
Bismillahirrahmanirrahim...

İçinde bulunduğumuz zamanın en önemli çıkmazlarından biri de hiç şüp-

hesiz tatil anlayışıdır. Çünkü günümüz insanı ağaçtan, böcekten, çiçekten, 

topraktan ve aslında tabiattan uzak yaşamaya başladı. İnsan, fıtratının aslı olan 

bu unsurlardan uzaklaştıkça; fıtratıyla çelişmeye ve çatışmaya başladı. İşte bu 

durum karşısında insanın yardımına yine fıtrata en uygun olan tabiat yetişti. 

Ancak bununla beraber bazı sorunlar da karşımıza çıkmaya başladı. Bu sorun-

ların başında; ekonomik yetersizlik, tatil için gidilen mekânların durumu ve 

tatile yüklenen misyonun yanlışlığı sayılabilir.

Ancak tatil planları yapılırken yukarda sayılan sorunlar ve benzerleri mini-

mize edilir ve gerekli hazırlıklar yapılırsa sorunlar azaltılabilir.

Bu sayımızda “Tatil Anlayışımız” konusunu ele almamızın nedeni; yazın 

yaklaşması, sıcakların artması ve eğitim sezonunun sonuna doğru yaklaşıl-

ması neticesinde zihinlerimiz yavaş yavaş tatil hayallerine doğru evirilmeye 

başlamasıdır. Haklı olarak yılın yorgunluğunu atmak, beton kütlelerinden bir 

an bile olsun kurtulmak en doğal hakkımızdır ama bu tatil hayallerini kurarken 

üzerimize düşen başka sorumluluklar da var mıdır acaba?

Dergimizin bu sayısında tatilin yaklaşması ile beraber nasıl bir tatil anlayışı-

na ve düşüncesine sahip olmamız gerektiği ele alındı.

Enver Gökkaya Hocamızın “Her Daim… İbadet ve İbret İçin Seyahat…” ko-

nulu yazısında hayatımızın bir bölümünü teşkil eden seyahatlerin ibadete dö-

nüştürülmesi işlenmiştir.

Celal Çelik Hocamızın “Bizim Tatilimiz Müslümanca Olmalı” yazısı, Garip 

Sağlık’ın “Tatili Tebliğe Dönüştürmek” yazısı ve diğer dosya konusu yazıları-

mızla içi boşaltılmış tatil kavramı İslamî bir persfektifle okuyucularımıza su-

nulmaktadır. 

Rabbim, bizi her anını ibadete çevirenlerden kılsın…

Allah’a (c.c.) emanet olunuz.

Sahibi
VEKİTAP YAYINCILIK A.Ş.

adına
İlker ÜNAL

İdare Merkezi
Ali Kuşçu Mahallesi 
Aksarıklı Sk. No: 4/A 

Fatih-İSTANBUL
Tel/Fax: 0212 534 0 444

www.vavelifdergisi.com
vavelif@vavelifdergisi.com

Genel Yayın Yönetmeni
Enver GÖKKAYA

Editör
Nurmehmet ÇARBOĞA

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
İlker ÜNAL

Grafik - Tasarım
Hasan Talha TOPALOĞLU

Baskı
Kültür Sanat Basımevi

Litros Yolu 2. Matbaacılar 
Sitesi ZB7-ZB11 Topkapı  

İSTANBUL
Tel: 0212 674 00 21

ISSN 2149-519X

Abone Şartları
Yurt İçi - Yıllık: 100 TL

Yurt Dışı - Yıllık: 70 €-80 $

Hesap No
Kuveyttürk Katılım Bankası

Kıztaşı Şubesi

TL - IBAN NO
TR60 0020 5000 0102 

3226 3000 01

EURO - IBAN NO
TR49 0020 5000 0102 

3226 3001 02

USD - IBAN NO
TR76 0020 5000 0102 

3226 3001 01

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

Her insan hayatın yoğunluğundan, işlerin ru-

tinliğinden kurtulmak ve yorucu işlerden uzak-

laşmak için dinlenmek ister. Hele de şehirlerde 

yaşayan insanlar buna, diğer insanlardan daha 

fazla ihtiyaç duyar. Yaşadığımız son yüzyılda 

dünyanın büyük bir çoğunluğunun büyük şe-

hirlerde yaşadığı bir vakıadır. Şehir hayatının 

yoğunluğu, gürültüsü, koşturmacası, yapılaş-

ması vb. durumlar insanları strese sokmakta ve 

insanlar bu durumlardan kurtulmak için değişik 

çareler aramaktadırlar. Tatile çıkmak da bu çare-

lerden bir tanesidir.

Dinlenmek, değişik yerleri görmek, ziyaret 

etmek, iş ve uğraşın yoğunluğunda kurtulmak 

gayet tabii ve insanî bir taleptir. Ancak bir Müs-

lüman açısından her hususta olduğu gibi bu 

konuda da bir takım ölçülerin olması lazımdır. 

Bu hususlar çalışsak da tatilde olsak da devam 

etmektedir. Bunlar; harama düşmemek, ibadet 

etmek, imtihan tabi olmak, ibret almak ve boş 

vakit geçirmemek gibi hususlardır.

İnsan hayatının vazgeçilmez ihtiyaç ve va-

kıalarından birisi de yapılan seyahatlerdir. Bu 

seyahatler, ticarî ve ilmî maksatlarla olabileceği 

gibi ibret almak veya sıla-i rahim için de olabilir. 

Bunun haricinde beşeri hayat icabı daha farklı 

gayelerle de yolculuklar yapılmaktadır. Şu kadar 

var ki yapılan bu yolculukların; dinen “meşru” ol-

ması, belli bir gayeye matuf olması ve Allah (c.c.) 

ve Rasûlu’nun (s.a.v.) emrine muhalif olmaması 

gerekmektedir.

Seyahatlerin esas hedefi, Hak katına yapılmış 

şahidlikler olmalıdır ve seyahatler Rabbimizin rı-

Her Daim...
İbadet ve İbret İçin
Seyahat...

Enver GÖKKAYA Seslendiren: Emre TAVŞAN

Sesli Makale
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zası ve O’nun talim buyurduğu maksatları teş-

kil etmelidir. Yüce Rabbimiz, zatının azametini 

ve kibriyasının nişanelerini müşahede etmek ve 

geçmiş nesillerin iyi veya kötü hâllerinden ib-

ret alabilmek için seyr-ü sefer yapmayı tavsiye 

etmektedir: De ki: “Yeryüzünde gezin dolaşın 

da (peygamberleri) yalanlayanların sonu nasıl 

olmuş bir görün.”1 diğer bir ayet-i kerimede ise: 

De ki: “Yeryüzünde dolaşın da Allah’ın başlan-

gıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra 

Allah (aynı şekilde) sonraki yaratmayı da ya-

pacaktır. (Kıyametten sonra her şeyi tekrar 

yaratacaktır) Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye 

hakkıyla yeter.”2 diye buyurmaktadır. Kur’an-ı 

Kerim’de Rabbimiz, samimi niyetlerle ve güzel 

gayelerle sefere çıkmayı ve seyahati teşvik et-

mektedir. Bu maksatla seyahat edenleri müjde-

lemekte ve övmektedir.3

Allah’ın (c.c.) rızasını gözeterek seyahatimi-

zi ibadete çevirebiliriz. Bir tatil döneminde sı-

la-i rahimde (akraba ziyareti) bulunarak, karşı-

lığında hem tatil yapmış oluruz hem de sevap 

elde etmiş oluruz. Çünkü akraba ziyareti kişinin 

Cennet’e girmesine bir vesiledir. Zira akraba zi-

yaretinin kesilmesi, yakınlarla ilişkinin kesilmesi 

yasaklanmıştır. Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: 

“…Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağ-

larını koparmaktan sakının.”4 

Fahri Kâinat Efendimiz (s.a.v.) de akrabaları zi-

yaret etmekle ilgili şöyle buyurmaktadır: 

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse 

akrabasına iyilik etsin.”5 

“Kim rızkının bol olmasını ve ecelinin ge-

cikmesini istiyorsa akraba ziyareti yapısın.”6

Müslüman’ın hayatında dönüm noktası teş-

kil eden ve aynı zamanda ibadet olan ziyaret-

ler vardır. Bunlar; Mescid-i Aksa ziyareti, Hac ve 

Umre’dir. Bu ibadetler, kişinin manevî dünyasını 

geliştirmesi ve yenilemesi için önemli bir fırsat-

tır. Kişisel açıdan manevî gelişim yolculuğunun 

uygun bir şekilde gerçekleşebilmesi için, bilinçli 

bir şekilde yerine getirilmesi gerekir. Gönderilen 

peygamberlerin ve özellikle de Hz. Muham-

med’in (s.a.v.) yaşadıkları mekânları görmek, yü-

rüdükleri yerlerde yürümek, ashabının kabirlerini 

ziyaret etmek, onlarla ilgili hatıraları yâd etmek, 

vahyin indiği ve tebliğ edildiği kutsal yerlerin ha-

vasını solumak her Müslümanın en tatlı özlemi-

dir. 

Kişinin kendini, yolunu, hayat yolculuğun-

daki yerini ve sonuçta Rabbini tanıması için bu 

fırsat iyi değerlendirilmelidir. Bunun için başın-

dan sonuna kadar bu yolculukta ibadet bilincinin 

muhafaza edilmesi gerekir. Çünkü bu bilinç kay-

bedilirse, yapılan yolculuk anlamını yitirir ve ma-

nevî açıdan içi boşaltılmış bir seyahate dönüşür. 

Müslüman’ın diğer Müslümanlar üzerindeki 

haklarından birisi de; rahatsızlandığında kardeş-

lerinin kendisini yalnız bırakmaması ve ziyare-

tine gelmesidir. Zira hasta ziyareti Rasûlullah’ın 

(s.a.v) bizzat uyguladığı mübarek sünnetlerinden 

olup; ümmetine de bu sünnetini ihya etmelerini 

ısrarla tavsiye buyurmuştur. Çünkü hasta ziyare-

Dosya

İnsan hayatının vazgeçil-
mez ihtiyaç ve vakıaların-
dan birisi de yapılan seya-
hatlerdir. Bu seyahatler, 
ticarî ve ilmî maksatlarla 
olabileceği gibi ibret almak 
veya sıla-i rahim için de ola-
bilir. 
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ti; hasta için bir moral kaynağı olurken, ziyaretçi 

için de bir ibret ve nefis muhasebesi vesilesidir. 

Aynı zamanda bu ziyaretten hem hasta hem 

de ziyaretçi için büyük ecirler vardır. Rasûlullah 

(s.a.v) buyurdular: 

“Hasta ziyareti için yola çıkan kimse ilahi 

rahmetin sağanağına mazhar olur. Hastanın 

yanında oturduğunda o rahmete gark olur.”7 

Nefsi ıslah etmenin ve manevî yükselişin en 

önemli amellerinden biri de sırf Allah (c.c.) rızası 

için mümin kardeşini ziyaret için seyahate çık-

maktır. Kardeşler, yolculuğun tüm cefalarına kat-

lanarak, bir başka beldedeki din kardeşini İslam 

usulüne, adabına uygun olarak ziyaret etmelidir-

ler. 

Efendimiz (s.a.v.), din kardeşini Allah (c.c.) rı-

zası için sevdiğinden dolayı ziyaret eden kişinin, 

Allah’ın (c.c.) muhabbetine nail olacağını beyan 

sadedinde şu hadiseyi nakletmiştir:

“Bir kimse başka bir köydeki (din) kardeşini 

ziyaret etmek için yola çıktı. Allah Teâlâ, adamı 

gözetlemek için onun yolu üzerinde bir mele-

ği vazifelendirdi. Adam meleğin yanına gelin-

ce, melek: ‘Nereye gidiyorsun?’ dedi. O zat: ‘Şu 

köyde bir din kardeşim var, onu görmeye gidi-

yorum.’ cevabını verdi. Melek sordu: ‘O kardeşin-

den elde etmek istediğin bir menfaatin mi var?’ 

Adam: ‘Yok, hayır; ben onu sırf Allah rızası için 

severim, onun için ziyaretine gidiyorum.’ dedi. 

Bunun üzerine melek: ‘Sen onu nasıl seviyorsan 

Allah da seni öylece seviyor. Ben, bu müjdeyi 

Dosya
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vermek için Allah Teâlâ’nın sana gönderdiği el-

çiyim.’ dedi.”8

Müslüman seyahati boyunca birçok insan ve 

olayla karşılaşacaktır. Bunlarla karşılaşınca için-

den güzel duygular geçirmelidir. Maddî olarak 

yol alındığı gibi manevî olarak da yol alınmalı-

dır. Her zaman yardıma muhtaç bölgeye sadece 

felaket için değil, bir Kurban organizasyonu için, 

bir tebliğ için de gidelebilir. Bu yolculuk esnasın-

da farklı insan tipleriyle karşılaşılabilir. Bunları bir 

hamd vesilesi yaparak, Rabbimize kurbiyetimizi 

arttırmalı. Müslümanın, nerede olursa olsun bir 

Müslüman’ı fark etmenin, onun tebessüm ede-

bilmesi için ufak da olsa bir çaba sarf etmenin 

ne kadar önemli olduğunu seyahatlerde daha iyi 

anlar. Kâh yıkıntılar arasında yakınlarını arayan-

lara yardım ederken kâh umut ve korkunun hiç-

bir anlam taşımadığı bir dünyada bir şey buldu-

ğunda neyi, ne yapacağını bilemeyen çocuklara 

kucak açarken… Müslüman nefsini hep hesaba 

çekmelidir. Fedakârlık gibi, özveri gibi, sabır gibi, 

uhuvvet gibi hasletleri geliştirmeli; maneviyat çı-

tasını yükseltmelidir. 

Tatil kişinin yolunu, hayat yolculuğundaki ye-

rini ve sonuçta kendini bilmesine; böylece Rab-

bini tanımasına vesile olacak bir fırsat olmalıdır. 

Bundan dolayı seyahatler ibadet bilinciyle yap-

malı çünkü bu bilinçle yapılmayan seyahatler 

manevî açıdan kazanç yerine kayba dönüşür. 

Tatil ibadet ve kulluğun bırakıldığı, haramla-

ra düşüldüğü bir hal almamalıdır. Açık saçıklığın 

olduğu çarşı pazarlardan, kadınlı erkekli eğlence 

mekânlarından ve böyle sahillerden uzak durul-

malıdır. İçkili ve müzikli eğlence ortamlarında 

bulunulmamalı ve tesettür kurallarına riayet edil-

melidir. Kadınlar da kendi aralarında bu kurallara 

uygun hareket etmelidir. Ayrıca günahkârların 

başına gelebileceklerden endişelenerek onlar-

dan uzak durulmalıdır.

Dipnotlar

1. En’âm Sûresi; 6/11.

2. Ankebût Sûresi; 29/20.

3. Tevbe Sûresi; 9/112.

4. Nisâ Sûresi; 4/1.

5. Buhârî, Edeb, 85; Müslîm, Îmân, 74.

6. Buhârî, Edeb, 12.

7. İbn-i Hacer, Metâlibü’l Âliye, 2434.

8. Müslîm, Birr, 38.

Müslüman seyahati boyun-
ca birçok insan ve olayla 
karşılaşacaktır. Bunlarla 
karşılaşınca içinden gü-
zel duygular geçirmelidir. 
Maddî olarak yol alındığı 
gibi manevî olarak da yol 
alınmalıdır.
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İnsan hayatının vazgeçilmez ihtiyaç ve vakıa-

larından biri, yapılan seyahatlerdir. Bu seyahatler 

veya seferler; ilim, sıla-i rahim (akraba), ticaret, 

cihad, tebliğ, hac, umre, geçmiş kavimlerin bel-

de ve kalıntılarından ibret almak, zulüm ve baskı-

lardan kurtulup hicret ve meşru yoldan gezmek 

için olabilir. Bunların hepsi İslam’da teşvik edilmiş 

ve övülmüştür. Bunun haricinde beşeri hayat 

icabı daha farklı gayelerle de yolculuklar yapılır. 

Önce sıla-i rahim mi, yoksa tatil beldesi mi?  

Akleden Müslümanların yaptığı gibi; aile reisleri, 

inançları doğrultusunda, vakti en verimli şekilde 

geçirmeyi hedefleyerek tatil programını yapma-

lı; modern dünyanın çekim alanına girmeden 

öncelikle sıla-i rahim (eş, dost akraba ) dediğimiz, 

daha önce doğup büyüdüğümüz yerleri ve ak-

rabayı ziyaret görevini gerçekleştirmelidir. Mem-

leketinde; anne babası, akrabası hasretle yolunu 

gözlediği halde tatil günlerini lüks otellerde veya 

tatil beldelerinde geçirenler, sıla-i rahimin öne-

mini bilmeyenlerdir. 

Sıla-i rahimin iki şekli vardır. Biri, zaruret için-

de bulunan akrabalara maddî yardım etmek ve 

onlara destek sağlamak, diğeri de Yüce Allah’ın 

(c.c.) lütfettiği ömrünün bir kısmını, Allah (c.c.) rı-

zası için onların yanında geçirmektir. Ebu Hürey-

re (r.a.), Rasûlullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu 

nakletti: “Kim, rızkının Allah tarafından geniş-

letilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i 

rahim yapsın.”1

Müslüman bir aile; eş, dost ve akrabalarını 

ihmal etmeden, dinlenmek veya gezmek için 

başka bir mekânı da tercih edebilir. Dinlenmek 

aynı zamanda bir tedavi tarzıdır da. Yorgun kim-

se dinlenmez ise hasta olur. Hasta olan kimse de 

istirahat etmedikçe iyileşemez. İnsan uyuyarak 

dinlenir, uyumayan insan var mı? Uyku demek 

aynı zaman da yenilenmek demektir. Bunun gibi 

insanoğlu zaman zaman dinlenme ihtiyacı his-

seder. Tatil yapmak; yorgunluğu atmak ve daha 

verimli çalışmak için yapılan ve insan tabiatının 

ihtiyaç duyduğu bir faaliyettir.

Bizim Tatilimiz
Müslümanca Olmalı

Celal ÇELİK

Dosya
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Dinlenme veya tatil anlayışımızı belirleyen 

temel ilkeyi Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

belirtir: “Öyleyse, bir işi bitirince diğerine ko-

yul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.”2

Bizim tatilimiz Müslümanca olmalı, Müs-

lüman da kendisine yakışan bir tatil modeliyle 

Mevla’nın nimetlerinden istifade etmeli ve şük-

rün lezzetine varmalıdır.

Tatil anlayışımız, belki sadece bir “mekân de-

ğiştirmekten ibaret olarak algılanmalı. “Tebdil-i 

mekânda ferahlık vardır” sözünün de ifade ettiği 

gibi; maddî, manevî bir ferahlık umulabilir. Ama 

hayat tarzımızda, değer yargılarımızda, helal-ha-

ram sınırlarını gözetip koruma hassasiyetimizde, 

elbette bir değişiklik söz konusu olamaz, olma-

malıdır.

Tatili temelde “eğlenme” amaçlı bir faaliyet 

olarak değil, “dinlenme” amaçlı bir faaliyet ola-

rak tasarlamak ve mekân seçimini ve faaliyetleri 

buna göre tespit etmekte Müslümanca yakla-

şımlardandır. Çünkü genelde eğlenme amaçlı 

yer ve mekânlarda insanın harama düşme ihti-

mali başka mekânlara oranla bir hayli yüksektir.

Müslüman, tatil deyince hemen deniz turiz-

mini anlamamalıdır. Ne yazık ki modern insanın 

deniz tatili, sevaba kapalı günaha açık bir tatildir. 

Oysa Müslüman günaha kapalı sevaba açıktır.

Sonuç olarak, tatilimizi; ister sıla-i rahim, ister 

dağ veya deniz kenarı şeklinde tercih edelim, bu 

seyahatlerde her Müslüman şu hususlara dikkat 

etmelidir: 

Bizler tatil yaparken de, hayatımızın her anın-

dan olduğu gibi, hesaba çekileceğimizi unutma-

malıyız. Zamanın kıymetini bilmeyen, zamanla 

kıymetsiz olur. Tatilin önceden planı yapılmalıdır. 

“Bu tatili nasıl değerlendirebilirim? Hangi hedef-

lere, nasıl ulaşabilirim?” diye düşünüp program

lar yapılmalıdır. Tatilden önce okunacak kitaplar, 

gidilecek sohbet ve gezi gibi faaliyetler seçilerek 

planlanırsa güzel bir tatil olur. İşte o zaman, ser-

best zamanımızı yararsızca tüketip ta’til etmek 

yerine; faydalı bilgi, görgü hatta sevap gibi se-

mereler tahsil edebiliriz. İşte o zaman: “Öyleyse, 
bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine 

yönel ve yalvar.”3 ayet-i kerimesini anlamış olu-

ruz.

Tatil yapacak mümin; gideceği beldelerdeki 

ibadet yerlerini, onların kullanılabilirliğini, tüm 

bunların hepsini önceden tespit etmelidir. Aksi 

takdirde, “ben tatile gittim ama mescid yoktu, 

cami yoktu, namaz kılmak için uygun ortamım 

yoktu” gibi mazeretler öne sürmemelidir. Müs-

lüman’ın ibadet hayatının merkezinde namaz 

vardır. Namazın merkezinde de cami vardır. 

Müslüman camiden uzak kalamaz. Camiden 

uzak, ezan sesinin işitilmediği mekânlarda tati-

lini geçirmek Müslüman’ın tercih edebileceği bir 

durum değildir. 

Tatillerimiz; ömrümüzü israf edeceğimiz za-

man dilimleri değil; bilakis bize dünya nimetle-

rinden faydalanmamızı nasip ettiği için Rabbimi-

ze şükür vesilesi olması gereken anlar olmalıdır.

Dağ, bayır, ormanlık bir ortama gitmişsek; git-

tiğimiz dağda, bayırda her gördüğümüz güzelli-

ği, o güzelliğin sahibine teşekküre çevirebilirsek; 

o vakit tüm gezilerimiz bir tefekkür yolculuğu 

hükmüne geçmiş olur. Öyle ki, gittiğimiz o ta-

til yerlerinde namazın vakti geldiğinde namazı-

Bizim tatilimiz Müslüman-
ca olmalı, Müslüman da 
kendisine yakışan bir tatil 
modeliyle Mevla’nın nimet-
lerinden istifade etmeli ve 
şükrün lezzetine varmalıdır.
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mızı orada ifa ettiğimizde, mahşer günü Allah’ın 

(c.c.) huzuruna secde edilen yerlerin çokluğuy-

la çıkmış oluruz. Örneğin yüzerken; “efendimiz 

yüzmeyi tavsiye etmiş ve yüzmek sünnettir” 

niyetiyle suya girersek, o vakit yüzmemizi de 

bir ibadete çevirmiş oluruz. Dediğimiz gibi tüm 

bunları hayra ya da şerre çevirmek tamamen gi-

dilecek tatile sizlerin yüklediği anlamla ilgilidir.

Hayatımızın muhasebesini yapmak için tatil-

ler iyi bir fırsattır. Yaz tatili kendimizi dinlememiz, 

din’lenmemiz ve geçirdiğimiz bir yılın muha-

sebesini yapmamız için iyi bir zaman dilimidir. 

Bir yılımız nasıl geçmiş; verimli mi, verimsiz mi? 

Doğru mu, yanlış mı? Bir yıl boyunca, yaptıkları-

mızla, Allah’ın (c.c.) takdirini mi kazanmışız yoksa 

şeytanın mı? Bir yıl boyunca günah hanemize 

mi çok şey yazılmış yoksa sevap hanemize mi? 

Amel defterimize baktığımız da, kendimize kaç 

not veririz? Sınıfı geçiyor muyuz yoksa kalıyor 

muyuz? Bu muhasebeyi yapmak için yaz mev-

simi bulunmaz bir fırsattır.

“İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır” şek-

lindeki sözü, tatilde de düstur kabul eder ve tatil 

günlerini; daha önceden yapamadığımız, yap-

maya fırsat bulamadığımız hayırlı ve faydalı iş-

lerimizi yapmak için bir fırsat olarak kabul ede-

biliriz.

Tatilde bol bol Kur’an-ı Kerim okumalı ve din-

lemeliyiz. “Hem dinlemeli hem dinlenmeli hem 

de din’lenmeli.” Her gün belli bir saatte eline 

Kur’an-ı Kerim alıp, ahenkli bir sesle, tertip üzere 

okumalıyız.

Ruhî ve fikrî gelişmeye yönelik kitaplar oku-

yarak; ilmî gelişmemizi sağlamalıyız. Daha önce 

okumayı planlayıp da vakit sıkıntısından dolayı 

okuyamadığımız kitaplar da değerlendirilebilir.

Dosya
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Eğer sahil kenarı veya havuz olan ortamlarda 

bulunulacaksa, İslamî kıyafete riayet edilmelidir. 

Bir Müslüman kadın veya erkek; ister hem cins-

lerinin yanında ister tek başına olsun; belle diz 

arasını örten bir kıyafet giymelidir. Bu yüzden, ne 

kadar hanımlara mahsus havuz olsa da Müslü-

man’ın deniz kıyafeti bir batılınınki gibi olamaz. 

Aslında İslamî kıyafete riayet etmeyenler, bu ha-

reketleriyle oradaki diğerlerinin hakkına da teca-

vüz etmiş olurlar.

Müslüman’ın her işi müslümanca bir amaç 

için ve o amaca uygun bir şekilde olmalıdır. Bu 

durumda, öncelikle müslümanca tatilin israfa 

varacak boyutta olmaması gerekir. Her şeyden 

önce tatilin asıl maksadı, sağlık için açık havada 

ve tabiatta zaman geçirmek ve hareket etmek 

olmalıdır. Tatil, yapısı gereği “harcama” ölçü-

lerinin aşıldığı, israf olgusunun devreye girdiği 

bir faaliyet olarak algılanmamalıdır. Dolayısıyla 

tatile çıkan kişi, her gittiği yerde lüks harcama-

larda, gereksiz masraflarda bulunmamalı. 15-20 

günlük bir tatil için kredi kartlarının sırtına ayları 

kapsayan taksitler yükleyerek sonraki günler için 

kendisine ve ailesine sıkıntı vermemelidir.

Yapılacak duaları da unutulmamalı. Evden 

çıkmadan önce iki rekât yolculuk namazı kılmalı, 

yolculukla ilgili duaları öğrenmeli ve sefere çıkar-

ken de bu duaları okumalı.

Seferden dönünce de önce mescide uğrayıp 

iki rekât kudüm (seferden dönüş) namazı kılın-

ması müstehaptır. Bir müddet oturmak veya he-

men eve dönmek, şartlara bağlıdır. İbn-i Ömer 

ve Ka’b İbn-i Mâlik (r.a.) anlatıyor: “Rasûlullah 
(s.a.v.) bir seferden dönünce önce mescide 
uğrardı. Orada iki rekât namaz kılar, ondan 

sonra evine dönerdi.”4 

Beraber çıkılan bir yolculukta; birden fazla kişi 

varsa birinin başkan olarak seçilmesi, sünnet-i 

müekkededir. Bundan maksat ise; işlerinin müş-

tereken ve ahenkli olarak yürümesi, aralarında 

farklı fikirler ortaya çıkmaması ve dolayısıyla ihti-

lafa düşülmemesidir.

Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Bir sefere üç 
kişi beraber çıkınca birini emir (başkan) yap-

sınlar.”5

Sonuç olarak, haram-helal sınırlarının aşılma-

dığı tatil faaliyetlerinin “mubah” olduğunu söyle-

mek mümkündür.

Allah’ın (c.c.) hakkını koruyan, bedenin hakkı-

nı koruyan, ailesinin hakkını koruyan, vakti israf 

etmeyen, hedef şaşırtmadan, tatilini, seyahati-

ni değerlendirenlere ne mutlu… Hayatının her 

anında Rabbinin rızasını gözeten ve kazanabi-

lenlere selam olsun… 

Dipnotlar
1. Buhârî, Edeb 12; Tirmizî, Birr, 49, (1980).

2. İnşirah Sûresi; 94/7-8.

3. İnşirah Sûresi; 94/7-8.

4. Ebû Dâvûd, Cihâd, 178.

5. Ebû Dâvûd, Cihâd, 87.

Bir yılımız nasıl geçmiş; ve-
rimli mi, verimsiz mi? Doğ-
ru mu, yanlış mı? Bir yıl 
boyunca, yaptıklarımızla, 
Allah’ın (c.c.) takdirini mi 
kazanmışız yoksa şeytanın 
mı?



Mayıs 2016 13

Dosya

Bir ormanda iki ormancı ağaç kesiyorlarmış. 
Birinci ormancı sabah erkenden kalkıyor, ağaç 
kesmeye başlıyor, bir ağacı kesip hemen diğe-
rine geçiyormuş. Gün boyunca, dinlenmek için 
ve öğle yemeği için kendine vakit ayırmıyormuş. 
Akşamları da ormancı arkadaşından birkaç saat 
sonra ağaç kesmeyi bırakıp evine daha geç gi-
diyormuş.  İkinci ormancı ise arada bir dinleni-
yor ve hava kararmaya başladığında evine dönü-
yormuş. Bir hafta boyunca kim daha fazla ağaç 
kesecek bakalım demişler, bu yoğunlukta çalış-
tıktan sonra ne kadar ağaç kestiklerini saymaya 
başlamışlar.

Sonuca baktıklarında; ikinci ormancının daha 
çok ağaç kesmiş olduğunu görmüşler. Kendisi-
nin daha fazla ağaç kestiğini sanan birinci or-
mancı çok şaşırmış.

– Bu nasıl olabilir? Ben daha çok çalıştım. 
Senden  daha erken  ağaç kesmeye başladım, 
senden  daha geç  evime döndüm. Ama sen 
daha fazla ağaç kestin. Bunu nasıl başardın, sır-
rın nedir? demiş

İkinci ormancı tebessümle yanıt vermiş:
–   Bir sırrım yok. Sen durup dinlenmeden 

çalışırken ben birkaç ağaç kestikten sonra hem 
dinleniyordum hem de  baltamı biliyordum. 
Keskin baltamla daha az çabayla, daha çok 
ağaç kestim.

Tatilin kelime anlamı “iş yapmaktan aciz du-
ruma düşmek, işsiz kalmak” tır.  A-te-le fiilinden 
türemiştir. Atıl ve tembellik kavramlarını da kap-

sayan “atalet”  kelimesi de bu kökten gelir. İşe ya-

ramayan ve bu yüzdende terkedilen nesnelere 

de “muattal” denir.

Sanayi İnkılabından sonra Batıdan ülkemize 

ihraç olmuş tatil olgusu içerik ve pratik anlam-

da masum bir kavram değildir. Popüler kültürün 

payandası olan tatil kavramı; ulaşım ve tekno-

lojinin gelişmesi ve insanların refah düzeyinin 

artmasıyla toplumumuzun her kesiminde yerini 

almıştır. 

Kapitalist çarkın bir sektörü olan tatil kavramı 

içinde günahı, israfı, hedonizmi, değer tanımaz-

lığı ve huzursuzluğu barındırır. İnsanların müsrif-

çe para harcadığı, hazlarını tatmin için her türlü 

günahı işlediği ve ahlakî değerlerin hiçe sayıldığı 

bir olgudur tatil.

Günümüzdeki tatil argümanlarına bakıldığın-

da; insanın kendine gelmek ve dinlenmek için  

gittiği tatil beldelerinden, kendinden geçerek geri 

döndüğü görülmektedir. Ruhen aradığı huzuru bir 

sürü muammaya döndürmektedir.  Denizi, kumu, 

Tatil 
Bileylenmektir

İlker ÜNAL

Kapitalist çarkın bir sektö-
rü olan tatil kavramı içinde 
günahı, israfı, hedonizmi, 
değer tanımazlığı ve huzur-
suzluğu barındırır.
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doğayı görmeye ve hissetmeye değil onu hazla-

rının tatmininde bir nesneye dönüştürmektedir.

Endüstri kültürünün tatil anlayışında; insanın 

ve tatilin diğer argümanları nesneleştirilmiştir. 

Nesneleşen insan edilgenleşmiştir. Tatilde geçir-

diği zaman diliminde kendisine biçilmiş duygu 

ve düşüncelerin esiri olmuştur.

Her insan stres yüklü bir çalışmanın, problem 

ve sıkıntı dolu bir hengamenin sonunda rahat-

lamak ve dinlenmek ister. Özellikle büyükşehir-

lerde yaşayan insanlar;  trafik, gürültü, ekonomik 

zorluklar, kapalı alanlar, yüksek ve nefes aldırmaz 

binalar, içinde sıkılmış apartman daireleri, kavga 

ve çatışma ortamları gibi ruhu bunaltıcı birçok 

şeyle her gün karşılaşmaktadırlar.

Gün içerisinde yorulan zihin akşam evinde 

dinlenmeye çekilir. Fakat birçoğumuz evimizde 

t.v. programlarının, internetin ve cep telefonla-

rının esiri olarak sanal bir rahatlama yaşarız. Bu 

rahatlama girişimleri bizi aslen kargaşaya sürük-

ler. Ertesi gün yorgun bir beden ve dinlenmemiş 

bir zihinle yaşamın zorluklarına geri dönüyoruz. 

Rutin dinlenmelerle ruhunu besleyemeyen kişi 

duygu-durum bozukluğu ve depresyona doğru 

yol alır.

Yaz mevsimi gelince birçoğumuz senenin 

birikmiş yorgunluğunu atmak ve dinlenip yeni-

lenmek adına şehrin dışındaki tatil beldelerine 

gitmek için planlar yaparız. 

Dinlenmek, stres atmak ve yeniden çalışma 

ortamlarımızda canlı ve diri olabilmek için insa-

nın gezmeye, eğlenmeye (meşru sınırlar içeri-

sinde) ihtiyacı vardır.

Müslüman bir zihin, hayatının her aşamasını 

yeryüzünde varoluş sebebine icra ettirmelidir. 

Dinlenmek, gezmek, eğlenmek insanı bileyle-

meli ve asıl amaca hizmet etmesi için bir araca 

dönüşmelidir.

Allah’ın (c.c.) yeryüzünde bizlere yüklemiş ol-

duğu görevleri yerine getirebilmemiz için yorgun 

olan beden ve zihnimizi dinlendirmeliyiz. İnsan 

bu eylemi kendi psikolojik ve ekonomik yapısına 

göre, meşru sınırları gözeterek yapmalıdır. Kimisi 

şehir turuyla, kimisi sıla-ı rahim yaparak, kimisi 

kitap okuyarak, kimisi çeşitli sohbet ortamlarında 

bulunarak, kimisi spor yaparak rahatlar.

Asıl mesele bu faaliyetlerin yeniden motive 

etmesi ve hayırlı işlerde daha azimli çalışabilecek 

ruhu kazandırmasıdır.

Dosya



Mayıs 2016 15

Yeryüzünü harikulade güzelliklerle donatan 

ve bunları kullarına musahhar kılan Rabbimize 

hamdolsun.  O, kullarına karşı sonsuz rahmet ve 

merhamet sahibidir. Kendisine kulluk edenlere 

de isyan edenlere de dünya nimetlerinden fay-

dalanma izni vererek merhametini göstermekte; 

böylece insanın kendine çekidüzen vermesine 

izin ve imkân tanımaktadır. O, yeryüzünün yara-

tılışındaki mükemmel ahengi, insanı büyüleyen 

nizamı ve insana verdiği imar kabiliyetini ayet-i 

kerimelerle geniş olarak açıklamıştır. Bu inzal 

edilen ayetler bizlerin dikkatini bir noktaya odak-

layarak tefekküre davet etmektedir. Yeryüzünün 

ölü bir toprak olarak görüldüğü mevsimden tek-

rar hayat bulduğu diriliş sürecini, içinde barın-

dırdığı nimetler ve güzellikler ile toprağın altının 

ve üstünün cazibesini, akıttığı nehirler, bitirdiği 

ağaçlar, binbir çeşit meyveler ve yeryüzünü süs-

lediği çiçekler, böcekler ve diğer nebatat ve hay-

vanat ile yüce kudretini insana anlatmaktadır.

Gökte ve yerde bir eksiklik, uyumsuzluk veya 

yanlışlık görmek için gözünü çevirenlerin göz-

leri, hiçbir şey bulamadan yorgun olarak geri 

dönecektir.1 Çünkü insan başını her çevirdiğinde 

ayrı bir güzellikle karşılaşmakta, O’nun kudreti 

karşısında aczini anlamakta; kulluktan başka bir 

çaresinin olmadığının idrakine varmaktadır. Ye-

ter ki kul selim bir kalp ile kevni (yaratılışla ilgili) 

ayetlere bakabilsin. Yaratılan muhteşem güzelliği 

hakkıyla temaşa edebilsin.

Dünya tatlı ve yeşildir.2 Dünya güzellikleri ile 

insanı cezbetmekte, insanı kendine hayran bı-

rakmaktadır. Ancak insan sadece resme vurulup 

ressamı düşünmediği/takdir etmediği, surete al-

danıp aşkın olanı göremediği sürece Rabbine asi 

olabilmektedir. Yaratılan her güzelliği tek boyutlu 

değerlendirme sığlığından arınabilme, eşyanın 

arkasındaki sırra vakıf olabilme ve Allah’ın (c.c.) 

yarattığı her varlığa attığı imzayı görebilme ka-

biliyetimiz geliştikçe; insan istikamet üzere bir 

Tarih ve Tabiatın
Dili

Yasin KAYIKÇI

Dosya
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gelecek inşa edecektir. Aksi takdirde eşyayı ya-

ratana değil, eşyaya tapınmaya devam edecektir.

Ancak insanın yeryüzüne hâkim olma isteği, 

kazanma hırsı ve tüketme hazzı karada ve deniz-

de fesadın başlamasına neden oldu.3 Dünyada 

mutluluğu elde edebilmenin yolunun ilahî niza-

ma boyun eğmekle ve kendini terbiye etmekle 

elde edilebileceğini unuttu insan. Bu unutkanlık 

ile içindeki vahşi arzuları dizginleyememesinin 

ve nefsî isteklerini terbiye edememesinin ihti-

raslarına kapılarak dünyanın ekolojik dengesini 

altüst edecek adımlar attı. 

Beton çağının insanları; topraktan, ağaçtan 

ve doğal güzelliklerden uzaklaştıkça birbirlerin-

den de uzaklaştılar. Çevrenin olabildiğine yapay-

laştırılması ilişkilerin de aynı oranda yapaylaş-

masına neden oldu. Her yeri betonlaştıran insan, 

içinde var olan doğala veya tabiata olan özlemi-

ni beton duvarları tabiatın renklerine boyayarak 

veya iğrenç bir yapaylıkla duvarları süsleyerek 

telafi etmeye çalışmakta; ancak bu çaba gerçe-

ğin kötü bir kopyası olmaktan öteye gidemediği 

için insanı tatmin etmemektedir. Artık güzellikler 

bir resmin içinde, bir videonun ardında bizden 

uzaklarda…

Tabiatı düşüncesizce tahrip etmekle birlikte 

insanın içinde büyük bir özlem büyümekte... Bu 

özlemle insan kendini bulabileceği mekânları, 

ortamları aramaya; içinde biriken toprağa/tabia

ta olan hasretini bir şekilde telafi etmeye çalış-

maktadır. İşte insan modern çalışma hayatının 

keşmekeşinden, bunaltıcı havasından sıyrıla-

rak belki de bir yıllık birikimini harcayarak ra-

hatlama ihtiyacı duyuyor. Eski Türkiye’deki uy-

gulama İslam’ın ruhuna uygun olarak gelişen 

bir durumdu. Bir işten başka bir işe yönelerek,4 

şehirde yaşayan insanlar yaz dönemlerinde/

izinlerinde köylerine dönmekte, bazen tarla-

da çalışarak toprağa hasretini gidermekte, ta-

biatın kokusu ile rahatlamaktaydılar. Yine sıla-i 

rahim dediğimiz ve son yıllarda gündemimiz-

den hızla uzaklaşan akrabalarını ziyaret ederek 

sorumluluklarını yerine getirmekteydiler. Şim-

dilerde ise şehrin beton binalarından yine ta-

til yerlerinin beton otellerine hapsoluyoruz…

Yeryüzünü Gezmek

İnsanın yaptığı yolculukların/seyahatlerin iki 

şekline değineceğiz. Doğal güzelliklere ve tarihi 

yerlere yapılan seyahatler…

Dünyada mutluluğu elde 
edebilmenin yolunun ilahî 
nizama boyun eğmekle ve 
kendini terbiye etmekle 
elde edilebileceğini unuttu 
insan.
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Rabbimizin yarattığı doğal güzellikler her dö-

nemin insanını kendine çekmiştir. Özellikle bu 

güzelliklere hâkim olabilmek için savaşlar bile ya-

pılagelmiştir. Tabiatın bu güzellikleri insanı mest 

ederek kendinden geçirmekte ve insanın vücut 

kimyasını bile değiştirerek mutluluk hormonları 

salgılamasına vesile olmaktadır. Yukarıda da de-

ğindiğimiz gibi insan yeryüzünün güzelliklerini 

hissetmek, onlara dokunmak, kokusunu içine 

çekmek, kulakları ile yaratılan güzelliklerin muh-

teşem müziğinin ritmine kendini vererek dinlen-

mek ister. Ruhunu dinginleştirerek rahatlaması, 

nefsin bu güzellikleri temaşa etmesi ve tefekküre 

imkân sağlaması ile dünyanın güzelliklerini gör-

me amaçlı gezilere İslam izin vermiştir. Hatta 

dengeyi sağlayacak şekildeki bu halin mendub 

olduğu da ifade edilmektedir. 

Özellikle son yıllarda bu tür geziler alabildi-

ğine arttı. Dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış 

olan doğal güzellikleri görmek için çeşitli gezi 

programları tertip edilmektedir.  İnsan bunları 

gördükten sonra “O halde Rabbinizin nimet-

lerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?”5 ayet-i 

kerimesine cinlerin dediği gibi “Biz Rabbimizin 

hiçbir nimetini yalanlamıyoruz” diye cevap ver-

mekten kendini alamamaktadır. 

Günlük yaşamın koşuşturması içinde tefek-

küre yeteri kadar zaman ayıramayan insan için 

bir imkândır bu geziler. Şehrin gürültüsü, kirliliği, 

hızlı ve telaşlı akışı içinde bir kelebeğin kanatla-

rındaki muhteşem sanatı, bir çiçeğin açmasını, 

kuşların, ağaçların ve suyun birlikte icra ettikleri, 

en güzel müziği ve bir arının şifa olan bal için 

çiçekleri dolaşmasını göremeyebiliyoruz. Ancak 

böylesi bir yolculuk sırasında bu güzelliklerin bü-

yüsüne kendimizi bırakarak tefekküre yönelebili-

yoruz. Her anı kıymetli bu tefekkür bizleri Rabbi-

mize yaklaştıracaktır. 

Müminin her amelinde itidalli olması gerekti-

ği gibi asli vazifelerini unutmadan, israfa kaçma-

dan, hak sahiplerinin hakkını ödedikten sonra bu 

nimetlerden faydalanmasını kim yasaklayabilir? 

Tarihi Yerler

“Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların 

kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız 

sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu 

tutulacak değilsiniz.”6 

Birçok insanın geçmiş milletlerin yaşadıkları 

yerleri ve onlardan kalan kalıntıları/arkeolojik bul-

guları görme isteği hep olagelmiş bir duygudur. 

İnsanlar özellikle üzerine ayak bastığı topraklar-

da yaşayan eski milletlerin ve devletlerin halle-

rine vakıf olmaya ve onlardan kalan izleri takip 

etmeye önem vermişlerdir. Bu genellikle yakın 

atalarından geride kalan eserleri görme, onlar-

dan kalan hatıralar konusundaki hassasiyetlerde 
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kendini göstermektedir. Kişinin yaşadığı toprak-

ların tarihine şahitlik eden bu eserleri incelemesi, 

bunlar üzerinden tefekkür etmesi Allah’ın (c.c.) 

bizlere önemli bir tavsiyesidir. 

“O şehrin kalıntıları hâlâ mevcut olan bir 

yol üstünde duruyor.”7 

Kimi zaman bu eserler yerin derinliklerinde, 

kimi zaman ise işlek yollar üzerinde her gün gör-

düğümüz kalıntılardır. Öğüt ve ibret almak için 

onlardan geriye kalan eserlerden yola çıkarak 

geçmişe yönelik yolculuklar yapmak, nasıl bir 

mekân ve dünya algıları olduğunu anlamak ve 

akıbetlerini öğrenmek gerekmektedir. 

Ad Kavmine gönderilen Hz. Hud (a.s.), onları 

uyarmak için Nuh Kavminden bahsetmesi aslın-

da peygamberlerine isyan ederek şirk dolu ha-

yatı sürdüren ve yeryüzünden silinen bir toplu-

ma dikkatleri çekmektedir. Yine Semud Milletine 

gönderilen Hz. Salih (a.s.) ise önceki ataları olan 

Ad Kavmine dikkatlerini çekerek peygamberle-

rini yalanlamaları sonucunda nasıl yok oldukla-

rını hatırlatmıştır. Böylece her gelen peygamber 

daha önce geçen peygamberlerden ve kavimle-

rinden bahsederek onları uyarmaktadır.

Eski milletlerin kalıntılarına yapılan bu vurgu(-

lar) zımnen bunları araştırmaya bir teşvik olarak 

kabul edilebilir. Yine öğüt ve ibret için onlardan 

kalan bilgi ve bulgulara Kur’an-ı Kerim’de yapılan 

vurgu da bunu destekler bir delildir. Mekkelilere 

özellikle ticaret yolları üzerindeki Semudlulardan 

ve Lut Kavminden bahsedildiğinde yalanlayabil-

melerine hiç imkân yoktu. Çünkü onların halleri-

ni hem sözlü gelenekteki anlatımlardan biliyorlar 

hem de ticaret güzergâhlarındaki kalıntılardan 

dolayı görüyorlardı. Yalanlayamadıkları bir ha-

kikat olarak karşılarında duran bir gün hepsinin 

öleceği gerçeği idi. Ancak bu ölüm bir azap ile 

mi gelecekti veya razı olunmuş bir halde iken mi 

onları bulacaktı?... Yine o kavimlerle ilgili haber-

lerde görülen sahip oldukları güç ve imkânlara 

yönelik vurgulardır. O ünlü milletlerden geriye 

kalan ise acıklı bir sonla dünyadan göçüp gitme-

leri idi. 

De ki: “Yeryüzünde gezin dolaşın da (pey-
gamberleri) yalanlayanların sonu nasıl olmuş 

bir görün.”8 

Bizimle Konuşan Eserler

Eski milletlerden miras kalan her şey bizimle 

konuşmaktadır. Kendi halini bizlere arz etmekte, 

kişiye üzerine bastığı toprakların hafızasını hatır-

latmaktadır. Yeter ki bizler konuşmasını bilelim 

onlarla. Geçmişte yaşayanlara dair çok kıymetli 

verilere ulaşmamıza neden olacaktır. Bu veriler 

birilerinin iman etmesine birilerinin de imanları-

nın güçlenmesine vesile olacaktır.

İnsanlık tarihini bazı zan ve tahminlerle vahyi 

reddederek anlamaya çalışan materyalist tarih 

anlayışına karşı Müslümanların bir duruşunun 

olması için muhatabının verilerini elde ettiği 

delillerle, onların da kabul edeceği yeni verilerle 

desteklemesi gerekmektedir. Yahudi ve Hıristi-

yan arkeologların kutsal kitaplarındaki anlatımın 

doğruluğu için arkeolojinin verilerini kullanma 

azmine rağmen İslam dünyası bu konuda ölüm 

sessizliği içinde kalmaya devam ediyor. Kur’an-ı 

Kişinin yaşadığı toprakla-
rın tarihine şahitlik eden bu 
eserleri incelemesi, bunlar 
üzerinden tefekkür etmesi 
Allah’ın (c.c.) bizlere önemli 
bir tavsiyesidir. 



Mayıs 2016 19

Dosya

Kerim’in haber verdiği kıssalardaki kavimler ge-

nel olarak Müslümanların hâkim oldukları coğ-

rafyalarda yaşadılar. Ancak bu kalıntıları ortaya 

çıkarma konusunda Müslümanlar tarafından 

ciddi bir azim bir türlü gösterilmedi.

Göbeklitepe, bu konuda son derece önem 

arz etmektedir. Büyük bir merakla incelenme-

seydi belki de Göbeklitepe bulunamayacaktı. 

İlk olarak bazı veriler elde edildiği 1960’lı yıllar-

da çok dikkat çekmedi. Ta ki 90’lı yıllara kadar... 

Bu bölgede -Şanlıurfa- yapılan kazılarda ortaya 

çıkarılan tapınaktaki ilk bulgular ateist tarih anla-

yışına ve modern tarih yazıcılığına darbe vurdu. 

Bu kazılarda elde edilen ilk sonuçlar insanlık tari-

hinin yeniden yazılacağı şeklinde olmuştur. Belki 

de bu alanda ve başka yerlerde yapılacak bu tür 

çalışmalar ile batının dayattığı tarih algısının kök-

süzlüğü ortaya çıkacaktır. 

Tarihî mekânları ziyaret etmek, gezmek ve 

onlarla konuşabilmek bizlere hem geçmişimizi 

bilmemize hem de geleceği sağlıklı inşa edebil-

memize imkân sağlayacaktır. Ayrıca bizlere, ya-

şadığımız toprakların hafızasına şahit olma im-

kânı sağlayacaktır.

Son olarak şunu belirtmeliyiz ki, tarihin farklı 

dönemlerinde yaşayan insan toplulukları kendi 

lehlerine veya aleyhlerine kazandıkları ameller 

ile dünyadan ayrıldılar. Bizlere düşen ise bunlara 

Rabbanî bir perspektiften değerlendirmektir. Ha-

masî duygularla veya düşmanca tavırlarla geç-

mişi okumanın kimseye bir faydası olmayacaktır. 

Çünkü insan için ancak kendi çalıştığı vardır.9 

Dipnotlar
1. Mülk Sûresi; 67/3-4.  

2. Müslîm, Zikir, 99/2742.

3. Rum Sûresi; 30/41.

4. İnşirah Sûresi; 94/7.

5. Rahman Sûresi; 55/16.

6. Bakara Sûresi; 2/134, 141.

7. Hicr Sûresi; 15/76.

8. En’âm Sûresi; 6/11.

9. Necm Sûresi; 53/39.
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Çocukluğumuzda tatil denilince cumarte-

si, pazar ve bayramları anlardık. Gençliğimizde 

okul ve iş hayatı münasebetiyle yaz tatilleri ve 

deniz aklımıza gelirdi. Aile olunca köy ziyareti ve 

yazlık konusu gündeme geldi. Her tatile gidişte 

daha çok sevinç ve rahatlama ile hazırlık yapılır; 

ama geriye yorgunluk, bol masraf ve zamanın 

ne kadar hızlı geçtiği düşüncesi elimizde kalırdı. 

Yine de birbirimize hava atmak, eğlenmek ve ra-

hatlamak adına yapılan bu çabalar hiç solmadan 

içimizde yeşerirdi.

İslamî bir bilinç elde ettikten sonra tatil yer-

lerinin cahiliyenin en yoğun yaşandığı yerler 

olduğunun farkına vardık ve çok üzüldük. Yüz-

mek, serinleyip rahatlamak ve eğlenmenin şuur 

altında; başkasına hava atmak, harama bakmak, 

çılgınca şeyler yapmak, heyecan aramak gibi 

nefsin türlü istekleri olduğunu anladık.

Bu dönemde yaşlı insanların, ailelerin, köye 

gidip tatillerini köyde geçirmeleri ise gereksiz, 

nostaljik ve sıkıcı bir tercih gibi görünürdü. An-

cak İslam’ın uzakta bulunan yakınları ziyaret et-

meyi bir ibadet olarak gördüğünü ve bunu sıla-i 

rahim olarak adlandırdığını sonradan öğrendik. 

Peygamber Efendimizin (s.a.v.), yapıldığı za-

man Müslümanların Cennet’e girmelerine se-

bep olacağını1 haber verdiği sıla-i rahimi büyük 

bir müjde olarak bulduk. Aynı zamanda “Akra-

balık bağlarını kesip koparan kimse Cennet’e gi-

remez.”2 Hadis-i Şerif’inin de akraba ziyaretinin 

önemini vurguladığına şahid olduk.

Ancak köyleri ziyaret veya tatil yerlerine git-

mek birbirlerinin alternatifi değil, birer ihtiyaçtır. 

Bu ihtiyaçları hem İslam’a uygun ve miktarınca 

hayata geçirmeli hem de aile hayatımızda ve 

toplumumuzda İslamî bir tatil kültürünün oluş-

turulmasına vesile kılmalıyız. Bundan dolayı yo-

ğun çalışma dönemlerinin ardından hayatımız-

da bir değişiklik, rahatlama ve dinlenme vesilesi 

olarak tatil beldelerine gitmeliyiz. Aynı zamanda 

gerek kültürümüzü hatırlamak; geldiğimiz yer-

leri, yöreleri, köyleri ziyaret edip akrabalarımızla 

zaman geçirmek, yardımlaşmak, sohbet etmek 

gerekse ziyaret ettiklerimizin dertleri ile dertleş-

mek gerekir. Böyle ziyaretler; ham maddî hem 

de manevî olarak birçok kazançlar elde etmemi-

ze vesile olacaktır.

Tatili Tebliğe 
Dönüştürmek

Garip SAĞLIK

Yoğun çalışma dönemleri-
nin ardından hayatımızda 
bir değişiklik, rahatlama ve 
dinlenme vesilesi olarak ta-
til beldelerine gitmeliyiz.
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Hatta bu seyahatleri bulunduğumuz mahal-

lelerde tanıdıklarımız ile planlı ve programlı yap-

mak suretiyle tebliğ çalışmasına dönüştürmek 

de mümkündür.

Nasıl ki Umre ya da Hac ibadeti için hicaz 

topraklarına giderken plan, program ve hazırlık 

yaparak bu ibadetten elde edeceğimiz hayrı en 

üst düzeye çıkarmak için gayret ediyorsak aynı 

şeyi tatil beldeleri ve sıla-i rahim ziyaretleri için 

de planlamalıyız.

Aynı köye ya da şehre gidecek olan mahal-

leliler, aynı tarihi belirleyip beraber gitmeleri ve 

orada birlikte hareket etmeleri durumunda el-

bette cemaatle namaz gibi olacaklardır. Yani bu 

seyahat 27 kat faydalı olacaktır.

Elbette kişisel ya da ailesel özel zaman dilim-

leri hesaplanacağı gibi toplu olarak da yapılacak 

faaliyetlerle gittiğimiz yerde yaşantımız ve söy-

lemlerimizle hayırlı bir etki bırakabiliriz.

Bir düşünün...

Dipnotlar
1. Halid bin Zeyd (Ebu Eyyûb el-Ensarî) (r.a.) rivayet edil-

diğine göre, bir adam Hz. Peygamber’e (s.a.v.) gelerek: 

“Ya Rasûlullah; beni Cennet’e sokacak bir ibadet söyler 

misiniz?” dedi. Rasûlullah şu cevabı verdi: “Allah’a ibadet 

eder ve O’na hiç bir şeyi ortak koşmazsın, namaz kılar, 

zekât verir ve sıla-i rahm edersin.” (Buhârî, Zekât, 1).

2. Buhârî, Edeb, 11.
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Zorlu bir eğitim-öğretim yılını geride  bırakan 

öğrenciler, bütün yılın stresini yaz tatilinde ata-

cak. Çocukların tatilini eğlenerek, dinlenerek ve 

enerji depolayarak hem psikolojik gelişimlerini 

hem de zihinsel gelişimlerini olumlu etkileye-

cek şekilde geçirmeleri çok önemli. Tatil aktivi-

telerinin de bu amaca hizmet etmesi gerekiyor. 

Yaz okulları çocukların okul döneminde aldıkları 

bilgiyi kullanabilme becerilerini geliştirir. Bu tür 

etkinlikler, çocuğu akranlarıyla sosyal iletişim ve 

etkileşim içerisinde hayata hazırlar.

Yaz Okulları Beceri ve Davranış Gelişi-

mi Eğitimi Verir!

Okul döneminde bilgiyle donanan öğrenci-

lerin; bilgiyi kullanabilme becerilerinin yanı sıra 

bedensel, ruhsal gelişimlerine yönelik faaliyetleri 

yaz döneminde de sürdürmeleri gerekir.

Yaz okulunda amaç, öğrencilerin yetenek-

lerini tam bir şekilde geliştirmek ve kendilerine 

yüksek düzeyde muhakeme gücü kazandırarak 

aktarılan bilgi ve becerilerin günlük hayatta tat-

bik etmelerini sağlamaktır. Yaz okulunda hedef; 

Çocukların ve Ailelerin 
Tatil Gözdesi
“Yaz Okulları”

Sos. Hizm. Uzm. Fatih KILIÇARSLAN

Çocuk Merkezli Kişiye Özel 
Programlar Hazırlanmalı!
Yaz okulu seçimi yapar-
ken aileler; dikkatli ve 
özenli yaklaşmalı özellik-
le çocuğun gelişimi, ilgi ve 
yetenekleri, eğitim müfre-
datının çocuğun yaşına uy-
gunluğunu gözden geçir-
meli ve yetkililerden konu 
ile ilgili gerekli bilgiyi alma-
lıdırlar. 

Dosya
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çocukların bilgiye kendi başlarına ulaşarak ve 

bunları kritik ederek kendi fikirlerini geliştirebil-

melerini, kendi algıladıklarını, hissettiklerini, ifa-

de edebilmelerini sağlamaktır. Bununla birlikte 

çocukların; spor, müzik ve sanat yeteneklerini 

çeşitlendirmek, pratik ve üretici düşünerek kendi 

başlarına hareket edebilmelerini geliştirebilmeyi 

ve  birlikte işbirliği içerisinde takım olabilmeyi 

sağlamaktır. Böylece çocuklarımızı bağımsız ve 

özgüven sahibi olarak geleceğe hazırlamak ol-

malıdır.

Çocuk Merkezli Kişiye Özel Program-

lar Hazırlanmalı!

Yaz okulu seçimi yaparken aileler; dikkatli ve 

özenli yaklaşmalı özellikle çocuğun gelişimi, ilgi 

ve yetenekleri, eğitim müfredatının çocuğun 

yaşına uygunluğunu gözden geçirmeli ve yet-

kililerden konu ile ilgili gerekli bilgiyi almalıdırlar. 

Ailelerin, çocukları için seçtikleri yaz okulu prog-

ramlarının; çocuğun bedensel ve ruhsal gelişi-

mine uygun olup olmadığını göz önüne alma-

ları gerekir. Eğitim programları; çocukların kişilik, 

ilgi, merak ve yetenekleri tespit edildikten sonra 

çocuğa uygun, kişiye özel eğitimci rehberliği ve 

danışmanlığında uygulanmalıdır. Yaz okulu faa-

liyetleri sonunda, çocuğun; kişilik, duygusal ve 

sosyal yönü gelişmiş; bağımsız düşünebilen ve 

hareket edebilen, öz güveni tam, ailesine ve top-

lumuna faydalı hizmet edebilme bilinci oluşmuş 

olarak hayata hazırlanması hedeflenmelidir.

Programlar; sanat, spor, geziler, el sanatları, 

kitap okuma ve çocukların manevî gelişimini 

sağlayacak dini bilgiler içermelidir.
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Çizgilerle Bu Ay
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Müslümanların direnişi bırakmadığı bir belde-

ye doğru yola çıkıyoruz. Öyle bir belde ki Müs-

lim’de geçen bir rivayete göre, Rasûlullah (s.a.v.): 

Ümmetimden bir grup sürekli hak üzere hareket 

edecek, düşmanlarına üstün geleceklerdir. Al-

lah’ın emri gelinceye kadar (onların bu cihadları 

devam edecek), kendilerine muhalefet edenlerin 

muhalefetleri onlara bir zarar vermez. “Onlar ne-

rededir ya Rasûlullah?” Diye soruldu. O da şöyle 

buyurdu: “Beyt-i Makdis’te ve Beyt-i Makdis’in 

çevresindeki bölgelerdedir.”  İşte bu grup insan-

lar günümüzde Filistin halkıdır.

Havaalanında uçağın saatini beklemekteyiz. 

Mübarek beldeye gitmeye az kaldı. 

Bir amcayla muhabbet ediyoruz. Bize: “Sizde 

mi Tel Aviv’e gidiyorsunuz?” dedi. Ben de: “Yok 

amca biz Filistin’e gidiyoruz.” dedim. Önemli bir 

detay olduğunu düşünüyorum. Ben istilacı ve 

zalim Yahudi devletini ziyaret etmiyorum. Ben 

etrafı mübarek ve bereketli kılınan Mescid-i Ak-

sa’nın bulunduğu Kudüs’e ve Filistin’e gidiyorum.

Ziyaretimizin ilk günü Yahudilerin Tel Aviv 

dediği, Müslümanların ise Yafa dedikleri kenti 

gezdik. Bu kadar rezalet bir şehir, bu kadar reza-

let bir toplum görmedim. Tel Aviv kelimesinin bir 

kaç manasından biri de; “uyumayan şehir”miş. 

Gerçekten de bu şehirde yaşayan Yahudi halk 

gece kulüpleri ve ahlakî durumlarıyla geceleri de 

uyumayan bir durumdadırlar.

İsrail ilk önce Yafa’da kuruluyor ve ilk Yahu-

diler buralara yerleşiyor. Zamanla Müslüman 

nüfusu planlı bir şekilde azaltılıyor. Osmanlı’dan 

Kudüs 
Seyahatim

Mustafa Arif UĞUR

Seyahatnâme
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kalma çok fazla tarihi mekân var; ancak bura-

lara sahip çıkacak Müslümanların olmayışı bu 

mekânları anlamsız kılıyor. 

Bu diyar-ı İslam’ın tam ortasında mübarek bir 

beldeye böyle iğrenç bir toplumun gelip böyle 

iğrenç bir kent inşa etmeleri beni çok duygulan-

dırdı. Bir Müslüman olarak çaresizliğime üzül-

düm. Kusursuz İslam’ın, kusuru büyük Müslü-

manları mıyız? diye düşündüm.

Yafa ve Tel Aviv aynı şehir demiştik. Lakin 

eski kentin yanına yeni kenti kurmuşlar. Bu ise 

iki medeniyet arasındaki farkı gözler önüne se-

riyor. İste bu iki medeniyetin tam ortasında II. 

Mahmut Külliyesi bulunmaktadır. Yafa’da II. Mah-

mut Külliyesi’nin Mescidi’nde akşam namazımızı 

eda ettik. Bu külliye, içerisinde; mescid, askeriye, 

mahkeme, kütüphane ve medreseyi barındırı-

yor. Ama ne yazık ki mahkemesi ve askeriyesi 

Yahudiler tarafından gasp edilmiş. Mükemmel 

bir mimariye sahip olan askeriyenin üstüne kat 

çıkmışlar ve yakında beş yıldızlı bir otel olacak-

mış burası. Ayrıca mescidin kıble kısmının altında 

yer alan ve caddeye bakan dükkânlar mescidin 

giderlerinin karşılanması için düşünülüp yapıl-

mış; ancak işgal ile beraber yapılış amacından 

sapmış. Son yıllarda ise içki mahzeni olarak bile 

kullanıldığı olmuş. Ecdadın bıraktığı mirasın bu-

gün bu hallerde oluşu yüreklerimizi parçaladı. 

Yafa’dan çıkıp otelimizde varmak için Kudüs’e 

hareket ettik. Gerçekten bereketli ve mübarek bir 

şehir... Mescid-i Aksa’nın surlarının dibinden geç-

mek bile bizi rahatlattı diyebilirim. Tel Aviv’in ko-

kuşmuşluğunu Kudüs silmiş oldu. Yafa’da Müslü-

man nüfusu yok denecek kadar az. Buna karşın 

Yahudilerin eziyet ve zulümlerine karşı hamd ol-

sun ki; Kudüs’te Müslüman nüfus kent genelinin 

%33’ü kadar ve geriye kalan halkın %1 Hıristiyan, 

%64 Yahudi. Mescid-i Aksa’nın yakınlarında ek-

seriyetle Müslüman mahalleleri var. Çünkü bura-

sı şehrin aslını oluşturmaktadır. Sonradan gelen 

Yahudi işgalciler yeni yerleşim yerleri ile şehrin 

etrafını kuşatmış durumdalar.

Ziyaretimizin ikinci günü sabahtan akşama 

kadar Eski Kudüs yani Mescid-i Aksa’yı gezdik. 

Beş vakit namazımızın hepsini mübarek Mes-

cid-i Aksa’nın içerisinde yer alan Kıble mesci-

dinde kıldık. Yanlış bilgiyi de düzeltmemizde 

fayda var. Mescidi Aksa bir bölgenin adıdır. Bu 

bölgenin etrafı surlarla çevrilidir. Surların iki tarafı 

Memlukler döneminde diğer iki tarafı da Kanu-

ni döneminde yaptırılmıştır. Bu bölgenin içinde; 

Kubbet’üs Sahra, Kıble Mescidi, Mervan Mescidi, 

Kadim Mescidi ve Burak Mescidi bulunmaktadır. 

Mescid-i Aksa’ya açılan tüm kapılarda Yahudi as-

kerleri durmaktadır. Düşünsenize; Rasûlullah’ın 

(s.a.v.) miraca yükseldiği, yeryüzünde yapılan 

ikinci mescid olan Mescid-i Aksa’ya Yahudi as-

kerleri müsaade etmezse giremiyorsunuz. 

Üç gece dört günlük gezimizde günde orta-

lama on altı kilometre yol yürüdük ve ortalama 

dört saat istirahat ettik. Buna karşın halen geze-

mediğimiz yerler ve halen duymadığımız bilgiler 

mevcut. Velhasıl anlatılan ve görülen her şeyi 

buraya yazmam imkânsız. Maksadımız da bu 

değil zaten. 

Kudüs’te Müslümanların yaşadıkları mahal-

lelere belediye bakmıyor. Sokaklarda koca koca 

konteynırlar çöplerle dolu. Bununla beraber Ya-

hudi mahalleleri Paris’e Londra’ya taş çıkartır. Ge-

Önemli bir detay olduğunu 
düşünüyorum. Ben istilacı 
ve zalim Yahudi devletini 
ziyaret etmiyorum. Ben et-
rafı mübarek ve bereketli 
kılınan Mescid-i Aksa’nın 
bulunduğu Kudüs’e ve Filis-
tin’e gidiyorum.
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nelde Yahudi evleri kiremit yani kahverengi olu-

yor. Müslüman evlerinin ise genelde çatıları yok. 

Bir gün inşallah Kudüs’e giderseniz dikkat edin 

kahverengi çatılı evlerin etrafında ya teller vardır 

ya da yüksekçe duvarlar. Düşünsenize ülkenin 

her yerine sahipsiniz. Sizin son model teknolojik 

silahlarınız bulunmakta. Ayrıca her köşe başında 

askerleriniz bulunmakta. Lakin hala korkuyorsu-

nuz. Elhamdülillah, “Sen ve Rabbin gidin, onlarla 

savaşın”  diyen ataları gibi korkmaya devam edi-

yorlar. 

Peki, bu tavuklardan bile korkan kavim nasıl 

oldu da Müslümanların kutsal bir beldesini gasp 

edip onlarca sene terör estirdi? Bunun altında 

300 senelik bir birikim yatmaktadır. Bu kavim 

her ne kadar korkak ve batıl bir inanca sahip olsa 

da, fennî ilimlerde çok ilerlemiş ve ticaretten iyi 

anlamaktadır. Ve bugün dünyadaki mega zengin 

ailelere bakarsanız ya Yahudi’dir ya da Yahudi 

sempatizanıdır. Velhasıl para gibi bir dertleri yok. 

Bir örnekle açıklayabiliriz. Yahudi devleti 

1900’lerden beri kutsal topraklarda ikamet ede-

bilecek Yahudileri teşvik etmekteler. Bu durum 

günümüzde de devam etmektedir. Bir Yahudi 

ailesi örneğin Avusturya’dan İsrail’e taşınmak is-

tese devlet bu aileye sıfır bir daire veriyor ve iş 

ayarlıyor. Ve başka maddi yardımlar da yapıyor. 

Maddi sıkıntısı olan hangi ülke bunu yapabilir? 

Normal bir devlet ekonomisi bunu kaldırabilir 

mi peki? İşte anlaşılacağı üzere bu devletin ar-

kasında çok büyük Yahudi aileler bulunmakta. 

Bu aileler de ticari başarıları ile bugün devletlerle 

yarışacak seviyede büyümüş bulunuyorlar.

Yahudilerin ‘ağlama duvarı’ dedikleri duvar 

Memluklerden kalma surun bir bölümüdür. Ya-

hudiler bu duvarın Süleyman Mabedi’nden ka-

lan son kalıntı olduğuna inanırlar. Daha doğrusu 

kendilerini inandırırlar. Bu surun diğer tarafı Mes-

cid-i Aksa’dır. Duvarın bir kısmının altında ise Bu-

rak Mescidi vardır. Peygamberimiz (s.a.v.) İsra’dan 

sonra buraya Burak’ını bağlamıştır. Bundan do-

layı biz surun bu bölümüne “Burak Duvarı” di-

yoruz ve demeliyiz de. Yahudilerin çarptırarak 

kullandığı İslami kültür ögelerini bizler Yahudile-

rin kullandığı şekilde değil Müslümanların bildiği 

şekilde kullanmalıyız.

Ebu Kutame isimli Mescid-i Aksa’da görev-

li hocamız Mescid-i Aksa’yı gezdirdiğinde bize, 

uzun ama bereketli ve faydalı bilgilerde paylaştı. 

Anlattıkları içerisinde şu da vardı; tembel bir ço-

cuk düşünün. Bu tembel çocuk yanındaki çalış-

kan çocuktan sınavda kopya ister. Kopya alırsa 

ne ala. Alamazsa kendisinin zayıf alacağı sınav-

dan arkadaşının geçmesini kendine yediremez 

ve onun sınav kâğıdını da yırtar atar. Anlaşılaca-

ğı üzere tembel çocuk Yahudilerdir. Yahudilerin 

bir kültürü ve bir medeniyetleri yoktur. Bundan 

dolayı ya kopya çekerler ya da çalışkan çocu-

ğun başarısına da engel olurlar, yok ederler. Bir 

kaç örnek verelim. Kanuni Kudüs’ün etrafına sur 

yaptırırken surlara aslan figürleri yaptırır. Halen 

de surlardadırlar. Yahudi devleti ise bu figürün 

aynısını kullanarak sanki kendileri oluşturmuşlar 

gibi kullanmaktadırlar. Kudüs Belediyesi’nin lo-

gosu işte bu aslandır. Hatta Yahudilerin belediye 

binalarının girişinde aynı aslanın bir heykeli bu-

lunmaktadır. 

Yahudi devleti 1900’lerden 
beri kutsal topraklarda ika-
met edebilecek Yahudileri 
teşvik etmekteler. Bu du-
rum günümüzde de devam 
etmektedir. Bir Yahudi aile-
si örneğin Avusturya’dan 
İsrail’e taşınmak istese dev-
let bu aileye sıfır bir daire 
veriyor ve iş ayarlıyor. 
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İşgalden sonra Yahudiler Kıble Mescidi’nde-

ki pek çok tarihi eseri gasp etmişler ve sanki bu 

eserler kendi inançlarının ve geleneklerinin birer 

argümanıymış gibi gösteriyorlar.

Filistinli bacılarımızın kıyafetlerini almışlar ve 

bu kıyafetleri göstererek; “Tevratta haber verilen 

kıyafetler bunlardır.” demişlerdir. Yani bu insanlar 

bir şeyler üretemiyorlar. Yemeklerine kadar her 

şeyleri Filistinli kardeşlerimizden çalmışlardır. Bu-

raya kadar anlattıklarımız çocuğun kopyalarıdır. 

Çalışkan öğrencinin kâğıdını yırtmasına da şöy-

le örnek verebiliriz; 1969’da Devis Ruhan isimli 

fanatik Yahudi Müslümanmış gibi iki ay boyun-

ca Kıble Mescidi’nde namazlara gidip gelmeye 

başladı. Her geldiği vakitte yanında biraz yanıcı 

madde getirmiş ve iki ayın sonunda bu yanı-

cı maddeleri mescidin değişik yerlerinde ateşe 

vermiş. Başta Selahaddin Eyyubi’ye nispet edilen 

ama aslında Nurettin Zengi’nin yaptırdığı harika 

minber olmak üzere pek çok tarihi eser bu yan-

gında yanmış. Yangın başladıktan sonra Mescid-i 

Aksa’ya girmek isteyen itfaiyeye, Yahudi askerleri 

izin vermedikleri gibi yangın esnasında Aksa’nın 

suları da kesilmiş. Mescidi yakan Denis Ruhan eli-

ni sallaya sallaya dışarı çıkıp uzaklaşmış ve daha 

sonra deli raporu aldığı için cezaya da çarptırıl-

mamış. Görüleceği gibi bu eylemi düzenleyen 

sadece bir adam değildir. Bunu düzenleyen Ya-

hudi devletidir. İşte bu tembel çocuğun yaptığı 

“yırtma” eyleminin bir parçasıdır. Çivi ve yapış-

tırıcı bulunmayan bu şaheser minber göz göre 

göre cayır cayır yanmıştır. Bu yangın sonucunda 

minberden geriye kalan birkaç parçacık Mescid-i 

Aksa’nın içindeki müzede sergilenmektedir.

Yahudiler, Mescid-i Aksa’nın bulunduğu yere 

Süleyman Mabedi’ni yapmak istiyorlar. Onlara 

göre bu mabedi Müslümanlar yıktı ve üzerine 

bugünkü mescidleri ve yapıları yaptılar. Ancak 

biz bilmekteyiz ki Süleyman Mescidi’ni yıkanlar 

Babilliler’dir. Hatta Babilliler mescidi yıkmakla 

kalmamışlar tüm taşlarını da Babil’e taşımışlardır. 

Süleyman Mescidi bugün Mescid-i Aksa dediği-

miz yerde bulunmaktaydı. Yahudiler bu gayele-

rini alenen göstermektedirler. Kudüs’te dünya-

nın en güzel ve en büyük Mescid-i Aksa maketi 

bulunmaktadır. Bu maketin yanında da Eski Ku-

düs’ün maketi vardır. İşte bu makette Mescid-i 

Aksa’nın bulunduğu yerde onların yapmayı ta-

savvur ettikleri Süleyman Mabedi bulunmakta-

dır. Hatta bu mabedin yapılması için gerekli tüm 

malzemeler şu an itibariyle, rehberimiz Mehmet 

Esmer’in ifadesiyle, hazır bulunmaktadır. Müslü-

manların tek bir gaflet anını beklemektedirler. İn-

şallah Müslümanlar buna müsaade etmeyecek-

tir. İnşallah Allah (c.c.) bu konuda Müslümanlara 

gafleti değil her an dinç ve hazır olmayı nasip 

edecektir. 

Son bir asırdır Filistinli kardeşlerimize karşı 

geliştirilen şöyle bir söylem dolaşmakta; “arazi-

lerini-evlerini satmasalardı Yahudi devleti ku-

rulmazdı.” Bunu diyen Müslüman kardeşlerimiz 

tüm sorumluluktan kurtulduklarını zannediyor-

lar. Kardeşlerinin derdini sahiplenmiyor, zulmün 

varlığını bile dillendirmiyorlar. Bu söylem yalan-

dır. Toprak satmak hadisesi, bir elin parmaklarını 

geçmez. Yani son asırda bir kaç kez Müslüman-

lar Yahudilere evlerini ya da arsalarını satmışlar-

dır. Bu Yahudilerin, Filistin halkının yalnız kalması 

için geliştirdikleri bir söylemdir. Filistin’de toprak-

larını satanlar genelde gayr-i müslimlerdir. Yani 

Filistin’deki Hıristiyanlar topraklarını Yahudilere 

satmıştır. Dürziler ve Nusayriler topraklarını Ya-

hudilere satmışlardır. Örneğin Zeytindağı’nda 

Mescid-i Aksa’yı tam tepeden gören bir ev bu-

lunmaktadır. Müslüman Mahallesi olmasına rağ-

men o evde Yahudi bayrağı asılıdır. Bu evi Müs-

lüman biri Yahudilere satmıştır. Yahudiler şu an 

oraya bir karakol kurmuşlar ve keskin nişancıla-

rıyla oraya mevzilenmişlerdir; Mescid-i Aksa’da 

olacak bir karışıklık durumunda Müslümanları 

daha rahat öldürebilmek için. Ve o evi, verilen 

fetvalara rağmen satan bu adam meyhaneden 
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çıktığı sırada Müslümanlar tarafından öldürül-

müştür. Velhasıl Müslümanlar bu konuda has-

sastırlar. Bunun aksini söyleyenler, zulüm gören 

Müslüman kardeşlerine ihanet etmiş olurlar.

Son gün El-Halil Şehri’ne gittik. Yoldayken 

utanç duvarını ve bu rezaleti görme imkânımız 

oldu. Halilurrahman Mescidi, El-Halil Şehri’nde 

yer almaktadır. Bu mescidin altında; Hz. İbrahim 

(a.s.), Hz. Sare (a.s.), Hz. İshak (a.s.), Hz. Yakup 

(a.s.) ve Hz. Yusuf’un (a.s.) kabirleri bulunmak-

tadır. El-Halil Şehri, Yahudilerin Kudüs’ten sonra 

tamamen Yahudileştirmek istedikleri ikinci şe-

hirdir. Bunun sebebi Yahudilerin, Halilurrahman 

Cami’sinin bulunduğu yeri kutsal kabul etmele-

ridir. 1994 yılının Ramazan ayında bir sabah na-

mazı vaktinde fanatik üç Yahudi mescide girerek 

namaz kılan Müslüman kardeşlerimize kurşun 

yağdırmışlardır. O sabah yirmi dokuz kardeşimiz 

şehid oldu. Aslında bu eylem, bireysel bir ey-

lem değildi. O günden sonra dokuz ay boyunca 

mescid ibadete kapandı. Ve dokuz ayın sonunda 

alınan kararla mescid bölündü ve %60’ı sinago-

ga çevrildi. Hz. İbrahim’in (a.s.) kabrinin yarısı, Hz. 

Sare’nin (a.s.) ve Hz. İshak’ın (a.s.) kabirleri mes-

cidde kaldı. Diğer kabirler ise sinagog tarafında 

kaldı. Bahsedilen katliam esnasında Müslüman-

lar bu fanatik Yahudi’nin üzerine atlamışlar ve 

onu oracıkta öldürmüşler. Yahudiler bu katilin 

anısına el-Halil’in Yahudi mahallesinde bir kabir 

yaptılar ve 25 Mayıs günü bu kabirde bayram 

yapmaktalar. Çünkü bu katil Yahudiler nezdinde 

kahraman durumundadır. Yine fark edeceksiniz 

ki bu eylemde bir kişinin planlayamayacağı bir 

eylemdir. Yani Yahudi devleti tarafından planlan-

mıştır.

Halilurrahman Mescidi’nin kapısında, 

x-ray’lerle Yahudi askerleri durmaktadır. Ve dün-

yanın hiçbir yerinde insanlar mabedlere x-ray-

lerden geçerek girmiyorlarken; Müslümanlar, 

Halilurrahman Mescidi’ne x-ray’lerden geçerek 

girmek zorunda kalıyorlar. Mescide girip Hz. İb-

rahim’in (a.s.) kabrinin yanına vardığınızda karşı 

taraftaki sinagogdan gelen sesleri duyacaksınız. 

Bu sesleri duyunca benim içim parçalanmış-

tı. Çünkü düşünün Hz. İbrahim’in (a.s.) kabri bir 

sinagog içerisinde bulunmakta. Yahudiler kendi 

Seyahatnâme
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bayramları olan Hanuka Bayramı’nda mescidi 

kapatıyorlar ve mescidin içerisinde içkili partiler 

yapıyorlar. 

El-Halil’den Yafa’ya, havalimanına giderken 

kontrol noktasından geçmek zorunda kaldık. 

Tüm kafileyi otobüsten indirdiler. İndirdikten son-

ra çantalarımızı almamızı ve x-ray’lerden geç-

memizi istediler. Yahudi askerlerinin yüzlerindeki 

korkuyu görmek bizleri mutlu etti. Ellerinde son 

model makineli tüfeklerle geziyor olsalar da ne 

otobüsümüze yaklaşabildiler ne de bizlerin ya-

kınına gelebildiler. Velhasıl Uçağa zaten geç kal-

mışız acelemiz var ve orada yaklaşık kırk beş da-

kika oyalandık. Biz bu kırk beş dakikadan dolayı 

çok sinirlendik; ancak bu hayırlı oldu. Çünkü bu 

durumu biz ömrümüzde bir defa yaşamış olduk. 

Hâlbuki Filistinli kardeşlerimiz bu eziyetleri her 

zaman yaşıyorlar. Yahudilerin zulmünü gördük 

ve Müslümanları bezdirip yurtlarını terk etmeleri 

için nasıl uğraştıklarını da görmüş olduk.

Peki, sonuç olarak ne yapmak lazım? Özelde 

Kudüs’ü ziyaret etmek gerekiyor. Resmi olarak 

biz oraya gidersek İsrail’i tanımış olacağız; ancak 

Filistinli kardeşlerimizi de yalnız bırakmamış ola-

cağız. Filistinli kardeşlerimize evvela motivasyon 

olacağız sonra da onlara maddî anlamda destek 

vermiş olacağız. Kardeşlerimiz her gün baskı ve 

zulüm görüyorlar ve onları ziyarete gelen her 

Müslümana hayranlıkla ve minnetle bakıyorlar. 

Özellikle de Osmanlı torunu olan bizleri daha bir 

sıcak karşılıyorlar. Oradaki kardeşlerimiz sadece 

ticaretle, esnaflıkla para kazanabiliyorlar. Devlet 

dairelerinde vs. çalışamıyorlar. Ancak bizim ora-

lara gidip o kardeşlerimizin ticaretlerine biraz da 

olsa katkıda bulunmamız gerekiyor.

Filistin bizler için bugün sadece sloganlarda 

ve sözlerde kalmış durumda. Bunu değiştirme-

liyiz. Farkındalık da ancak oradaki kardeşlerimizi 

ziyaret etmekle gerçekleşebilir. Sadece düzen-

lenen mitinglere katılmakla, Filistin’den bah-

setmekle, dinlediğimiz Filistin temalı ezgilerle 

olmaz. Ben şahsım adına Filistin’de geçen dört 

günden çok istifade ettim. İstiyorum ki tüm kar-

deşlerimiz oraya gidip bir şeylere tanıklık etsinler. 

Buraya geldiklerinde ise davalarına sımsıkı sarıl-

sınlar.

Rivayet edilir ki; Selahaddin Eyyubi, Kudüs’ü 

fethetmeden önce Müslümanların sabah na-

mazında cemaate katılımını kontrol edermiş ve 

mescidlerin dolmadığını görünce Kudüs’ün fethi 

için beklemek gerektiğini düşünürmüş. Zaman 

geçtikçe sabah namazının cemaati çoğalmış 

ve mescidler dolmaya başlamış. Bunun üzerine 

Selahaddin Kudüs seferine çıkmış ve Kudüs’ü 

fethetmiştir. Bizler de bugün sabah namazların-

da mescidleri dolduramıyorsak; “özgür Mescid-i 

Aksa” sloganlarımız ve hayallerimiz boşunadır. 

Allah (c.c.), Kudüs semalarında özgürce uçan 

kuşlar gibi sokaklarında da özgürce dolaşan 

Müslüman kardeşlerimizi görmeyi bizlere nasip 

etsin. Âmin.

Dipnotlar
1.  Abdullah Zubeyr, Gerçeğin Aynasında Filistin, Çözüm 

Yayınları, s. 71.

2.  Maide Sûresi; 5/24.

Halilurrahman Mescidi’nin 
kapısında, x-ray’lerle Ya-
hudi askerleri durmakta-
dır. Ve dünyanın hiçbir ye-
rinde insanlar mabedlere 
x-raylerden geçerek girmi-
yorlarken; Müslümanlar, 
Halilurrahman Mescidi’ne 
x-ray’lerden geçerek gir-
mek zorunda kalıyorlar. 
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Aile hanemiz olan evimizde, faaliyetlerine 

katılıp aidiyet duygumuz olan dernek/vakıf gibi 

ya da cemiyet/cemaat gibi sivil toplum kuruluş-

larında Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili kitaplar 

okunmuyor, araştırmalar yapılmıyor, seminerler/

ders halkaları oluşturulmuyor, seyahat program-

ları/organizasyonları düzenlenmiyor ise; Mes-

cid-i Aksa’nın sizdeki karşılığı ne yazık ki Mes-

cid-i Aksa’nın kelime anlamı gibidir… Yani; “Uzak 

Mescid”

Abdülhamid Han, tahttan indirilip Osmanlı 

çökertilince Fransızlar Suriye’yi işgal ederler ve 

komutanları Henri, Selahaddin Eyyubi’nin kabri 

başına gelerek şöyle seslenir: “Selahaddin, biz 

geri geldik!”

İngilizler de Filistin ve Irak’ı işgal ederler. Ko-

mutanları Allenby, Kudüs’e girince: “işte bugün 

Haçlı savaşları sona ermiş ve amacına ulaşmış-

tır” der.

Tarihin, özellikle de Ümmet tarihinin her dö-

nemi Kudüs’ün etrafında döndüğünü hatırlat-

makta yarar var. Ümmet, kendi içindeki birliktelik 

sınavını hep Kudüs etrafında vermiştir. Yakınlaş-

mışız veya uzaklaşmışız. Uzak Mescid, yakını-

mızda olunca Ümmet birlikteliğini tesis etmişiz 

ya da tesis edebilmek için bir enerji kaynağımız 

olmuş. Veya tersi…!

Mescid-i Aksa
Bizim Neyimizdir?

Eyüp GÜZEL

Bir sefer dahi olsa mutlaka 
Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı 
ziyaret etmeyi programı-
mız arasına ve gündemimi-
ze alsak mı?

Tefekkür
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Geçmişin değerlendirmesinden bir paragraf-

lık sıyrılarak şunu söylemek istiyorum… İmkânı 

olup defalarca Umre’ye gidenlerin Allah (c.c.) 

yolculuğunu, ibadetlerini ve dualarını kabul et-

sin. Fakat naçizane bir tavsiye: “Bir sefer dahi olsa 

mutlaka Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı ziyaret et-

meyi programımız arasına ve gündemimize al-

sak mı? Çünkü Hz. Peygamber’in (s.a.v.): “Gidin”  

diye tavsiye ettiği ve ibadet maksadıyla ziyaret 

edilecek üç mescidden birisi de Mescid-i Ak-

sa’dır. Kudüs, bireysel ibadet ve sevabın da öte-

sinde bir Ümmet meselesidir.

Hz. Ömer (r.a.), İslam ordularını Kudüs üzeri-

ne gönderdiğinde Asr-ı Saadet’ten sonra İslam 

tarihine Kudüs’ün ilk fatihi olarak geçti. Farklı din-

lere mensup olan Kudüs halkıyla fetihten sonra 

“Ömer emanı” diye bilinen bir ahitname vermiş-

ti Devlet Başkanı Ömer bin Hattab (r.a.). Verilen 

eman ise: “Cizye karşılığında Kudüs halkının 

can, mal ve ibadethanelerine dokunulmayacak, 

inançlarında ve ibadetlerinde özgür olacaklar. 

Kudüs’ü terk etmek isteyenlere gidecekleri yere 

kadar mal ve can emniyeti sağlanacak.” şeklinde 

maddeler içermekteydi.

637 yılında (Hicretin 16. yılı) Hz. Ömer (r.a.) ta-

rafından fethedilen Kudüs’te Mescid-i Aksa alanı 

içerisinde altın sarısı kubbesiyle bugün fotoğraf-

larda bolca gördüğümüz “Ömer Mescidi” yapıldı. 

Yani, yıllardır kartpostallarda, gazete ve dergilerde 

“Mescid-i Aksa diye gösterilen Sarı Kubbeli yer”, 

Mescid-i Aksa’nın kendisi değil, Mescid-i Aksa 

alanı içerisinde bulunan Mescid’ül Ömer’dir. Di-

ğer bilinen adı ise; Kubbetü’s Sahra’dır.

Kubbet’üs Sahra’nın inşasında bir nezaket ve 

yüksek düzeyde duygusal bir hatıra bulunuyor. 

Emevî Halifelerinden Abdulmelik bin Mervan, 

Kubbet’üs Sahra’yı inşa ettirmeye karar verdi ve 

Filistinli iki meşhur mühendisi görevlendirdi. Bu 

mescid, altı yılda tamamlandı ve inşaat için ay-

rılan paradan yüz bin dinar para arttı. Halife, o 

parayı mühendislere ödül olarak verilmesini em-

retti fakat Filistinli mühendisler paranın istemedi. 

Bunun üzerine Halife, altın paraların eritilip Kub-

be’nin kaplanmasını emretti ve öyle yapıldı.

Tefekkür
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Tefekkür

Kudüs ve Mescid-i Aksa denilince bahset-

meden geçilemeyecek olan zekâsı, ilmî, adaleti, 

cesareti ve nezaketiyle bilinmekte olan büyük 

Komutan Selahaddin Eyyubi’dir. Kudüs’ün fet-

hi ve Ümmet-i Muhammed’in birlikteliğini tesis 

edebilmek için her şeyden önce kendi ömrünü 

fethetmiş bir fatihtir. Arap, Kürt ve Türklerden 

kurduğu ordularla Ümmet birlikteliğini tesis et-

miş ve Ümmetin vazgeçilmezi olan Kudüs üze-

rine yürümüştü. Selahaddin Eyyubi, Kudüs’ü fet-

hettiğinde ise uyguladığı tüm imar ve güvenlik 

politikalarıyla tarih sayfalarına “adalet, hikmet ve 

merhamet” kavramları altın harflerle yazılmıştı.

Peki, Haçlı dünyası ile Yahudi dünyası için 

aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Selahaddin Eyyu-

bi’nin adalet, hikmet ve merhametle fethetti-

ği Kudüs’ün gerçek sahipleri olmayan Frenkler 

(Haçlılar) Kudüs’ü işgal ettikleri 1099 yılında tarih 

sayfalarını utandırdılar. I. Haçlı seferinde Kudüs’e 

yapılan saldırıda yetmiş bin Müslüman kadın-er-

kek, genç-yaşlı ve çocuk demeden katledildi. 

Tarih 15 Temmuz 1099’u gösterdiğinde bir grup 

Müslüman, Mescid-i Aksa’nın mihrabına sığınıp 

üç gün boyunca Frenklere direndi ve sonunda 

onlar da şehadete erdiler.

 Ve tekrar günümüze gelip şu hatırlatmalara 

kulak verelim; çocuklarınıza Kudüs’ü ve Mescid-i 

Aksa’yı anlatmıyorsanız, sosyal medya ağları-

nızda Kudüs’e dair paylaşımlarınız yer almıyorsa 

tekrarlamak gerekiyor ki Mescid-i Aksa’nın anla-

mı “uzak mescid” şeklindedir. Mescid-i Aksa’nın 

ve Kudüs’ün bizdeki duygusal karşılığı tıpkı “söz-

lük anlamı gibi” olmamalı. Olursa vebali vardır. 

Mescid-i Aksa’yı sadece İsrail’in saldırılarında 

gündemimize almamalıyız.

İstanbul’da düzenlenen bir programa davetli 

olarak katılan Mescid-i Aksa’nın Güvenlik Amiri 

Ebu Kuteybe demişti ki: “Ne olursa olsun Mes-

cid-i Aksa ile ilgili sıralayacağım beş cümleyi asla 

unutmayın ve unutturmayın.” Mescid-i Aksa ile 

ilgili unutmamamızı tavsiye ettiği o beş cümleyi 

unutmamak ve unutturmamak maksadıyla pay-

laşıyorum:

1. Hz. Âdem’den (a.s.) bu yana inananlar Mes-

cid-i Aksa’ya gitmeye başladılar.

2. Mescid-i Aksa’nın her santiminde mutlaka 

bir peygamber secde etmiştir.

3. Mescid-i Aksa’nın her santiminde sahabe-i 

kiramın gözyaşları bulunuyor.

4. Her santiminde şehid kanları var.

5. Bir anne mutlaka başaracak ve çocuğunu; 

“Kudüs’ün fatihi sen olacaksın” diye yetiştirecek-

tir, inşaallah.

Çocuklarınıza Kudüs’ü ve 
Mescid-i Aksa’yı anlatmı-
yorsanız, sosyal medya ağ-
larınızda Kudüs’e dair pay-
laşımlarınız yer almıyorsa 
tekrarlamak gerekiyor ki 
Mescid-i Aksa’nın anlamı 
“uzak mescid” şeklindedir. 
Mescid-i Aksa’nın ve Ku-
düs’ün bizdeki duygusal 
karşılığı tıpkı “sözlük anla-
mı gibi” olmamalı.
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Röportaj

Vavelif Dergisi: Hoşgeldiniz. Kendinizi kısa-

ca tanıtır mısınız?

Fadi Zatari:  Hoşbulduk. Ben Fadi Zatari, Fi-

listin El-Halil Şehri’nde doğdum. Kudüs Üni-

versitesinde Siyaset Bilimi Bölümünü bitirdim 

sonra Birzeit Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler 

Bölümünde Yüksek Lisasn yaptım. Daha son-

ra Frankfurt (Almanya) Goethe Üniversitesi’nde 

ikinci defa Siyaset Teorisi üzerinden Yüksek Lisan 

yaptım. 2013 yılında Türkiye’ye geldim ve Fatih 

Sultan Mehmet Üniversitesi Medeniyet İttifakı 

Enstitüsü’nde doktoraya başladım. Doktora çalış-

mamı büyük İslam düşünürü Maverdi’nin “İslam 

Siyaset Teorisi” üzerinde yapmaktayım.

Turgut Alp Boyraz: Hoşbulduk. Marmara İle-

tişim Fakültesi mezunuyum. İki yıldır Kudüs’te 

Anadolu Ajansı’nda çalışıyorum. Daha önce de 

Milat Gazetesi’nde çalıştım. 

Vavelif Dergisi: Kısaca Kudüs’te ve Filis-

tin’de bugüne kadar neler oldu. Yani İsrail iş-

galiyle beraber neler oldu. Batı Şeria var, Doğu 

Kudüs var, Gazze var ve bir de 1948 sınırları 

içerisindeki İsrail var. Bunları kısaca değerlen-

direbilir miyiz?

Fadi: Dört yüz yıl Osmanlı Devleti, Filistin’e 

hâkim olarak kaldı. Osmanlı Devleti’nin 1917 ta-

rihinde bu topraklardan çekilmesi üzerine Filistin 

İngiliz mandasına girdi. 1948 tarihine gelindiğin-

de İngiltere bu topraklardan çekildi ve aynı tarih-

te burada İsrail Devleti kuruldu. İsrail önce Filis-

tin’i işgal etti. Bu arada Batı Şeria ve Kudüs’ün bir 

bölümü Ürdün’e ait topraklardı ve Gazze Mısır’a 

aitti. 1967 tarihinde İsrail-Arap savaşları yapılıyor 

ve İsrail bütün Filistin topraklarını işgal ediyor; 

bununla beraber Ürdün’den Batı Şeria, Mısır’dan 

Gazze ve Suriye’den de Golon Tepeleri alınıyor. 

Yanı aslında sadece Filistin toprakları değil diğer 

devletlerin toprakları da böylece işgal edilmiş 

olunuyor. İsrail işgaliyle beraber birçok Filistinli 

sürgün ve mülteci konumuna düşüyor; bunlar 

Arap ülkelerinde ve yabancı ülkelerde bulun-

maktadırlar. 

Turgut Alp: İsrail 1948’de kuruldu. 1967’de 

Arap ülkeleriyle yaptığı savaş sonucunda bugün 

işgali altında bulunan diğer toprakları da işgal etti. 

1972 tarihinde Mısır’a ait Sina Bölgesi’nden çekil-

di; ancak şu an diğer işgal ettiği Batı Şeria, Ku-

düs ve Golan Tepeleri gibi toprakları işgal altında 

tutmaya devam ediyor. İkinci İntifada’dan (2000 

yılından) sonra ise İsrail, duvarlar inşa etmeye 

başladı. Bu duvar inşalarından önce Gazzeliler 

ve diğer Filistinliler Kudüs’e gelebiliyorlardı. Yine 

bu duvar inşasından önce Batı Şerialılar Kudüs’ü 

ziyaret edebiliyorlardı. Yani bu tarihe kadar Filis-

tinliler için seyahat özgürlüğü vardı ve Kudüs’e 

gidebiliyorlardı. Kudüs o bölgenin kadim ve mu-

kaddes bir beldesidir ve insanlar özellikle Cuma 

Kudüs
Üzerine

Röportaj: Vavelif Dergisi



Mayıs 2016 35

günleri Gazze’den, Batı Şeria’dan ve diğer bölge-

lerden Kudüs’e geliyorlardı. Şaron 2000’den son-

ra bu duvarları ördürerek seyahat özgürlüğüne 

de engel oldu. 

Vavelif Dergisi: Bu duvar inşaları ve duvar 

örme olayı nasıl yapılmaktadır. Kısaca bahse-

der misiniz?

Turgut Alp: Mesela şurası Batı Şeria (hari-

tadan gösteriyor) ve bu şehrin etrafı tamamen 

duvarlarla örülüyor. Tabi bu duvarların tamamı 

bitmemiş. Duvarlar sekiz metre yüksekliğinde, 

önemli yerlerde elektrik veriliyor ve kameralarla 

kontrol ediliyor. Şehre askeri noktalardan girilip 

çıkılabiliyor. Bununla beraber Batı Şeria halkı bu 

şehrin dışına çıkamıyor. 

Fadi: Mesela Batı Şeria’da beş yüzden fazla 

kontrol noktası var. Bunlar sadece şehrin girişle-

rinde değil, şehrin içindeki yollarda da bu kontrol 

noktaları var. 

Vavelif Dergisi: Batı Şeria dediğimiz yer 

hangi şehirleri içerisinde barındırmaktadır?

Turgut Alp: Batı Şeria’da sekiz şehir var; Ra-

mallah, Nablus, El-Halil, Beytlaham, Cenin, Tul-

kerm, Kalkiliya ve Eriha. Kudüs, Batı Şeria’ya dâhil 

değil ve buranın dışında yer almaktadır. İsrail, bu 

şehirlerin tamamını duvarlarla çevirmiş durum-

da ve buradaki insanların Kudüs’e girmesini en-

gellemektedir. Zaman zaman Ramazanlarda 45 

yaş üstü olanların Kudüs’e girmelerine izin veril-

diği oluyor.

Vavelif Dergisi: Batı Şeria yerleşimcilerinin 

durumu hakkında ne diyebiliriz?

Turgut Alp: 1967 sınırlarını dünya işgal sayı-

yor. 1948 sınırlarını işgal saymıyor. Yani dünya İs-

rail’in 1967’den sonra işgal ettiği yerleri işgal edil-

miş yer olarak görüyor. 1967 sınırları ise; Doğu 

Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’yi içine almaktadır. 

İsrail 2003’te Gazze’den çekildi; ancak 2006’da 

Röportaj
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Röportaj

Hamas’ın burayı ele geçirmesiyle beraber 

burayı ablukaya almaya başladı. Bununla beraber 

Batı Şeria’da duvarla çevrili bölgede tahminen beş 

yüz bin Yahudi yerleşimci var. Doğu Kudüs’te de 

iki bin Yahudi var. Ancak bu Yahudilere ait özel 

yollar var ve bunlar istedikleri gibi şehre girip çı-

kabiliyorlar. Batı Şeria’daki Filistinlilerin sayısı iki 

milyon beş yüz bindir. Doğu Kudüs’te ise beş 

yüz bin Filistinli var. Gazze’de iki milyon Filistin-

li var. 1.5-2 milyon da İsrail vatandaşı olan Arap 

yani Filistinli var. 

Fadi: İnşa edilen duvarlar hakkındaki en 

önemli nokta şudur; İsrail sözde bu duvarları gü-

venlik için yapmaktadır; ancak bu büyük bir ba-

hanedir. Çünkü bu duvarlarla çevrili bölgelerde 

Filistinliler ve Yahudiler beraber yaşamaktadırlar. 

Peki, neyin güvenliği sağlanmaya çalışılıyor. Eğer 

Yahudilerin güvenliğini sağlamak istiyorlarsa ne-

den Yahudi yerleşimcileri bu bölgelere gönderi-

yorlar.

Turgut Alp: Aslında bu duvarlarla amaçlanan, 

Kudüs’ü izole etmek ve Filistinlilerden arındır-

maktır. Batı Şeria’da Oslo Antlaşması süreci baş-

ladı. Bu süreçle beraber de FKÖ’nün yönetime 

gelmesi söz konusudur. Bu tarihten sonra FKÖ, 

İsrail’i tanımaya başladı. Arafat; şiddeti lanetledi-

ğini söylemeye başladı ve böylece barış süreci 

başladı. Bununla beraber İsrail ile FKÖ arasında 

güvenlik işbirliği koordinasyonu anlaşması ya-

pıldı. Bu anlaşmaya uygun olarak FKÖ yönetimi; 

İsrail ile güvenlik, istihbarat ve işbirliği yapıyor ve 

yapmak zorunda kalıyor. Bu anlaşmaya uygun 

olarak FKÖ gerekli istihbarat ve yardımı İsrail’e 

veriyor. Gerektiğinde; Hamas, İslami Cihad veya 

diğer insanları “terörist” diye İsrail’e teslim ede-

biliyor. 

Fadi: Hatta bu yeni İntifada’dan (Üçüncü İn-

tifada) önce Filistin Hükümeti (FKÖ), İsrail’e karşı 

yapılacak 200 operasyonu engellediğini söyledi. 

Bu durum karşısında biz Filistinliler olarak şunu 

soruyoruz. İsrail bize saldırıyor ve Filistin Hükü-

meti (FKÖ) bizi koruyamıyor ama İsrail’in güven-

liği için iyi çalışıyor. Yani El-Fetih Hükümeti bizim 

için çalışmıyor, İsrail için çalışıyor. 

Turgut Alp: El-Fetih (Filistin) Hükümetinin 

yolsuzluğu var, bıkkın durumdalar tabi; bununla 

beraber bu grup içerisinde de İsrail’e karşı mü-

cadele edenler de var. Bu arada Hamas’ı ayrıca 

konuşabiliriz; ama El-Fetih (Filistin) Hükümeti 

için gelen birçok yardımı dağıtmadıkları yönün-

de bir suçlama da var. Bunlar arasında akrabacı-

lık, hemşericilik ve kayırma çok var. Bir de İsrail 

insanları kendisine işbirlikçi yapmak konusunda 

çok yetenekli bir devlet. Bunun için gayr-ı ahla-

ki yöntemler de kullanabiliyor veya bazı zaafları 

olan gönüllü insanlar da bulabiliyor işbirliği için. 

El-Fetih’in de Mossad’a benzeyen bir iç istihbaratı 

var. Bu istihbarat, işlerinde çok iyidir. Bu istihbarat 

örgütü para, makam, zaaf ve benzeri yöntemler 

kullanarak seni kendisiyle işbirlikçi yapmaya ça-

lışıyor. Hamas ise Batı Şeria’da yer altına çekilmiş 

durumda. Aslında Hamas halk nezdinde güçlü 

ama kendisine nefes aldırmamaya çalışıyorlar. 

Fadi: Bu baskı ve istihbarat ağından dolayı 

yeni İntifada da (Üçüncü İntifada) şekil değiştir-

miş durumda. Artık intifada da eylem yapan Fi-

listinliler herhangi bir grup ile bağlantılı değiller. 

Yani bireysel eylemler söz konusu. 

Turgut Alp: Evet, bu eylemler bireysel ey-

lemler şeklinde devam ediyor. Bu eylemlere 

Duvarlar sekiz metre yük-
sekliğinde, önemli yerler-
de elektrik veriliyor ve ka-
meralarla kontrol ediliyor. 
Şehre askeri noktalardan 
girilip çıkılabiliyor. Bununla 
beraber Batı Şeria halkı bu 
şehrin dışına çıkamıyor. 
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“Yalnız Kurt Eylemleri” denilmektedir. Bu eylemi 

yapanlar, televizyonda, medyada veya herhangi 

bir şekilde zulüm görüyorlar ve bu zulme kar-

şı eylem yapmaya karar veriyorlar. Herhangi bir 

örgüt veya grupla bağlantıları da söz konusu de-

ğil. Bu eylemlerin karar ve yapılma süreci birey-

sellik üzerine kurulduğu için İsrail istihbaratı bu 

eylemleri durduramıyor. Yani bu eylemi yapan 

Hamas’ın hücre evleri olsa veya başka grupların 

eylemleri olsa bunun istihbaratını çözmesi daha 

kolay oluyor ve genelde de istihbarat bu eylemi 

çözüyordu. Ama “Yalnız Kurt Eylemleri”ni çöze-

miyor. Yani aslında eylemler sadece İsrail’e karşı 

yapılmıyor Filistin Hükümetinin başarısızlıklarına 

karşı da yapılmış oluyor. 

Vavelif Dergisi: Bireysel eylemlerde örgütlü 

mü acaba?

Turgut Alp: Bireysel eylemler örgütlü değil 

genelde; bununla beraber örgütlü eylemler de 

var. 

Fadi: Bu intifada çok uzun sürecek; çün-

kü Filistin’de yaşayan bir Filistinli şunu görüyor; 

durumlar çok kötü, özgürlük yok, işgal devam 

ediyor, Filistin yönetimi çok zayıf, İsrail askerleri 

her yeri ele geçirmiş durumda, üniversitede eği-

tim almak çok zor, çalışmak çok zor ve benzeri 

birçok problem var. Bununla beraber her geçen 

gün biraz daha toprak kaybediliyor. Bütün bu 

olumsuzluklar insanları eylem yapmaya teşvik 

ediyor. Bu Filistinlilerin bireysel eylem kararı al-

malarına etki ediyor. Birinci ve İkinci İntifada’dan 

farklı bir durum vardı. Eğer eylemler örgütlü ol-

saydı; eylemin sonucunda birden fazla kişi İsrail 

tarafından gözaltına alınacak ve bütün grup çö-

kertilecekti; ancak şimdi sadece eylemi yapan 

kişi imha edilebiliyor. Bundan dolayı yeni İntifa-

da (Üçüncü İntifada) çok farklı bir şekilde devam 

ediyor.

Turgut Alp: Aslında Oslo Antlaşması’nın ku-

ralına göre bir çözüm bulunana kadar Batı Şe-

ria’daki mevcut yerleşim yerleri artırılmayacaktı 

ve sahadaki gerçeklik değiştirilmeyecekti. Yani 

iki yüz bin Yahudi varsa sayıları değişmeyecek-

ti. Ancak İsrail buna hiç uymadı ve sürekli yer-

leşim yerlerini artırdı. Batı Şeria’da da, Kudüs’te 

de yeni yerleşim yerleri inşa ettirdiği gibi bireysel 

yerleşim yerlerini de işgal etti. İsrail, özellikle eski 

şehirlerde yani tarihi yerlerde yerleşimci sayısını 

artırdı sürekli.

Röportaj
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Fadi: İsrail’de sosyalist insanlar ve partiler 

güçsüz. Aşırı sağcılar ise gittikçe güçlenmekte-

dir. Bu da beraberinde tehlikenin boyutunu artır-

maktadır. Ayrıca bu durumdan dolayı İsrail barış 

yapmak istemiyor. Bundan dolayı Natanyahu 

Dönemimde Yahudi yerleşim yerleri arttı.

Turgut Alp: Evet, İsrail Anlaşmaya rağmen 

Yahudilere ait yerleşim yerlerinin sayılarını artı-

rıyor. Uluslararası kuruluşlardan tepkiler alması-

na rağmen bu tutumundan vazgeçmiyor. Zaten 

tepkiler de yaptırım içermediğinden dolayı İsrail 

için sorun olmuyor. İsrail, Kudüs’ün etrafını Ya-

hudi yerleşimcilerle sarmaya çalışıyor. Bunun 

için Akdeniz sınırında buluna Tel Aviv’den Lut 

Gölü sınırındaki Eriha’ya kadar Kudüs’ün etrafına 

yerleşimci yerleştirmiş durumda. Bu iki bölge dı-

şında üçüncü bir bölge kalmış E1 adlı bu bölgede 

İsrail yerleşimcileri tarafından işgal edilirse Kudüs 

çepeçevre sarılmış olacak. Bu bölgede bedeviler 

yaşamakta ve şimdi İsrail’in hedefi bu bedevileri 

sürmek ve buraya da Yahudi yerleşimcileri yer-

leştirmektir. (Haritadan gösteriyor) İsrail bunu 

başarırsa görüldüğü gibi Kudüs tamamen Yahu-

di yerleşim yerleri ile çevrilmiş olacaktır. İsrail’in 

bu konuyla ilgili 2020 planları var.

Fadi: Büyük İsrail Devleti kurmak eğiliminde-

ler.

Turgut Alp: Amaçları Doğu Kudüs’te Filis-

tinlilerin nüfusunu azaltıp Yahudilerin nüfusunu 

artırmaktır. Bunun için hem Yahudi yerleşim yer-

leri yapılıyor hem de Yahudiler için bireysel evler 

alınıyor. İsrail, Filistinlilerin evlerine birçok hukuk-

suzluklarla el koyabiliyor; satın alabiliyor, vergi 

borçlarını bahane ederek evlere el koyabiliyor, 

siz kiracıydınız kontratınız bitti diyerek evlere el 

koyabiliyor. Bu yöntemi kullanarak buradaki Ya-

hudi nüfusunu artırarak ve Kudüs’ün etrafını Ya-

hudi yerleşim yerleri ile çevreleyerek Kudüs’ün 

Yahudileştirilmesi planına geçmek istiyor. 

Fadi: Ben inanıyorum ki; İsrail’in amacı tüm 

Filistin topraklarını kontrolü altına almak.

Turgut Alp: İsrail, Batı Şeria’ya “Yahudiye ve 

Samarya Bölgesi” diyorlar. Bu Tevrat’ta geçen 

bir isim. Orayı kendi şehirleri olarak görüyorlar. 

Oradan vazgeçmeyecekler. Netanyahu’nun ka-

yınbirader (biraz meczup bir adam) şöyle diyor: 

“İki devletli bir çözüm istemiyoruz. Yani Filistin 

ve İsrail olarak bu topraklar bölünsün istemiyo-

ruz. Yani tek devlet olsun. Bu da İsrail Devleti 

olsun.” İsrail, siyaseten bazı söylemlerini değiş-

tirse de fiiliyatına baktığımızda Filistin Devleti-

ni tamamen yok etmeye çalıştığını görüyoruz. 

Doğu Kudüs’teki Filistinli nüfusunu azaltmak için 

Filistinlilerin yeni evler yapmasına izin vermiyor.

Fadi: Sadece Filistinlilerin vermek zorunda 

olduğu “Arnona” denilen bir emlak vergisi var. 

Turgut Alp: Bu vergi Filistinlilerin belini bü-

küyor çünkü çok fazla; bundan dolayı Filistinliler 

ev yapamıyor. 

Fadi: Bu yüzden aileler ve özellikle gençler 

Ramallah’a gitmek zorunda kalıyorlar. Kudüs’te 

ev yaptırılmıyor, iş imkânı yok, eğitim zor. Tüm 

bu nedenlerden dolayı gençler Filistin Hüküme-

tinin başkenti konumunda olan Ramallah’a git-

mek zorunda kalıyorlar. 

İnşa edilen duvarlar hakkın-
daki en önemli nokta şudur; 
İsrail sözde bu duvarları 
güvenlik için yapmaktadır; 
ancak bu büyük bir baha-
nedir. Çünkü bu duvarlarla 
çevrili bölgelerde Filistinli-
ler ve Yahudiler beraber ya-
şamaktadırlar.
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Turgut Alp: Özellikle bu son süreçte Filistinli-

ler, Yahudilerin olduğu bölgelere de çalışmak için 

gidiyorlar. Bu son süreçle beraber şartlar daha da 

zorlaştı. Çünkü Kudüs Belediye Başkanı ve İsra-

il Genel Kurmay Başkanları silahlanma çağrıla-

rı yaptılar. Ayrıca İsrail askerlerinin eli tetikte ve 

şüphelendikleri kişileri vuruyorlar. Tabii, Filistin-

liler vatanlarını korumak için eylem yapıyorlar; 

ama bu şekilde yargısız infaz olmamalı. Bir askeri 

bıçaklamaya gelen veya şüpheli gözüken bir kızı 

robot gibi dizilmiş sekiz askerin kurşuna dizmesi 

problemli bir atmosferi bize gösteriyor. Aslında 

isterlerse bu saldırganı etkisiz hale getirebilir-

ler ama onlar öldürmeyi tercih ediyorlar. Taş ve 

molotof atanlara da vur emri var. İsrail’in bir baş-

ka uygulaması da eylem düzenleyen kişinin evi-

ni yıkmaktır. Normalde hukuken suç bireyseldir 

“ki yapılan suçsa” ama burada eylem yapan kişi-

nin tüm ailesi cezalandırılmaktadır. Ayrıca eylem 

yapan kişinin ailesi Kudüs’ten sürgün ediliyor. 

Aslında ellerinden geldiğince Kudüs’te yaşayan 

Filistinlilerin hayatlarını zorlaştırmaya çalışıyorlar. 

İsrail Hükümeti çok radikal, beş tane parti var an-

cak bu partilerin hepsi de radikal partiler. İki parti 

dindar, Ultra Ortodoks partiler bunlar. Ortadoks 

Yahudileri  ise; bu kıyafetleri farklı olan ve de-

vamlı gördüğümüz Yahudilerdir. Aslında bunlar-

la İsrail devletinin de başı dertte; çünkü bunlar 

askerlik yapmak istemiyorlar ve çok çocuk do-

ğuruyorlar. Gittikçe de nüfusları artıyor ancak 

bunlar çok fazla Siyonist de değiller. Bunların 

Filistin’le çok fazla sıkıntısı da yok. Bunlar Netan-

yahu ve Liberman’ın partisi gibi milliyetçi-dinci 

(nasyonalist) değiller. Tabii, muhalefetteki partiler 

sol olarak biliniyorsa da bunlar da fazla güvenilir 

değiller. Neticede iktidara onlar da gelse sahada-

ki politika çok fazla değişmez. Yani aslında İsrail 

toplumu şu an radikalleşmiş durumda. 

Fadi: Hatta son dönemde İsrail’deki radikal 

partilerin istediği şey sivil toplum kuruluşlarını 

yasaklamaktır. Bunun için ileri sürdükleri argü-

man da sivil toplum kuruluşlarının uluslararası 

arenada kendilerini zor durumda bırakmalarıdır. 

Röportaj
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Vavelif Dergisi: Birinci ve İkinci İntifada sü-

reçlerinin sonucuna baktığımızda tam anla-

mıyla Filistinlilerin hedeflediklerini elde ede-

mediklerini görmekteyiz. Son intifada veya 

“Yalnız Kurt Eylemleri” Filistinlileri bu anlam-

da istenilen sonuca taşıyacak mıdır? Çünkü 

artık daha güçlü bir Hamas teşkilatlanması 

var. Bunlar son İntifada (Üçüncü İntifada) sü-

recine nasıl bir etki yapacaktır?

Fadi: Arap Baharı döneminde Tunus, Yemen, 

Suriye, Mısır gibi birçok Arap ülkesinde ayaklan-

malar ve direnişler başladı. Bununla beraber her-

kes bu süreçte Filistinlilerden de yeni bir İntifada 

yapmalarını bekliyordu. Benim gördüğüm kada-

rıyla hem akademik çevreler, hem medya hem 

de toplum bunu sorgulamaktadır. Aslında bunun 

için kesin bir cevap da yok. Kanaatimce Filistinli iki 

büyük grup olan Hamas ve Filistin Ulusal Yöneti-

mi arasında bir çekişme var. Bu çekişme İntifada 

ve direnişe engel olmaktadır. Mesela Batı Şeria’da 

insanlar çok kötü durumdalar. Bu insanlar İntifa-

da yapmak istiyorlar ama biz bizim düşmanımız 

kim diye düşünüyoruz. Yani kime karşı İntifada 

edeceğiz. Aslında iki düşmanımız var; İsrail ve Fi-

listin Ulusal Yönetimi (El-Fetih Hükümeti); çünkü 

Filistin Ulusal Yönetimi İsrail ile beraber çalışıyor. 

Bu yüzden Üçüncü İntifada çok geç başladı. Bu-

nunla beraber son aylarda Kudüs’te çok fazla so-

run var. Bu sorunlar, Terörist İsrail’in Kudüs’ten 

küçük bir çocuğu alıp ormanda yakmasıyla baş-

ladı. Zaten Kudüs’te durumlar çok kötü, ekono-

mi çok kötü, özgürlük yok (bu sorunlardan daha 

öncede bahsettik). Bununla beraber çok rahat bir 

hayat yaşayan Yahudiler var. İşte bu duruma bir 

de bu çocukları öldürme gibi zulümler eklenince 

Kudüs’te olaylar çıkmaya başladı. Karışıklığın en 

yoğun olduğu yerlerden biri de El-Halil; çünkü 

burada Yahudiler ve Müslümanlar komşular ve 

burada daha çok zulüm var. Ayrıca en radikal Ya-

hudiler El-Halil Şehri’nde yaşıyorlar.

Turgut Alp: Bu arada Kudüs’ten sonra Yahu-

diler için en kutsal yer El-Halil Şehri’dir. 

Fadi: Ben en son eski şehre (Yani eski El-Halil 

Şehri’ne) gittiğimde namaz kılmak için Hz. İb-

rahim Camii’ne gittim. Burada zenci bir Yahudi 

bana: “Memleketin neresi?” dedi. Ben: “Filistin” 

dedim. O bana dedi ki: “Filistin yok” ve sonra tek-

rar sordu: “Memleketin neresi?” Ben tekrar: “Fi-

listin El-Halil Şehri” dedim. O bana: “Filistinliyim 

deme” dedi. Yani aslında onlar bizim Filistin’i zik-

retmemizi istemiyorlar. Bu kelimeye bile karşılar.

Turgut Alp: İsrailliler, Filistin’i kabul etmiyorlar. 

Arab’ım diyebilirsiniz; ama Filistinliyim diyemez-

siniz. Çünkü Filistin demek bir vatan istemektir. 

Bunu iyi biliyorlar.

Fadi: Hatta o zenci olan İsrailli belki Etiyop-

ya’dan geldi ve yeni buraya yerleşti. Aslında o 

benim ülkeme sonradan geldi ama benim ül-

kemde benim hayatımı zorlaştırıyor ve ülkemin 

ismini bile söylememe müsaade etmek istemi-

yor.

Turgut Alp: Yani dünyanın farklı farklı ülkele-

rinden geldiler. Ukrayna’dan, Polonya’dan, Ame-

rika’dan, Rusya’dan veya Almanya’dan geldiler. 

Filistinlilerin ülkesine yerleştiler ve şimdi de Fi-

listinlilere sizin ülkeniz diye bir şey yok diyorlar. 

Ayrıca Filistinlilerin seyahat, hürriyet, eğitim ve 

tüm haklarını engelliyorlar. 

İsrail Anlaşmaya rağmen 
Yahudilere ait yerleşim yer-
lerinin sayılarını artırıyor. 
Uluslararası kuruluşlardan 
tepkiler almasına rağmen 
bu tutumundan vazgeçmi-
yor.
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Vavelif Dergisi: Tüm bu zulümleri yapan İs-

rail neden soykırım yapmıyor?

Fadi: Artık medya dönemindeyiz ve bu dö-

nemde soykırım yapmak daha zor. Zaten İsrail’in 

son saldırıları dünya tarafından olumsuz olarak 

görülmeye başlandı. Bu durum onların soykırım 

yapmasını engelliyor. Ben daha önce dört sene 

Almanya’da yaşadım. İyi hatırlıyorum Alman-

ya’daki ilk yıllarımda İsrail çok destekleniyordu; 

çünkü daha önce Yahudiler burada soykırıma 

tabi tutulmuşlardı. Sonraları bu İsrail taraftarlığı 

biraz daha azaldı. Yani gün geçtikçe Batı İsrail’e 

olan desteğini azaltıyor bu da İsrail’in soykırım 

yapmasını zorlaştırıyor. 

Turgut Alp: İsrail’in son katliamları ve sürekli 

saldırgan tarzı Batı tarafından hoş karşılanma-

maya başlandı. Bu nedenler de, soykırım yap-

masını engelleyen nedenlerdir. Bununla beraber 

İsrail’in birçok sorunu var. Bunlardan biri de İsrail 

içindeki Arap vatandaşlardır. Eğer iki devletli bir 

çözüm olmayacaksa bu vatandaşlar hangi ko-

numda olacaklar. Mesela temsiliyet hakları nasıl 

değerlendirilecek. Aslında İsrail’in buna benzer iç 

sorunları var.

Fadi: Ayrıca şimdi gündemde bir sorun daha 

var. Nasyonalist bir Yahudi devlet mi olacak yok-

sa demokrat bir devlet mi olacak. Aslında onlar 

nasyonalistler ama bu topraklarda Yahudilerden 

çok Araplar var. Bu sorun nasıl çözülecektir. Bu 

sorunlara İsrail’in bir cevabı yok. Yani kapalı bir 

söylem var. Batı da, Araplar da hatta Yahudiler 

de devletin nasıl olacağını kestiremiyorlar. Bu 

belirsizlik de ciddi bir sorun. Tüm bu sorunlarla 

baş edebilmesi için İsrail’in bir düşmana ihtiyacı 

var. Çünkü meşhur bir Yahudi olan Prof. Moshe 

Zuckermann diyor ki: “Eğer bizim düşmanımız 

yoksa o zaman biz kendi aramızda savaşacağız; 

çünkü farklı ülkelerden gelen Yahudiler var ve 

bunların farklı kültürlere sahip olmaları söz ko-

nusudur. Ayrıca bu Yahudilerin kendi aralarında 

ayrımcılıkları var. Siyah ve beyaz Yahudiler, Rus 

ve Alman Yahudiler, Ukraynalı ve Amerikalı Ya-

hudiler veya Etiyopyalı Yahudiler şeklinde ken-

di aralarında da ayrımcılık ve bölünmüşlük var. 

Tüm bu farklılıkların bir araya gelmesi için Filis-

tinliler Yahudiler için iyi bir düşman. 

Turgut Alp: Aslında üç ana grup var. Bunlar-

dan bir Aşkenaz (Doğu Avrupa’da yaşayan Muse-

vileri tanımlamak için kullanılan isimdir); bunlar 

ülkeyi yönetenlerdir. Rusya’dan gelen Yahudiler 

ise İkinci sınıfa dâhil edilirler. Bir de seküler Ya-

hudiler var. Bunlar Aşkenaz ve Rus Yahudilerden 

sonra en etkili olanlardır. Bir de Sefarad deni-

len Yahudiler var. Bunlar da İslam topraklarında 

yaşamış olan Yahudilerdir. Sefaradlar; daha çok 

üçüncü sınıf muamelesi gören Yahudilerdir. Bir 

de zenci Yahudiler var. Etiyopya’dan gelen bu Ya-

hudiler en aşağı görülen Yahudilerdir. Son olarak 

Filistinliler geliyor. Zaten onlar insan yerine bile 

koyulmuyorlar. Ben geçen Mısır asıllı bir Yahudi 

ile tanıştım. İhtiyar ve lokantacılık yapan bu Ya-

hudi ile konuştuğumda adam şunu söyledi: “Biz 

Hz. İbrahim’in (a.s.) iki oğlundan türedik. Biz Hz. 

İshak’ın (a.s.), Araplar Hz. İsmail’in (a.s.) soyundan 

geldiler. Hz. İsmail’in (a.s.) annesi köleydi. Bizim 

annemiz hanımefendiydi. Ben demiyorum biz 

onlardan üstünüz ancak gerçek şu hanımefendi 

ile köle bir olmaz. Hacer oğlu İsmail’in İbrahim’in 

yerine geçmesini istedi ancak Tanrı buna müda-

hale etti ve onlara “bis” dedi. Bis hayvan gibi bir 

şeydir.” Aslında Araplara insan gözüyle bakmı-

yorlar bu Yahudiler. Bu arada askerlik önemli bir 

yer tutuyor. Çünkü her Yahudi askerlik yapmak 

zorunda ve askerlik sürecinde Filistinlileri öldür-

mekten ve ezmekten zevk alıyorlar.

Fadi: Bir başka önemli nokta şudur; İsrailli bir 

asker Filistinli birini öldürürse Filistinliler ondan 

davacı olamazlar. Yani bizim bir vatanımız resmi 

olarak olmadığı için herhangi bir Filistinli şehid 

edilirse bununla ilgili yasal bir işlem yapılamaz. 

Bundan dolayı Yahudiler her zaman Filistinlilere 
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karşı şiddet kullanıyorlar. Yani bir Filistinliyi öldür-

menin herhangi bir cezası veya yaptırımı yok. 

Turgut Alp: Bu zulme karşı olan çok az sa-

yıda İsrailli var ama bunlar çok zayıflar. Bu arada 

Üçüncü İntifada nereye varacaktır. Yani lidersiz 

devam eden birbirinden bağımsız eylemler var. 

Bu acaba yeni bir oluşumu mu doğuracaktır?

Fadi: Ben olumlu düşünmek istiyorum. Biz 

Arap ülkeleri arasında kalmış durumdayız. Arap 

ülkelerinde ilerleme olursa ve gelişmeler olur-

sa bu Filistin’i de etkileyecektir ama şimdi Arap 

devletler kendi içişleri ile meşguller ve hepsinde 

ayrı ayrı sorunlar var. Bundan dolayı biz sabırlı 

bir şekilde İsrail’e karşı durmalıyız. Biz şimdi za-

yıf olabiliriz ama inanıyoruz ki biz haklıyız. Onlar 

dünyanın her yerinden gelip bizim topraklarımızı 

işgal ettiler ve bu onların yanına kâr kalmayacak-

tır. Şimdi ben sizin koltuğunuzu gasp edersem, 

sizin her an gelip beni koltuktan kaldırmanızı 

korkuyla beklerim. İşte durum tam böyle; onlar 

bizim toprağımız gasp ettiler ve şimdi milyonlar-

ca Filistinli mülteci olarak yaşıyor. Ama bir gün 

mutlaka biz geri döneceğiz. Aslında İsrail’in kor-

kusu da bu ve bu korkudan dolayı bizi Filistin’e 

almıyorlar.

Turgut Alp: Benim Fransa’da yaşayan El-Ha-

lilli gazeteci bir arkadaşım var ama o hiç ülkesine 

girmemiş çünkü onu Filistin’e almıyorlar. 

Belki önemli bir başka nokta korku anlayışıdır. 

Üçüncü İntifada başladığı günden beri İsraillilerin 

on katı Filistinli ölmesine rağmen İsrailliler daha 

fazla korkuyorlar. Bu onların hayatına büyük bir 

etki ediyor. Mesela 2011 Furkan Savaşı’nda Kas-

sam, Tel Aviv’e füze attığında bütün İsrailliler sığı-

naklara sığınıyorlardı. Bununla beraber Filistinliler 

balkonlarda ve sokaklarda “Vur vur Kassam vur. 

Te Aviv’i vur” diye tezahürat yapıyorlardı. Hâlbuki 

Kassam’ın akıllı füzesi yok yani füze Filistinlilere 

de isabet edebilirdi; ama onlar korkmuyorlardı. 

Fadi: Aslında silahlı olanlar İsrailliler ama kor-

kuyu yaşayanlar da onlar.

Turgut Alp: Bununla beraber Filistinlilerde de 

İslamî eğitim sıkıntısı var. Sekülerleşme artmış 

durumda. Hamas yer altına çekilmiş durumda, 

eskiden kampları varmış ama şimdi bu faaliyet-

leri yapamıyor. Filistin Ulusal Yönetimi (El-Fetih) 

tamamıyla laik bir eğitim vermeye çalışıyor. 

Fadi: Aslında El-Fetih kendisini Müslüman 

olarak tanıtıyor ama laikler. Bununla beraber 

onların yöneticileri, laik bir sistem getirme ça-

basındalar; ancak El-Fetih yandaşı olan halk tam 

anlamıyla laik değil bununla beraber yönetim 

kadrosu laikliği çok fazla savunuyor. 

Turgut Alp: Ayrıca İsrail vatandaşı olan iki 

milyonluk Filistinli var. Bunlarda sekülerleşme ar-

tıyor. Ancak son dönemde Raid Salah ve ekibi 

bunların eğitimiyle ilgilenmeye başladı. Bu an-

lamda Raid Salah’ın çok önemli bir görevi üst-

lendiğini söyleyebiliriz. Siyasi partiler var; ama 

İslam’ı anlatan kimse yok diğer şehirlerde.

Fadi: İslamî eğitim olmadığı gibi Filistin Ulusal 

Yönetimi, camilerdeki hutbeler bile kontrol altın-

da tutuyor; eğer yönetimin istemediği bir şey 

söylenirse imam görevden alınıyor. 

Turgut Alp: Özellikle İsrail, Raid Salah’ın ça-

lışmalarından rahatsız oluyor; çünkü insanların 

bilinçlendiğini görüyorlar. 

Vavelif Dergisi: O zaman şimdi Filistinli 

gençlerin maruz kaldığı sıkıntılardan sonra 

İsrail krizi nedir? Bu soru üzerinde biraz konu-

şalım isterim.
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Fadi: Aslında Yahudiler, Filistin topraklarının 

işgali konusunda bazen fikirsel olarak ayrışıyor. 

Radikal olanlar daha fazla toprak alma derdin-

deyken, daha ılımlı olanlar bu konuda daha çok 

müsamaha göstermek istiyorlar. Ayrıca daha 

önce de belirttiğimiz gibi Batı toplumu İsrail’in 

tutumundan rahatsız olmaya başladı. Mesela on 

sene önce Almanya’da İsrail’i eleştirmek yasaktı; 

ancak bugün artık insanlar İsrail’i eleştirebiliyor-

lar. Ayrıca Filistinlilerin zulme uğradığını Avrupa-

lılar da artık dillendiriyorlar. Yeni gittikçe Avrupa 

kamuoyu İsrail karşıtlığı ve Filistin taraftarlığına 

eviriliyor.

Asıl büyük krizlerden biri de; Theodor Herzl’in 

istemiş olduğu Yahudi devletinin oluşamaması-

dır. Çünkü onlar Yahudi ve dini bir devlet istediler 

ancak şimdiye kadar sosyalist bir hükümet oldu 

İsrail hükümeti. Yani Netanyahu’nun partisinin 

iktidar olmasına kadarki süreçte hep solcular ik-

tidar oldu aslında ve hedeflenen şey elde edile-

medi. 

Turgut Alp: Yahudi krizlerinden biri de dini 

bütün Yahudilerin (Ortodoks) olmasıdır. Bu Ya-

hudiler askerlik yapmak istemiyorlar; oysaki İsrail 

için askerlik çok önemli ve bunların sayısı da çok 

fazla. Bununla beraber bu Yahudiler askerlikte 

helal bir hayat yaşayamadıklarından dolayı as-

kerlik yapmak istemiyorlar. Bunların dini kuralları 

çok katı ve birçok şeyi haram olarak görüyorlar 

ve devletin kendi hayatlarına müdahale etmele-

rini istemiyorlar. 

Vavelif Dergisi: Bu Yahudi gruba İsrail tara-

fından toplumsal bir baskı var mı?

Fadi: İsrail için en kötü şey bu Yahudilerin sa-

yısının artmasıdır. Sayısı artan bu topluluk yurt-

taşlık görevini yerine getirmemesi durumunda 

İsrail Devleti için çok ciddi bir çıkmaz söz konusu 

olacaktır. İsrail bunlara yönelik bir yaptırım yapa-

maz ayrıca bunlardan kaynaklanan bir ekonomik 

sıkıntı var.  

Turgut Alp: Bu Yahudiler hızla çoğalmakta; 

çünkü onlarca çocuk doğuruyorlar. Bizim gör-

düğümüz başlarına kipa takan dindar Yahudiler 

var ya işte bunlar o Yahudilerdir. Bu Yahudiler 

askere gitmiyorlar. İsrail’deki beş siyasi partiden 

Röportaj
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ikisi bu Yahudileri temsil ediyor. Bununla beraber 

devlet, eğitim müfredatlarına müdahale edemi-

yor. Yani İsrail’in yumuşak karnı diyebiliriz bunlar 

için. 

Fadi: İsrail’deki çok az bir grup (Neturei Karta)  

Yahudi de; tanrının kendilerine devlet kurma-

yı yasakladığını söylüyorlar. Bunlara göre İsrail 

Devleti’nin kurulması için Hz. İsa’nın (a.s.) yeryü-

züne inmesi gerekir.

Turgut Alp: Ancak bu grubun sayısı olduk-

ça az yani parmakla gösterilecek kadar az. New 

York’ta eylem yapan Yahudiler bunlardandır. 

Bunlar İsrail Devleti’nin varlığına karşılar. 

Fadi: Aslında sıkıntılardan biri de şudur; The-

odor Herzl, Yahudilerin güvenli yaşayacakları bir 

yer, bir devlet istiyordu. Ancak bugün Filistin ha-

riç dünyada her yer Yahudiler için güvenli ve Fi-

listin, Yahudiler için en tehlikeli yer. Asıl çıkmaz-

lardan biri de budur. 

Turgut Alp: Bizim Hadislerde geçen Yahu-

dilerle üçüncü bir savaşın yapılacağı konusuna, 

Yahudiler de inanıyor ve onlar şöyle düşünü-

yorlar; Allah (c.c.) bizi bir araya topladı ve toptan 

cezalandıracaktır. Onlar da, yapılacak üçüncü 

savaşın Şam tarafından başlayarak Kudüs’e kadar 

yayılacağını ve bu savaşın Yahudilerin sonu ola-

cağına inanıyorlar. Dolayısıyla Filistin, onlar için 

en güvensiz yerdir. 

Fadi: Aslında Üçüncü İntifada devam ederse 

Yahudiler İsrail’e göç etmeyi bırakacaklar; çünkü 

tehlikeli bir yere gelmek istemeyeceklerdir. Şim-

di İsrail, dünyanın her yerindeki Yahudileri İsra-

il’e getirmek için propaganda yapıyor; ancak bu 

şiddet ve intifada devam ederse İsrail’e gelmek 

istemeyecekler ve belki İsrail’dekiler de eski yer-

lerine göç edeceklerdir. 

Vavelif Dergisi: Arap Baharı Hamas’ı nasıl 

etkiledi.

Fadi: Kötü etkiledi. Aslında Mursi, Gazze için 

kapıları açmıştı ve durumlar iyiydi.  Gazze ile iliş-

kiler geliştirilmişti. Ancak daha sonra Sisi ile bera-

ber sınırlar kapatıldı hatta Mübarek Dönemindeki 

tüneller bile kapatıldı. Tünellere deniz suyu veril-

diği için toprak da olumsuz etkilendi. Yani prob-

lemler daha çok arttı. 

Turgut Alp: Arap Baharı ile beraber Mısır 

tarafından bir iyileşme vardı. Sisi ile beraber bu 

iyileşme tam tersine döndü. Suriye’de ise Esed 

rejimini desteklemeyen Hamas; İran, Hizbullah 

ve Esed tarafından cezalandırıldı. Aslında daha 

önce bu güçler tarafından önemli ölçüde des-

tekleniyordu. 

Vavelif Dergisi: Son olarak İslami Cihat ha-

reketi ile ilgili sormak istiyorum. Türkiye’de bu 

hareket İran’dan destek alan bir hareket olarak 

görülüyor. Bunlarla ilgili ne söylemek istersi-

niz?

Fadi: Evet, Onlar İran’dan destek alıyor ama 

onlar Sünnî bir hareket. İran onlara askerî destek 

veriyor ama eğitim veya düşünsel anlamda bir 

etkilenme söz konusu değil.

Yahudiler hızla çoğalmakta; 
çünkü onlarca çocuk doğu-
ruyorlar. Bizim gördüğü-
müz başlarına kipa takan 
dindar Yahudiler var ya işte 
bunlar o Yahudilerdir. Bu 
Yahudiler askere gitmiyor-
lar.
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“Hani, Rabbin meleklere, ‘Ben yeryüzün-

de bir halife yaratacağım’ demişti.”1 Melek-

lerin tahmini, halife olarak yaratılacak varlığın 

bozguncu ve kan dökücü olacağı yönündeydi. 

İnsanlığın başlangıcından beri ahvaline baktığı-

mızda, meleklerin tahminlerinin doğru çıktığını 

görüyoruz. Aslında Allah’a (c.c.) ve ahiret günü-

ne inanmayan kâfir, müşrik ve mücrim taifesinin 

bozguncu ve kan dökücü olmalarında şaşılacak 

bir şey yoktur. Lâkin asıl şaşırtıcı olan, kendilerini 

Müslüman diye tesmiye eden kimselerin, boz-

gunculuk ve kan dökücülükte imansızlara dâhi 

rahmet(!) okutacak cinayetler işlemeleridir. 

Şiîlerin ibadet ettiği bir camiyi bombalayan 

Sünnî, Sünnîlerin mescidini tarayan bir Şiî, Geçti-

ğimiz günlerde Pakistan’da Hıristiyanların bulun-

duğu bir lunaparka intihar saldırısı düzenleyen 

cani, Taksim’de kendisini patlatan katil; hangi 

inanç ve duyguyla bu barbarlıkları yapıyor? Sö-

züm ona bunları yapanlar Müslüman! Hatta –

onlara göre- Müslüman’ın hası! Öyle ya, adam 

canını feda etmiş!  Şimdi soruyorum: Ey bu ci-

nayetleri işleyenler, işletenler, alkışlayanlar, bütün 

bu azgınlıkları -hâşâ- Allah (c.c.) ve Rasûlu (s.a.v.) 

mü emrediyor? Kur’an’ın hangi ayeti böyle bir 

katliama cevaz veriyor? Rasûlullah (s.a.v.); bıra-

kın Müslümanlara, düşmanları olan kâfirlere dahi 

böyle muamele etti mi? Tabilerine böyle bir emir 

verdi mi? Hayır, yüz bin defa hayır! 

Görünen o ki, bünyemizi kemiren üç ölüm-

cül mikroptan (1. Tahammülsüzlük, 2. Tarafgir-

lik, 3. Tekfircilik) kurtulmadıkça ve bu çarpık din 

anlayışını ve algısını terk etmedikçe daha çok 

cinayetler işlenecek. Ve Cennet’te hurilerle oy-

naşmayı hayal eden nicelerini bu yüzden Ce-

hennem kucaklayacak hafazanallah! 

Yazımızın sınırları içerisinde bu yazımızda 

sadece tahammülsüzlük mikrobunu tanıtmaya 

Ölümcül 
Bir Mikrop: 
Tahammülsüzlük

Orhan KITAY
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çalışacağız. Ta ki, bu ölümcül mikroptan da, bu 

mikrobu taşıyan hasta tiplerden de aslandan ka-

çar gibi kaçalım. Bu mikrobu üreten bataklığı tez 

zamanda kurutalım.

Tahammülsüzlük: Farklı dinlere, kültürlere, 

mezheplere, cemaatlere, partilere, düşüncele-

re, usullere, insanlara… müsamaha etmemek, 

hayat hakkı tanımamak, kendilerini ifade etme-

lerine izin vermemek; farklılıkları kaba kuvvetle 

susturmaya, sindirmeye, yok etmeye çalışmak 

demektir. 

Tahammülsüzlük; sabretmeyi, ıslah etmeyi, 

hakka davet etmeyi, iyiliği emredip kötülükten 

sakındırmayı, münkirden ve münkerden uzak-

laşmayı, cezalandırmak gerektiğinde de Allah’ın 

(c.c.) çizdiği sınırlar çerçevesinde adaletle ce-

zalandırmayı terk ederek Allah’ın (c.c.) koyduğu 

sınırları aşmak ve Rasûlu’ne (s.a.v.) itaati terk et-

mektir. Nefsin ve öfkenin atına binmektir. 

Tahammülsüzlük; şeytanın aramıza serptiği 

bulaşıcı bir mikroptur ki, onun hâkim olduğu bir 

toplumda barışın, kardeşliğin, huzurun, sükû-

nun esamesi okunmaz. Hiç şüphesiz kimse bir 

başkasına benzemek, uymak, itaat etmek ve 

gönül vermek zorunda değildir. Lâkin Müslü-

man’ın-Hristiyan’a, beyazın-siyaha, Şiî’nin-Sün-

nî’ye, örtülünün-açığa, partilinin-partisize, solcu-

nun-sağcıya, Türk’ün-Kürt’e, bilenin-bilmeyene 

(Bunların tersi için de aynı durum geçerlidir.)… 

tahammül etmesi, barış ve esenlik içinde yaşa-

manın olmazsa olmazıdır. Hoşumuza gitmese 
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de, beğenmesek de, inanmasak da, yanlış da 

görsek hatta sapıklık olarak dâhi değerlendirsek; 

farklılıklara tahammül toplu halde yaşamanın ilk 

kuralıdır. Aksi halde barışı da, kardeşliği de, em-

niyeti de, selameti de, huzuru da, Cennet’i de, 

Allah’ın (c.c.) rızasını da unutalım gitsin!

Tahammülsüzlüğün panzehiri tahammüldür 

ki; hoşgörü, müsamaha, katlanma, göz yumma, 

kendi görüşümüze veya çoğunluğun görüş bi-

çimine aykırı düşen düşüncelere sabretme, fark-

lılıklara izin verme, aldırmama,  aşırı gitmeme, 

affedici olma anlamlarına da gelir. Tahammülün 

esası sabırdır. 

Ancak tahammül asla kâfiri, küfrü, zalimi, 

zulmü, haramı, isyanı, ahlâksızlığı sevmek, sa-

vunmak ve kötülüğe mani olmayıp tepkisizce 

oturmak demek değildir. Fakat bu gibi olumsuz-

lukların kıyamete kadar var olacaklarını peşinen 

kabul etmek ve bunlara karşı gösterilecek tavır-

da adaletten (İslam’dan) sapmamaktır. Öfkey-

le, nefsi arzularla, menfaat duygusuyla hareket 

etmekten sakınmaktır. Hz. Ali’nin (r.a.), bir savaş 

esnasında altına aldığı kâfirin tam boynunu vu-

racakken, kâfirin yüzüne tükürmesi üzerine onu 

öldürmekten vazgeçmesi bunun en güzel örne-

ğidir. Savaş ve kısas hali dışında öldürmek, rast-

gele sağı-solu bombalamak, işkence etmek, alay 

etmek, küfretmek, zulmetmek, değişmeye zorla-

mak, herkesi aynı kalıba sokmaya icbar etmek… 

bunların tamamı merduttur. Allah’ın (c.c.) emrine 

isyandır. Fıtrata müdahaledir. Kaosa ve anarşiye 

davetiyedir.

Allah’ın (c.c.) koyduğu sınırları aşanlar, Al-

lah’ın (c.c.) affedin dediğini cezalandıranlar, Al-

lah’ın (c..c) eziyet etmeyin dediğine eza edenler, 

Allah’ın (c.c.) sabredin dediğini kırıp geçenler… 

bilsinler ki ıslahtan ve barıştan yana değiller. Ve 

yine kesinlikle emin olsunlar ki, yaptıkları bütü-

nüyle Allah’a (c.c.) ve Rasûlu’ne (s.a.v.) isyan ve 

iftiradır.

Düşman bellediklerinizi; bombalayarak, kat-

lederek, işkence yaparak, hapsederek, sürgün 

ederek, aç-susuz bırakarak ne adil olabilirsiniz, 

ne de onlara inancınızı ve fikrinizi sevdirebilirsi-

niz. Aksine ancak nefret ettirirsiniz. Düşman ka-

zanırsınız. Fesadı yaygınlaştırırsınız. Güveni sar-

sarsınız. Öfkeyi büyütürsünüz. 

Gelin Allah (c.c.) ve Rasûlu’nun (s.a.v.) bu bağ-

lamda koyduğu ölçülere ve sınırlara bir bakalım. 

Dinleyip itaat edelim. 

Allah’ın (c.c.) ayetlerini inkâr edenler ve on-

larla alay edenlere karşı Allah (c.c.) ne emrediyor, 

biz ne yapıyoruz?

“Oysa Allah size Kitap’ta (Kur’an’da) ‘Allah’ın 

ayetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edil-

diğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geç-

medikleri müddetçe, onlarla oturmayın, aksi 

hâlde siz de onlar gibi olursunuz’ diye hüküm 

indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve 

kâfirlerin hepsini Cehennem’de toplayacak-

tır.”2

Cahillik ederek bize (namazımıza, örtümüze, 

kurbanımıza vs.) sataşanlara ve kötü söz söy-

Görünen o ki, bünyemizi ke-
miren üç ölümcül mikrop-
tan (1. Tahammülsüzlük, 
2. Tarafgirlik, 3. Tekfircilik) 
kurtulmadıkça ve bu çar-
pık din anlayışını ve algısını 
terk etmedikçe daha çok ci-
nayetler işlenecek. 
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leyenlere karşı Allah (c.c.) ne emrediyor, biz ne 

yapıyoruz?

“Rahman’ın kulları, yeryüzünde vakar ve 

tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara 

laf attıkları zaman, ‘selâm!’ der (geçer)ler.”3

“Onların söylediklerine sabret ve onlardan 

güzellikle ayrıl.”4

Müşriklerin putlarına, putperest taifesine karşı 

Allah (c.c.) ne emrediyor, biz ne yapıyoruz?

Onların, Allah’ı bırakıp tapındıklarına sövme-

yin, sonra onlar da haddi aşarak, bilgisizce Allah’a 

söverler. Böylece her ümmete yaptıklarını süslü 

gösterdik. Sonra dönüşleri ancak Rablerinedir. O, 

yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir.5 

“Sizin dininiz size, benim dinim de bana-

dır.”6

Ey tahammülsüzler güruhu! Sizler Allah (c.c.) 

ve Rasûlu (s.a.v.) adına değil, nefsiniz ve şehve-

tiniz hesabına iş yapıyorsunuz. Allah (c.c.) ve 

Rasûlu (s.a.v.) her zaman sabrı ve tahammülü 

öğütlemiştir.

“Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın 

misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, el-

bette bu, sabredenler için daha hayırlıdır.”7

“Sabır ve tahammül gösteren kimseyi Ce-

nab-ı Hak sabırlı kılar. Sabırdan daha hayırlı ve 

geniş bir nimet hiç kimseye verilmemiştir.”8

İşte Allah(cc)’ın sınırları. Rabbimiz bizleri sı-

nırlarını koruyanlardan eylesin. Haddi aşanlardan 

bizleri beri kılsın. Âmin!

Dipnotlar
1. Bakara Sûresi; 2/30.

2. Nisa Sûresi; 4/140.

3. Furkan Sûresi; 25/63.

4. Müzzemmil Sûresi; 73/10.

5. En’am Sûresi; 6/108.

6. Kâfirun Sûresi; 109/6.

7. Nahl Sûresi; 16/126.

8. Tirmizi, Birr, 76.

Düşman bellediklerinizi; 
bombalayarak, katlede-
rek, işkence yaparak, hap-
sederek, sürgün ederek, 
aç-susuz bırakarak ne adil 
olabilirsiniz, ne de onlara 
inancınızı ve fikrinizi sevdi-
rebilirsiniz. 
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Kadınlar arsında, Peygamber Efendimizin 

(s.a.v.)  hanımlarından daha bahtiyar olanı ve 

daha çok mutlu ve mesut olanı yoktur.

Peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Mu-

hammed’e (s.a.v.) eş olmak ve bu sıfatla O’na 

hizmette bulunmak çok büyük bir saadettir. Hz. 

Peygamberin (s.a.v.) kendisine ve güzel kokusu-

na nail olan ve Efendimiz (s.a.v.) tarafından kabul 

edilme şeref ve bahtiyarlığını elde eden hanım-

lar; kadınlar içinde hürmet gösterilmesi gereken 

annelerimizdir. Bu hanımlar özellikle müminle-

rin anneleri gibi yüksek bir isimle anılmışlardır ve 

kendileri bütün Müslümanların en değerli ve en 

muhterem anneleridirler.

Zaten bahsedilen hanımların müminlerin an-

neleri olduğu bizzat Kur’an-ı Kerim ile sabit ve 

kesinleşmiştir. Tüm Müslüman kadın ve erkekle-

rin Hz. Peygamberin (s.a.v.) temiz ve pak eşleri 

hakkında hürmetkâr ve oldukça saygılı olmaları 

gerekmektedir.

İşte bu iffetli hanımlardan biri de “Hz. Ümmü 

Hâbibe (r.anhâ)” annemizdir.

Müminlerin annesi Hz. Ümmü Hâbibe (r.an-

hâ), Kureyş kavminin en tesirli kadınlarındandı. 

Ayrıca Kureyş kavmi içinde ismi en çok duyu-

lan liderlerden olup Mekke’nin Fethi’nden kısa 

bir zaman önce Müslüman olarak ashab-ı kiram 

zümresine dâhil olan Hz. Ebu Sufyan bin Harb’in 

kızıdır. Hz. Ümmü Hâbibe (r.anhâ), Muaviye’nin 

kız kardeşi ve Hind’in kızıdır.

Soyu da oldukça eski bir aileye dayanmakta-

dır ki bu aile Hz. Peygamberin (s.a.v.) yüce soyu 

ile birleşen şu soydur: “Ümmü Hâbibe Remle 

binti Ebu Sufyan bin Sahr, bin Harb bin Emiye 

(Emeviye) bin Abdüşşems bin Abdülmenaf bin 

Kusay.”

Hz. Ebu Sufyan Kureyş (r.a.) kavminin meş-

hur liderlerinden olup; İslamiyet’in doğuşundan 

Müminlerin Annesi: 
Hz. Ümmü Hâbibe (r.anhâ)

Nurmehmet ÇARBOĞA

Örnek Şahsiyetler
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önce ticaretle meşgul olduğundan dolayı ol-

dukça da zengindi. Bundan dolayı Hz. Ümmü 

Hâbibe (r.anhâ) annemizin çocukluk ve gençlik 

yılları büyük bir rahatlık ve lüks bir hayat içinde 

geçmiştir.

Hz. Ümmü Hâbibe (r.anhâ) Mekke’de dünya-

ya geldiği gibi asıl ismi de şeceresinde yazıldığı 

gibi “Remle” olup; Habeşistan topraklarına hic-

ret ettikleri zaman; burada dünyaya gelen kızı 

Hâbibe’ye olan aşırı sevgisinden dolayı kendisi 

Ümmü Hâbibe namıyla adlandırılmıştır.

Hz. Ümmü Hâbibe (r.anhâ) annemiz; asalet 

ve soyluluk bakımından Kureyş Kavmi içinde 

herkes tarafında bilinen biriydi. Bununla beraber 

İslam’ın ortaya çıktığı ilk zamanlarda iman etme-

si ve daha sonra Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 

ile evlenme şerefine nail olması kendisinin kavmi 

arasındaki kıymetine kıymet katmıştır. Böylece 

bütün Kureyş kadınları ve Mekke ve Medine kız-

ları kendisinin şeref ve itibarına imrenmişlerdir.

Hz. Ümmü Hâbibe (r.anhâ), Cenâb-ı Hakk’ın 

kendilerine bahşetmiş olduğu zekâ ve zihin açık-

lığı ile beraber oldukça masum ve yetenekli bir 

hanımdı. Kendisi yüksek bir ahlaka sahip ve bir o 

kadar da faziletli biriydi. Hele hayır ve şer işlerini 

birbirinden ayırma konusunda akıllara durgunluk 

verecek derecede maharetli bir hanımdı. Daha 

İslam’ın ilk zamanlarında iman etmiş olması ve 

yüce İslam dinine gereken değeri samimiyetle 

vermesi Hz. Ümmü Hâbibe’nin (r.anhâ) özellik-

lerindendir. 

Müminlerin annesi Hz. Ümmü Hâbibe (r.an-

hâ) daima güzel ve nazik konuşurdu. Bu yüksek 

ahlakından dolayı tüm kadınlar kendisiyle ko-

nuşmaktan ve sohbet etmekten oldukça mem-

nun olurlardı. O’nun güzel anlatımını dinlemeyi 

ömürlerinin en kıymetli zamanı sayarlardı. 

Hz. Ümmü Hâbibe’nin (r.anhâ) en önem-

li özelliği samimiyetiydi. İslam Dinine olan sa-

mimiyeti o kadar açıktı ki bu samimiyet O’nun 

sözlerine de yansıyordu. O daima İslam Dinini 

yüceltecek konuşmalar ve sohbetler yapardı. Bu 

konudaki ifadeleri de çok güvenilir ve tesirliydi. 

Bundan dolayı kendisinin konuşmalarını işiten-

ler, konuşmasının etkisinde kalırlar ve bu hitabete 

hayret kesilirlerdi. Aslında Hz. Ümmü Hâbibe’nin 

(r.anhâ), samimiyetinin göstergesi bizatihi hayatı 

ve yaşadıklarıydı. Zaten kendisinin anlattıkları da 

bunu göstermekteydi.

Mekke’nin fethinden önce; Hz. Ümmü Hâbi-

be’nin (r.anhâ) babası Ebu Sufyan henüz iman 

etmemişken bir anlaşma yapmak maksadıyla 

Medine-i Münevvere’ye gelmişti. Bu ziyareti sı-

rasında Medine’de yaşayan ve Hz. Peygamber 

Efendimizin (s.a.v.) hanımı olan kızı Hz. Ümmü 

Hâbibe’yi (r.anhâ) ziyaret etmişti. Müminlerin an-

nesi Hz. Ümmü Hâbibe’nin (r.anhâ) evini ziyaret 

ettiğinde Hz. Peygamber Efendimize (s.a.v.) ait 

olan mindere oturmak istedi. Bunu gören Hz. 

Ümmü Hâbibe (r.anhâ) babası Ebu Sufyan’a şöy-

le dedi:

“Siz benim babamsınız ancak henüz müşrik-

siniz ve ben babam bile olsa bir müşrikin Allah 

Rasûlu’nun minderine oturmasına izin vere-

mem.” Ardından da Ebu Sufyan’a oturacak başka 

bir yer gösterdi ve bu vesileyle Hz. Peygamber 

Efendimizi (s.a.v.) babasından daha üstün gör-

düğünü ifade etmiştir. Bununla beraber Hz. Pey-

gamber Efendimizin (s.a.v.) oturduğu minderi 

bile ne kadar önemsemiş olduğunu babasına ve 

tüm insanlığa göstermiştir. 

Hz. Ümmü Hâbibe (r.anhâ), 
Cenâb-ı Hakk’ın kendilerine 
bahşetmiş olduğu zekâ ve 
zihin açıklığı ile beraber ol-
dukça masum ve yetenekli 
bir hanımdı.
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İslam Dininin yüceliğini ve bu yüceliğe gös-

termiş olduğu öneme binaen yukarıdaki örnek 

anlatıldıktan sonra Hz. Ümmü Hâbibe’nin (r.an-

hâ) samimiyetiyle ilgili başka bir örnek vermeye 

gerek yoktur. 

Hz. Ümmü Hâbibe (r.anhâ) pek çok sıkıntıyla 

karşı karşıya kalmış ancak bu sıkıntılar karşısında 

da kalbindeki İslam nurunu hakkıyla muhafaza 

edebilmiştir. Ebu Sufyan, Hz. Ümmü Hâbibe’yi 

(r.anhâ) Mekke’de Ubeydullah bin Cahş ile ev-

lendirmişti. Daha sonra hem Hz. Ümmü Hâbibe 

(r.anhâ) hem de Ubeydullah İslam Dinini kabul 

ederek Müslüman oldular. Bu sırada müşriklerin 

Müslümanlara işkence ve eziyet etmeleri üzeri-

ne bir grup Müslüman Habeşistan’a hicret etti. 

Hz. Ümmü Hâbibe (r.anhâ) ve Ubeydullah da 

bu Müslümanlarla beraber Habeşistan’a hicret 

edenler arasındaydılar. Habeşistan’a vardıktan bir 

süre sonra Hz. Ümmü Hâbibe (r.anhâ) kızı Hâbi-

be’yi dünyaya getirdi. Bu yeni doğan kızın ismi-

ne binaen kendisine bu tarihten sonra “Ümmü 

Hâbibe” denilmiştir.

Belli bir zaman sonra Ubeydullah bin Cahş 

doğru yoldan saparak İslam dininden ayrılmıştır 

ve Hz. Ümmü Hâbibe’yi (r.anhâ) dâhi İslam di-

ninden çevirmek ve kendisine tabi kılmak için 

çok çaba sarf etmiştir. Ancak bütün bu ısrar ve 

zorlamalara rağmen Hz. Ümmü Hâbibe (r.anhâ), 

kalbindeki İslam nurunun aydınlığı ve hidaye-

tinden dönmemiştir. Lakin Hz. Ümmü Hâbibe 

(r.anhâ); bu sırada pek çok eziyet, sıkıntı ve ce-

faya maruz kaldı. Kocası Ubeydullah bin Cahş’ın 

dinden dönmesi üzerine; Hz. Ümmü Hâbibe 

(r.anhâ) ile aralarındaki nikâh doğal olarak fes-

hedildi. Bunun üzerine Hz. Ümmü Hâbibe (r.an-

hâ) Habeşistan’da gurbette olduğu halde yalnız 

Örnek Şahsiyetler
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kaldı. Burada kendisine yardım edecek kimsesi 

de yoktu. Hz. Ümmü Hâbibe (r.anhâ), Ubey-

dullah bin Cahş’ın İslam dinini girmesini bek-

lerken; Ubeydullah kâfir olarak öldü. Bu durum 

Hz. Ümmü Hâbibe’yı (r.anhâ) çok üzdü ve gur-

bette ümitsiz kaldı. Bununla birlikte annemiz Hz. 

Ümmü Hâbibe (r.anhâ), her türlü sıkıntı ve cefaya 

katlanmak durumunda kalmış oldu. Ancak O, bu 

sıkıntı ve cefaları karşısında Allah’ın (c.c.) yüceli-

ğine ve kudretine sığındı. Bu gurbet toprakların-

da Allah’ın (c.c.) lütfunu bekledi. Allah (c.c.) ken-

dilerine güzel günlerin geleceğini ilham etti ve 

Hz. Ümmü Hâbibe (r.anhâ) saadet dolu günlerin 

gelecekte kendisini beklediğini bu ilham vesile-

siyle hissetmeye başladı. Yani aslında Hz. Ümmü 

Hâbibe (r.anhâ) hüzün ve can sıkıntısı içindey-

ken; Allah’ın (c.c.) kendisine lütfuyla muamele 

edeceğini kesinlikle inanmaktaydı. Fakat Yüce 

Allah’ın (c.c.) kendisine göstereceği lütfun ne 

olacağını tahmin edemiyordu. Nihayetinde hüz-

nün sonucu sevinç olmuş ve güneşin aydınlığı 

doğudan aydınlatmaya başlamış ve Hz. Ümmü 

Hâbibe (r.anhâ) Firdevs’e yükselmiştir. Kendisine, 

ummadığı bir günde Habeşistan sultanının seç-

kin cariyelerinden “Ebrehe” geldi. “Ebrehe” Hz. 

Ümmü Hâbibe’yi (r.anhâ) müjdeledi. Kendisine 

mesut ve mutluluk haberini şöyle bildirdi:

“Ey bahtiyar olan hanımefendi! Beni size 

Habeşistan Devleti’nin sultanı Necaşi (Eshame 

bin Ebcer) gönderdi. Sizi ulaştıracağım sevinçli 

haber şudur; Allah’ın (c.c.) peygamberi Hz. Mu-

hammed (s.a.v.), Necaşi’ye Amr b. Ümeyye b. 

ed-Damrî adlı zat ile gönderdiği özel mektupta 

seni kendisiyle nikâhlamayı emir buyurmuştur. 

Hz. Peygamber’e (s.a.v.) nikâhlanmak gibi büyük 

bir şeref ve itibara kavuştuğunuz için sizi tebrik 

ederim. Peygamber (s.a.v.), Nikâhınızın (şer’ nikâ-

hınızın) burada kıyılması için birisini vekil tayin 

etmenizi buyurmaktadır.” dediğinde Hz. Ümmü 

Hâbibe (r.anhâ) memnun oldu ve sevindi. Bu se-

vinçle beraber derhal kollarında bulunan gümüş 

bileklikler ile beraber parmaklarındaki birçok yü-

züğü müjde hediyesi olarak “Ebrehe”ye verdi.

Gayet dindar ve eşsiz bir mümine olan Hz. 

Ümmü Hâbibe’nin (r.anhâ), Habeşistan toprakla-

rında ümitsizliklerle karşılaştığı esnada; böyle bir 

müjde ile müjdelenmesi kendisine taze bir hayat 

kazandırmıştır. Bu olay Hz. Peygamber Efendi-

mizin (s.a.v.) mucizelerinden biri olduğu bellidir. 

Çünkü Hz. Ümmü Hâbibe Annemizin (r.anhâ) 

Habeşistan’dan Hicaz’a hicretleri oldukça zordu. 

Bununla beraber burada soy ve ihlas bakımından 

kendisiyle evlenecek birisi de bulunmuyordu. Bu 

durumda, bu kadar iffetli olan bir hanımın gur-

bette yaşadığı sıkıntı ve hüznün Hz. Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) tarafından bilinmesi ve bu iffetli 

hanımın Efendimiz (s.a.v.) tarafından sıkıntıların-

dan kurtarılması ve sevinmesine vesile olunması 

Hz. Peygamberin (s.a.v.) açık mucizelerindendir. 

Necaşi dört yüz altın ağırlığındaki malını Pey-

gamber Efendimiz (s.a.v.) adına Şurahbil bin Ha-

sene (r.a.) ile Hz. Ümmü Hâbibe’ye (r.anhâ) mihr 

olarak gönderdi. Ardından bir nikâh töreni dü-

zenlendi ve Habeşistan’daki tüm Müslüman Mu-

hacirler bu törene davet edildi. Törende yemek 

ve ikramlar verildi ve Hz. Ümmü Hâbibe (r.anhâ) 

ile Efendimizin (s.a.v) nikâhı kıyıldı. 

Necaşi, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) şa-

nına yakışan hiçbir fedakârlıktan geri durmadı. 

Bununla beraber Hz. Ümmü Hâbibe (r.anhâ) ve 

diğer Muhacirler için iki gemi hazırlattı. Zamanın 

en güzel ve kıymetli gemilerinden olan bu gemi-

lerden biri Hz. Ümmü Hâbibe Annemiz (r.anhâ) 

için hazırlanışken; ikincisi de diğer Muhacirlere 

tahsis edilmişti. Birkaç günlük yolculuktan son-

ra Hz. Ümmü Hâbibe (r.anhâ), Hz. Peygamber 

Efendimize (s.a.v.) kavuştu.

Müminlerin annesi Hz. Ümmü Hâbibe (r.an-

hâ) şöyle anlatıyor: “Ben Habeşistan’dayken 
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Allah’ın (c.c.) bana yardım ihsan edeceğinden 

emindim. Buna dair kalbime manevî bir hiss do-

ğuyordu (fakat) bununla beraber içinde bulun-

duğum hüzün ve kederden de tam anlamıyla 

kurtulamıyordum. Bu durum böyle devam eder-

ken; bir gün hiçbir şeyden haberim olmadığı 

halde Necaşi’nin cariyesi Ebrehe bana geldi ve 

beni müjdeledi. Bu müjde, İslam’a olan muhab-

betimin ve samimiyetimin Allah (c.c.) tarafından 

karşılığıydı.” 

Hz. Ümmü Hâbibe’nın (r.anhâ) Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) ile evlenmesi Hicret’ten yedi 

sene sonra olmuştur. Kendisi, Rasûlullah (s.a.v.) 

ile nikâhlandığında henüz Müslüman olmamış 

olan babası Ebû Sufyan nikâh haberini Mekke’de 

öğrenmiştir. Hz. Ümmü Hâbibe’nin (r.anhâ), 

nikâh vekili Amr bin Emiye (Emeviye) el Zam-

ra veya babasının amcaoğlu Halid b. Saîd b. Âs 

veya başka bir rivayete göre ise Osman bin Affan 

(r.a.) olmuştur.

Müminlerin annesi Hz. Ümmü Hâbibe’nin 

(r.anhâ) kendisine asıl vazife olarak gördüğü şey; 

her işte ve her halde Allah’ın (c.c.) ve Rasûlullah’ın 

(s.a.v.) rızasına uygun hareket etmekti. Rasûlul-

lah’ın (s.a.v.) her istediğini yerine getirmek, İslam 

Dininin şan ve şerefini yüceltmek için çalışmak 

O’nun gayesiydi. Kimseyi gücendirmemek için 

çaba gösterir, insanlara güzellikle muamele eder 

ve Müslüman hanımlara güzel bir örnek olmak 

için çaba harcardı.  

Hz. Ümmü Hâbibe (r.anhâ) güzel hasletleri 

sebebiyle Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sev-

gi ve muhabbetini kazanmıştır. Habeşistan’dan 

Medine’ye döndüğü andan itibaren Rasûlullah’ın 

(s.a.v.) hanesine yerleşmiş ve burada Rasûlullah’a 

(s.a.v.) hizmet etmeyi bir mutluluk bilmiştir. Ken-

disinin cariyeleri olmasına rağmen Rasûlullah’a 

(s.a.v.) bizzat hizmet etmeyi bir saadet bilmiştir. 

Hicret’ten yedi sene sonra Rasûlllah (s.a.v.) ile 

evlenip iki seneden fazla kendisine hizmet etme 

şerefine nail olmuştur. Bu süre zarfında Rasû-

lullah’a karşı en ufak bir kusur işlememek için 

elinden geleni yapmıştır. Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.) de Hz. Ümmü Hâbibe’nin (s.a.v.) bu güzel 

ahlakından dolayı her daim kendisinden mem-

nun olmuştur.

Hz. Ümmü Habibe (r.anhâ), başta Hz. Fatıma 

(r.anhâ) olmak üzere Rasûlullah’ın tüm kızlarına 

karşı son derece sevgi ve muhabbet beslemiştir. 

Bununla beraber Rasûlullah’ın (s.a.v.) diğer eşleri-

ne karşı da güzel ve hürmetle muamele etmek-

ten geri kalmamıştır. 

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) vefatı, Hz. 

Ümmü Hâbibe annemizi (r.anhâ) çok üzmüş ve 

kederlendirmiştir. Efendimizin (s.a.v.) arkasında 

uzun süre gözyaşı dökmüş ve kendisi Efendi-

mizden (s.a.v.) otuz dört sene yani Hicret’ten kırk 

dört sene sonra vefat etmiştir. Mübarek bedeni 

Cennet’ul Bâkî’ye defnedilmiştir. 

Dipnotlar

1. Bu makale; Fatıma Şadiye’nin Hazreti Ümmü Hâbi-

be (r.anhâ) adlı eserinin Latinize edilmesi ve sadeleşti-

rilmesiyle kaleme alınmıştır. Bkz. Fatıma Şadiye, Hazreti 

Ümmü Hâbibe (r.anhâ), Kâinat Kütüphanesi, İstanbul, 

1324.

Müminlerin annesi Hz. 
Ümmü Hâbibe’nin (r.anhâ) 
kendisine asıl vazife olarak 
gördüğü şey; her işte ve her 
halde Allah’ın (c.c.) ve Rasû-
lullah’ın (s.a.v.) rızasına uy-
gun hareket etmekti.
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Gencecik bir delikanlı… Abdullah el-Müzenî…

Babası yok. Kabilesinde boynu bükük ve ezik 

bir genç. Amcası tarafından büyütülmüş.

Yayılmaya başlayan İslam nurunun pırıltıları 

zaman zaman yaşadığı kabileye kadar uzanıyor. 

Üzerinde fikir tartışmaları yapılıyor. Gelen bilgi 

ve haberleri herkes kendi bakış açısına göre de-

ğerlendiriyor. Ne yazık ki insaf ölçülerinin kayıp, 

gerçeğe teslimiyet ruhunun kör inada ve ihtirasa 

dönüştüğü Cahiliye yılları hakikati görmeye bü-

yük birer engel durumundaydı.

Bütün bu kötü şartlara rağmen, Rasûlullah 

Efendimizden (s.a.v.) gelen her haber, sanki Ab-

dullah’ın kalbine nakşoluyor;  onun Rasûlullah 

(s.a.v.) ile karşılaşma susuzluğunu artırıyordu. 

Saf gönlü, sağlam karakteri, hidayet ve hikmet 

pınarından kana kana içmek için çırpınıyordu. 

Bu susuzlukla gelen her habere kulak kabartıyor, 

haberi dinliyor, anlıyor, haberin yanlışını, abart-

masını, habere ekleneni, haberden eksiltileni çö-

züyor; zihnini kurcalayanları soruyor, yeterli bilgi 

alamayınca da üzülüyordu.

Allah’ın (c.c.) rızasını, başında bulunan büyük-

lerin rızasına tercih edişi; hakka karşı gelinip eğ-

riyi doğruya tercih edilince kan bağlarının iman 

bağı karşısındaki cılızlığını dile getirişi pek de hoş 

karşılanmıyordu…

Allah (c.c.) yoluna, iki cihan Serveri’ne düş-

manlığın şiddeti arttıkça savunma duyguları da 

artıyor; savundukça, cereyan eden konuşmalar, 

tartışmalar onu tefekküre sevk ediyor. Bunun 

sonucunda hakka susuzluğu daha da artırıyor; 

susuzluk arttıkça, Hak yolda önüne set çeken 

kabilesi ve amcasıyla arasındaki mesafe de açı-

lıyordu.

Zaman zaman amansızlaşan, tehdide dönen 

mücadeleden ümitsiz değildi. Artık kimseden 

çekinmiyor; imanını bütün samimiyeti ile dile 

getiriyordu. İmanı uğruna her şeye katlanma 

azmi, davranışlarından, sözlerinden belli oluyor-

du. Rasûlullah’ın (s.a.v.) yanına varma, onun hu-

zurunda bulunma, mümin kardeşleriyle beraber 

olma, hak davayı omuzlama arzusu içini kavuru-

yor ve bu tutkusunu daha fazla gizleyemiyordu.

Onun bu durumundan endişe eden aşireti, 

üst üste yapılan toplantılar sonunda karar ve-

riyor; Medine’ye kaçma ihtimâline tedbir olsun 

diye üzerine çullanarak, bütün elbiselerini çıkarıp 

alıyor. Başından aşağı kalın ve sert kıldan örme 

bir çuval geçiriyorlardı. Sonra da alaycı bir dille:

“İşte bu haliyle hiç bir yere gidemez.” diyor-

lardı.

Üzerinde tepesi delinmiş kalın çuvalı, yalın 

ayağı, açık başı ile kul nezdinde oldukça gülünç 

Zü’l-Bicâdeyn
Dr. Şerafeddin KALAY

Üzerinde tepesi delinmiş 
kalın çuvalı, yalın ayağı, 
açık başı ile kul nezdinde ol-
dukça gülünç bu delikanlı…
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bu delikanlı… Artık bu haliyle dolaşacak; Allah 

(c.c.) ve Rasûlu’ne (s.a.v.) olan iştiyakının karşılı-

ğı olarak zillet(!) içinde yaşayacak ve çocukların 

maskarası olacaktı. Delikanlı, aşiretin zorbaları 

tarafından iki tercih arasında bırakılmıştı; ya her 

gün yeni bir alaya, yeni bir saldırıya katlanacak 

ya da eve kapanıp utancından hiç bir yere çıka-

mayacaktı. Planı kuranlar için ikisi de birbirinden 

güzeldi. Çözüm bulunmuş ve plan uygulanmıştı. 

Ancak, onu bu hale sokanlara göre, Abdul-

lah’ın önünde bunlardan daha iyi bir tercih daha 

vardı. İnancından dönecek, iştiyakını söndüre-

cek, yeniden onlarla aynı değerleri paylaşacak, 

aşiretin ileri gelenlerinin sultasını sarsmayacak, 

iki de bir onları aciz duruma düşürmeyecek, “siz 

ne derseniz, doğrudur,” diyerek onlara uyacaktı. 

Bu daha da güzel olurdu. Aynı zamanda onun 

bu durumu herkese ibret olacaktı ama Abdul-

lah’ın bunların hepsinden daha güzel bir tercihi 

vardı. 

O, gecenin karanlığına, yalın ayağına, üzerin-

deki garip elbiseye aldırmadan kayalar, dikenli 

sahralar, yollar, dağlar, tepeler aşarak Medine-i 

Münevvere’nin yolunu tutmuştu bile... Parçala-

nan ayaklarının verdiği ıztırabı artık duymaz hale 

gelmiş, kuruyan dudakları suyu unutmuş, gece-

leyin yıldızları gündüz ise kavuran güneşi, kendi-

sine yol arkadaşı edinmişti. Medine’ye, Rasûlul-

lah’a (s.a.v.) yaklaştıkça artan sevinç dalgaları ve 

gönül çırpıntıları içinde yol alıyordu. 

Medine-i Münevvere’ye yaklaşınca uygun 

bir yerde konakladı. Uzaktan görünen bu nurlu 

diyarı seyretti. Eskiden adı “Yesrib” olan bu şe-

hir, artık nurlu şehir olmuştu. Kâinatın Efendisi, 

İslam’ın ilk mücahidleri, çilekeşleri, fedakârları, 

oradaydı. Her gün yeni bir tarih yazıyorlardı. 

Uzun uzun Medine’yi seyretti. Biraz dinlen-

mişti. Allah Rasûlu (s.a.v.) ile karşılaştığı anı hayal 

etti. Birden dönerek kendi haline baktı; utandı… 

Bu haliyle Rasûlullah’ın (s.a.v.) yanına varamazdı. 

Sonra, sırtındaki çuvalı çıkararak ikiye parçaladı; 

parçanın birini beline sararak vücudunun alt ta-

rafını örttü. Diğer parçayı da omuzlarına aldı… 

Rasûlullah’ın (s.a.v.) huzuruna böyle çıktı.!
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Mescid-i Nebevî’ye girdiğinde onu görenler 

dehşete düşmüşlerdi. Şaşkınlıkla ona bakıyorlar-

dı. Saçı-başı darmadağınık, eli-ayağı parçalanmış 

bir vaziyetteydi. Çektiği her ızdırabı, katlandığı 

her meşakkati üzerinden okumak mümkündü. 

Şu tuhaf elbiseyle çok garip bir manzarası vardı… 

Ancak, gözleri sevdiği yolunun yolcusu olduğu 

Efendiler Efendisini (s.a.v.) görmekle ışıl ışıl, gönlü 

müminler safına katılmakla dolu doluydu…

“Ben geldim Ya Rasûlallah! İman ederek gel-

dim, Allah’ı bir, Muhammed’i O’nun Rasûlu tanı-

yarak geldim,” demişti. 

Ve altın halkadaki yerini almıştı…

O günden itibaren Rasûlullah’ın (s.a.v.) sev-

gisine nail olmuş, sevdiği insanlar arasında yer 

almış, ilk günkü manzarası hiç unutulmamıştı. 

Lakabı da Zü’l-Bicâdeyn (Çifte Çullu, Çifte Kilim-

li) olarak kalmıştı. Rasûlullah’ın (s.a.v.) ordusunda, 

onun yanı başında cihaddan cihada koşmuş; 

zaman zaman hedefine doğru akan cihad ordu-

sunun rehberliğini yapmış, sahralardan yol almış, 

orduyu hedefine ulaştırmıştı.

Zaman sel gibi akıp geçmiş. Günler, Müslü-

manların büyük imtihanlar geçirdiği Tebuk Gaz-

vesi’nin olduğu güne ulaşmıştı. Askerlerin ko-

nakladığı çadırlar arasında, gecenin karanlığında 

üç kişi bir meşalenin ışığı altında cenaze taşıyor-

lardı. Bu üç kişi; Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.), Ebu 

Bekir (r.a.) ve Ömer (r.a.) idi. Taşınan cenaze ise 

“Zül-bicâdeyn”in mübarek bedeniydi.

Abdullah İbn Mes’ûd (r.a.) şöyle anlatıyor: 

“Uyku tutmamıştı. Gecenin karanlığında, mü-

cahidlerin çadır kurdukları sahanın bir köşesin-

de hareket eden bir ışık gördüm. Kalktım; takip 

ettim. Gözümü ışıktan ayırmadan yaklaştım. 

Bir de ne göreyim; Rasûlullah (s.a.v.), Ebu Bekir 

ve Ömer, Abdullah Zül-bicâdeyn’i taşıyorlar. Bir 

yere geldiler; kabir kazdılar. Rasûlullah (s.a.v.) ka-

zılan kabre indi. Ebu Bekir ve Ömer  (r.a.), cena-

zeyi Efendimize doğru sarkıtırken O: ‘Kardeşinizi 

bana doğru yaklaştırın!’ buyurdu. Yaklaştırdılar. 

Onu kucağına alan Rasûlullah (s.a.v.), yatacağı 

yere ve yöne yerleştirdikten sonra doğruldu ve: 

‘Ya Rab! Ben, ondan razıyım, hep razı olarak gel-

dim; sen de razı ol!…” diye dua etti. İçim dolu 

dolu oldu. Gıpta etmiştim. O an: ‘Ne vardı, bu çu-

kurun sahibi ben olaydım! Oraya bu şekilde ben 

gömüleydim,’ diye ne kadar temenni ettim!..”

Kaynaklar:
Zül-bicâdeyn hakkında bilgi için bkz.:

Sîretü İbni Hişam, (2/527-528).

El-İstîâb, İbn Abdi’l-Berr, (2/292-293).

Es-Sîretü’n-Nebeviyye, En- Nedevî, (sh. 314).

Mescid-i Nebevî’ye girdi-
ğinde onu görenler dehşe-
te düşmüşlerdi. Şaşkınlıkla 
ona bakıyorlardı. Saçı-ba-
şı darmadağınık, eli-ayağı 
parçalanmış bir vaziyettey-
di. Çektiği her ızdırabı, kat-
landığı her meşakkati üze-
rinden okumak mümkündü
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Akıllı telefonların yaygınlaşması ile mesajlaş-

ma uygulamaları da artmaya başladı. Bu prog-

ramlardan WhatsApp yakın bir zamana kadar 

birçok ülkede en çok indirilen İPhone ve And-

roid uygulaması oldu. İnternet üzerinden karşı-

lıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme özelliği 

olan WhatsApp, GSM firmalarını zarara uğratan 

önemli uygulamalardan biridir. Geçtiğimiz yıl-

larda GSM operatörlerine 13,9 milyar dolarlık bir 

SMS geliri kaybı yaşattığı belirtiliyor.

Ellerimizden düşüremediğimiz, yanımızdan 

ayıramadığımız ve hatta tuvalete bile birlikte gir-

diğimiz bu teknolojik oyuncakların birtakım so-

runlara sebep olduğu artık gizli bir konu değildir. 

Son iki yıldır kullanıcı sayısı dünyada ve berabe-

rinde ülkemizde çığ gibi büyüyen WhatsApp’ın 

buna ciddi bir katkıda bulunduğunu da bilmemiz 

gerekiyor. Bu gibi uygulamalar çok büyük bir za-

ruretmiş gibi gösterilerek, aslında insanların bir 

telefon uygulamasına nasıl esir düştüklerini de 

gösteriyor. Sorun bu ve benzeri uygulamaların 

kişilerin özel hayatına dair ipuçları veren ve ta-

kibini kolaylaştıran uzantıların olmasıdır. (çevri-

miçi olduğunuzun görünmesi ya da en son ne 

zaman çevrimiçi olduğunuzun görülebilmesi 

gibi…)

Programlar kişisel güvenliğimiz tehdit ettiği 

gibi, haberleşme aracının kötüye kullanılmasını 

da kullanıcıların iyi veya kötü niyetleri belirliyor. 

Mobil teknolojinin iyice küçüldüğü ve cihazların 

kolaylıkla saklanabilir ve gizlice her yerde kulla-

nabilir hale geldiğini düşünürsek, mobil cihazlar 

ve internet tabanlı çalışan bu tip mobil uygula-

malar kötü niyetli kişiler için oldukça elverişlidir.

WhatsApp’ın çalışma sistemine baktığımız-

da firmanın söylemleri şu şekildedir: ”WhatsApp 

uçtan uca bir şifreleme tekniği ile çalışıyor.” Yani 

kullanıcı telefonundan diğer kullanıcıya herhangi 

bir yazı, video ya da resim gönderdiğinde What-

sApp tarafından geliştirilen bir şifreleme tekniği 

ile veri şifreleniyor. Daha sonra alıcı kişinin tele-

fonuna uyarı geldiğinde buradaki uygulama, şif-

relenmiş içeriği belirlenen talimata göre çözülüp 

anlaşılabilir yani okunabilir ya da görülebilir hale 

getiriliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu sade-

ce WhatsApp firmasının söylemidir.

Facebook tarafından satın alınıp ücretsiz hiz-

met veren bu firmanın aylık yaklaşık 900 mil-

yon kullanıcısı var. Bu programın arka planında 

vermiş olduğu hizmetlerin kayıt altına alınmıyor 

söylemleri de doğru bir söylem değildir. 

WhatsApp ve 
Benzeri Programlara 

Dikkat!

İsmail SEYMENOĞLU

Tefekkür
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Düşünün siz bir kullanıcıya ileti gönderdiniz 

o kullanıcı çevrimiçi olana kadar bu iletiyi siz 

telefonunuzdan silseniz bile firma Serverlarında 

saklanır, siz telefonunuzu değiştirseniz bile eski 

görüşmeleriniz yeniden telefonunuza yüklene-

bilir. Bu da demek oluyor ki tüm verilerimiz kayıt 

altındadır. İnternet hizmeti aldığımız GSM ope-

ratörlerinin sunmuş olduğu internet, 5651 Sayılı 

İnternet Kanunu çerçevesinde ise tüm çevrimiçi 

günlükleri kanun gereği kayıt altına alma mec-

buriyetindedir. 

Güvenilmeyen WİFİ ağlarından bağlanan ki-

şilerin yine tüm çevrim içi hizmetleri kötü niyetli 

kişiler tarafından görülüp kaydedilebilir. Kullan-

dığınız iCloud ya da Google store gibi hesapla-

rınızın da başkaları tarafından bilinmesi de yine 

görüşmelerinizin bu kişilerin eline geçmesini 

mümkün kılacaktır. Farkında olunmadan yükle-

nen casus yazılımlarla da, aramalar, web’de ge-

zinti, metin mesajları, WhatsApp görüşmeleri ve 

fazlasını bir sunucuya geri gönderip kayıt altına 

alabilir.

GSM firmalarına da yapılan görüşmeleri iki 

sene buyunca kayıt yapma zorunluluğu geti-

rildiğini bilmemiz gerekir. Bu nedenledir ki; aile 

mahremiyeti sebebiyle telefonla yapılan ileti-

şimlerinde daha dikkatli olunması gerektiği orta-

ya çıkmaktadır. Bilinmelidir ki:

“Teknolojide asla güvenlik yoktur, sadece 

tedbir vardır.”

Şunu bilmek gerekir ki; devletler insanların 

ihtiyaçlarını kolaylaştırmak adına teknolojik ko-

laylıklar sağlamak zorundadırlar. Eğer bunu ger-

çekleştirmezler ise toplumların devletlerine olan 

inanç ve güveni zayıflar. Bundan dolayıdır ki; 

sistemler sözüm ona ihtiyaçları karşılamak adı-

na, sunmuş olduğu teknolojik faydalar aracılığı 

ile aslında toplumları kontrol altına alır. Ulusal ya 

da uluslararası hiçbir teknolojik program dev-

letlerin istihbarat birimlerinin bilgisi ve kontrolü 

dışında gerçekleştirilemez. Aslen amaç insana 

hizmet değil, insanı kontrol altında tutmaktır. Bu 

hizmetler insanı sadece kontrol altında tutma-

nın ötesinde kişiler arasında fiziksel bir iletişim 

olmadığından dolayı zaman içerisinde insanla-

rın birbirlerine karşı duygusallık, sevgi, saygı gibi 

hasletlerini de ortadan kaldırmaktır. (hastalandı-

ğında telefon açarsın, cenazede mesaj atarsın, 

selamlarsa hatırlar nbr’e çekilir.) Sonuç itibari ile 

sistemler toplumların ağzına bal çalmalıdır ki, 

toplumlar arılara göz dikmesin, onlar da devam-

lılıklarını korusun.

Dikkat edilmesi gereken konulardan biri de; 

bizlerin, eşlerimiz ve çocuklarımızın iletişim 

araçlarını kullanırken yaptığı ciddi hatalar. Profil 

ekranında resimleri koymaları veya aile resim-

lerini paylaşmaları WhatsApp grupları kurmaları 

kurulan bu gruplarda birçok konunun paylaşıl-

ması veya konuşulması gibi ciddi hatalara dü-

şülmektedir. Ailelerimiz bu konuların farkında 

olmayabilirler. Onlara bu konular ile alakalı ha-

tırlatmalar yapmak ve onları doğruya yönlendir-

mek bizim hem ailemize hem de Müslümanlara 

karşı sorumluluğumuzun gereğidir.

Hayatımızın her alanının kapsamış olan tek-

nolojiye bilinçsiz ve peşinen güvenmek, doğru 

bir davranış olmayacaktır. Hz. Ömer (r.a.): “İyi 

tedbir almak da yaşamanın (hayatın) yarısıdır” 

buyurarak kolay zamanlarda da tedbirli olma zo-

runluluğunu dile getirmiştir. 

Ellerimizden düşüremedi-
ğimiz, yanımızdan ayıra-
madığımız ve hatta tuva-
lete bile birlikte girdiğimiz 
bu teknolojik oyuncakların 
birtakım sorunlara sebep 
olduğu artık gizli bir konu 
değildir. 
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Bir önceki yazıda Arap baharına yönelik ola-

rak sol/sendikal ve piyasacı yaklaşımı ifade et-

miştik, şimdi ise en önemli modern İslami ha-

reketlerden biri olan İhvan-ı Müslimîn üzerinden 

İslamcı bakışı yorumlamaya çalışacağız.

20. yüzyıldan itibaren İslamî hareketlerin 

despotça bastırılmış olması Müslümanlar nez-

dinde bir mağduriyet kimliği oluşturmuştur ve 

bir süre sonra bu kimlik kanıksanarak, âdeta İs-

lamî kimliğin bir parçası haline gelmiştir. Her 

ideolojik (dünya görüşü anlamında) harekette 

olduğu gibi bu mağduriyet ve acılar İslamî ya-

pılar için bir motivasyon ve tebliğ (propaganda) 

malzemesi olarak kullanılmıştır. 

Arap Baharı’nın patlak vermesi, uzun bir sü-

redir mağduriyet psikolojisiyle ayakta duran İs-

lamî yapılar için büyük bir coşkuyla karşılanmış-

tır. Zira Arap Baharı’na yönelik İslamcı okumanın 

kökeninde şöyle bir kabul yatmaktadır; Osmanlı 

idaresinin fiili olarak çöküşünün ardından Hilafet1 

ilga edilmiş ve işbirlikçi sömürge yönetimlerinin 

idaresi altındaki Müslüman halklar, uzun bir süre 

inançlarını yaşayamayıp, kamusal hayattan ve 

iktidar mekanizmasından uzaklaştırılmıştır.

İşte bu vasatta Müslüman halklar, yeraltına 

çekilerek örgütlenmiş ve kamusal hayata alter-

natif paralel bir toplum (cemaat) oluşturmuştur. 

Fakat şimdi bu Müslüman halklar, ‘korku duvar-

larını’ yıkmış toplumun asli unsuru olduğunu 

ispatlayabilmek için yabancılaşmış yönetimlere 

ve onların batıcı politikalarına karşı inançları ve 

özgürlükleri için ölümü (şehadet) göze almaya 

başlamışlardır. İşte bu İslamcı bakış çerçevesinde 

‘Arap Baharı’, Müslümanlara bir alan açmış,  Müs-

lümanlar yeniden tarih sahnesine çıkarak İslamî 

düzen özlemlerini ve taleplerini gerçekleştirebi-

lecek bir zemin bulmuşlardır.

Sözünü ettiğimiz bu okuma biçiminin hak-

lı olduğu birçok nokta bulunmasına rağmen 

Müslümanlar için son derece yanıltıcı olmuş 

ve İhvan-i Müslimîn’in yapmış olduğu taktiksel 

hatalar, Arap Baharı’ndan sonra bölgede İslamî 

siyasetinin imkânlarının tükenmesine sebebi-

yet vermiştir. Hâlbuki İhvan-i Müslimîn’in daha 

önceki dönemlerde ulusalcı-laik Wafd Partisi ve 

Arap Sosyalist Partisi içinde seçimlere katılıyor-

ken artık kendi kamusallığını oluşturma amacıyla 

Özgürlük ve Adalet Partisi çerçevesinde siyasal-

laşması çok değerli bir adımdı.

Arap Baharı sürecinde özellikle Türkiye’de ya-

şayan biz Müslümanlar, protestoların gerçekliği-

ni kavrama yerine gösterileri ideal ve temenni-

lerimizle yani olanla değil görmek istediğimizle 

değerlendirdik. Birçok Müslüman yazar ve gaze-

tecinin, ayaklanma sürecini, İslamcı tahayyülle 

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

Selim RUŞEN
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okuma zaafı Türkiye’de yaşayan biz Müslüman-

ları da yanlış kabul ve değerlendirmelere sürük-

lemiştir. Örneğin Mısır ve Mübarek rejimi özelin-

de; “Tağut devrildi”, “Benna’nın torunları devrim 

yaptı”, “Tahrirdeki milyonluk kalabalığın tuvalet 

ihtiyaçlarına kadar her şeyi organize eden ve ör-

gütleyen İhvan’dır” vb. kabul ve tespitleri yapa-

rak; Arap Baharı, henüz başlangıç aşamasınday-

ken bizde bir algı yanılmasını oluşturdular.

Her şeyden önce şunu hatırlamak zorunda-

yız ki öğrencilerin, işsizlerin, daha fazla özgürlük 

isteyen gençlerin ve işçi sendikalarının Tahrir 

Meydanı’na inip Mübarek rejimine kıyam ettiği 

sırada, İhvan henüz meydanda değildi ve kamu-

oyuna; “gösterilerle hiçbir alakasının olmadığını” 

ifade etmişti. Ancak olaylar iyice büyüyüp, Mü-

barek’in devrilmesi kaçınılmaz olduğunda2 ve 

diğer muhalif bileşenlerin İhvan’a yönelik baskı-

ları neticesinde İhvan, tabanını harekete geçire-

rek bütün gücünü Tahrir’e yoğunlaştırdı. Allah-u 

Âlim, yıllarca rejimin sopasını yemiş tecrübeli İh-

van yöneticilerinin bu kararı almalarında, tarihsel 

ve haklı sebepler de vardır. Devrimin başarısızlığa 

uğraması durumunda ve meydan boşaltıldığın-

da, rejim tarafından gerçekleştirilebilecek olası 

bir kıyımın, örgütsel bir hareket olması hasebiyle 

İhvan’ı hedef alacağı düşünülerek verilmiş bir ka-

rar olabilir.3  Yani bu, ya rejim yıkılır ya da İhvan 

tasfiye edilir psikolojisiyle verilmiş bir karar olabi-

lir. Fakat bu durum, yani İhvan’ın meydana inme 

konusunda geç kalması, diğer muhalif unsurların 

İhvan’a yönelik eleştirilerinin de temelini oluştur-

maktadır. Bu bakımdan Mısır kamuoyu ve mu-

halefet, protestoların başladığı sırada meydanda 

olmayan İhvanın, örgütsel gücünü kullanarak 

sonradan devrimi çaldığını iddia etmektedirler.

İhvan’ın Mısır’daki en önemli hatalarından 

birisi yaklaşık 1,5 yıl süren Geçici Yüksek Askeri 

Konsey döneminde, “Tahrir” ruhundan uzaklaşa-

rak askeri rejimle pazarlık yapmaya başlamasıdır. 

İsyancılar askerî idareye karşı yeniden sokağa in-

diklerinde; İhvan’ın seçim çalışmaları için mey-

dandan çekilmesi, İhvan’ın toplumsal muhale-

fete yabancılaşmasına neden oldu ve hatta bu 

tutum, muhalifler tarafından ihanet olarak algı-

landı. Zira bu süreçte liberal, sol ve belirli İslamî 

gruplar askeriye ile çatışırken partileşme imkân 

ve zamanından mahrum kaldılar ve dolayısıyla 

devrimin seçim temsiliyeti İhvan’ın tekeline geç-

ti. 

İhvan’ın askeriye ile pazarlığı göze alarak top-

lumsal muhalefetten uzaklaşmasında tabi ki İh-

van’ın, sol ve liberal yapılara karşı geleneksel gü-

vensizliği de önemli bir etmen oluşturmaktadır. 

Örneğin geçici Yüksek Askeri Konsey, Tahrir’deki 

protestoculara “dış güçlerin taşeronu” ithamıyla 

ateş açarken, orduya ilk destek Müslüman Kar-

deşler lideri Muhammed Bedii’den gelmiş ve 

Bedii, göstericileri “ordu ve halk arasında fitne 

çıkarmakla” suçlamıştı.4 Onlarca kişi ölüp binler-

ce kişi yaralanırken İhvan’ın askerî rejimi değil de 

Tahrir gençlerini düşman olarak görmesi; doğal 

olarak seçilmiş İhvan hükümetinin, darbeyle ala-

şağı edilme sürecinde Mısır kamuoyu tarafından 

yalnız bırakılmasına neden oldu. 

Yüksek Askerî Konsey döneminde İhvan yö-

neticilerinin meydandaki gençlere yönelik tepki

Arap Baharı sürecinde özel-
likle Türkiye’de yaşayan biz 
Müslümanlar, protestoların 
gerçekliğini kavrama yeri-
ne gösterileri ideal ve te-
mennilerimizle yani olanla 
değil görmek istediğimizle 
değerlendirdik.
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lerinin, aslında aynı argümanlarla Mübarek rejimi 

tarafından I. Tahrir protestoları sırasında İhvan’a 

da yöneltilmiş olması; Müslümanlar olarak biz-

lerin, iktidar mantığının çalışma mekanizmasını 

anlama üzerine büyük bir emek sarf etmemiz 

gerektiğini gösteren bir vakadır. Zira muhalif kit-

leleri, iktidarı elde tutabilmek için araçsallaştır-

mak ve pasifize etmek, gün gelir tersine döne-

bilir. Hüsnü Mübarek’in bir dönem ABD’ye karşı 

İhvan’ı koz olarak kullanıp: “Ben gidersem İslam-

cılar gelir.” diyerek pazarlığa oturması, bu bakım-

dan ibretlik bir örnektir.

Özetle bizler İhvan’ın başına gelenler ile ilgili 

olarak tarihin tekerrür etmesini beklemeden cid-

di dersler çıkarmak zorundayız. Arap Baharı’na 

yönelik tekçi, özcü (sadece devrimin aktörü ola-

rak İslamcıları görmek) yaklaşımlardan uzak dur-

malı, eleştirel bir dikkatle çok boyutlu okumalar 

yapmalıyız. Ayrıca içe kapalı yapılar taassubuna 

karşı son derece titiz olmalı kendimiz dışındaki 

toplumsallıklarla hareket etme kültürünü oluş-

turmalıyız.

Bizler, adil şahidlik ve davetle muhatap oldu-

ğumuz toplumla hareket etme ve sağlıklı iletişim 

kurma yolunu bırakarak, grupsal menfaatlerimizi 

muhafaza etme adına toplumu dönüştürme ay-

gıtı olan iktidarla uzlaşma yolunu tercih ettiğimiz 

takdirde; iktidarın arka bahçesi olarak görülen biz 

Müslümanların, topluma yönelik güvenilirliği ve 

söyleyecek bir sözü (tebliğ) kalmayacaktır.  

Dipnotlar
1. Hilafet Kurumu, Raşit Halifeler döneminde olduğu gibi 

siyasal bir mekanizma olarak hiçbir zaman yeterince iş-

levsel olamamış fakat Müslüman halklar için sembolik 

bir gönül bağı oluşturmuştur. 19. yüzyıla gelindiğinde ise 

yükselen milliyetçi akımlara karşı bir panzehir olarak Os-

manlı İmparatorluğu tarafından devletin parçalanmasını 

önlemek için stratejik bir niyetle Hilafet Kurumu, araçsal-

laştırılarak yeniden canlandırılmaya çalıştırılmıştır.

2. Avrupa Birliği yetkililerinin ve ABD Başkanı Obama’nın 

Hüsnü Mübarek’i kınayan açıklamalar yapmaya başla-

ması, batılılar nezdinde eski müttefik olan Mübarek’in 

gözden çıkarıldığını gösteren siyasal bir işaretti.

3. http://www.timeturk.com/tr/2011/03/06/misir-ayak-

lanmasinde-islamcilarin-yeri.html

4. Doç. Dr. Yüksel Taşkın, Türkiye Siyaseti, İslamcılık ve 

Arap Baharı, Birikim Yayınları, 2013.

İhvan’ın askeriye ile pazar-
lığı göze alarak toplumsal 
muhalefetten uzaklaşma-
sında tabi ki İhvan’ın, sol 
ve liberal yapılara karşı 
geleneksel güvensizliği de 
önemli bir etmen oluştur-
maktadır. Örneğin geçici 
Yüksek Askeri Konsey, Tah-
rir’deki protestoculara “dış 
güçlerin taşeronu” itha-
mıyla ateş açarken, orduya 
ilk destek Müslüman Kar-
deşler lideri Muhammed 
Bedii’den gelmiş ve Bedii, 
göstericileri “ordu ve halk 
arasında fitne çıkarmakla” 
suçlamıştı.
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Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a (c.c.) mah-

sustur. Salât ve selam, kendisine tebliğ emri gel-

dikten sonra bu dünyayı terk edene kadar bir an 

bile durmadan ve yılmadan çalışan tüm İnsanlı-

ğın Efendisi’ne, O’nun Ehl-i Beyti’ne, ashabına ve 

O’nun yolunda yürüyüp bu dine hizmet etmek 

için hareket eden, Allah (c.c.) yolunda başına 

gelen musibetler karşısında yılmayan, gevşeme-

yen, zaafa düşmeyen ve bu hayatta son nefesine 

kadar çalışan tüm müminlerin üzerine olsun.

İslam Fıkhı: İslam tarihinin, İslam toplumu-

nun ve İslam medeniyetinin en yüksek düşünsel 

formlarından birisidir. Müslüman toplum üzerin-

de, tarih boyunca bu denli etkili ve belirleyici ol-

muş başka bir müessese yoktur. Fıkıh ilmi, Müs-

lüman toplumların kendi tarihsel ve toplumsal 

iç dönüşüm ve dinamiklerinin bir mahsulüdür. 

Yine Fıkıh ilmi, Müslüman toplumlarının kendi 

tarih ve kaderlerini yaşadıkları, başka toplum ve 

kültürlerin tesir ve şartlarında var olmadıklarının 

en belirgin tezahürüdür.

Bir Müslüman hayatının her anını, alanını Al-

lah (c.c.) için yaşar. O’nun için doğar ve O’nun 

için ölür. Yani hayat da, memat da, kulluk da yal-

nızca Allah’a (c.c.) yapılır ve O’nun içindir. İşte İs-

lam Hukuk disiplini her Müslüman’da bu bilinci 

uyarmaya ve yaşatmaya çalışır. İslam Fıkhı bü-

tün düşünsel ve içtihadı faaliyetleriyle bir Müslü-

man’ın yeryüzünde müslümanca yaşayabilme-

sini sağlamak amacıyla ortaya koyulmuş örgütlü 

ve sistematik bir Hukuk disiplinidir. 

İslamî ilimler içinde Müslüman’ın hayata ba-

kış açısını, yaşam sitilini ve günlük programını 

hem belirleyen hem de etkileyen ilim dalı Fı-

kıh’tır. Bu ilim, hayatı duyarlıca ve şuurluca yaşa-

mak isteyen hiç kimsenin göz ardı edemeyeceği 

bir alandır. Fıkıh her zaman ve mekânda İslam’ı 

canlı ve yaşanabilir kılma bilgi ve melekesidir. 

Onun için İslam Hukuku; doğuşu, gelişmesi, 

kaynakları ve tarihi süreç içinde bir sistem haline 

gelişi bakımından kendinden önceki hiçbir Hu-

kuk sistemine benzemez. 

Fıkıh İlminin Amacı
ve Önemi Nedir?

Aziz EROL

Tefekkür
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İslam Hukuku; mekân itibarı ile Mekke ve 

Medine’de doğmuştur. Bu dönemde ortaya ko-

nan Hukukî kaideler, İslam Hukuku’nun teme-

lini oluşturmaktadır. Söz konusu kaidelerin en 

önemli özelliği –ki bu, hiçbir ilahî veya beşerî 

sistem için geçerli değildir- bizzat vahiy veya 

vahyin onayını almış kaideler oluşudur. Başka 

bir ifade ile bunlar, Kur’an-ı Kerim veya Hz. Pey-

gamber’in (s.a.v.) söz, fiil ve takrirleridir. Bu, Allah 

Rasûlu’nun sağlığında ortaya konan hukukun, 

vahyî oluşunun en büyük göstergesidir. 

Mekke’de daha çok inanç ve ahlak üzerinde 

durulmuştur. Gerek Mekkî ayetler gerekse on üç 

yıllık Mekke hayatında Efendimizin (s.a.v.) ortaya 

koyduğu öğretiler bunu göstermektedir. Bu dö-

nemde hukukî öğretilerden hatta namaz hariç 

ibadetlere ait hükümlerden bahsetmek müm-

kün değildir. Medine ise, Mekke’de atılan temel-

ler üzerine İslam binasının tamamlandığı bir yer 

olmuştur. Mükemmel bir sistem için gerekli olan 

ferdi ve içtimaî alandaki esaslar burada ortaya 

konmuştur. Hatta: “…Bugün sizin için dininizi 

kemale erdirdim. ...”1 ayetini bu çerçeve de yo-

rumlamak mümkündür. 

Bunun dışında, Mekke Devrini tamamen Fı-

kıhtan ayrı göremeyiz. Yani on üç yıllık Mekke 

dönemine lazım olacak kadar ve Medine Döne-

mine zemin hazırlayan ayet-i kerimeler vardır di-

yebiliriz. Bunlara örnek verecek olursak sırasıyla:

1. Mekke’de öncelikle sadaka ile ilgili emir-

ler nazil oldu, daha sonra zekât emri geldi. Yani 

Mekke’deki sadaka ile ilgili emirler, Medine’deki 

zekât emri için zemin hazırladı. 

2. Mekke’de içkilerin kötülüğüne işaret eden 

ayetler nazil oldu. “Hurma ağaçlarının meyvele-

rinden ve üzümlerden hem içki, hem de güzel 

bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan 

bir toplum için bir ibret vardır.”2 Bu ayet-i kerime 

Mekke’de inmiştir ki, henüz o zaman içki haram 

kılınmış değildi. Ayet-i kerimede içkinin güzel rı-

zıktan ayrı zikredilmesi, Kur’an-ı Kerim’in o za-

man dâhi içkiyi hoş bir şey saymadığını gösterir. 

Bu ayet-i kerimede içki yasaklanmıyor ama içki 

güzel rızkın karşısına koyuluyor. 

Böylece bir bakıma içkinin iyi bir rızık olma-

dığına dolaylı olarak işaret ediliyor. Eğer içki ile 

ilgili sadece bu ayet-i kerime olsaydı içki içmeye 

mekruh diyecektir. Çünkü Allah (c.c.) hoşlanma-

dığını murad ediyor. Bundan sonra sırasıyla, içki-

de -bazı zahiri faydalar yanında- büyük bir kötü-

lük bulunduğunu3 sarhoş olarak namaz kılmanın 

haram olduğunu4 ve nihayet içkinin şeytanın 

işlerinden bir murdar olduğunu bildiren ve içki 

içmeyi yasaklayan5 ayet-i kerimeler gelmiştir. 

Bunlar fıkhî birer hükümdür.

3. Allah’tan (c.c.) başkasına kesilen hayvan-

ların helal olmayacağı hükmüne vurgu yapan 

ayet-i kerimeler nazil oldu. “Üzerine Allah adı 
anılmayan (hayvan)lardan yemeyin. Çünkü 
bu şekilde davranış fasıklıktır...”6 Bu bir haram 

kılmadır, fıkhî bir hükümdür ve Mekke’de nazil ol-

muştur. Aslında yenmesi helal olan herhangi bir 

hayvan, kasten Allah’ın (c.c.) adı anılmadan kesi-

lirse, o hayvanın etini yemek haram olur.

4. Allah’tan (c.c.) başkasının helal-haram kıl-

ma yetkisinin olmayacağını bildiren ayet-i keri-

meler nazil olmuştur. “Beyinsizlikleri yüzünden 

bilgisizce çocuklarını öldürenler, Allah’ın kendile-

rine verdiği rızkı -Allah’a iftira ederek- haram sa-

yanlar, mutlaka ziyan etmişlerdir...”7 Burada hem 

evlat öldürmeye itiraz var hem de haram kılma 

yetkisinin Allah’a (c.c.) ait olduğu buyruğu var. 

Allah’ın (c.c.) helâl kıldığını kimsenin haram kılma 

ve haram kıldığını da helal kılma yetkisi yoktur. 

Dipnotlar
1. Mâide Sûresi; 5/3.

2. Nahl Sûresi; 16/67.

3. Bakara Sûresi; 2/215.

4. Nisâ Sûresi; 4/43.

5. Mâide Sûresi; 5/90-91.

6. En’âm Sûresi; 6/121.  

7. En’âm Sûresi; 6/140.



Mayıs 2016 65

Eğitim ve Psikoloji

Anne-baba olarak çocuklarımızın okulda 

başarılı olmalarını, haklarında öğretmenlerinin 

olumlu şeyler söylemelerini içtenlikle bekleriz. 

Bu beklenti çoğu kez anne-babada tedirginlik, 

stres ve kaygı nedeni olabilmektedir.

Farkında olmamız gereken önemli bir gerçek 

vardır; her çocuğun kendi kapasite ve öğrenme 

hızına paralel bir başarı gösterebileceği… Her 

çocuk, hiçbir bakımdan bir başkasıyla tamamen 

aynı değildir, birilerinin kopyası asla değildir ve 

olamaz. Çünkü her insan duygu, sosyal, zihin ve 

fizik özellikleri bakımından tamamen özgün ve 

benzersiz bir varlıktır. Bu nedenledir ki hiçbir ço-

cuk anne-babasının bir kopyası değildir. Onların 

çocuğu olsa da; onlardan ayrı ve farklı özelliklere 

sahiptir. Anne-babanın beklentileri, gereksinim-

leri ve özellikleri ile çocuğun  beklenti, gereksi-

nim ve özelliklerinin farklı olduğu da  unutulma-

malıdır.

Bazı anne-babalar farklı düşünse de, okul ba-

şarısının temel göstergesi sadece “not” değildir. 

Ve başarı, sadece notlarla ifade edilen akademik 

bir üstünlük olmaktan daha çok; okul içi ve okul 

dışına da yansıtılabilen sosyal ilişki ve sosyal-kül-

türel ve eğitsel etkinlikleri de içermektedir. Okul, 

yaşamın küçük bir modeli olarak görüldüğünde; 

okul başarısı ve okul içindeki yaşantı ve uyum, 

sosyal hayattaki başarı ve uyumla ilişkili ve iç 

içe  olduğu açık olarak görülecektir.

Çocukların okul başarılarında anne-babanın 

rolü ve etkisi oldukça fazladır. Bu rolün önemi ve 

büyüklüğü, tabi ki sorumluluğun da büyüklüğü-

nü beraberinde getirmektedir. Çocuğun eğitim 

gereksinimini karşılamak demek; sadece onun 

yeme, içme, giyinme ve barınma gibi temel ih-

tiyaçlarını karşılamak; okul gereçlerini almak, 

eğitim masraflarını üstlenmek, harçlık vermek 

demek, değildir. Fakat buna rağmen  anne-ba-

baların bazıları; çocuklarına, özellikle de özel bir 

okula kayıt yaptırdıktan sonra çocuklarına karşı 

olan eğitim sorumluluklarını, klasikleşmiş bir de-

yim ile; “eti senin, kemiği benim!. . ” mantığıyla, 

tamamen okula, daha özel anlamda ise öğret-

Eti Senin,
Kemiği Benim!..

Uzm. Psk. Dnş. Hüseyin ŞAHİN
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menlere bırakıp, kendileri büyük bir güven içinde 

geri plana  çekilme eğilimi içerisine girebilmek-

tedirler. Bu şekilde ki bir anlayış maalesef olduk-

ça yaygındır.

Ancak gerçekte hiçbir zaman, hiç kimse ki bu 

öğretmen dahi olsa asla bir annenin veya baba-

nın yerini tutamaz. Bir kuş için kanatlarının anla-

mı ne ise, bir çocuk için anne ve babanın anlamı 

da aynıdır. Ayrıca, nasıl ki bir kuşun tek bir ka-

natla uçması mümkün değilse, bir çocuk için de 

anne veya babadan sadece birisinin ilgilenmesi 

tam olarak yeterli olmayacaktır. İlgi ile birlikte ço-

cuktan beklentilerin de gerçekçi; çocuğa göre, 

onun yaşına ve gelişimine uygun olması  gere-

kir. Çocuktan beklentiler yüksek ve abartılı oldu-

ğu oranda, anne-babanın yaşayacağı muhtemel 

kaygı, tedirginlik ve hayal kırıklıkları da fazla ola-

caktır. Anne-babanın yaşayacağı her olumsuz 

duygu bir şekilde çocuğa da yansıyacaktır…

“Eti senin kemiği benim” anlayışı, mantığı 

yanlış olduğu kadar yıpratıcıdır da. Çünkü bu 

anlayış anne-babanın yüksek bir beklenti içi-

ne girmesine; bununla birlikte sorumluluklarını 

başkalarına devretmenin oluşturduğu suçluluk, 

pişmanlık ve hayal kırıklığı gibi duygular  yaşa-

malarına neden olabilmektir. Bu anlayış nede-

niyle çocuklar da, anne-babanın ilgisinden  ve 

model olma  özelliklerinden uzak kalabilmekte-

dirler. Böyle bir durumda da çocuğun iç dünya-

sında anne-babanın bıraktığı boşluğun sonucu 

olarak; suçluluk, endişe, çaresizlik, içe kapanma 

gözlenebilmektedir. Ayrıca çocukta boş vermiş-

lik, kendini ispatlama ve ilgi çekme, güç gösteri-

sinde bulunma, disiplinsizlik ve  düzensizlik gibi 

davranışlar görülebilmektedir.

Çocukların kendilerine karşı sorumlulukları 

olduğu gibi, her anne-babanın da çocuklarına 

karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Ve bu so-

rumluluklar ne okula, ne okul yönetimine, ne 

de öğretmen ya da öğretmenlere devredilemez, 

yüklenmez.

Sağlıklı her insanın hem kendisine ve hem de 

başka insanlara  karşı özel sorumlulukları vardır. 

Bu sorumluluklar bir başkasına devredilemez ve 

de ertelenemez. Anne-babalar, çocuklarına karşı 

var olan ve olması gerekli sorumluluklarını; eği-

tim ücreti ödedikleri okula, koleje devretmek gibi 

bir hakka sahip değildirler. Ödedikleri ücretten 

dolayı çocuklarını iki de bir; ”bak senin için bu 

kadar masraf yapıyor, sırf daha iyi okuyasın diye 

bunca zorluğa katlanıyoruz…” şeklinde uyarma 

ve kendilerine minnet duymaya zorlama yoluna 

başvurmaktan da uzak durmalıdırlar.

Bir aile, eğer çocuğunu özel bir kuruma ve-

riyor ise;  bunun hesabını iyi yapmalı, bunu ço-

cuğunun geleceğine yönelik doğru bir yatırım 

olarak görmelidir. Ve çocuğunun eğitimi süre-

since  üzerine düşen görev ve sorumluluklarını 

aksatmadan  yerine getirme hususunda da  du-

yarlı davranmalıdır.

“Eti senin kemiği benim” 
anlayışı, mantığı yanlış ol-
duğu kadar yıpratıcıdır da. 
Çünkü bu anlayış anne-ba-
banın yüksek bir beklenti 
içine girmesine; bununla 
birlikte sorumluluklarını 
başkalarına devretmenin 
oluşturduğu suçluluk, piş-
manlık ve hayal kırıklığı 
gibi duygular    yaşamaları-
na neden olabilmektir.
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Amaç; çocuğun eğitimine yapılan yatırımın 

karşılığını bulmasıdır. Bunun gerçekleşebilmesi 

için  anne-babalar; çocuklarını her açıdan iyi ta-

nımalı, onlarla sağlıklı iletişim kurabilmeli, onları 

oldukları gibi kabul etmeli; duygusal ihtiyaçlarını 

doyurabilmeli, anlayabilmeli ve onlara karşı ger-

çekten anlayışlı olmayı becerebilmelidirler. Ayrı-

ca, çocuklarının genel gelişim özellikleri, öğren-

me stilleri, kapasiteleri ve yeteneklerine uygun 

bir başarı beklentisi içinde olmalıdırlar. Elbette 

nihayette asıl gaye; onu gelecekte yaşayaca-

ğı “kendi hayatına” hazırlamak olmalıdır...

Çocuk açısından ise; her ortamda ve her kişi 

ile sağlıklı iletişim kurabilmek, kendini tanımak, 

hayır diyebilmek, stresle başa çıkabilmek, öfke-

sini kontrol edebilmek, doğru zamanda doğru 

kararlar verebilmek ve etkili problem çözebilmek 

gibi temel yaşam becerilerini kazanmış olmak 

amaç olmalıdır. Ayrıca, düzenli çalışma ve oku-

ma alışkanlığını geliştirmesi, kapasitesinin gerek-

tirdiği başarıyı göstermek için çaba göstermesi, 

ilgi ve yeteneğini geliştirmesi ile sağlıklı beslen-

me, nitelikli dinleme, zamanı doğru planlama ve 

kullanma gibi alışkanlıkları içselleştirmiş olması 

amaçlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, bütün bu 

beceri ve alışkanlıklarla donanarak hayata atıl-

mak, yetişkinlik yaşamında da “sağlıklı, başarılı ve 

mutlu bir insan olabilme”nin  teminatı olacaktır. 

Böyle bir sonuç ise, bir anne-babanın çocuğu-

nun eğitimine yapmış olduğu yatırımın  karşılı-

ğını bulduğunun temel göstergesidir…
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Ebeveynler her zaman başarılı çocuklar ye-

tiştirmek için ellerinden geleni yaparlar, ancak 

çoğu kez gözden kaçırdıkları küçük bir hatadan 

(örneğin, az ilgi veya aşırı ilgi göstermekten) do-

layı çocuklarının karakterinde istenmeyen du-

rumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlardan biri de 

özgüven yetersizliğidir.

Genel itibariyle özgüven oluşumunu destek-

leyen üç unsur vardır; bunlar merak duygusu, 

saygı kazanımı ve bağımsızlık hissidir.

1. Merak Duygusu:
Anneler, bebeklerini doğduğu andan itibaren 

anlamaya başlarlar. Onun ağlama sesini ve hare-

ketlerini okuyabilme yeteneği Allah’ın (c.c.) an-

nelere bahşettiği bir lütuftur. Bu durum bebekler 

büyüdükçe daha ayrıntılı bir hal alır ve bebeğinin 

neleri yapabileceğini, hangi durumlar karşısında 

hangi tepkiyi verebileceğini tahmin etmeye ka-

dar uzanır. 

Ne var ki anneler bu özelliklerini, koruyuculuk 

duyguları altında zamanla yitirirler. Bebeklerini 

tanırlar, neler yapabileceklerini görürler ama ev 

içerisinde ona az da olsa zarar gelebilecek du-

rumları engellerler. Örneğin; bebekler emekle-

meye başladıklarında ilk işlerinden biri olan çek-

mecelere yönelirler; çünkü artık keşif başlamıştır. 

Sonra aniden anne gelir ve: “Hayır, yapma!” der, 

bebeği oradan uzaklaştırır. O bundan vazgeçer 

mi? Tabi ki hayır! Tekrar tekrar bunu dener ve 

annenin her engellemesinde artık hırçınlaşma-

ya ve ağlamaya başlarlar. Hâlbuki anne bebeğini 

koruduğunu düşünüyor ve minik parmaklarının 

sıkışmasını engelliyordur. Diğer taraftan bakınca, 

bebek her şeyi denemek ve öğrenmek istiyor, 

annenin onu her sınırlamasında ise bu güdüleri 

törpüleniyor.

Bu hal ileriki yıllarda gerek okul hayatı olsun, 

gerek iş hayatı olsun yeni bir şeyler öğrenmeyi 

çok gerekli bulmayan, kulaktan dolma bilgilerle 

Çocuğumu Eğitmeye 
Nereden 
Başlamalıyım?

Emre İLSEVER
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hayatını idame ettiren bir karakter olmasına ka-

dar uzanabilir; neticede basit gibi görünen bu 

olay, aslında küçük bir engellemenin minik akıl-

larda ne gibi sonuçlar doğurabildiğinin kanıtıdır.

“Evet, günümüz çocuklarının büyük bir ço-

ğunluğunda görülen dikkat dağınıklığının en 

önemli sebeplerinden biri; ebeveynin çocuğu, 

öğrenme hevesiyle yöneldiği noktadan engelle-

yici bir tavırla uzaklaştırması, o noktaya gitme-

mesi için türlü türlü oyunlar yapmasıdır. Böyle 

bir tavır, çocuğun ruhuna indirilmiş bir darbe 

değil midir? Çocuğun da insan olduğunun dü-

şünülmesi ve o andaki meşguliyetinin hesaba 

katılması gerekmez mi?”1 

Anne-baba eğer bebeğinin çekmeceyi aç-

masına ve içindekileri görmesine izin verse, iş 

farklı bir boyut kazanacaktır. Bebek çekmeceyi 

açacak, anne-babasına bakacak, ardından onlar-

dan gelen sıcacık bir gülümseme ile öğrenme 

(merak) içgüdüleri gelişecek, nihayetinde özgü-

veni beslenecektir. 

“Hayatının ilk üç yılında çocuk beyni saniye-

de 30.000 sinaps oluşturabilme yeteneği ile ola-

ğanüstü bir fotokopi ya da teyp gibi işlev görür. 

Bu dönemdeki bir çocuğun öğrenmeye ve ken-

dini göstermeye dair içgüdüsünü besleme adına 

onun her istediğini yapmak onu şımartmaz ama 

yapmamak zarar verici olabilir.”2 

Bu duruma başka bir örnek; tv. kumandasını 

eline alan, gazetenin sayfalarını karıştıran, buz-

dolabını açıp kurcalayan, her şeyi sorup duran … 

çocuk için de geçerlidir. Eğer ki bir çocuk kendi-

si ya da başkası için ciddi tehlike oluşturacak bir 

eylemde bulunmuyorsa, onun merak ve keşfet-

me duygusu ebeveyn tarafından inceden inceye 

hesaba katılmalıdır.

2. Bağımsızlık Hissi:
Anneye bağımlılık doğumla başlar ve çocuk 

ayrı bir birey olduğunu iyice anlayana dek de-

vam eder. O bunu fark ettiğinde artık kendi ba-

şına bir şeyleri denemek, yanılmak ve karşısına 

çıkabilecek engellerle nasıl baş edebileceğini 

öğrenmek ister. Zira bu durum hayatın gerçekle-

rine hazırlanmada en büyük etkendir. 

Ancak ebeveyn çocuğunun bu duygusunu 

erken yaşta kazanmasına fırsat vermez ise ço-

cuk tüm sorumlulukları ile birlikte anne-babanın 

üzerinde kalır. Örneğin; parkta oyun sahasın-

da tırmanırken zorlandığında, bir okul ödeviyle 

uğraşırken yanlış yaptığında yahut ayağı yolda 

yürürken tökezlediğinde… sürekli arkasında onu 

koruyup kollayıcı olarak anne-babasını bulursa, 

bağımsızlık hissi onda geç oluşacaktır.

Benzer şekilde; kendi elbisesini kendi seçe-

bilmesi, onu kendi başına giyebilmesi, odasını 

kendince düzenlemesi yahut bazı durumlarda 

kendi başına yemek hazırlayabilmesi gibi işlerde 

dâhi çocuk mümkün mertebede serbest bırakıl-

malıdır.

Eğer anne-baba çocuğunun bağımsız bir bi-

rey olarak kendi yapması gereken bir işte ona fır-

sat tanımaz ve onu engellerse, bu durumda ço-

cuk, sosyal hayatın ilk adımlarında sendelemeye 

başlayacak ve özgüven zedelenmesi yaşayacak-

tır. “Bu durum ileriki yaşlarda ailesinden ayrı karar 

veremeyen, onlara sormadan bir şey yapama-

Bebekler emeklemeye baş-
ladıklarında ilk işlerinden 
biri olan çekmecelere yöne-
lirler; çünkü artık keşif baş-
lamıştır. Sonra aniden anne 
gelir ve: “Hayır, yapma!” 
der, bebeği oradan uzak-
laştırır. O bundan vazgeçer 
mi? Tabi ki hayır! 
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yan biri olup çıkmasına sebebiyet verebilir. Özel-

likle evlilik hayatında çok zorluklar çeker… sağlıklı 

bir aile hayatları olmaz.”3 Çünkü en başta çocuğa 

kendi özgürlük alanı hemen hiç tanınmamıştır.

“Bazen sorumluluk sahibi çocuklar yetiştir-

mek yaptıklarımızla değil, yapmadıklarımızla ilgi-

lidir. Çok iyi anne-baba olarak yetişkin hayatla-

rında başarılı olmaları için gerekli bazı becerileri 

geliştirme fırsatını onların ellerinden çalıyoruz. 

Bu beceriler satın alınamayan veya verilemeyen, 

ancak deneyimle kazanılan becerilerdir.”4

Unutulmamalıdır ki, anne-babanın çocuğu 

için yaptığı her şeyi çocuk aslında yapmıyordur. 

Ve bu durum yaş ilerledikçe daha vahim bir hal 

alır; sorumluluklarını yerine getirmeyen, her şeyi 

anne-babasının yapmasını bekleyen bağımlı ki-

şilikler meydana gelebilir. 

Böylesi durumlarda ebeveynler, durumu 

kontrol altında tutarak çocuktan gelen mesajı 

anlayarak ve onu isteği doğrultuda destekleye-

rek hareket etmeleri gerekir. Eğer bir yerini inci-

tecek olursa -çok şiddetli olmadığı takdirde- ona 

müdahale edilmemesi ve onun kendini kurtara-

bilmesi için ona fırsat tanınması gerekir. Zira bir 

işi yapamadığında, ebeveyninden yardım iste-

meden ebeveynin ona müdahale etmesi, çocu-

ğun yeteneklerini erken yaşta köreltebilir.

Çocuğunuz bu konuda size aslında şunu 

söylemek istiyordur:

“Sevgili anneciğim-babacığım, ben sürekli bir 

büyüme ve değişim içindeyim. Sizin çocuğunuz 

olsam da sizden ayrı bir kişilik geliştiriyorum. 

Beni tanımaya ve anlamaya çalışın. Deneme ile 

öğrenirim. Bana ayak uydurmakta güçlük çe-



Mayıs 2016 71

Aile

kebilirsiniz. Oyunda, arkadaşlıkta ve uğraşlarım-

da özgürlük tanıyın. Beni her yerde, her zaman 

koruyup kollamayın. Davranışlarımın sonuçları-

nı kendim görürsem daha iyi öğrenirim. Bırakın 

kendi işimi kendim göreyim. Büyüdüğümü baş-

ka nasıl anlarım?”5

3. Saygı Kazanımı:

Her çocuğun aile içinde özgün bir birey ola-

rak kabul edilmesi ve çocuğa yaşına-konumuna 

uygun bir statünün verilmesi gerekir. Örneğin, 

ergenlik çağına girmiş çocuğa evin küçük çocu-

ğu muamelesi yapılmaması gibi… Aynı şekilde, 

evin küçük çocuğunun abisine veya ablasına 

yaptığı bir saygısızlığı anında düzeltmek ve kü-

çük çocuğu uyarmak, evin büyük çocuğuna ve-

rilen statünün bir gereğidir.

“Aile, vaktinde çocuğuna bu statüleri vermez, 

her zaman aynı muamelede bulunur, onu hep 

‘şamar oğlanı’ gibi görürse; o da, hak ettiği ve bir 

türlü ailesinden göremediği bu kıymeti dışarıda, 

arkadaşlarında ya da çete benzeri gruplar için-

de arayacaktır… Siz; ‘Ben çocuğumu çok seviyor 

ve onun için saçlarımı süpürge ediyorum!’ diyor 

ama ona hak ettiği statüyü vermiyorsanız, çocu-

ğunuz sizin süpürgenizi kullanmayacaktır.”6 

Çocuklara yaşlarına göre verilen konum-sta-

tü ve saygı onların kendilerine olan özgüvenle-

rini arttıracaktır. Dikkat edilmesi gerekir ki; ço-

cuğun aile fertleri tarafından herkesin önünde 

azarlanması, sokakta veya arkadaşları arasında 

hor görülmesi, onunla konuşurken -ima ile bile 

olsa- söylediklerinin kulak ardı edilmesi, vb. du-

rumlar hem nebevî ahlaka uygun değil hem pe-

dagojide tasvip görmeyen davranış biçimleridir.

Tanınmış bir çocuk doktoru olan Chris White, 

kişisel bloğunda şunları söyler: 

“Gerçek disiplin, sadece çocuğunuzdan he-

men alacağınız itaat değildir; gerçek disiplin, 

çocuklarınızın olgun, kendi kendilerini motive 

edebilen, kendilerine yön verebilen ve karşılıklı 

bağlılığın (dayanışmanın) anlamını kavrayabil-

melerini sağlayabilmektir.”7

Hülasa diyebiliriz ki; özgüven sahibi olarak 

yetiştirilmiş bir çocuk aynı zamanda gençlik 

döneminden itibaren sosyal hayatın içerisinde 

kendisiyle kolay dostluk kurulabilen; iyi bir hatip, 

başarılı bir davetçi, öğretici ve önder vasıflarını 

kazanan biri olacaktır. Ebeveynlerin bu noktayı 

hesaba katmaları ve İslamî hassasiyetin gereği 

olarak çocuklarını dikkatle yetiştirmeleri bizce 

elzemdir.
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“Sevgili anneciğim-babacı-
ğım, ben sürekli bir büyü-
me ve değişim içindeyim. 
Sizin çocuğunuz olsam da 
sizden ayrı bir kişilik gelişti-
riyorum. Beni tanımaya ve 
anlamaya çalışın.
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Çocuklarda inatlaşma her yaş döneminde 

görülür. Bağımsız birer birey olduklarının farkına 

varmaya başlamaları ve dünyayı keşfetme me-

rakları bu inatlaşma sürecini tetikler. Çocuklar, 

anne-babalarıyla ve çevrelerindekiler ile ayırım 

yapmaksızın her zaman ve her konuda çatış-

maya girebilirler. Çocukların bir inatlaşma nöbeti 

süresince fikir değiştirdiğine tanık olabilirsiniz. 

Bazen, neyi isteyip neyi istemediğini bile anlaya-

mazsınız. Örneğin, acıkmıştır ama evdeki yemeği 

yememekte direnir; hamburger ister, dönerciye 

gidersiniz; ben bundan istememiştim ötekinden 

al diyebilir; öteki menüden alırsınız başka bir şey 

ister bahane bulur vs. Birinizden biri yenik düşe-

ne kadar devam edebilir bu sürtüşme.

Çocuğunuzun inatlaşma dönemlerinde her 

iki tarafın da amaçlarını açıkça ortaya koyma-

ya çalışın. Sizin amaçlarınız çok çeşitli olabilir; 

ona yemek yedirmek, bir oyuncakçının önün-

den geri çekmek, ablasının odasından çıkmasını 

sağlamak veya uyutmak. Onun ise tek bir amacı 

vardır; sizin dediğinizin tersini yapmak. Ancak bu 

şekilde size kendisinin bağımsız bir birey oldu-

ğunu, kendi tercihlerini kendisinin yapabildiğini 

kanıtlayacaktır. Pek çok anne-baba bunun far-

kında olmadığı için çocuklarıyla gereksiz yere 

çatışmaya girer ve kendilerini de, çocuklarını da 

yıpratır. Kısacası çok küçük yaşlarda başlayan ve 

çocukların gelişiminde çok doğal olan inatlaşma, 

anne-baba ve çocuk arasındaki bir iletişimsizli-

ğin başlangıç noktası olabilir ve bir kısır döngüy-

le son bulabilir.

 Çocuğunuzla çatışmaya girdiğinizde yap-

manız gerekenler şöyle sıralanabilir: 

1. Her şeyden önce bu durumda soğukkan-

lılığınızı korumaya çalışın. Derin bir nefes alın ve 

içinizden: “O sadece bir çocuk” deyin. Öfkeli bir 

tavır takınmayın, yumuşak ve uzlaşmacı bir ses 

tonuyla konuşmaya özen gösterin. Kesinlikle ba-

şarısız olacağınızı aklınıza getirmeyin. 

2. Sahada olmadığınızı ve futbol oynamadı-

ğınızı unutmayın; her ikiniz de kazanabilir, her 

Çocuklarla İnatlaşma 
ile Başa Çıkmanın 
7 Yolu

Emine YALÇIN DUMLUPINAR

Çok küçük yaşlarda baş-
layan ve çocukların gelişi-
minde çok doğal olan inat-
laşma, anne-baba ve çocuk 
arasındaki bir iletişimsizli-
ğin başlangıç noktası olabi-
lir ve bir kısır döngüyle son 
bulabilir.
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ikiniz de amacınıza ulaşabilirsiniz. Amacınız ona, 

kimin güçlü kimin güçsüz olduğunu ispatlamak 

değil; o anda elde edemeyeceği bir şeyden vaz-

geçmesini sağlamak olmalı. 

3. İstediği şeyi neden yapamayacağınızı basit 

bir şekilde açıklayın ve bu açıklamayı yaparken 

mutlaka bu durumdan dolayı ne kadar üzgün 

olduğunuzu belirtin. Onun istediği şeyi sizin de 

istediğinizi ama koşulların buna izin vermediğini 

söyleyin. Duygularını paylaştığınızı bilmek onu 

hem rahatlatacak hem de sizi ona karşı sürekli 

engeller koyan bir düşman olarak görmesini en-

gelleyecektir. 

4. Ona kararlı ve tutarlı fakat mutlaka seve-

cen bir tavırla yaklaşın. Önce “hayır” dediğiniz bir 

şeye sonradan “evet” derseniz çocuğunuz bunu 

size karşı sürekli kullanmaya başlayacaktır. Başka 

zaman ve durumlarda da siz pes edene kadar 

sizinle çatışmaya devam edecektir.

 

5. Ona gerekli açıklamaları yaptıktan, üzgün 

olduğunuzu söyledikten ve bu konuda kararlı 

olduğunuzu hissettirdikten sonra biraz zaman 

tanıyın. Bir süre sonra yeniden istediğini elde et-

mek konusunda sizinle inatlaşmaya başlarsa hiç 

tepki vermeyin. Birkaç denemeden sonra vazge-

çecektir. 

6. Çocuğunuz her şeye rağmen sizinle inat-

laşmaya devam ediyorsa, dikkatini istediği şey-

den başka bir noktaya çekmeye çalışın. Bu bir 

çizgi film, bir kuş, bir kedi, sevdiği bir yiyecek 

veya oyun vb. herhangi bir şey olabilir. Çocuğu-

nuz sakinleşene kadar ilgisini çekebilecek deği-

şik alternatifler deneyebilirsiniz. Bu küçük yaştaki 

çocuklarda daha çok geçerlidir. Ancak, okul ya-

şına kadar hatta bazen daha sonrasında bile bu 

yöntemin yararını görebilirsiniz.

 

7. Çocuğunuza seçenek sunun; böylece onu 

bağımsız bir birey olarak tanıdığınızı, onun karar-

larına saygı duyduğunuzu düşünecektir. Kendi-

siyle ilgili kararları verebildiğini ve onun seçimi-

ne öncelik tanındığını düşünerek inatlaşmaktan 

vazgeçecektir. Siz de makul birkaç seçenekten 

birini kabul ettirebildiğiniz için kendinizi rahat 

hissedeceksiniz. Sunduğunuz seçenekler ne ka-

dar az olursa çocuğunuzun karar verme süresi 

de o kadar kısa olur. Sunduğunuz seçeneklerin, 

herhangi birinin seçilmesi durumunda onayladı-

ğınız seçenekler olmasına dikkat edin ki, yeniden 

bir anlaşmazlık yaşamayasınız.

Aile
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Eleştiri

“…alınabilen şeyler değersizdir.”1 

Yazarlar, sanatkârlar, düşünce adamları, eği-

timciler yaptıkları iş çerçevesinde Ticaret Huku-

ku dâhilinde tüccar sınıfından değillerdir. Ancak 

nedendir bilinmez bazı insanlar tüccar gibi ha-

reket etmekte; satılmaması gereken şeyleri sat-

maktadırlar.

Ruhu ve zihni besleyen ürün ve faaliyetle-

rin satılması çok eskiden beri yerilmekte, ayıp-

lanmaktadır. Sofistler para karşılığında insanlara 

felsefe (yapmayı) öğretiyorlardı. Protagoras, Gor-

gias, Thrasymakhos ünlü sofistlerdendirler. Pla-

ton, felsefeyi satmaları sebebiyle onlara düşman 

kesilmiştir ve diyaloglarında onları elinden geldi-

ğince tutarsız, düşüncesiz ve ahmak kişiler ola-

rak göstererek aşağılamaya çalışmıştır.2 Platon, 

Sofistlere: “Ruhun beslenmesi için gerekli olan 

gıdayı satan tüccarlar” yakıştırmasını yapmıştır. 

Bilgi ve fikir eğer bir ticari ürün olarak görülür-

se elbette tüccarlar arasında bir rekabet ortamı 

da oluşacaktır. Platon, bir diyalogunda; Protago-

ras’tan ders almak isteyen bir gencin Sokrates’in 

yanına gidip durumu ona arz etmesinden bah-

seder. Sokrates genç adama, yeterince parası 

varsa istediğinin ulaşılamaz bir şey olmadığını 

söyler. Sokrates ile Protagoras’ın konağına gider-

ler. Protagoras kendi malı olan hitabeti pazarlar-

ken, odanın bir köşesinde astronomi satan Hip-

pias’a taş atarak genç adama “Ben sana en yararlı 

olacak şeyi öğreteceğim” der.

Bilginin
Satılması

Muhammed ÖZEN

Sattığınız şey sizin değildir, 
mülkiyeti yeni malike ge-
çer. Paylaştığınız ise hem si-
zin, hem onun, hem benim-
dir.
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İnsan yetiştirmek sanatların en büyüğüdür. 

Tüm yeteneklerinizi ortaya koymanız gerek-

mektedir. Ahlaklı ve akıllı çocuklar yetiştiren anne 

ve baba dünyadaki en büyük sanatkârdır. Günü-

müzde insanlar para kazanmak için öğretmen-

lik yapmaktadırlar.3 Para için tercih edildiğinden 

kendini bu işe adamak isteyen insanlar değil de; 

midesini düşünen, gün bitse de evime gitsemin 

derdine düşen insanların tercih ettiği bir meslek 

haline gelmiştir. Jean-Jacques Rousseau, Emi-

le ya da Eğitim Üzerine kitabında mürebbiliğin 

para karşılığında yapılmaması gerektiğine vurgu 

yapmış ve bir mürebbinin asıl amacının insan 

yetiştirmek olması gerektiğini belirtmiştir.4 Para 

için insan yetiştiren öğretmen nasıl olur da ni-

telikli insanlar yetiştirebilir? Bu iş; tarlada kabak 

yetiştiren çiftçinin, inşaatın önünde harç karan 

inşaatçının, ekmek satan bakkalın işiyle en küçük 

bir benzerlik göstermemektedir ki para kazan-

mak için yapılsın. İnsan yetiştirmek yüce ruhla-

rın işidir. Sadece para hırsıyla öğretmenlik yapan 

sefil ruhlar; kayırmacıların kayırmasıyla para ka-

zanmaktan öncelikli hedefleri olan yüce ruhları, 

erişmek istediklerinden alıkoyabilir. Bu ise hem 

öğrencilerin hem öğretmenlerin hakkına gir-

mektir.

Bir işin içine para girdiği zaman o iş süfli bir 

iş olup çıkmaktadır. En yüce meslek insanlara 

hakikatleri anlatmaktır, peygamberler en büyük 

ve gerçek öğretmenlerdir. Bunun için peygam-

berler ve din adamları bir ücret talep etmezler.5 

Çünkü bu yüce iş para karşılığında yapılırsa; as-

lının yüceliği sebebiyle alçalacak sefil bir iş ola-

caktır.

Sattığınız şey sizin değildir, mülkiyeti yeni 

malike geçer. Paylaştığınız ise hem sizin, hem 

onun, hem benimdir.

Dipnotlar
1. F. Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt.

2. “Sofistlerden Thrasymakhos’un konuşmak için bile 

para talep edecek halde olduğunu söyler.” (Devlet, s. 20).

3. Öğretmenlerin tek görevi çocuklara bir şeyler ezber-

letmek değildir, çocukları eğitmek yani insan yetiştirmek 

de onların görevidir.

4. “Benim elimden çıktığında eminim ki ne yargıç ne 

asker ne de papaz olacaktır; önce insan olacaktır.” (Je-

an-Jacques Rousseau, Emile, s. 12).

5. “Ücret istemiyorum.” (En’âm Sûresi; 6/90, Yûnus Sûresi; 

10/72, Hûd Sûresi; 11/51, Furkan Sûresi; 25/57, Şuarâ Sû-

resi; 26/109, 127, 164, 180, Sa’d Sûresi; 38/86).

Eleştiri
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Deneme

Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze ka-

dar “lale” ismiyle anılmış bu devir nasıl bir devir-

dir yahut hakikaten bir devir midir?

1718’den başlatılıp 1730’a kadar getirilen bu 

12 senelik zaman dilimine bir “devir” demek ne 

kadar doğrudur? Ayrıca neden “lale”? Evvelden 

Osmanlı’da “lale” diye bir şey yok muymuş?

Mimarlığını Ahmet Refik Altınay ve büyük şair 

Yahya Kemal’in ortaya koyduğu bu isim, mo-

dernist kaygılar güden 20. yüzyıl entelijansiyası 

tarafından da kabul edilegelmiş, içi boş ve tenkit 

edilip üzerinde durulması gereken bir tabirdir.

Zevk u sefanın had safhada olmasıyla bilinen 

daha doğrusu “gösterilen” bu yıllar üzerine maa-

lesef pek bir çalışma yapılmamıştır. Dönem üze-

rine ilk derli-toplu ve “aceleci” çalışmayı yapan 

Ahmet Refik Altınay, kitabının ismini Yahya Ke-

mal’in teşvikiyle “Lale Devri” koymuş ve kitabın 

ismini yanlış koyarak büyük bir yanlışın önünü 

açmakla kalmamış, kitabının muhtevasına da 

birçok yanlış bilgi derç etmiştir.

III. Ahmet ve Sadrazam Nevşehirli Damat 

İbrahim Paşa’nın dönemini kapsayan bu yılları, 

avam ve havasın Kâğıthane kasırlarında zevk u 

sefa içerisinde geçirdikleri bir dönem olarak an-

latırken yine kendisi o dönemin deprem, yangın 

vb. sıkıntılarından bahsetmekte ve birçok yerde 

kendi kendiyle tenakuza düşmektedir. Bunlarla 

da yetinmeyerek, Nedim’in şiirlerini sanki tarihi 

birer vesika gibi önümüze sunmaktadır. Tarih-

çiliğimiz, Nedim gibi mübalağayı kendine şiar 

edinmiş şairlerin kaleminden çıkan mesnetsiz 

şiirlerin eline kaldıysa vay halimize!

Yangın, deprem vb. birçok felaketin yaşandı-

ğı bu devrin sonunda çıkan, Sadrazam İbrahim 

Cumhuriyet’in Lalesi:
Lale Devri

Eyüp HAFİF

Yangın, deprem vb. birçok 
felaketin yaşandığı bu dev-
rin sonunda çıkan, Sadra-
zam İbrahim Paşa’nın katli 
ve III. Ahmet’in tahta indiri-
lişi ile neticelenen Patrona 
Halil İsyanı’nı iki-üç çapul-
cunun çıkardığı “basit” bir 
halk isyanı gibi göstermek 
ise “basiretsiz” tarihçiliğin 
ne kadar vahim şeyler orta-
ya koyabileceğinin ayrı bir 
göstergesidir.
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Deneme

Paşa’nın katli ve III. Ahmet’in tahta indirilişi ile 

neticelenen Patrona Halil İsyanı’nı iki-üç çapul-

cunun çıkardığı “basit” bir halk isyanı gibi göster-

mek ise “basiretsiz” tarihçiliğin ne kadar vahim 

şeyler ortaya koyabileceğinin ayrı bir gösterge-

sidir.

Hele hele o laleyi anlatışı yok mu?(!) Yok 

efendim, bir laleye yüzlerce, binlerce altın verilir-

miş, bilmem ne! Oldu-bittileri, oluyordu-bitiyor-

du diye anlatmaya hakikaten bayılıyoruz! Sanki 

evvelden lale diye bir şey yoktu, sanki “Lale Dev-

ri” dediği o 12 senelik “kısa” dönemden sonra lale 

Osmanlı’da bir daha hiç açmadı! Şunu da söy-

lemeliyiz ki Cumhuriyet Dönemi entelijansiyası-

nın “Lale Devri” diye bir tabiri kabul etmesi kasıtlı 

bir tavırdır. Lale, Arap harfleriyle tersten okundu-

ğunda “hilal” kelimesi ortaya çıkmaktadır; “hilal” 

kelimesinin ebced hesabı 66’dır, “Allah”(c.c.) keli-

mesinin ebced hesabı da 66’dır. Eskilerde bir de-

yim vardır: “Bizi 66’ya bağla” diye, bununla “bizi 

Allah’a bağla” manasını kastetmişlerdir. Yani lale, 

Allah’a (c.c.) remiz eden bir nevi kutsal bir çiçek-

mişçesine kabul edilmiş ve sevilip hürmet göste-

rilmiştir. Medeniyetimizin ruhunu temsil eden bir 

çiçeğin ismi, süfli bir dönem olarak gösterilmeye 

çalışılan bir döneme ad olmuştur, maalesef!

Şüphesiz bu dönemdeki yenilikler göz ardı 

edilemez: İtfaiye teşkilatı, İbrahim Müteferri-

ka’nın matbaası, Kâğıthane’deki şahane kasırlar… 

Ancak bütün bunlar bu 12 seneye bir “devir” de-

meyi gerektirir mi kesinlikle tartışılır! Şüphesiz, 

tarihçilerimizin bu dönem üzerine daha fazla ve 

derinden çalışması gerekmektedir.

Bu hamur daha çok su götürür ki bence gö-

türsün de... 
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Gelişiyle bir devir gerçekleştiren ve o devri 

asırlara taşıyacak ümmet yetiştiren bir Resûl’le 

(s.a.v.) şereflenecek satırlarımız, aldığımız ilk ne-

fesle vereceğimiz son nefes arasında her anımı-

za rehber olacak bir şahid ile...

Biz O’nu yirmi üç yıllık Risâlet Döneminde; 

fakir bir eş, acılı bir baba ve mahzun bir peygam-

ber olarak tanıdık. Fakat aynı zamanda incitme-

yen bir eş, çocuklarına merhamet ile muamele 

eden, kız çocuklarının şanını yücelten bir baba, 

hoşgörü ve adaletiyle muzaffer bir peygamber 

olarak tanıdık... Anne ve babasızlığın yetimliğin-

de büyümüş, açlığın taşlarını karnında taşımış, 

evlat acısının gölgesinde ağlamış ve Taif’in red-

dinde taşlanıp yine de Allah’a (c.c.) olan sabır ve 

hamdında, kıyamete kadar doğacak ümmetine 

örnek bir hayat bırakmıştır. 

Zorluklarla savaşmış, ömrünün uzun yıllarını 

zorluklarla geçirmiş ve her zorluğun ardından 

Allah’ın (c.c.) yardımı ile muzaffer olarak çıkmış 

bir peygamberin ümmeti olmakla şeref duyarız! 

O ki, Muhammed’ül Emin sıfatı ile tanınan biri 

iken; İslam’a daveti sırasında müşrikler tarafın-

dan kabullenilmemiş, çok kez yalanlanmış, alay 

edilmiş ve amcası Ebu Leheb’in, ellerin kurusun, 

sözleriyle reddedilmiştir... Fakat kurutmuştur Ebu 

Leheb’in ellerini Allah (c.c.)... Kurutmuştur Rasû-

lu’nu (s.a.v.) inciten o sözün sahibini. Çünkü Al-

lah’tır (c.c.) Nebi’yi (s.a.v.) bu kavmin üzerine bir 

uyarıcı olarak gönderen, Allah’tır (c.c.)  O’nu ko-

ruyan gözeten, Allah’tır (c.c.) O’nu âlemlere rah-

met olarak gönderen...

Sığınır Rasûlullah (s.a.v.); Rabbine, Sevr Ma-

ğarası’nın gölgesinde ve sadık bir dost olan Ebu 

Bekr (r.a.) ile... Onca zulüm ve işkencenin ardın-

dan, hediye edildi Medine... Boynu bükük kalmış-

tı Mekke, toprağındaki Yasir Ailesi ve Hz. Hatice 

(r.anhâ) ile... Şereflendi Medine, yurdunda kenet-

lenen Ensar ve Muhacir kardeşliği ile ve yüceltti 

Allah (c.c.) dinini, Rasûlu’nun (s.a.v.) eliyle...

Ömrümün
Şahidi

Maşite TORAMAN

Deneme

Seslendiren: Soydan ERDEN

Sesli Makale
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Böyle bir Peygamberin (s.a.v.) örnekliğinden 

söz ediyorum, hayatını ayet ayet yaşayan ve her 

zorluğun karşısında duası ile duran bir Peygam-

ber (s.a.v.). Öyle ki, her döneme, her ümmete hi-

tap eden evrensel bir Peygamber (s.a.v.)... 

Dünyaya geldik ve büyüdükçe zorlaştı bize 

hayat, büyüdükçe büyüdü imtihanlarımız ve 

hayat, biz büyüdükçe çekilmez hale geldi... Yo-

rulduk ve yıprandık... Yüzümüzdeki çizgilerden 

okunuyordu yıpranmışlığımız, tutmayan dizleri-

mizin mecalsizliğinden anlaşılıyordu yorgunlu-

ğumuz ve dönüp hayatımıza baktığımızda: “Bu 

kadar uzun hayatı ne zaman yaşadık ki” ya da 

“bu hayatta ne kadar Rasûlullah (s.a.v.) gibi yaşa-

dık” diyoruz. O’nun gibi sabredebildik mi hayatın 

zorluğuna, O’nun gibi şükredebildik mi bize su-

nulan nimetlere...”

O ki, ayet-i kerimlerin zarif dokunuşlarını ha-

yatına ince ince işlemiştir. Allah’a (c.c.) yaraşır 

bir kul olmanın incelikleri O’nda gizlidir ve yine 

O’nda gizlidir din uğrunda çaba sarf edip dine 

hizmetçi olabilmenin incelikleri... 

Sever Rasûlullah (s.a.v.), kuşu ölen bir çocu-

ğa, başsağlığına gidecek kadar... Eşini sever, Hz. 

Aişe’nin (r.anhâ): “Beni nasıl seviyorsun Ya Rasû-

lullah sorusuna karşılık: “Kördüğüm gibi ey Aişe 

cevabını verecek kadar...” Müjdeler Rasûlullah 

(s.a.v.), Mekke’nin kızgın topraklarında eziyet gö-

ren Yasir Ailesinin imanındaki sadakati gördü-

ğünde: “Sabredin ey Yasir Ailesi, size Cennet vaat 

ediliyor” sözüyle ve toprağın kızgınlığını söndü-

rüverir bu müjde... Eğitir Rasûlullah (s.a.v.); Ebu 

Bekrler, Ömerler, Aliler, Osmanlar, Musablar ye-

tiştirir... Öyle bir nesildir ki onlar; kimi edebî, kimi 

ahlakî, kimi ilmî ile yeryüzünde birer yıldız olmuş 

ve kıyamete kadar unutulmayacak isimler haline 

gelmiştir.

Ve örnektir Rasûlullah (s.a.v.), anlatılanlar ile 

son bulmayıp, ümmetine dosdoğru bir yolu, ha-

yatı ile çizmiş ve gerçek bir kurtuluş yolu olmuş-

tur...

Örnektir Rasûlullah (s.a.v.), Hudeybiye dö-

nüşü ashabına seslenirken mahzun sesiyle, 

sabretmiştir anlaşma maddelerinin ağırlığına 

Medine’ye geri dönerken... Sabretmiştir, Ümmü 

Seleme (r.anhâ) annemizin sırdaşlığında kurba-

nını kesip, saçını kısalttığında. Aldığı esirlerin el-

leri bağlı iken uyku girmeyen gözleriyle, Taif’in 

kanattığı yaralarına rağmen, onlara ettiği duadaki 

merhametiyle ve yetiştirdiği Suffe ehlinin ilmiy-

le...

Yetiştirir Nebi (s.a.v.), bir Osman yetiştirir; İs-

lam’ın edebi ile edeplenen, ahlakındaki güzelli-

ğe herkesin gıpta ettiği... Bir Ebu Bekr yetiştirir, 

kendine dost, “O söylediyse doğrudur” sözünün 

en sadık sahibi... Bir Ömer yetiştirir; adaletinden 

asla şaşmayan ve haksızlık karşısındaki vakarlı 

mücadelesi ile herkesin, hiddetinden dizlerinin 

titrediği ve bir Aişe yetiştirir; itaatkâr, örnek bir 

zevceliğin yanında derin ilmi ile fakiha olup Asr-ı 

Saadet hanımlarını bilgilendiren... Muaz b. Cebel, 

Zeyd b. Harise, Abdurrahman b. Avf ve daha ni-

celeri gibi...

...Ve böylelikle bir nesil yetiştirebilmenin ör-

neklerini vermiştir bize Rasûlullah (s.a.v.). Kız ço-

cuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, kadınların 

değersiz olduğu, kölelerin eziyet gördüğü, hak-

sızlığın, adaletsizliğin yaygın olduğu topraklara; 

Deneme

Dünyaya geldik ve büyü-
dükçe zorlaştı bize hayat, 
büyüdükçe büyüdü imti-
hanlarımız ve hayat, biz bü-
yüdükçe çekilmez hale gel-
di... Yorulduk ve yıprandık... 
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gelişi ile bir devrim gerçekleştirmiş ve toplumu 

ihya etmiştir... Ayet-i kerimelerin yaşantısındaki 

ihtişamına okuduklarımızla, öğrendiklerimiz-

le çok kez şahid olmuşuzdur... Şu bir gerçektir 

ki, hiçbir zaman Rasûlullah’ın (s.a.v.) hayatını, 

hayatımıza geçirememe bahanemiz olamaz... 

Evet, o bir peygamberdi; evet, Allah (c.c.) O’na 

üstün sıfatlar verdi, O’na sabır ve metanet ver-

di. Zira O’nun hayatına bir yolculuk yapmışsanız 

göreceksiniz ki, biz aciz insanlar. O’nun imtihan 

olduklarının bir tanesine sabretmeye zorlanı-

yoruz... O ki, hem annesiz hem babasız kalmış, 

küçük yaşta himayesinde olduğu dedesini ve 

sonrasında amcasını kaybetmiştir. Herkes O’nu 

yalanlarken O’na ilk iman eden, çok sevdiği eşini 

kaybetmiştir. Savunduğu davası uğrunda yur-

dundan çıkarılmış hicret etmiştir, çocukları O 

hayattayken vefat etmiştir...

İmtihan olduklarıyla da aslında bir örnektir 

Rasûlullah (s.a.v.). Bir fetih müjdesiyle tamamla-

nan bu din, inşirahı olmuştur mahzun kalbinin... 

Yaşadığı her anın, çektiği her sıkıntının hikmeti, 

ümmetine örnek bir peygamber olarak gönde-

rilmesi idi...

On dört asır geçirdik O’ndan sonra ve on dört 

asırdır hasretiz biz O’na... Fakat asırlar öncesinde 

kalmadı yeryüzü yıldızları, asırlar öncesinde kal-

madı; Allah’ın (c.c.) bizlere şahid kıldığı... 

O’nun hayatını şiar edinen şahsiyetler yetiş-

ti aramızda, O’nun yetiştirdiği gibi insan yetişti-

ren güzel şahsiyetler... Hasan el-Bennalar yetişti 

aramızda, Ahmed Yasinler, Hattablar, Şamiller ve 

daha ismini sayamadığımız çağımızın yıldızları... 

X’in tek değeri siyah bir Malcolm yetişti Bilal-i 

Habeşi misali; teninin karanlığı, güneşi oldu bu 

çağın! Ki yeryüzü yıldızları kalmadı asırlar önce-

sinde, O’nun sözlerini taşıdılar her çağa canları-

nın şahidliğinde!

...Ve biz! Kuran-ı Kerim’i hayat kitabı yapmış 

ve hala yaşantısını okuyarak bitiremediğimiz 

bir peygamberi; hayatımızın rehberi edindik ve 

yolundan yürüyoruz. Hikmetlerle dolu sözleri 

ve yaşantısı evrensel bir şekilde ümmetine ışık 

tutmuş ve tutmaktadır, kıyamete kadar da mü-

minler O’nun şahidliğinde İslam bayrağını taşı-

yacaktır Allah’ın izni ile!

Deneme
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Deneme

Ötede ufuklar var, görüyorum… Altında irili 
ufaklı adamlar… Hepsi aynı hizada, bulutlara şekil 
giydiriyor…

Dümdüz ovalarda koşturuyorlar… Dik yokuşları 
çıkıyorlar... Derelerden geçiyor, köprüleri selamlı-
yorlar…

Küçük adamlar ön sırada yürüyor… Bulutlar 
onlardan gizleniyor… Göremiyorlar ötesini... Engel 
oluyor göçmen kuşlar... Rüzgârın azizliğine kapılı-
yorlar.

Ortanca adamlar bulutlardan geri kalanları iz-
liyor… Gökresmin yarısını paletlerine gizliyorlar... 
Dev varaklara nakşetmek için pamukçukları... Hep 
yarım kalmış güzellik, kemale erememiş ve eksik 
kalmış cemal…

Büyük adamların başı arşa değiyor sanki… 
Ağaçlara kafa tutarcasına uzanıyorlar göğe… Kuş 
kalabalığını elleriyle dağıtıyorlar… Ve bulutlara do-
kunuyorlar… Rüzgâr esintilerine el sallıyorlar... Uzak 
değil onlara gök, sanki yürümüş de ayaklarına se-
rilmiş bulut halıları... Oracıkta öylece kalıyorlar... 

Küçük adamlar bitkin, gözleri patlıcan moru... 
Uykusuz ve huzursuz... İçlerini grimsi bir toz duma-
nı kaplıyor... Öksürüyorlar... Yaşarıyor hepsinin göz-
leri... Toza alerjileri var çünkü… Ufukları ise o du-
manın ardında onları bekliyor söz verdiği yerde ve 
vakitte... Doğrulmaları gerekiyor döşeli yataktan... 
Ağır yorganı kaldırıp, içlerini kaplayan bu dumanı 
kusmaları gerekiyor...

Ortanca adamlar hayatın da tam ortasındalar... 
Boyları da bir noktada kalmış, uzamıyorlar... Uza-
mak ve uzanmak istemiyorlar çünkü… Hallerinden 

mesut ve memnunlar… Ufkun yarısına malik olmak 
onlara kâfi geliyor…

Büyük adamlarsa sığmıyorlar hiç bir yere... Arza 
ve göğe... Yıldızlara ve çimenlere... Zamana ve 
mekâna... Sığmıyorlar... Delikanlı fidanlarken bir va-
kit onlar… Filizlenmesi için toprağa fidan dikiyorlar... 
Arza miras olsun, göğe nida... Şiarları bu olmuş on-
ların... Hayatları adanmış doğmadan evvel bu amaç 
için... Büyüyorlar...

Küçük adamlardan bir grup var ki; göğe baktık-
larında fezadan haber alıyor onlar... Yıldızlarla ko-
nuşuyorlar… Aya çoktan ayak basmış, geride nice 
ufuklar bırakmışlar... Onlar cismen küçük, ruhen 
büyük adamlar... Onlar geleceğin dinamik büyük 
adamları...

Ortanca adamlar, ortanca çiçeklerini suluyor... 
Kaldıkları yerden devam ediyorlar…

Büyük adamlardan bir grup vardır ki, çöl fırtı-
nasının ortasında kalmışlar... Gözleri toz dolmuş… 
Açamıyorlar…

Fezanın lügat anlamından dahi bihaber; boş 
bakış ve süzüşlerle ayı ve yıldızları izliyorlar... Onlar 
cismen büyük, ruhen küçük adamcıklar... Yok ol-
maya mahkûmlar…

İrili ufaklı adamlar yan yana yürüyorlar… Kimi-
nin ayak izi derin, kimininki vasat, kimininki ise si-
linmek üzere…

Gece gündüz yürüyor kimisi… Kimisi gündüz 
yürüyor, gece uyuyor… Kimisi ise uyuyor aydınlıkta 
ve karanlıkta… Hayat da yürüyor onlarla birlikte… 
Gölgede buluşacakları günü bekliyor…

Gamze ÖZDEN

Ufuklar 
ve Adamlar



Mayıs 201682

Suriye’de soğuk bir kış günüydü. Yıl 2006, 

saat 11.48’di. Demiroğlu Holding’in sahibi Meh-

met Demiroğlu Suriye’deki fabrikasına gitmek 

için özel uçağında seyahat ediyordu. Havalima-

nına vardı, uçağından indi, kendi arabasına doğ-

ru yürüdü. Özel şoförü kendisine arabanın kapı-

sını açtı ve o da arabanın içine bindi. 

-Şehir merkezinin dışındaki fabrikaya gide-

lim, lütfen.

Fabrikaya doğru gitmeye başladılar. Yol bo-

yunca hiç konuşmadılar. Fabrikaya vardılar. Meh-

met Demiroğlu, emin adımlarla fabrika kapısın-

dan içeri girdi. Herkeste iş telaşı vardı, Demiroğlu 

bundan hoşlandı. Çünkü çalışmayı seviyordu 

ve bunu çevresindeki insanlara da aşılamaktan 

mutlu oluyordu. Bu iş telaşı arasında o da odası-

na girdi. Önündeki belgeleri dikkatle incelemeye 

başladı. Önünde fabrika hakkında raporlar vardı. 

Hızlıca işe koyuldu ve raporları okuyup imzala-

maya başladı. Bir saatlik bir çalışma sonucunda 

raporları okumayı bitirdi. Kahvesinden bir yudum 

aldı.

-Bu da bitti, çok acıkmışım, yemekhaneye 

gideyim.

Yemekhanede fazla kimse yoktu. Demiroğ-

lu yemeğini aldı ve boş olan bir masaya otur-

du. Yemek yerken bir anda mutfakta bir patlama 

oldu. Demiroğlu da dâhil herkes sandalyesinden 

düştü. Etrafı alevler almaya başladı. Herkes kendi 

canını kurtarmaya çalışıyordu, tam anlamıyla bir 

kaos yaşanıyordu. O sırada Demiroğlu patlama-

nın etkisiyle kendinde değildi. Ayağa kalkmaya 

çalıştı ama yapamadı. Çünkü üzerine bir masa 

devrilmişti. Bütün çabasına rağmen masayı kal-

dıramadı. İşte o zaman ona bir işçi şefi yardım 

etti. Masayı Demiroğlu’nun üzerinden kaldır-

dı. Sonra da onu kucağına alıp yemekhaneden 

çıkardı. Ambulanslar çoktan gelmişti. Onu bir 

sedyeye koydu ve onun için bir sağlık personeli 

aramaya başladı. Çok sürmeden birkaç kişi geldi. 

İyilik Yap
İyilik Bul

Eren BEKAR
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Demiroğlu’nu ambulansa götürdüler. İşçi şefinin 

durumu iyiydi fakat diğer insanlar hiç iyi değildi. 

Birçok yaralı ve ölmüş insan görmüştü işçi şefi. 

Aradan iki gün geçti. Demiroğlu gözlerini açmış-

tı. Karşısında ailesini gördü. Onlara gülümsedi. 

Karısı derin bir nefes aldı.

-Şükürler olsun iyisin, hepimiz çok korktuk.

Demiroğlu telaşlıydı.

-O adam nerede? Kurtuldu mu?

Karısı Demiroğlu’nun dediğinden hiçbir 

şey anlamadı.

-Hangi adam? Neden bahsediyorsun?

-O adam benim hayatımı kurtardı, ona 

borçluyum. 

Karısı onun konuşarak kendini yormasını 

istemiyordu.

-Sen şimdi bunları düşünme, sonra kim ol-

duğunu araştırırız. 

Bunun üzerine Demiroğlu bir şey demedi. 

Aradan bir gün geçti. Demiroğlu taburcu oldu. 

Hemen gizlice fabrikaya gitti. Ofisine girdi ve 

yemekhane personelini ofisine çağırdı. Perso-

nelden olanları öğrendi. Yangının sebebi ocakta 

unutulan bir yemekti, yemek yanınca alevlerin 

ocağa da sıçramasıyla büyük bir patlama olmuş-

tu. Demiroğlu çok sinirlendi, personelleri işten 

çıkardı. Personeller hiçbir şey demeden ofisten 

çıktı. Demiroğlu ardından bütün işçi şeflerini ça-

ğırdı. Yangında onu kimin kurtardığını sordu. İşçi 

şefi Ahmed, bir insanın hayatını kurtardığı için 

gururluydu ve şöyle dedi:

-Ben kurtardım.

Demiroğlu onun yanına gitti, elini omzuna 

koydu.

-Ne kadar teşekkür etsem az, sana hayatı-

mı borçluyum. Senin adın nedir?

-Adım Ahmed.

-Ahmed evli misin? Çocukların var mı? 

-Evliyim, bir çocuğum var.

-Allah bağışlasın, bir çocuğun olduğuna 

göre çok masrafın vardır, hiç itiraz istemiyo-

rum artık benim yanımda çalışacaksın, benim 

sağ kolum olacaksın.

Demiroğlu hızlıca ofisten çıktı. Ahmed şaş-

kındı, hiçbir şey diyememişti zaten, mutlu oldu. 

Çocuğunu ve karısını daha iyi şartlarda yaşatabi-

lirdi. Aradan üç yıl geçti. Ahmed fabrikada mevki 

sahibi olmuştu. Artık Demiroğlu fabrikaya pek 

fazla gelmiyordu. Çünkü Ahmed’e güveniyordu. 

Aradan iki yıl daha geçti. Suriye’de iç savaş baş-

lamıştı. Şehirlerde çatışmalar sabahtan akşama 

kadar devam ediyordu. Herkes ailesini alıp kom-

şu ülkelere sığınıyordu. Ahmed de herkes gibi ai-

lesini yanına alıp Türkiye’ye kaçtı. Sınırı geçmesi 

kolay olmadı. Ama sonunda vardılar. Şanlıurfa 

ilindeydiler. Ahmed’in aklında Mehmet Demi-

roğlu’nu bulmak vardı, zaten telefon numarasını 

da biliyordu. Şehirdeki bir telefon kulübesinden 

Demiroğlu’nu aradı. Olanları anlattı; Demiroğlu 

hemen geleceğini, onların bir okul ya da cami 

yanında beklemelerini söyledi ve bulundukları 

yerin adresini vermesi için Ahmed’den kendisini 

tekrar aramasını istedi. Ahmed ve ailesi bir ca-

minin yanındaki telefon kulübesinde beklemeye 

başladı. Ahmed,  Demiroğlu’nu 5-10 dakika son-

ra yeniden aradı ve bulundukları yerin adresini 

söyledi. Demiroğlu, gelmesinin uzun süreceğini 

ama endişelenmemeleri gerektiğini söyledi. Yak-

laşık iki saat sonra Demiroğlu uçakla Şanlıurfa’ya 

geldi. Hemen adamlarına onların fotoğrafını ve-

rip aranmalarını istedi. Tabi kendisi de boş dur-

madı, o da onları aramaya başladı. Zor olsa da 

Demiroğlu onları buldu.

-Ahmed, dostum şükürler olsun iyisiniz. 

Ahmed de gülümseyip ona sarıldı. Hep bir-

likte havalimanına doğru yola çıktılar, havalima-

nından da uçakla İstanbul’a gideceklerdi. İstan-

bul uçağına binip yolculuğa başladılar. Ahmed 

ve ailesi daha öne hiç uçağa binmemişlerdi. İlk 

zamanlar bir heyecan yaşadılar ama Demiroğlu 

onları sakinleştirdi. 

-Korkmanıza gerek yok, gökyüzünün key-

fini çıkarın.

Hikâye
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Bu cümleyle biraz sakinleştiler. Zaman su gibi 

akıp gitti. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na 

uçakları iniş yaptı. Havalimanında Demiroğ-

lu’nun adamları onları arabalarla bekliyordu. Ara-

balara binip Demiroğlu’nun villasına gittiler. Vil-

laya vardılar, villa çok görkemliydi. Ahmed, oğlu 

ve karısının ağzı açık kaldı. Demiroğlu bu durum 

karşıında sevinçle tebessüm etti.

-İçeri girelim mi? 

-Evet. 

Villanın içi de dışı gibi çok görkemliydi. O sı-

rada Demiroğlu’nun karısı geldi. Ahmedlerle se-

lamlaştı. Sonrasında hep birlikte salona geçtiler. 

Demiroğlu söze başladı.

-Âdem görmeyeli hayli büyümüşsün, kaç 

yaşındasın? 

-13.

-Seni bir okula yazdırmak lazım…

O sırada konuşmaya Ahmed girdi:

-Aslında çok iyi olur. 

-Yarın iyi bir okul araştırırız, yorgunsunuz-

dur siz, ben yatacağınız odayı göstereyim.

Ardından odalarını teker teker gösterdi ve 

o da yatmaya gitti. Zaman hızlıca geçti, sabah 

oldu. Hep birlikte kahvaltı ettiler. Ardından Âdem, 

Ahmed ve Demiroğlu bilgisayar başına geçip iyi 

okulları araştırmaya başladılar. Demiroğlu’nun 

çocuğu yoktu, bu yüzden Âdem için en iyisini 

yapmaya çalışıyordu. Uzun zaman sonra iyi bir 

okul buldular, çok uzakta değildi. Okulu görmek 

istiyorlardı. Arabayla okula gittiler. Okulun bah-

çesi genişti, hem spor salonu da vardı. Âdem de 

okulu beğenmişti. Tek bir iş kalmıştı. Okulun mü-

dürü ile konuşmak. Okula girip müdürü buldular. 

5-6 dakikalık bir konuşma oldu ve Âdem resmen 

bu okulun bir öğrencisi olmuştu. Ahmed, oğlu 

için çok mutluydu.

-Size ne kadar teşekkür etsem azdır, Allah 

sizden razı olsun. 

-Bunların lafı bile olmaz, ben sana canımı 

borçluyum.

Ahmed, Demiroğlu’na gülümsedi. Ardından 

arabaya binip villaya doğru yola çıktılar. Villaya 

vardılar. Âdem, annesine hemen müjdeli haberi 

verdi. Annesi çok sevindi, Demiroğlu’na teşekkür 

etti. Aradan on beş yıl geçti. Âdem 28 yaşın-

daydı. Eğitim hayatı pek çok başarıyla doluydu. 

Demiroğlu da yaşlanmıştı ve Âdem’i şirkette iyi 

bir noktada görevlendirmişti. Ahmed de emekli 

olmuş ve bunun keyfini çıkarıyordu. Kısacası her 

şey yolundaydı. Ta ki altı ay sonrasına kadar… 

Demiroğlu yatağında uyurken kalp krizi geçirmiş 

ve vefat etmişti. Ahmed bu durum karşısında 

yıkılmıştı. Mirasının %30’unu Ahmed ve ailesine 

%70’ini de kendi ailesine bırakmıştı. Demiroğ-

lu’nun karısı bu karara karşı çıkmadı. Aradan dört 

yıl daha geçti. Suriye’ de iç savaş on yıl önce 

sonlanmıştı. Âdem de Suriye’ye yeniden dönü-

lebilirim diye umutlanmıştı. Bu düşüncesini ba-

basıyla paylaştı. Babası:

-Oğlum, Mehmet Bey öldü ama ben onun 

mezarını arkamda bırakıp bir yere gidemem, 

ona çok şey borçluyum. İstiyorsan sen annen-

le git ama ben gelemem. 

Âdem, bu düşünceyi annesiyle de paylaştı ve 

sonuç aynıydı. Âdem de yalnız olarak Suriye’ye 

geri döndü. Memleket gibisi yoktu. Orada ken-

di şirketini kurdu. Aradan on beş yıl geçti, Âdem 

şirketini çok geliştirmişti. Dünyaca tanınmış bir 

şirketti artık Âdem’in kurduğu şirket. Âdem’in bu 

on beş yıl içerisinde en çok bilinen yönü ise kim-

sesiz ya da ihtiyaç sahibi çocukları okutmasıydı. 

Âdem de ona yapılan iyiliği unutmamıştı ve bu 

iyiliğin belki de daha fazlasını kendi çocukluğu 

gibi bir çocukluk yaşayanlara yapmıştı. Kısacası 

Ahmed’in bir iyiliği ile Demiroğlu da Ahmed’e ve 

ailesine iyilik yapmıştı. Yani iyilik yaparsanız iyilik 

bulursunuz ve iyiliğin halka halka yaygınlaşması-

na vesile olursunuz,  bunu asla unutmayın…    

Hikâye
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Deyimlerin Öyküsü

Parçaları birbirine benzemeyen ve uygun 

olmayan, dolayısıyla bir işe yaramayan aparat-

lar hakkında veya giyim kuşam konusunda bir-

birine uymayan ve yakışmayan kıyafetler İçin 

“altı kaval üstü şeşhâne” deyimini kullanırız. Bu-

radaki şeşhâne kelimesinin İstanbul’da bir semt 

adı olan Şişhane ile herhangi bir alâkası yoktur 

ve Şişhane şeklinde söylenmesi yanlıştır. Çünkü 

şeşhâne, namlusunda altı adet yiv bulunan tüfek 

ve toplara denir. Yivler mermiye bir ivme kazan-

dırdığı için ateşli silahların gelişmesinde önem-

li bir yere sahiptir. Evvelce kaval gibi içi düz bir 

boru biçiminde imal edilen namlular, yiv ve set 

tertibatının icadıyla birlikte fazla kullanılmaz ol-

muş ve gerek topçuluk gerekse tüfek, tabanca 

vs. ateşli silahlarda yivli namlular tercih edilmiştir. 

Merminin kendi ekseni etrafında dönmesini ve 

dolayısıyla daha uzağa gitmesini sağlayan yiv-

ler bir namluda genellikle altı adet olup mün-

hani (spiral) şeklinde namlu içini dolanırlar. Altı 

adet yiv demek, namlunun da altı bölüme (şeş 

hâne = altı dilim) ayrılması demektir ki halk di-

linde şeşâne (şişane değil) şeklinde kullanılır. Bu 

izahtan sonra “üstü kaval, altı şeşhâne” sözünden 

ne kastedildiğini anlamış oluyoruz. Çünkü kaval 

topların attığı gülle ile şeşhânelerden atılan mer-

mi farklıdır. Keza kaval tüfekler ile fişek atılırken 

şişhane namlulu tabancalardan kurşun atılır. Bu 

durumda bir silah namlusunun yarısına kadar 

kaval, sonra şişhane olması da mümkün değildir. 

Ancak yine de vaktiyle bir avcının, yivlerin ica-

dından sonra çifte (çift namlulu) tüfeğinin kaval 

tipi namlularının üst kısımlarını teknolojiye uy-

durmak için şeşhâne yivli namlu ile takviye et-

tiğine dair bir hikâye anlatılır. Hatta bu uydurma 

tüfek öyle acayip ve gülünç bir görünüm almış 

ki diğer avcılar uzunca müddet kendisiyle alay 

etmişler ve:“Altı kaval üstü şeşhâne / Bu ne biçim 

tüfek böyle” diyerek kafiyelendirmişler. O gün-

den sonra halk arasında bu hadiseye telmihen 

birbirine zıt durumlar için “altı kaval üstü şeşhâ-

ne” demek yaygınlaşmış ve giderek deyim halini 

alarak, dilimize yerleşmiştir.

Altı Kaval,
Üstü Şeşhâne

Vavelif Dergisi
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Kitaplanmak

Enver Gökkaya’nın Manevî Hayatımız adlı 

eseri yayınlandı. Yazar eserin girişinde:    “İn-

sanı benlik veya şahsiyet olarak temsil eden 

nefistir. Nefis isteklerin 

merkezidir. Sorumluluk 

konusunda Allah (c.c.) 

bu nefsi muhatap almış-

tır. İnsan, cisim ve ma-

nevî cephe sayılan ruhtan 

meydana gelir. 

Hayatın devamı için 

bedenin bazı şeylere ih-

tiyacı vardır. Nefis bu 

ihtiyaçların şekillendiği 

ve çıktığı yerdir. Nefsin 

istekleri hayatın deva-

mı için gereklidir. Ancak 

nefis başıboş bırakıldığı 

zaman, aşırı istekler gün-

deme gelir...” diyerek söze 

başlıyor. 

Dört bölüm şeklinde tasnif edilmiş olan 

eserin her bir bölümü kendi içinde alt bölüm-

lere ayrılmış durumdadır. Yazar birinci bölüm-

de; nefis ve şeytanı tanımaya ve bunların tehli-

kelerine ele almaya çalışmıştır. İkinci bölümde; 

nefsin temizlenmesi için Müslümanların dikkat 

etmesi gereken kavramları ele almıştır. Üçüncü 

bölümde; nefsin hastalıkları ve kurtuluş yolları-

nı ele almıştır. Yazar dördüncü ve son bölüm-

de ise nefsin tezkiyesi için gerekli olan ibadet-

leri anlatmıştır.

Eser; bir Müslümanın 

manevî olarak zinde ol-

masını sağlayan bilgileri 

içirmesi açısından son de-

rece önemlidir. Bununla 

beraber eseri önemli kı-

lan asıl nokta; her alt bö-

lümün sonunda yazarın 

değerlendirmede buluna-

rak manevî donanım için 

okuyucuyu teşvik eden 

tavsiyeleri belirtmiş olma-

sıdır.

Eser, sistematik olarak 

düzenlenmiştir. Bölümle-

rin kitaba yayılışı oldukça 

dengeli olarak yapılmış ve eser akıcı bir üslupla 

kaleme alınmıştır. Anlatımda yer yer ayet-i ke-

rime ve Hadis-i Şeriflere yer verilmesi, bununla 

beraber bazı büyüklerin söz ve davranışlarıyla 

anlatımın zenginleştirilmesi ve pekiştirilmesi 

eseri kıymetli kılmaktadır.

Kitap Tanıtımı:
Manevî Hayatımız

Vavelif Dergisi






