» Düzenli yaşaman.

» Önüne koyduğun uzak hedefine, adım 

adım yaklaşmak hususunda istikrarlı ve kesin ka-

rarlı olman.  

» Tüm olumsuz koşullara ve deneyimlerine 

rağmen sadece başarıya odaklanman.

» Kendine güven duyabilmen.

» Eğitim ihtiyaçlarının farkında olman. 

» Kendini hazır hissedinceye kadar gerekli 

egzersiz ve pratikleri zamanında ve bir program 

çerçevesinde yapman.

» Kendini bir başkası ile kıyaslamadan, sadece 

kendinle yarışmanı ve kendi başarı grafiğini sü-

rekli yükseltmeyi başarman.

» Sınavların,  bir “kişilik ölçeği” ya da “zekâ tes-

ti” olmadığı gerçeğinin bilincinde olman.

» Yaptığın her çalışma ile aldığın her kararın 

amaçlı ve anlaşılır olmasını önemsemen. 

» Temelde kendi geleceğini kurarken, kendi-

ne hizmet etmenin hazzını yaşaman.

» Başarılarını ve başarılı yönlerini hatırlaman.

» Düzenli beslenme ve dinlenmeyi ihmal et-

meden, sosyal yaşamını düzenli hale getirmen. 

» Sosyal ihtiyaçlarını da önemseyerek,  kendi 

iç motivasyonunu güçlendirmen.

» Herhangi bir sorun yaşamıyor olsan bile, 

önleyici denebilecek “psikolojik destek” alman…  

Şeklindeki önlemlerin sınavlara “duygusal ola-

rak hazırlıklı olma”yı kolaylaştırabileceğini düşü-

nüyorum… 

Dipnotlar

1. Eli Stanley Jones.

2. Honore de Balzac.

Eğitim ve Psikoloji
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Deneme

Feminizm, taraftarları ve destekleyenleri tara-

fından iddia edilen, kadın hakları ve cinsiyetlera-

rası eşitlik talebinin çok ötesinde bir ideolojidir. 

Her ne kadar monoblok bir yapısı olmasa da te-

melde batılı ortasınıf (burjuva) erkeklerin ürettiği 

bir projedir. Esasen amaçlanan, kadınların kapi-

talist üretim çarkına daha fazla diş olabilmesi, en 

etkili bir şekilde sömürülebilmesidir. Öbür yan-

dan, bu zulmün gizlenmesi ve bir lütufmuş gibi 

yansıtılabilmesi için, sistematik bir propaganda 

ve söylem olan feminizm ile birlikte dünya ka-

dınlarının hevesi alınmakta ayrıca siyasi duruşları 

da kontrol altına alınmaktadır.

Bu hususta feminizm belirli bir kadın prototipi 

üretir, destekler ve pazarlar. Bu tipe göre kadın 

kariyer sahibi, aydınlanmacı, pozitivist değerlerle 

barışık bir batı muhibbisi olmalı; Avrupa ve Ame-

rika’da kadın hakları adı altında yürütülen çalış-

maları ve bu “gelişmiş” ülkelerdeki kadınların hu-

kuki olanaklarını ve hayat tarzlarını ideal olarak 

benimsemelidir. Bedeni mutlak olarak kendisine 

aittir. Canı istediği zaman çocuk yapar, istemezse 

yapmaz. Bedenini istediği kişiye pazarlar, teslim 

eder; sonuçta kendi bedeni ve yaşamı üzerinde 

nasıl isterse öyle tasarruf etme hakkına sahiptir 

o. Kendine dair varolan manipülasyon mekaniz-

ması çoğu zaman içselleştirilmiştir; mevzu-ba-

his dahi edilmez veyahut radikal bir şekilde söy-

lemsel olarak yok edilir. Ama aslında arka planda 

işlemeye ve işlenmeye devam eder.

Malum olduğu gibi kadın ve erkek hiçbir za-

man maddi planda eşit olamazlar. Somut ola-

rak birbirimizden çok farklıyızdır; hem de bütün 

denkleştirme ve tektipleştirme çabalarına rağ-

men. Bu potansiyel durum elbette ki erkeğe, 

kadına zulmetme, haksızlık etme hakkı vermez. 

Feminizmi kritik ederken kesinlikle batı merkez-

li, modernite kaynaklı bir erkek egemen yaşam 

formunu ve bunun sebep olduğu canilikleri gör-

mezden gelemeyiz. Yalnız feminizmin de, çoğu 

zaman tepkisel kaldığı ve bu zulümleri statikleş-

tirdiği, dolayısıyla varolan olumsuz durumlara iç-

ten içe alet olan bir proje olduğu fark edilmelidir. 

Bugün feminizm ve kadın hakları adı altında yü-

rütülen faaliyetler, mütemadiyen kapital, emper-

yal sistemi ayakta tutan “büyük” devletler tara-

fından; üniversiteler, çeşitli uluslararası kurumlar 

yani çoğunlukla ekonomik çıkarları elinde tutan; 

elitist, azınlık bir sınıf tarafından finanse edilmek-

tedir. Bunların çizdiği çerçevenin ötesine hem 

somut hem de soyut olarak geçememektedir.

Buraya kadar daha ziyade bir sosyolog olarak 

kendi analizlerimi sunmaya gayret ettim. Doğru 

Feminizm 
Üzerine Genel Bir 
Değerlendirme

Ahmet Cihad ŞENDUR

Ey feminizm girdabına far-
kında olarak veya olmaya-
rak, bir şekilde kapılmış de-
ğerli bacım! Lütfen burayı 
iyi oku!
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veya yanlış bir şekilde ilmimin zekâtını vermeye 

çalıştım. Şimdi ise daha çok bir Müslüman olarak, 

dışarıdan yöneleceğim bu meseleye inşallah.

İslam’da kadın -aynı erkek gibi- işlevsel bir 

tanıma sahiptir. Cinsiyeti salt toplumsallığa in-

dirgenemez ve biyolojik temelinden bağımsız 

düşünülemez. İşlevsel olması tam da İslam’ın 

ona yüklediği, İslam toplumunun, -meşruiyeti-

nin sahih olması için- yine İslam adına ve ancak 

İslam’ın çizdiği sınırları aşmadan, kendisinden 

talep ettiği sorumluluklarla ilgili bir durumdur. 

Bunun dışındaki durumlar mevz-u bahis olamaz. 

Bütün bunlar, bittabi, kadının, annelik mefhumu 

ve aile kurumunun merkezinde olduğu bir vur-

guyu beraberinde getirir. Bunda garipsenecek 

bir durum yoktur.

Şimdi sözüm meclisten dışarı: Ey feminizm 

girdabına farkında olarak veya olmayarak, bir 

şekilde kapılmış değerli bacım! Lütfen burayı iyi 

oku! Kadın bugün işçi oldu, patron oldu, millet-

vekili oldu, yönetmen oldu, sanatçı oldu, öğrenci 

oldu, profesör oldu, usta oldu, mühendis oldu, 

asker, polis, savcı, hâkim oldu, yazar oldu, şoför 

oldu, dansöz oldu vs... ama var ya bir anne ola-

madı gitti! Her şeyi oldu, her konuma geldi, her 

düzeyde bir temsiliyet kazandı ve gösterdi ama 

bir türlü anne olamadı! Müslüman kadın kendi 

hayatını, kariyerini, bireysel ve sosyal yaşantını, 

iş ve eğlence hayatını; eşinin, evladının, anne-

nin, babanın, kendi akrabanın, komşunun önüne 

koymakta ısrar etmez, bunların değerini küçüm-

semez, bu kadar bencilce davranmazdın. Sade-

ce seni yargıladığımı zannetme. Bu durumda er-

kek-kadın hepimizin payı var. Fakat sen de takdir 

edersin ki kadının değeri, ailenin değerine; aile-

nin değeri toplumun değerine doğrudan yansır. 

Bu yapıdaki bir kadın neslinden nasıl her anlam 

ve alanda sağlıklı bir toplum, aklı başında, olgun 

ve en önemlisi de dini bütün bir erkek topluluğu 

yetişmesini bekleyebiliriz ki? Kadın-erkek, an-

ne-baba aynı içler acısı vaziyeti beraber oluştu-

ruyor ve yeniden üretip duruyoruz. 

Rahmetli Hasan el-Benna’nın sözünü unut-

mayalım: “Bu ümmetin yarısı kadınlardan oluşur, 

diğer yarısını da kadınlar yetiştirir.”

Vesselam!

Deneme
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Teknoloji, bilimin özel bir alanıdır. Teknolo-

jinin gelişmesi bilimin gelişmesine bağlıdır. An-

cak ikisi arasında amaçsal ve işlevsel açıdan fark 

vardır. Bilim, doğayı anlama ve açıklama amacı 

güder. Teknoloji ise doğayı kontrol altına alma, 

onu insanın hizmetine sunmak için sömürmeyi 

ifade eder. Bilim, kuramsaldır; teknoloji pratiğe 

yöneliktir.

Bugün hayatımızı kolaylaştıran şeyler tekno-

lojinin eseridir. Kullandığımız bilgisayar, cep te-

lefonu, araba…  ve çatal, kaşık bile teknolojinin 

eseridir. Teknolojinin merkezi (ortaya çıkarıldığı, 

yönlendirildiği) Batı’dır. Batı, bilimi teknolojinin; 

teknolojiyi de sanayinin hizmetine sunmuştur. 

Sanayicilerin hedefi ürettiklerini tükettirmek, 

daha çok üretmek ve daha çok tükettirmektir. 

Sanayicilerin kölesi olmuş teknikerlerin ve bilim 

adamlarının hedefi de dolaylı olarak budur. Hepsi 

de ceplerini, banka hesaplarını hatta bankalarını 

düşünmektedir; doğayı umursamamaktadırlar.

İklim değişmekte, orman azalmakta, hava ve 

su kirlenmekte, mavi gökyüzü grimsi bir renk 

almakta… Bunun sorumlusu sadece sanayiciler 

ve hizmetlileri değildir. Düşüncelerini reklamla-

ra göre yönlendiren, ihtiyacı olmayan eşyaları 

edinen, egosu alım gücüyle doğru orantılı olan 

tüketicilerdir. Onlar tükettikçe; sanayiciler üret-

mekte, doğa tükenmektedir. İnsan kendi sonunu 

kendi elleriyle hazırlamaktadır.

Batı, İslam’dan yoksundur; İslam âlemi ise 

bilimden. Batı, doğayı sömürür, onunla savaşır. 

İslam ise doğayla uyum halinde yaşamayı em-

retmektedir. Batının doğayı sömürerek elde etti-

ği faydalar karşılığında doğaya ve insana verdiği 

bazı zararlar vardır; kitle imha silahları, gürültü 

kirliliği, su hakkının ihlali… İslam kul hakkına gir-

meyi yasaklamaktadır. İslam bu kadar sade ve 

basit bir çözümle vicdanlara hitap etmektedir.

Bilim İnsanının Ahlak Problemi
Bugün bilim, teknolojinin; teknoloji de sana-

yinin hizmetçisi statüsündedir. Bilim adamları 

ahlakî değerlerini yitirmiş; sanayicilerin, şirketle-

rin ve devletlerin kölesi olmuştur.

Teknoloji, Bilim, 
Doğa ve İslam

Muhammed ÖZEN

Deneme
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Örneğin, ilaç şirketinde çalışan bir bilim ada-

mı x hastalığının tedavisinin b bitkisini yemek, 

m meyvesinin suyunu içmek olduğunu keşfetti. 

Eğer bu bilim adamı patronuna x hastalığının te-

davisinin m meyvesinin suyunu içmek olduğu-

nu rapor ederse işinden kovulur. Bu durumda bi-

lim adamı m meyvesinin suyunu elementlerine 

ayıracak, bu elementleri laboratuvar koşullarında 

bir tablet, kapsül haline getirecektir. Elbette ki, bu 

ilacın “asgarî” düzeyde bir tedavi olmasını sağla-

yacak ki ilaç üretimi durmasın.

Yukarıdaki gibi bir durumda ahlakî değerlere 

sahip bir bilim insanı ya gerçek tedavi yolunu ol-

duğu gibi sunacak ve işinden olacak ya da bu 

tedaviyi gizleyecektir. Birinci şekli tercih etmek 

gerçekten çok zordur. İkinci şekil ise insanların 

bir bağımlılıkla beraber asgarî düzeyde şifa bul-

masına tercih edilemez görünüyor. O halde en 

doğru yol paraya kulluk etmemek, insanların 

sağlık hakkını ihlal etmekten korkmaktır. Bu, bi-

lim insanlarından beklenmeyecek bir yüceliktir. 

Nerede bir keşif için hayatını ikinci plana atan bi-

lim âşıkları, nerede ceplerini düşünen, kul hakkını 

önemsemeyen bilim insanları!

Bilim insana doğruyu gösteremez, gösterse 

bile doğruyu tercih etmeye zorlayamaz. İnsanı 

doğruyu yapmaya iten kuvvet vicdandır. Bilim, 

insanların hayatlarını kolaylaştırabileceği gibi si-

lah sanayisinin ve politik gücün kölesi olarak in-

sanların hayatına da son verebilir. Bilimin iyi ya 

da kötü olarak kullanılması insanın elindedir. Onu 

canavar yapan insandır. O halde bilim insanı ye-

tiştirmeden önce ahlaklı insan yetiştirmeliyiz.

Muhakkak, ahlaklı bilim insanları vardır. Ancak 

bunlar sadece bireysel olarak varlıklarını sürdür-

mektedir ve sayıları çok azdır. Bilim insanı; ken-

dine ve yaptığı işe karşı dürüst olmalı, doğruları 

söylemekten çekinmemeli, kul hakkına riayet et-

meli, paraya tapmamalı, politik güçten korkma-

malıdır. Bilim etiği denilen içi boş disiplin bu ah-

lakî temeller üzerine kurulmalıdır. Bu ahlakı ona 

ancak sistemli bir şekilde İslam verebilir.

Deneme



Şiir
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Deneme

Konuşuyor Kur’an, sözlerin en anlamlılarını 

seçip, en doğrularla konuşuyor insana… Gözle-

rine hitap ediyor, ellerine, yüzüne, diline ve yü-

reğine hitap ediyor… Dost oluyor insana, imti-

hanlarla dolu dünya hayatına bir teselli, kararıp 

yanan yüreklerin inşirahı oluyor. Ve konuşuyor 

Kur’an, sahip olunanların her birinin emanetliği-

ni hatırlatıyor… Bedenlerde huzur içinde uyuyan 

ruhların, aslında o bedene ait olmadığını hatır-

latıyor… Konuşuyor Kur’an, en özel, en şerefli 

varlık olduğunu hatırlatıyor insana… Unutma ki, 

sevildiğin için muhatap oldun yaradanla, değer 

verildiğin için üstün kılındın…

Uyarıyor Kur’an, kibrinin bataklığına saplanıp, 

peygamberinin ipine tutunamayanları anlatıyor, 

bir çığlığın gürültüsünde yitip gidenleri, bir tu-

fanın dalgasında boğulup göçenleri anlatıyor. 

Zulmün karanlığından mağaranın aydınlığına 

hicret eden genç yiğitlerin imanından söz edi-

yor: “Şüphesiz onlar Rabblerine inanmış bir-

kaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini 

artırmıştık.”1

Öyle sözler seçiyor ki Kur’an, her biri insanın 

dilinden yüreğine işliyor… Hayatın karanlık, korku 

dolu yollarında yürümek isteyenlere ışık tutuyor: 

“O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için 

kulu Muhammed’e apaçık ayetler indirendir.”2 

Ve “Şüphesiz O, size karşı çok esirgeyici, çok 

merhametlidir.”3 Çünkü şereflidir insan, yara-

tılanlar içinde en güzel makama sahip olandır. 

Yaradanına secde edebilen, O’nu hissedebilen, 

O’ndan isteyen… Ve konuşmuştur Allah insanla: 

“Bana dua edince, dua edenin duasına cevap 

veririm.”4 Ve öğretmiştir insana sevmeyi, sevin-

meyi, ağlamayı, üzülmeyi… Bu yüzden inmiştir 

ya Kur’an insana, bu yüzden muhatap olmuştur 

ya Allah insanla, bu yüzden konuşan bir kitapla 

yüceltmiştir insanı.

Söyler Kur’an: “Bilesiniz ki, kalpler ancak Al-

lah’ı anmakla huzur bulur.”5 Tüm sevmelerin, 

sevinmelerin, gülmelerin, Allah adına olduğunda 

lezzetli olduğunu, tüm umut kapılarınızın tek tek 

yüzünüze kapandığını zannettiğinizde: “Allah’ın 

rahmetinden ümidin kesilmeyeceğini…”6 

Allah kulunu öyle ince, öylesine hassas ve za-

rif yaratmıştır ki; her şeyi hissedebilen bir gönül 

vermiştir ona. Sevindiğinde kabına sığmayacak 

kadar coşan, üzüldüğünde içinde kaybolacak 

kadar eriyip sıkışan! Fakat bırakır mı Allah kulu-

nu öyle mahzun? Bırakmaz elbet ve konuşturur 

Kur’an’ı Allah, Duha’ya edilen kasemle: “Rabb’in 

seni terk etmedi, sana darılmadı da!”7 Anlatır 

Kur’an, öylesine içten, öylesine samimi… Rabb’in 

seni terk etmez ki, Rabb’in sana küsmez ki, sever 

kulunu, izler ve bekler! Af kapılarını ardına kadar 

açıp bekler Allah, küsmez kuluna! Sen yeter ki 

cürümlerinle sıkışan gönlünü bir inşirah serin-

liğine bırakıp yönel Rabb’ine… Geri çevirmez ki 

Allah…

Hatırlatır Kur’an, bitecek olan mutlulukların 

ardından kaybolup gidenlerin unuttuğu kimlik-

Hâlâ  Şükretmeyecek 
misiniz?

Maşite TORAMAN Seslendiren: Alican SALMAN

Sesli Makale
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leri: “Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler. 

Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirir-

ler.”8 Usanmaz Kur’an, tanır insanı; bilir ve sorar, 

umursamadan hayat süren insanın tüm vücu-

dunu silkeler ve sorar Kur’an, bunca helak olmuş 

millet varken, itaatsizliğinden, kibrinden, ahlak-

sızlığından… helak olmuş bunca can varken: 

“Düşünüp öğüt alan yok mu?”9 diye sorar Kur’an. 

Allah insana bir hayat rehberi göndermişken, 

yaradılışınızı bu kadar güzel eylemişken, aranız-

da merhamet yayılsın diye kalplerinizi birbirini-

ze ısındırmışken: “Hala şükretmeyecek misi-

niz…”10

Anlatır Kur’an, annenin evladından kaçacağı 

günün dehşetini; anne ki, şefkatle donanıp ya-

ratılmış bir varlıkken o gün nasıl bir gündür ki, 

anneliğini yitirip evladından kaçar: “Kişinin kar-

deşinden, annesinden, babasından, eşinden 

ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır 

edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün 

onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir 

işi vardır.”11

Hatırlatır Kur’an, bir Peygamberle gönderildi-

ğini… Anlaşılmak üzere indirildiğini fakat anlat-

mak üzere bir Nebi ile geldiğini… İnsanın başıboş 

bırakılmadığını, konuştuklarını yaşayan bir Pey-

gamber olduğunu anlatır Kur’an… O ki; hayatının 

en sıkıntılı anlarını Rabb’iyle paylaşıp huzur bul-

muş, Taif’in taşlarını yüzünde hissederken bile, 

ümmetinin bir gün hidayet bulup Kur’an’la yaşa-

yacağı günün ümidiyle ayakta kalmış…

Ve anlatır Kur’an, Peygamber’i, kıyameti, 

mahşeri, suçların karşılığını, tek tek, ayet ayet, 

açık seçik anlatır… Korkutur, sevindirir, ümit verir 

ve yol gösterir Kur’an. Konuşur, dertleşir, teselli 

eder, derman verir…

Ve sorar Kur’an, yine kendine has usulünce: 

“O hâlde, Rabb’inizin hangi nimetlerini yalan-

lıyorsunuz?!”12

Dipnotlar

1. Kehf Sûresi; 18/13.

2. Hadîd Sûresi; 57/9.

3. Hadîd Sûresi; 57/9.

4. Bakara Sûresi; 2/186.

5. Ra’d Sûresi; 13/28.

6. Yusuf Sûresi; 12/87.

7. Duha Sûresi; 93/3.

8. Müminün Sûresi; 23/2-3.

9. Kamer Sûresi; 54/17.

10. Vakıa Sûresi; 56/70.

11. Abese Sûresi; 80/34-37.

12. Rahman Sûresi; 55/13.

Deneme

Ve anlatır Kur’an, Peygam-
ber’i, kıyameti, mahşeri, 
suçların karşılığını, tek tek, 
ayet ayet, açık seçik anla-
tır… Korkutur, sevindirir, 
ümit verir ve yol gösterir 
Kur’an. Konuşur, dertleşir, 
teselli eder, derman verir…
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Kitaplanmak

Bugün aile içinde anne ve babalar aileyi 

ihmal etmekte ve kendi üzerlerine düşen so-

rumluluklarını hakkıyla yerine getirmemekte-

dirler. Oysa Hz. Peygamber (s.a.v.): “Her biriniz 

maiyetiniz altındakilerden 

sorumlusunuz. Koca ev 

halkından sorumludur…”  

diye buyurarak bizleri so-

rumluluklarımızı yerine 

getirmeye davet etmek-

tedir. Ailenin kuruluşu, de-

vam ettirilmesi, korunması, 

eğitilmesi gibi birçok konu 

bu sorumluluk alanı içinde 

değerlendirilebilir. Bunların 

sağlanması öncelikli ola-

rak ebeveynin görevidir. Bu 

görev ihmal edilemeyecek 

kadar önemlidir. 

Bundan dolayı aile ku-

rumunun eğitimine katkıda bulunmak ve aile-

nin haftada bir gün bile olsa bir araya gelerek 

güzel bir zaman dilimini beraberce geçirme-

lerine yardımcı olacağını düşündüğümüz “Aile 

Saati” diye tarif ettiğimiz “Ailenin Saadeti” için 

bir program hazırladık. 

Dergi formatında hazırladığımız “Aile Saa-

ti” programını her hafta işlenecek 11 başlıktan 

oluşmaktadır. Program sıkıcı olmasın diye de 

resimli ve renkli baskı ile hazırlanmıştır. Bunlar: 

Haftanın konusu, ayet-i kerime, hadis-i şerif, 

güzel bir söz, şiir, fıkra, bilgi, tarih bilinci, kav-

ramlar, dua ve etkinlikler 

şeklindedir.

Aile Saati Kitabı ile 52 

hafta, 52 konu, 52 eğlen-

celi ders…

Ailenizle hem eğitici 

hem de eğlenceli vakit ge-

çirebilir,

Öğrencilerinizle, eğlen-

celi dersler yapabilir,

Kaynakları arama, ta-

rama, uygun içerik bulma 

derdinden kurtulabilir,

Ailenize olan sorumluluğunuzu kolayca 

yerine getirebilirsiniz...

Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, kavramlar, 

şiirler, fıkralar ve etkinlikler ile tüm ailelere eğ-

lenceli ve bereketli haftalar dileriz.

Aile saatinden aile saadetine...

Kitap 
Tanıtımı

Vavelif Dergisi
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Sultan Mahmud kıyafet değiştirip, beraberin-

de sadrazam ve birkaç muhafız ile halkı teftişe 

çıkmış. Dolaşırken bir kahvehaneye girip otur-

muşlar. Bakmışlar, müşteriler kahvehaneciye 

seslenip duruyor: “Tıkandı Baba, çay getir”; “Tı-

kandı Baba kahve getir”. Tıkandı Baba lakabı Sul-

tan Mahmud’a ilginç gelmiş. Merak edip kahve-

haneciyi çağırmış. Kahvehaneci gelince:

- Baba sana neden “Tıkandı Baba” derler? hele 

otur da anlat, demiş.

Tıkandı Baba başlamış anlatmaya:

- Ben bir gece, bir rüya gördüm. Rüyamda ta-

nıdığım tüm insanların bir çeşmesi vardı ve hep-

sinin çeşmesinden oluk oluk su akıyordu. Benim 

de bir çeşmem vardı fakat benim çeşmemdeki 

su ip gibi akıyordu. Sonra ben; “keşke benim çeş-

mem de onlarınki kadar aksa” diye içimden ge-

çirdim. Sonra yerden bir çomak alıp suyun geldiği 

oluğu dürtmeye başladım. Ben oluğu dürterken 

çomak kırıldı ve ip gibi akan suyum damlamaya 

başladı. Bu sefer ben; “keşke çeşmem diğerleri-

ninki kadar olmasa da, bari eskisi kadar aksa” diye 

içimden geçirdim ve oluğu kurcalamaya devam 

ettim. Ben uğraşırken suyun geldiği oluk tama-

men kırıldı. Az önce damlayan suyum, tamamen 

kesildi. Ben yine uğraşmaya devam ediyordum 

ki, o sırada Cebrail göründü; “tıkandı, baba! Ar-

tık uğraşma!” dedi. O rüyayı anlattığımdan beri 

adım Tıkandı Baba’ya çıktı. Hangi işe elimi attıy-

sam olmadı. Şimdi de burada çaycılık yapıp zar 

zor geçinmeye çalışıyorum.

Tıkandı Baba’nın anlattıklarından etkilenen 

Sultan Mahmud, muhafızlarına:

- Bundan sonra her gün bu adama bir tepsi 

baklava getirin; her baklava diliminin altına da bir 

altın koyun, diye emir vermiş. Hemen ertesi gün 

askerler ilk tepsi baklavayı getirip, Tıkandı Baba’ya 

teslim etmişler. Padişahımızdandır, diyerek...

Tıkandı Baba baklavaya sevinmiş. “Ne za-

mandır tatlı yemişliğim de yoktu” diye içinden 

Vermezse Mabud 
Neylesin Mahmud?

Vavelif Dergisi

Deyimlerin Öyküsü
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Deyimlerin Öyküsü

geçirmiş. Almış tepsiyi tutmuş evinin yolunu. 

Yolda düşünmüş kendi kendine; “yahu ben bir 

canıma nasıl yerim bir tepsi baklavayı? En iyisi 

ben buna hiç dokunmadan satayım.”

Tıkandı Baba işlek bir yol kenarına kurmuş 

tezgâhını başlamış: “Taze baklava! Taze baklava!” 

diye bağırmaya... Bu sırada yoldan geçen bir Ya-

hudi baklavaya talip olmuş. Üç aşağı beş yukarı 

anlaşmışlar, Yahudi baklavayı alıp gitmiş... Tıkandı 

Baba baklavadan kazandığı ile ihtiyaçlarının bir 

kısmını karşılamış.

Yahudi baklavayı evine götürmüş. Bir dilim 

atmış ağzına... Fakat dişine bir şey değmiş... Bu 

nedir diye bir bakmış ki; altın. Ve baklavanın her 

diliminin altında bir tane altın... Yahudi bu duru-

ma anlam veremese de ertesi gün tekrar aynı 

yere gitmiş ki; aynı adamı görür müyüm diye... 

Bakmış ki adam orada... Demiş ki: “Sen her ak-

şam burada olacaksan, biraz indirim yap da ben 

her akşam alayım bu baklavaları senden.” Tıkan-

dı Baba kabul etmiş ve her akşam baklavayı Ya-

hudi’ye satmaya başlamış.

Sultan Mahmud, bir ay baklava gönderdikten 

sonra: “Bakalım Tıkandı Baba şimdi ne durum-

da?” deyip adamlarıyla beraber tutmuş kahve-

nin yolunu. Fakat bu kez kıyafet değiştirmeden... 

Sultan Mahmud bakmış ki; Tıkandı Baba aynı tas 

aynı hamam. Ne uzamış ne kısalmış. Yine aynı 

kahvehanede, ekmek kavgasında... Sultan Mah-

mud, Tıkandı Baba’yı yanına çağırtıp sormuş:

- Tıkandı Baba sana yolladığım baklavaları al-

madın mı?

Tıkandı Baba biraz mahcup:

- Geldi hünkârım, demiş. Ben de satıp ihti-

yaçlarımı giderdim. Duacınızım.

Sultan Mahmud, bunu duyunca tebessüm 

etmiş: 

-Anlaşıldı Tıkandı Baba, sen gel bakalım be-

nimle” demiş. Birlikte sarayın yolunu tutmuşlar. 

Saraya varınca Sultan Mahmud, Tıkandı Baba’yı 

doğruca hazine odasına götürmüş. Sultan Mah-

mud, Tıkandı Baba’nın eline bir kürek tutuşturup:

- Baba daldır bakalım küreği istediğin yere... 

Küreğin üzerinde ne kalırsa senindir, demiş.

Bunu duyan Tıkandı Baba öyle heyecanlan-

mış ki; küreği ters tuttuğunu fark etmemiş bile... 

Hızla küreği daldırıp çıkarmış ama ne çare? Kü-

rek ters olunca üzerinde bir tanecik altın kalmış o 

da düştü düşecek... Derken o da düşmüş. Sultan 

Mahmud:

- Baba, demiş. Senin buradan nasibin yok! 

Sen şu bizim askerleri takip et. Onlar ne derse 

yap.

Tıkandı Baba boynunu büküp düşmüş asker-

lerin önüne... Sultan Mahmud askerlerden birini 

yanına çağırmış:

- Bu adamı alın Üsküdar’a götürün, demiş. 

Deyin ki; baba bir taş seç. Seçtiği taşa karışmayın. 

Sonra deyin ki; seçtiğin taşı fırlat. Tıkandı Baba 

taşı ne kadar uzağa atarsa; durduğu yerden taşı 

attığı yere kadar ona verin.

Askerler, Tıkandı Baba’yı alıp Üsküdar’a götür-

müş. Demişler ki baba bir taş seç. Tıkandı Baba 

sormuş: “Ne için ki?” diye ama askerler bir şey 

söylememiş. Tıkandı Baba; şu büyüktü, şu kü-

çüktü, şu yamuktu derken kocaman bir kayaya 

sarılmış demiş ki seçtiğim taş budur. Askerler 

demiş ki: “Baba sen şimdi bu taşı fırlat, ne kadar 

uzağa atarsan o kadar yer senindir.” Bunu duyan 

Tıkandı Baba heyecanla seçtiği taşa atılmış, güç 

bela yerden kaldırmış. Fakat taşın ağırlığını dire-

nemeyip elinde taş olduğu halde sırtüstü devril-

miş. Taş da üzerine düştüğünden oracıkta can 

vermiş. Askerler gidip durumu Sultan Mahmud’a 

anlattıklarında, Sultan Mahmud üzgün bir şekilde 

şöyle demiş:

- Vermeyince Mabut, neylesin Mahmud?




