
Bismillahirrahmanirrahim...

Üç Ayların içinde bulunduğumuz ve Ramazan’a yakınlaşarak manevî ha-

vayı iyice solumaya başladığımız bu günlerde dergimizin 12. sayısını yayınla-

manın mutluluğunu sizinle paylaşmaktayız. 

…

Ne istesin ki, beraberce ben de istemeyim?

Şu ben ki Her birinin ayrı ayrı kardeşiyim.

Ezelde kaynaşan ervaha ayrılık var mı?

Cihan yıkılsa bu vahdet yerinden oynar mı?

Olunca minberimiz, Arş’ımız, Huda’mız bir;

Benim de beklediğim nur onun da gayesidir.

…

Üstad Mehmet Akif’in de belirttiği gibi Müslüman kardeşlerimiz ile aynı 

dava, aynı mücadele ve aynı dua etrafında buluşan bizlerin; bu aynılıkların 

farkına varamaması, bizleri büyük sorunlarla karşılaştırmaktadır. Oysa biz Müs-

lümanlar olarak “İ’lâ-i Kelimetullah”ı yüceltmek için yola çıkmış kardeşleriz. 

Bizler (Müslümanlar), bu beraberliğin farkındalığına eriştiğimizde asıl hedefle-

rimizi daha iyi anlayacağız. İşte o zaman hedeflerimiz netleşecektir. Bu hedefe 

ulaşmak için bizler de bir taş atmak adına; bir senemizi tamamlamanın mutlu-

luğu ile beraber bu sayıda “Farkındalık” dosya konusunu ele aldık.

İslam Coğrafyasının çeşitli zorluklarla ve sıkıntılarla imtihan olduğu bugün-

lerde Farkındalık duygusuna kavuşabilmenin ne derece önemli olduğunu siz 

değerli kardeşlerimizle paylaşmak bizim için önemli bir sorumluluktu. Bu pay-

laşımın en büyük parçası hiç şüphesiz Erdal Bayraktar Hocamız ile “Farkındalık” 

üzerine yaptığımız röportaj oldu. Bu röportajla beraber Enver Gökkaya “Her 

Daim… Farkındalık”, Nurmehmet Çarboğa “Müslüman Farkında Olmalıdır”, Or-

han Kıtay “Farkında Olanların Duruşu”, İlker Ünal “Farkında mıyız?”, Özkan Öz-

türk “İnsan Merkezli Farkındalık: Fârukiyyet” ve Halil İbrahim Yalçın “Empatinin 

Gölgesinde İnsanın Dünyayı Anlamlandırması” yazılarıyla dosya konumuzu 

zenginleştirdiler.

Yaratılış gerçeğimizin farkında kalmak dileği ile hayırlı Ramazanlar geçir-

menizi temenni ederiz…

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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İnsan; hayatın yoğunluğu, meşguliyetler, has-

talıklar, iş-güç, koşturmaca ve benzeri sebeplerle 

birçok konunun farkına varamıyor; olayların as-

lını tefekkür edip değerlendiremiyor. İş sona er-

diğinde, meşguliyetler azaldığında ve ömrünün 

son demlerine geldiğinde ise keşke şöyle yap-

saydım, keşke böyle yapsaydım diye hayıflanıp 

duruyor. Tıpkı ömrünün sonuna kadar her türlü 

yasağı çiğneyip, Allah’ın (c.c.) buyruklarına karşı 

kayıtsız kalıp, ecel gelip çatınca her şeyin farkı-

na varan kişinin hali gibi.1 Tıpkı içinde bulunduğu 

suyun farkına varamayan balık misali, insan da 

hayatın kıymetini ve değerini bilemiyor, farkına 

varamadan ecel onu yakalıyor.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu manada in-

sanların aldandıkları iki konuyu şöyle açıklıyor: 

“İki nimet vardır ki, insanların çoğu bu nimet-

leri kullanmakta aldanmıştır. Bunlar; sıhhat ve 

boş vakittir.”2

Farkındalık; farkında olmak, imtihanı anlamak, 

kıymet bilmek, nimetin kadrini bilmek, bilinç ve 

şuur sahibi olmak, iki şeyi birbirinden ayırmak ve 

olayları hakkıyla değerlendirmek gibi anlamlar-

la ele alınabilir. Bu anlamda Müslüman farkında 

olan insandır. İslam farkındalıktır. Allah (c.c.) da 

insanın farkına varması için dini göndermiştir.  

Müslüman bu farkında oluşa sahip olan ve 

yaratılmışlar içerisindeki konumunu fark eden 

kişidir. Çünkü İnsan, eşref-i mahlûkat olarak ya-

ratılmıştır. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “An-

dolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları 

karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en gü-

zel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları 

yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.”3 

Müslüman, kendisine tanınan bu payenin farkı-

na varan ve yaptığı iyiliklerin, salih amellerin onu 

meleklerden üstün bir makama çıkarabileceği-

nin farkına varan; kötülüklerin, isyan ve günah-

ların ise onu, hayvanlar seviyesine ve hatta daha 

aşağı derecelere düşürebileceğini bilen kişidir.

Her Daim...
Farkındalık...

Enver GÖKKAYA

Dosya



Haziran 20166

Müslüman dünya hayatının geçici olduğunu, 

gerçek ve kazanılması gereken hayatın ahiret 

hayatı olduğunun farkındadır. Ebedî hayatı, Rab-

binin rızasını ve Cennet’i kazanmak için çalışıp 

durur. Dünyevî olana, geçici olana ebediymiş 

gibi değer vermez ve itibar etmez. Dünya haya-

tının bir imtihan alanı olduğu bilinciyle hareket 

eder. Çünkü Allah (c.c.) şöyle buyurur: 

“O, hanginizin daha güzel amel yapacağı-

nı sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, 

mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”4 

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir 

de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek de-

neriz. Sabredenleri müjdele.”5

O, kendisinin sadece Allah’ı (c.c.) tanımak, 

O’na inanmak, O’nu anmak ve O’na kulluk ve 

ibadet yapmak için yaratıldığının farkındadır. Her 

amelinde O’nun rızasını gözetir. O’nu memnun 

etmek için gayret eder. O’nu gazaplandıracak 

işlerden ise uzaklaşır. Elde ettiği İslamî şuur ve 

bakış açısıyla; dünya, insan, canlılar, güneş, ge-

zegenler, kâinat… bütün bunlar ile birlikte bildiği 

ve bilmediği âlemlerin yegâne sahibi, en büyük, 

en yüce bir Zata ibadet ve kulluk yaptığının idraki 

içeresindedir. 

İnsanın dünya üzerindeki konumu konusu-

nun farkındadır. Allah’ın (c.c.) kendisini “Halife”6 

olarak yarattığının farkındadır. Bu anlamda hi-

lafete uygun hareket etmek ve gereğini yerine 

getirmekle görevli olduğunun bilincindedir. Rab-

binin emirlerine uygun yaşamak, O’nun buy-

ruklarının hayata hâkim olması için mücadele 

etmek ve O’nun adıyla hareket etmek zorunda 

olduğunun farkındadır.

Müslüman yaşadığı çağı idrak eden ve bu bi-

linçle hareket eden bir şahsiyete sahiptir. Kur’an-ı 

Kerim’in ilk inen ayet-i kerimelerinde beyan edi-

len “oku” fermanı bir anlamda bu bilinç ve şu-

ura değinmektedir. Oku emri Hz. Peygamber’in 

(s.a.v.) şahsında bizlere bu farkında oluşu ortaya 

koyar. Yani dünyayı, gezegenleri, geceyi ve gün-

düzü, şehri ve şehirdeki insanları, zulmü ve şirki, 

olayları ve daha birçok konuyu okumayı ifade 

eder. Yine Allah (c.c.), kâinatta, tabiatta ve kendi 

şahsında var olan ayetleri okumasını emreder. 

Müslümanların, bugün asrı yeniden okuma-

ları gerekmektedir. Günümüzde olup-bitenle-

rin farkına varmaları, olanların karşısında İslamî 

bir bakış açısıyla yaklaşmaları gerekmektedir. O, 

selin içindeki çer çöp gibi akıntıya kapılmış, ne 

yaptığını ve nereye gittiğini bilmeyen bir şekilde 

yaşamamalı. Fakat maalesef bugün Müslüman-

ların durumu bu şekilde değil aksine Rasûlul-

lah’ın (s.a.v) haber verdiği şu şekildedir:

“Yakında milletler yemek yiyenlerin (baş-

kalarını) çanaklarına (sofralarına) davet et-

tikleri gibi size karşı (savaşmak için) bir-

birlerini davet edecekler.” Birisi: “Bu o gün 

bizim azlığımızdan dolayı mı olacak?” dedi. 

Rasûlullah, “Hayır, aksine siz o gün kalabalık 

olup fakat selin önündeki çör çöp gibi zayıf 

olacaksınız. Allah düşmanlarınızın gönlün-

den sizden korkma hissini çekip alacak sizin 

gönlünüze de vehn atacak” buyurdu. Yine bir 

adam: Vehn nedir ya Rasûlullah? diye sorun-

ca: “Vehn, dünyayı (fazlaca) sevmek ve ölümü 

kötü görmektir” buyurdu.”7

Dosya

Müslüman dünya hayatının 
geçici olduğunu, gerçek ve 
kazanılması gereken haya-
tın ahiret hayatı olduğunun 
farkındadır. Ebedî hayatı, 
Rabbinin rızasını ve Cen-
net’i kazanmak için çalışıp 
durur.
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İslam, Müslümanlara fark katıyor. Düşün-

ce anlamında fark, beşerî olan yerine vahyî bir 

bakış açısı katıyor. İnanç anlamında putçuluk, 

sapıklık, bid’at ve hurafeler karşısında Tevhidî 

bir inanç veriyor. Müslümanları Tevhid, nübü-

vvet, etrafında bir araya getiriyor. Müslümanla-

rı inanç bağıyla birbirine bağlayıp onları kardeş 

ilan ediyor. Arap veya Acem, siyah veya beyaz 

olsalar da, farklı diller konuşsalar da, farklı ülkeler 

ve kıtalarda yaşasalar da: “Müminler birbirlerini 

sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini 

korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir 

uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu 

sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutu-

lurlar.”8

İnsana karşı bakış açısını belirliyor. İnsanın 

insanilik yönüne, fıtri yönüne değer veriyor. 

Hayvanilik yönünü geliştirecek ve onu azdırıp 

yoldan çıkaracak konulara itibar etmiyor. İnsanı 

sadece maddeden ibaret bir varlık olarak görme-

yip onun varlığını maddeden üstün tutuyor. 

İnsanlık tarihi yorumu ve bakış açısıyla insan-

ların hepsinin Âdem’in (a.s.) çocukları olduğunu 

ve Âdem’in (a.s.) topraktan yaratıldığını ortaya 

koyuyor. Tarihin yorumuna yeni bir bakış açısı 

veriyor.

İnanç, ibadet, muamelat, ticaret, ahlak, evli-

lik, boşanma, hukuk, fıkıh, seyahat, eğitim, sanat 

ve edebiyat gibi insanî her alanla ilgili ona ba-

kış açısı veriyor. Sadece bunları vermekle kalmı-

yor, bunları yaparken, takva, erdem, îsar (ikram 

etme), fazilet, iyilik, hayır, infak ve bağışlama gibi 

ulvi meziyetleri de kazandırıyor.

Dipnotlar
1. Müddessir Sûresi; 74/41-47.

2. Buhârî, Rikak, 1; Tirmizî, Zühd, 1; İbni Mâce, Zühd, 15 . 

3. İsra Sûresi; 17/70.

4. Mülk Sûresi; 67/2.

5. Bakara Sûresi; 2/155.

6. Bakara Sûresi; 2/30.

7. Ebû Dâvûd, Melahim, 5; Müsned, Ahmed b. Hanbel, 

2/359.

8. Buharî, Edeb, 27; Müslîm, Birr, 66.

Dosya

İslam, Müslümanlara fark 
katıyor. Düşünce anlamın-
da fark, beşerî olan yerine 
vahyî bir bakış açısı katıyor. 
İnanç anlamında putçuluk, 
sapıklık, bid’at ve hurafeler 
karşısında Tevhidî bir inanç 
veriyor. 
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Dosya

Psikoloji alanındaki çalışmaların genelinde 

farkındalık; şimdiki zamana, âna dikkatleri top-

layabilmek yani geçmiş ve gelecekten sıyrıla-

bilmek olarak anlatılmaktadır. Oysa bu yeterli 

bir tanım değildir. Geçmişten sıyrılmak, geleceği 

düşünmeden hareket etmek farkındalığı; ancak 

anlık bir getiriyi beraberinde getirebilir. Bu araş-

tırma sahipleri kitap okurken; okumanın farkın-

dalığını yaşamak için o ana odaklanmak olarak 

belirtirler farkındalığı. Bu bir yere kadar doğru 

olabilir; fakat geçmiş bilgilerden sıyrılarak yapı-

lan bir okuma insana ne kazandırabilir veya ge-

lecekle ilgili planını barındırmayan bir okumanın 

yararı ne olabilir. Bununla beraber farkındalığın 

bu dar çerçeveli tanımı yanlış değildir sadece ek-

sik bir tanımlamadır. Ana, şimdiye odaklanmanın 

elbette kişiye ciddi ve yararlı katkıları olacaktır.

Farkındalık kelimesini Türk Dil Kurumu Sözlü-

ğü ise “farkında olma durumu” olarak izah eder.1 

Bu tarif “farkındalık” kavramı yeterince açıklan-

mamış ve örneklendirilmemiş olunmasına rağ-

men doğru bir tariftir. TDK’nın tanımına; geçmiş 

tecrübelerin, gelecek planların, çevrenin, inanışın 

ve değerlerin dikkate alınarak farkında olabilmesi 

eklenirse tanım yeterli olmuş olur. Farkındalık ke-

limesinin türediği fark kelimesi; ayrılma, ayrışma 

ve ayırt etme gibi manalara gelir.2 Farkındalık ise 

bu durumun bilincinde olmaktır. Bu bilince var-

mış olan Müslüman birçok sorunun üstesinden 

gelebilir.

Farkındalığa erişmek durumuna gelmiş olan 

bir Müslümanı neler beklemektedir peki?

Geçmiş, gelecek ve bu güne vakıf olan Müs-

lümanın farkındalığı bizi önemli bir noktaya ta-

şıyacaktır. Bu farkındalığın farkına varmış olan 

insanın yeni bir ufku, yeni bir anlayışı ortaya çı-

kacaktır. 

Farkındalık bilincine erişmiş olan Müslüman 

en başta farklılıkların rahmet olduğunu anlama-

lıdır. Ümmetin ihtilafının da rahmet olduğu bi-

lincine kavuşmuş olmalıdır. Bu düşünce onun, 

Müslümanların farklılıklarına saygı göstermesine 

sebep olmalıdır. Daha ilk başta; tek tipleştirmenin 

dayatıldığı, farklılıkların sonlandırılmak istendiği 

düşünceye meydan okumalıdır farkındalığı anla-

mış olan Müslüman. Farkındalığın farkında olan 

Müslüman; evvela diğer Müslüman kardeşleri 

olmak üzere insanlığa tahammül etmelidir. Müs-

lümanların farklı düşüncelerini dinlemeli, onlara 

karşı empati gösterebilmelidir. Bunu başarması 

durumunda toplumsal birçok sorunu çözmüş 

olacaktır. 

Farkındalığın farkını kavramış olan Müslü-

man; İslam Tarihinin yani geçmişinin farkında 

varacaktır; sonra da Müslümanların kendi arala-

rındaki savaşlarından rahmet değil felaket doğ-

duğunu görecektir. Farkındalığı fark etmiş olan 

Müslüman; Kudüs’ün işgal altında olduğu veya 

Müslüman
Farkında Olmalıdır

Nurmehmet ÇARBOĞA Seslendiren: Emre TAVŞAN

Sesli Makale
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işgal edilmeye başlandığı tüm tarihsel süreçlerin 

Müslümanların birbirleriyle savaştıkları tarihlere 

denk geldiğini görecektir. Bununla beraber far-

kındalığa kavuşmuş olan Müslüman; kendileriyle 

farklı mezhepten veya farklı ırktan olan Müslü-

manlarla da kucaklaşabilen, kardeşlik ilişkisi ge-

liştirebilen kişidir. Onların derdi ile dertlenen ki-

şidir.

Farkında olan ve farkındalığa varmış olan 

Müslüman; ilmin önemli olduğunu anlamalıdır. 

Geçmiş âlimlerimizin büyük deryalar olduğu-

nun ve bu ilmi birikimlere nasıl ve ne ile katkı 

yapılabileceğinin farkında olmalıdır. İlmin ve ge-

lişmenin önüne engel koyulmaması gerektiğine 

inanmalıdır. 

Farkındalık bilincine ulaşmış olan Müslüman; 

dünyasını aldatıcı ve geçici cennete çevirme-

melidir; ama dünyayı kâfirlerin kontrolüne de 

bırakmamalıdır. Yani dünyada insanlığın ve Müs-

lümanların rahat yaşayabilmesi, insanların iba-

detlerini özgürce yapabilmesi için İslam’ın güçlü 

ve hâkim olması gerektiğine inanmalıdır. Aslın-

da itidalli bir çizgi seyrinde olmalıdır. Dünyadan 

el-etek çekmemeli ama dünyayı ahiretin önüne 

de geçirmemelidir. 

Farkındalığa erişmiş olan Müslüman; makam 

ve mevkî derdine düşmemelidir. Onun için ma-

kamlar sadece insanlığa ve Müslümanlara hiz-

met için kullanılan birer araç olmalıdır. Gerekirse 

Allah (c.c.) için bu makamlara veda edebilmelidir. 

Bununla beraber farkında olan Müslüman 

yani farkındalığa erişmiş olan Müslüman kurtu-

luşa yakın olan Müslümandır. Farkında olmayan 

kişi ise kurtuluştan uzak ve ateşe yakın olan kişi-

dir. Çünkü Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:

“Bunlar Allah’ı ve müminleri aldatmaya ça-
lışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da 

farkında değillerdir.”3

“Sonra kötülüğün (sıkıntı ve darlığın) yeri-
ne iyiliği (bolluk ve genişliği) getirdik. Nihayet 
çoğaldılar ve (nankörlük edip): ‘Atalarımız da 
darlığa uğramış ve bolluğa kavuşmuşlardı’ de-
diler. Biz de, farkında değillerken onları ansı-

zın yakaladık.”4

Dipnotlar
1.http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&a-

rama=gts&guid=TDK.GTS.5735bda76b47f1.09363483 

(13.05.2016).

2 .http: / /n isanyansozluk .com/?k=fark&x=0&y=0 

(13.05.2016).

3. Bakara Sûresi; 2/9.

4. A’râf Sûresi; 7/95.

Farkındalığın farkında olan 
Müslüman; evvela diğer 
Müslüman kardeşleri ol-
mak üzere insanlığa taham-
mül etmelidir. Müslüman-
ların farklı düşüncelerini 
dinlemeli, onlara karşı em-
pati gösterebilmelidir. 

Dosya
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Dosya

Duruş: Bir kimsenin dışa yansıttığı karakteris-

tik özelliği, hadiseler karşısında takındığı tavır ve 

kendisiyle özdeşleşen halidir diyebiliriz. Her in-

sanın bir duruşu ve bu duruşuna kaynaklık eden 

pek çok faktör vardır; aile, çevre, okul, din, kültür, 

coğrafya gibi… Bu ve benzeri faktörlerin tesiriyle 

kişi Rabbine karşı, insanlara karşı, eşya ve olay-

lara karşı bir duruş ve pozisyon ortaya koyar. Bu 

anlamda kimisinin menfaatleri, kimisinin ırkı, ki-

misinin hevası, kimisinin ideolojisi, kimisinin de 

inancı duruşunu belirlemede rol oynar.

Mesela; Müslüman bir ferdin duruşunu belir-

leyen temel faktör İslam’dır. Yani Kur’an-ı Kerim 

ve ondan neşet eden Rasûlullah’ın (s.a.v.) örnek-

liğidir. Elbette Müslüman ferdin duruşuna ailesi, 

çevresi ve içinde bulunduğu toplum da rengini 

verir. Fakat bu renklerin hiçbiri İslam’ın rengini 

bozamaz ve ana rengi kirletemez/kirletmeme-

lidir. İşte “Müslümanca Duruş” derken kastetti-

ğimiz budur. Yani kaynağını Kur’an-ı Kerim ve 

Sünnet-i Seniyye’den alan; örneğini peygam-

berlerde, Rasûlullah’da (s.a.v.), Ashab-ı Kiram’da 

(r.anhum), salihlerde, sadıklarda ve şehidlerde 

gördüğümüz duruş…  Bu duruşa Tevhidî Duruş, 

İbrahimî Duruş veya İslamî Duruş da diyebiliriz.

Müslümanca duruşun nasıl bir duruş olduğu-

na, karakteristik özelliklerinin ve diğer duruşlar-

dan farklarının neler olduğuna baktığımızda; şu 

özelliklerin öne çıktığını görüyoruz.

Müslümanca Duruş

1. Tevhidî bir duruştur: Yani Allah’ı (c.c.); isim-

lerinde, sıfatlarında ve fiillerinde bir kabul etmek 

ve şirki kesinlikle reddetmektir. Şirk ve şirk barın-

dıran sistem, rejim ve ideolojilerden uzak dur-

mak; bunların temsilcilerini veli edinmekten beri 

olmaktır Tevhidî Duruş. 

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, 

gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Al-

lah’a ortak koşanlardan değilim.”1

Farkında Olanların
Duruşu

Orhan KITAY
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2. İstikamet esaslı bir duruştur: Yani istikamet 

üzere olmak, istikametten asla şaşmamak ve 

ne olursa olsun Müslüman olarak can vermek-

tir. Başka bir ifadeyle; her esen rüzgâra göre bir 

sağa bir sola yalpalanmamak, zamana ve zemi-

ne göre tavır ve fikir değiştirmemek, yoldan ve 

hedeften sapmamaktır istikametli duruş.  

“Gerçekten de, Rabbimiz Allah’tır dedikten 

sonra da dosdoğru hareket edenlere melekler 

indiririz de sakın korkmayın ve mahzun ol-

mayın ve müjdelenin, sevinin size vadedilen 

Cennetle deriz.”2

“(Ey Muhammed!) Bundan dolayı sen çağ-

rıya devam et ve emrolunduğun gibi dos-

doğru ol. Onların hevâ ve heveslerine uyma 

ve şöyle de: ‘Ben, Allah’ın indirdiği her kitaba 

inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle 

emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin 

de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin 

işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda 

tartışılacak bir şey yoktur. Allah, hepimizi bir 

araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O’na-

dır.’”3

3. Âdil bir duruştur: Yani her hâlükârda ve her-

kese karşı âdilâne davranmaktır. Ailesini, akraba-

sını, kavmini, cemaatini, meşrebini ve mezhebini 

haksız olduğu halde kayırmamak; hakkaniyeti 

her daim gözetmektir. Üzüntülü de olsa, sevinç-

li de olsa; öfkeli de olsa, sakin de olsa; dostuna 

karşı da, düşmanına karşı da adaleti ayakta tut-

maktır adil duruş.

“Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlik-

le ayakta tutan, adalet ile şahidlik eden kim-

seler olun. Bir topluma olan kininiz, sakın ha 

sizi adaletsizliğe itmesin. Âdil olun. Bu, Allah’a 

karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Al-

lah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, 

yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”4

“…(Birisi hakkında) konuştuğunuz zaman 

yakınınız bile olsa âdil olun. Allah’a verdiğiniz 

sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alası-

nız diye emretti.”5

4. Emin bir duruştur: Yani tıpkı Peygamber 

(s.a.v.) gibi olmaktır ki; insanların elinden ve dilin-

den güvende olduğu bir duruştur bu. Rasûlullah 

(s.a.v.) de Müslümanı bu vasıfla tarif etmiştir. 

“Müslüman, insanların elinden ve dilinden 

emin olduğu kimsedir.”6

Emin duruş; aynı zamanda davasından ve 

davasının eşsizliğinden, mükemmelliğinden ve 

Rabbaniliğinden asla şüphe etmeyen, mutmain 

bir duruştur. 

“Onlar, Rablerine kavuşacaklarını ve ger-

çekten O’na döneceklerini çok iyi bilirler.”7

“İman edenler ancak, Allah’a ve Peygam-

berine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, 

Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad 

edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta ken-

dileridir.”8

Dosya

İşte “Müslümanca Duruş” 
derken kastettiğimiz bu-
dur. Yani kaynağını Kur’an-ı 
Kerim ve Sünnet-i Seniy-
ye’den alan; örneğini pey-
gamberlerde, Rasûlullah’da 
(s.a.v.), Ashab-ı Kiram’da 
(r.anhum), salihlerde, sa-
dıklarda ve şehidlerde gör-
düğümüz duruş…  Bu duru-
şa Tevhidî Duruş, İbrahimî 
Duruş veya İslamî Duruş da 
diyebiliriz.
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5. Merhametli bir duruştur: Böyle bir duruş, 

davette muhataplarına ve muarızlarına karşı 

merhameti, şefkati, affedici olmayı ve yumuşak-

lığı esas alır. Yıkıcı değil yapıcı, zorlaştırıcı değil 

kolaylaştırıcı, nefret uyandırıcı değil sevdirici bir 

duruştur bu.

“İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en gü-
zel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle 
arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sı-
cak bir dost oluvermiştir.”9

“Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden 
yüz çevir.”10

“Sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine 
tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine 
tavsiye edenlerden olmak…”11

6. İzzetli bir duruştur: Yani düşmanları kar-

şısında şahsiyetli, sağlam, cesur ve metanetli 

olmaktır. Zillet, meskenet, ümitsizlik, korkaklık, 

kaypaklık ve acziyet barındırmayan bir duruştur 

bu. Aynen şu ayet- kerimede ferman buyruldu-

ğu gibi:

“Ey iman edenler! Sizden kim dininden dö-
nerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir 
topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da 
Allah’ı severler. Onlar müminlere karşı alçak 
gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar. 
Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir 
kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte 
bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. 
Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.”12

Müslümanca duruş; Ashab-ı Kehf’in (r.an-

hum), Hz. Âsiye’nin (r.anhâ), Hz. Meryem’in (r.an-

hâ) duruşudur.

Müslümanca duruş; Hz. Musa’nın (a.s.) Fira-

vun, Hz. İbrahim’in (a.s.) Nemrut, Hz. Muham-

med’in (s.a.v.) Ebu Cehil, Hz. Bilâl’in (r.a.) Ümeyye 

bin Halef, Hz. Hüseyin’in (r.a.) Yezid karşısındaki 

duruşudur. 

Müslümanca duruş, idam sehpası önünde 

asılmayı beklerken:

“Senin yerine Muhammed’in idam edilme-

sini, senin de ailen içinde rahat bir şekilde bu-

lunmanı temenni eder misin?” diye soran İslam 

düşmanına karşı: 

“Allah’a yemin olsun ki, benim yerime Allah 

Rasûlu’nun darağacına asılması şöyle dursun; şu 

anda Medine’de O’nun ayağına diken batmasına 

bile razı olamam,” diye haykıran ve ardından şe-

hid edilen Zeyd b. Desinne’nin (r.a.) duruşudur.

Müslümanca duruş; Malcom Xlerin, Hasan 

el-Bennaların, Seyyid Kutubların, Aliya İzzet Be-

goviçlerin, Cahar Dudayevlerin duruşudur.

Bu güzel ve özel insanlarda hayat bulan ve 

yukarıda zikredilen temel vasıfları taşımayan; 

zamana, zemine, hadiselere, şartlara, şahıslara, 

menfaatlere, zaaflara, korkulara göre değişen; 

sabiteleri, değişmezleri, vazgeçilmezleri olma-

yan bütün duruşlar “Müslümanca Duruş” nitele-

mesini hak etmeyen duruşlardır. Aynen müna-

fıkların duruşlarında olduğu gibi... Kur’an-ı Kerim, 

bu duruşu şöyle tasvir eder: 

“Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp 

dururlar. Ne bunlara (müminlere) ne de şunla-

ra (kâfirlere) bağlanırlar. Allah, kimi saptırırsa 

ona asla bir çıkar yol bulamazsın.”13

Dosya

“İman edenler ancak, Al-
lah’a ve Peygamberine 
inanan, sonra şüpheye dü 
meyen, Allah yolunda mal-
larıyla ve canlarıyla cihad 
edenlerdir. İşte onlar doğru 
kimselerin ta kendileridir.”
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Kısacası: Müslümanca duruş; ilkelerini va-

hiyden alan, şartlar ne olursa olsun istikametini 

bozmayan, zorbalar karşısında izzetini muhafa-

za eden, kınayanın kınamasından çekinmeyen, 

düşmanlık edenlere dahi adaletten ve merha-

metten vazgeçmeyen bir duruştur.  Ve bu duruş; 

zalimin ve zorbanın, paranın ve şehvetin,  gücün 

ve iktidarın, zindanın ve sürgünün ve işkencenin 

ve ölüm tehditlerinin dahi bozamadığı ve yıka-

madığı sağlam bir duruştur. 

“Onların sözleri ancak, ‘Rabbimiz! Bizim 
günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı 
bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlam tut. 
Kâfir topluma karşı bize yardım et’ demekten 
ibaretti.”14

Dipnotlar
1. En’âm Sûresi; 6/79.

2. Fussilet Sûresi; 41/30.

3. Şûrâ Sûresi; 42/15.

4. Mâide Sûresi; 5/8.

5. En’âm Sûresi; 6/152.

6. Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8.

7. Bakara Sûresi; 2/46.

8. Hucûrat Sûresi; 49/15.

9. Fussilet Sûresi; 41/34.

10. A’raf Sûresi; 7/199.

11. Beled Sûresi; 90/17.

12. Mâide Sûresi; 5/54.

13. Nisa Sûresi; 4/143.

14. Âl-î İmrân Sûresi, 3/147.

Dosya

Müslümanca duruş; Mal-
com Xlerin, Hasan el-Ben-
naların, Seyyid Kutubların, 
Aliya İzzet Begoviçlerin, Ca-
har Dudayevlerin duruşu-
dur.
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Dosya

Farkındalığın farkına varılmayan bir dünyada 

farkındalık üzerine kalem oynatmanın zor oldu-

ğunun farkındayım. 

Neden ve niçin soruları yerine nasıl sorusunu 

soran zihin farkındalığı fark edemez.

Özde, cevherde hakikati aramadan sathî ve 

yüzeysel olanla ilgilenenler fark edilmesi gere-

ken ruhî âlemi göremezler.

Modern algı, insanı kendine, Rabbine ve çev-

reye karşı yabancılaştırmıştır. İnsanoğlu yabancı-

sı olduğu bir hayatı sürdürmeye başlamıştır.

İnsan varlık yapısı itibariyle bütünlük arz eder. 

Ruh-beden, madde-mana şeklinde ayrılmaz 

bir bütündür. Batıl inançlar ve beşerî ideolojiler 

insanın bu yapısını parçaladılar ve onu ya ruh-

tan ibaret soyut bir varlık ya da bedenden ibaret 

maddî bir varlık haline dönüştürdüler. Bu şekil-

de parçalanmış insan kendi konumunu ve hayat 

tercihlerini sahici ve yapıcı bir zemine oturtama-

dı. Kendisini tanımak ve algılamakta güçlük çekti. 

Kendisi olmadan, kendisini tanımadan ve 

kendisinin farkına varmadan yaşanan hayat in-

sanın cehennemi olmuştur. Fakat insan bunun 

farkında değildir.

Farkındalık algısı körelmiş insanlar duyarlılık 

bilincinden de mahrum kalmıştır.

Duyarsızlaşan insan tepkisizleşmiştir. Tepki-

sizleşen insanlar omurgasız kitleler oluşturmuş-

tur. Omurgasız kitleler de kalıcı ve anlamlı ilişkiler 

kuramaz hale gelmiştir.

Anlamsızlaşan hayat durağanlaşmış, söylemi 

ve eylemi yavaşlamış, durduğu zemin de kay-

ganlaşmıştır.

Sanal olan âlemin, geçici olan ilişkilerin, sathî 

olan düşüncelerin, kıymet bilmez davranışların, 

aldatıcı tercihlerin ağına takılmış insan;

Biliyor ama akledemiyor,

Bakıyor ama göremiyor,

Dinliyor ama anlamıyor,

Seyrediyor ama farkedemiyor…

Kadim olanı sürdüremeyen ve yeni olanı üre-

temeyen insanoğlu dünün defterini dürüp bu-

günü hoyratça tüketiyor ve yarınlara da kayıtsız 

kalıyor.

Geçmişi yadırgıyor; fakat geleceğe dair ne 

umut var ne de ufuk var.

Farkındalığı olmayan insan yalnızlaşıyor ve 

bireyselleşiyor.

Bireyselleşme girdabına kapılmış insan hem 

kendine hem de topluma karşı kimlik kargaşa-

sına giriyor.

Kendisini bu hayatta konumlandıramayan in-

san hissizleşiyor. 

Farkında mıyız?
İlker ÜNAL
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Necip Fazıl his iptali dediği olguyu şöyle ifade 

eder:

“Bana korkunç bir hastalık çeşidinden bahset-

tiler: Vücudumuz, dış tesirlere karşı hiçbir elem 

duymaz oluyor ve her türlü tenbih imkânının 

dışına çıkıyor.

Hâdise bir İngiliz lordunda şöyle tezahür et-

miş: Ayağını şöminenin ateşine doğru uzatıp 

dalgın dalgın gazetesini okuyan İngiliz, bir de 

bakmış ki, ayağını dizlerine kadar alevler sardı-

ğı halde hiçbir şeyden haberi yok… Müthiş bir 

his iptali… Derin komayla bayılmaktan ve hatta 

ölümden beter...”1

Vaziyetimizi böyle teşbih etmiş Üstad…

Dipnotlar
1.http://www.kardelendergisi.com/yazi.php?yazi=150, 

Tarih 09.05.2016

Dosya

“Bana korkunç bir hastalık 
çeşidinden bahsettiler: Vü-
cudumuz, dış tesirlere karşı 
hiçbir elem duymaz oluyor 
ve her türlü tenbih imkânı-
nın dışına çıkıyor.

Hâdise bir İngiliz lordunda 
şöyle tezahür etmiş: Ayağı-
nı şöminenin ateşine doğru 
uzatıp dalgın dalgın gaze-
tesini okuyan İngiliz, bir de 
bakmış ki, ayağını dizlerine 
kadar alevler sardığı halde 
hiçbir şeyden haberi yok… 
Müthiş bir his iptali… Derin 
komayla bayılmaktan ve 
hatta ölümden beter...” 
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Dosya

Fark veya ayrım kavramı insanın bilişsel kabi-

liyetlerinin en önemlilerindendir. İnsan dünyaya 

geldiği andan itibaren fark ede ede varlıkla iliş-

kiye geçer. Kendisini fark eder öncelikle. Konu-

munu ve mevkisini fark etme yeteneği ile bulur. 

Kim ve ne olduğunu tanımlar, düzenler. Bilinç ve 

imgelemimiz büyük ölçüde “nereden baktığımı-

za” bağlı olarak oluşur. Kendimizi fark etmeden 

ötekini fark edemeyiz. Fark etmek, fark ettirmek-

tir aynı zamanda. Kendimizi bir özdeşlik olarak, 

başkalarını ise ayrım olarak fark ederiz. Ben der-

ken ister istemez kendimden bir özdeşlik ilişkisi 

içinde söz ederiz. “Sen” ise zorunlu olarak aktif 

bir “ben” tarafından belirtilen bir ayrımdır. Bütün 

bilişsel kabiliyetim ben ve sen ayrımı merkezli 

gelişir. Bilmek, farketmek ve bildiğimizi diğerle-

rinden ayırmaktır.  ‘Ben’ kavramını, konuşan bir 

‘ben’ merkezli inşa ederim. ‘Ben’ bütün dili tü-

müyle üstlenir. Konuşan bir ‘ben’ kavramı zama-

nı ve yeri de ayırır, belirler. ‘Ben’ olarak konuş-

tuğumuzda, kendimizin bir yerde ve bir zaman 

aralığında olduğumuzu da varsayarız. Yani bü-

tün yapıp etmelerimizin merkezinde özdeşlik ve 

ayrım kategorileri vardır.

Fark kavramı hem Kur’an-ı Kerim’de hem de 

Efendimizin (s.a.v.) Hadis-i Şeriflerinde sıklıkla ge-

çen bir kategoridir. İslam; kendini inşa etme fiili 

olarak, fark etmeye, farklı olmaya, farkettirmeye, 

farkedilmeye, farkındalığa vurgu yapar. Çünkü 

ayrım olmadan ne değer, ne inanç ortaya çıka-

maz. Bu sebeple İslam düşüncesi silik ve bulanık 

bir inanç öğretisi değildir. Katı bir merkeze işa-

ret eder, gevşek değildir. Sürekli değişen ve yer 

değiştiren bir ilkeselliği asla kabul etmez. Kutup-

lar oluşturur, tanımlar yapar, sınırlar çizer. Onun 

inanç repertuarı ortaya çıktığında farkedilir, fark 

ettirir, farklı kılar ve farkındalık oluşturur. Fark kav-

ramını hayatın merkezine öyle bir yerleştirir ki 

bütün diğer anlam dünyasını karşıtlıklar ve öz-

deşlikler ilişkisi içerisinde yeniden belirler. Bütün 

kelimelerimizi tekrar düzenler, anlam haritala-

rımızı yeniden çizer. Merkezine koyduğu iman 

kavramı, varlığı yeni bir renk tablosunda gör-

memizi sağlar. Bütün evreni Allah’ın (c.c.) boyası 

ile boyar. Kişi kendini ‘ben’ olarak tanımladıktan 

sonra iman ilişkisine girerek, kendini Allah’ın (c.c.) 

karşısında yeniden ‘ben’ olarak tanımlar. Bu ‘ben’, 

artık ilk ‘ben’ gibi değildir. Tanımlanmış, sınırları 

çizilmiş, belirlenmiş ve farklı kılınmış bir ‘ben’dir. 

‘Mümin ben’ bütün değer kategorileri ve eylem 

alanları koşullanmış bir kimsedir artık. Farkı far-

ketmiştir, fiillerinde de farkı farkettirecektir.

İman Merkezli
Farkındalık: 
Fârukiyyet

Yrd. Doç. Dr. Özkan ÖZTÜRK
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Arapça da (fark, furk, furkān) “iki nesnenin ara-

sını ayırmak, ayırt etmek, ayırt edici nitelik” an-

lamlarına gelmektedir. Özellikle “Fârûk” kelimesi 

Hz. Ömer’in (r.a.) lakabı olarak meşhur olmuştur. 

Mübalağalı ism-i fâil olarak “çokça ayırt edici” an-

lamında Hz. Ömer’de (r.a.) ortaya çıkan bu özellik 

aslında küllî bir vasıf olarak birçok hakikate işa-

retle kullanılmıştır. Başta Kur’an-ı Kerim hakkında 

aynı anlam ilişkisine işaretle “Furkân” terimi zik-

redilir ki bu, Hakk ile batılı ayıran bir ölçü olarak 

Allah’ın (c.c.) Kitabı’nın en temel vasıflarından 

biridir. Bu yönüyle Kur’an-ı Kerim ayırıcı, tefrik 

edici ve sınırları tesbit edici bir kitaptır. Kur’an-ı 

Kerim Hakk’la batılı, imanla küfrü, helal ile hara-

mı, şirk ile Tevhid’i, mümin ile kâfiri, hayır ile şerri 

vb. ayırmamızı sağlayacak ve İslam’ın değerler 

sistemini aşikâr edecek yegâne kıstas olduğu 

için “Furkân’dır.” Bu yönüyle yaşadığımız hayat-

ta kurulu zıt değer sistemlerini ve karşıt anlam 

kalıpları arasını birbirinden seçilip ayrılmayı sağ-

layan ölçüyü de ifade eder.1 Dolayısı ile Kur’an-ı 

Kerim’de ortaya çıkan Furkân vasfı hakikati ifşa 

eden, doğruyu kanıtlayan, şüpheleri ortadan 

kaldıran ve tatmin edici bilgiyi ortaya koyan bir 

vasıf olarak müminlerde de bulunması gereken 

özelliklerdendir. En genel anlamda Furkân’a sa-

hip olmak, Hakk’la batılı birbirinden ayıran ayrın-

tılı bilgi olarak her müminde konum, istikamet ve 

duruş kordinatlarını bulmada şaşmaz bir ölçüye 

sahip olmaktır.2 Furkân kelimesi Allah’ın (c.c.) Ki-

tabı’nda Kur’an-ı Kerim’e işaret etmesi3 yanında 

Tevrat başta olmak üzere4 diğer ilahî kitaplar için 

de kullanılmıştır. Buna ek olarak delil, yardım,5 

Mûsâ ve kavminin kurtulması için denizin yarılıp 

açılması, Bedir zaferi,6 şüphe ve delaletten kurtu-

luş7 ve başarı8 gibi anlamlara da işaret etmekte-

dir.9 “Eğer Allah’tan sakınırsanız O size bir furkân 

yaratır”10 âyetinde de bu vasfın kaynağının Allah 

(c.c.) olduğu belirtilerek bu sıfatla bezenmenin 

liyakat şartları zikredilmiştir. Hakk ile batılın açık-

ça ayrıldığı bir savaş olan Bedir’e de bu anlamda 

ayırtetme gün (yevme’l-furkân)11 denilmiştir. Bu, 

artık iman ile küfrün, Hakk ile batılın kesin olarak 

ayrıştığını ve artık Müslümanların içtimaî, siyasî 

ve askerî anlamda ilk kez Bedir zaferiyle Mekke 

müşriklerinden ayrı, bağımsız, güçlü ve onurlu 

bir toplum haline geldiklerine işaret etmektedir.

Bu açıklamalardan sonra belirtmemiz gere-

kir ki İslam tarihinde özellikle Hz. Ömer’de (r.a.) 

zirveleşen Hakk’la batılı, doğru ile eğriyi ayırma 

yeteneği olan (fârukiyyet) sıfatı, bu ayırıcı vasfa 

(fârika) sahip olmakla gerçekleşen yüce bir fiil 

(furkân) olarak ortaya çıkar. Bu vasıf Hz. Ömer’in 

(r.a.) aklında, düşüncesinde, fiillerinde kısacası 

bütün varlığında görülebilir. Bu sebeple onda 

gerçekleşen bu Kur’anî vasıf, bizlerde de furkâ-

nın ve fâruk oluşun gerçekleşmesinin en güzide 

örneklerini teşkil etmektedir. Hangi aklı, hangi 

düşünceyi, hangi hayat modelini ve hangi mü-

cadeleyi seçeceğimizin kriterlerleri bu vasıfta 

ve Hz. Ömer’in (r.a.) seçkin şahsiyetinde gizli-

dir. Yoksa; aklı hayaller, düşünceyi hazlar, hayat 

tercihini arzular, yaşam mücadelesini ise batıl 

fikirler yönlendirir. Dolayısı ile fârûkiyyet en te-

melde imanî bir özelliktir. Hatta Efendimiz (s.a.v.) 

de bazı Hadis-i Şeriflerde kendisini “fark”, “fârık” 

veya “fârûk” şeklinde tavsif etmiştir. “Muhammed 

insanlar arasında bir farktır”12 Hadis-i Şerif’i O’nun 

varlığının Hakk ile batılı, imanla küfrü ayırdığını 

ve bu konuda ümmetine delil olduğunu açıkça 

ortaya koyar.13

Dosya

İslam; kendini inşa etme fii-
li olarak, fark etmeye, fark-
lı olmaya, farkettirmeye, 
farkedilmeye, farkındalığa 
vurgu yapar. Çünkü ayrım 
olmadan ne değer, ne inanç 
ortaya çıkamaz. Bu sebeple 
İslam düşüncesi silik ve bu-
lanık bir inanç öğretisi de-
ğildir. Katı bir merkeze işa-
ret eder, gevşek değildir.
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Hz. Ali’ye (r.a.) de Hz. Peygamber (s.a.v.) ta-

rafından fârûk lakabının verildiği rivayet edilse 

de14 İslam tarihinde bu vasıfla meşhur olmuş 

kişi Hz. Ömer’den (r.a.) başkası değildir. Her mü-

minde olması gerek bu özellik elbetteki bütün 

sahabelerde mevcuttu. Fakat Hz. Ömer’de (r.a.) 

bunun zirveleştiğini ve özellikle temeyyüz etti-

ğini belirtmek gerekir. Kendisine bu sıfatın nasıl 

verildiği ile ilgili bazı tartışmalar ve muhtelif riva-

yetler vardır.15 Bunların ilkine göre Hz. Peygam-

ber (s.a.v.), Allah’ın (c.c.) Hz. Ömer (r.a.) ile Hakk’la 

batılı ayırdığını belirterek onun fârûk olduğunu 

söylemiş ve Hz. Âişe (r.anhâ) de bir soru üzerine 

Hz. Ömer’e (r.a.) fârûk lakabını Rasûlullah’ın (s.a.v.) 

verdiğini ifade etmiştir.16 Diğer bir rivayete göre 

ise Hz. Ömer (r.a.) İslam’a girdikten sonra Da-

ru’l-Erkâm’da gizli bir araya gelerek ibadet eden 

Müslümanların bu durumu hakkında Resûl-i 

Zîşân Efendimize: “Eğer davamızda haklıysak 

dinimizi böyle gizli yaşamamıza gerek var mı?” 

demiştir. Rivayetlere göre bu konuda Hz. Ömer 

der ki: Müslüman olduğum ve Peygamber (s.a.v.) 

ile ashabının da müşriklerden gizlendikleri sıra-

da: “Ya Resulullah! Biz, ister ölü, ister diri olalım; 

hak üzere değil miyiz? dedim. Rasulullah: “Evet! 

Varlığım kudret elinde bulunan Allah’a yemin 

ederim ki; siz, ister ölü olunuz, ister diri olunuz, 

hiç şüphesiz hak üzeresiniz! buyurdu. Bunun 

üzerine: “Ya Rasulullah! Biz hak üzere bulundu-

ğumuza, onlar batıl üzere olduklarına göre, biz 

ne diye dinimizi gizliyoruz? Vallahi, biz İslamiyeti 

küfre karşı açıklamaya daha haklı, daha layıkız! 

Allah’n dini Mekke’de muhakkak üstün gelecek-

tir! Kavmimiz bize karşı taşkınlık etmek isterlerse, 

kendileriyle çarpışırız. İnsaflı davranmak ister-

lerse, onu da kabul ederiz!” dedim. Rasulullah: 

“Biz, sayıca çok azız!” buyurunca: “Seni hak din 

ve kitab ile peygamber gönderen Allah’a yemin 

ederim ki; hiç çekinmeden, korkmadan, oturup 

İslam iman esaslarını açıklamadığım bir küfür 

meclisi kalmayacaktır! Seni hak din ve kitap ile 

peygamber gönderen Allah’a yemin ederim ki; 

biz muhakkak ortaya çıkacağız! dedim. İki saf 

halinde çıktık. Saflardan birinin başında Hamza, 

diğer safın başında ben vardım. Sert adımlarla, 

yerin topraklarını un gibi tozuta tozuta, Mescid-i 

Dosya

Hakk ile batılın açıkça ayrıl-
dığı bir savaş olan Bedir’e 
de bu anlamda ayırtetme 
gün (yevme’l-furkân) de-
nilmiştir. Bu, artık iman ile 
küfrün, Hakk ile batılın ke-
sin olarak ayrıştığını ve ar-
tık Müslümanların içtimaî, 
siyasî ve askerî anlamda 
ilk kez Bedir zaferiyle Mek-
ke müşriklerinden ayrı, ba-
ğımsız, güçlü ve onurlu bir 
toplum haline geldiklerine 
işaret etmektedir.
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Haram’a girdik. Kureyş müşrikleri bir bana, bir 

Hamza’ya bakıyorlardı. Onlar, o gün, bir benze-

rine daha uğramadıkları hüzün ve kedere uğra-

dılar. İşte Resûl-i Ekrem o gün Hz. Ömer’i (r.a.) 

Hakk ile batılı birbirinden ayırdığı için fârûk diye 

isimlendirmiştir.17

Bir başka görüşe göre; insanların müslüman-

lıklarını gizledikleri bir dönemde onun müs-

lümanlığını açıktan ilan etmesinden dolayı bu 

isimle anıldığı söylenmektedir.18 Yine Hz. Ömer’e 

(r.a.) bu lakabı ilk kez ehl-i kitabın verdiği ve bu 

konuda Rasûlullah’ın (s.a.v.) bir beyanda bulun-

madığı ifade edilmiştir.19 İbn Sa’d’ın naklettiği bir 

rivayete göre ise Hz. Peygamber (s.a.v.) onun 

hakkında şöyle buyurmuştur: “Allah Ömer’in di-

line ve kalbine hakkı yerleştirdi. O fârûktur; Allah 

onunla Hakk ile batılın arasını ayırdı.”20 Hz. Ali’nin 

(r.a.) de: “Ömer kendisini Allah’ın fârûk diye isim-

lendirdiği bir kimsedir” dediği belirtilmektedir.21 

Bu konuda öne çıkan rivayetlerden en önemlisi 

ise fârûk lakabını ona Rasûlullah’ın (s.a.v.) verdi-

ği şeklindeki bir başka görüştür. Buna göre Me-

dine’de bir yahûdi ve bir münafık arasında bir 

ihtilaf gerçekleşmişti. Bu ihtilafın çözümü için 

Resul-i Ekrem’e (s.a.v.) başvurmuşlardı ve Efen-

dimiz (s.a.v.) bu meselede yahûdinin lehine hü-

küm vermişti. Rasûlullah’ın (s.a.v.) verdiği hükmü 

kabul etmeyen münafık meseleyi Hz. Ebubekir’e 

(r.a.) götürmeyi teklif etti. O’nun da Rasûlullah 

(s.a.v.) gibi hükmetmesi sonucunda münafık 

davayı bir de Hz. Ömer’e (r.a.) aktarmayı teklif 

etti. Bu konuda ısrarcı davranarak olan biteni Hz. 

Ömer’e (r.a.) anlattılar. Yahûdi, Hz. Peygamber’in 

(s.a.v.) ve Hz. Ebubekir’in (r.a.) münafığın aley-

hine karar verdiklerini ama münafığın onların 

hükmüne razı olmadığını söyleyince; Hz. Ömer 

(r.a.) münafığa: “Durum böyle mi?” diye sordu. 

Münafık: “Evet” deyince, Hz. Ömer (r.a.): “Hele 

durun, bir ihtiyacım var. İçeri gireyim ve o ihti-

yacımı göreyim, yanınıza geleceğim” dedi. Evine 

girip, kılıcını alarak yanlarına çıktı. Çıkar çıkmaz 

da münafığın boynunu vurdu, münafık da öldü. 

Yahûdiye gelince o kaçtı. Münafığın akrabaları 

gidip Hz. Ömer’i (r.a.), Hz. Peygamber’e (s.a.v.) 

şikâyet ettiler. Hz. Peygamber (s.a.v.), Hz. Ömer’e 

(r.a.) hadiseyi sorunca; O, “Ya Rasulullah, o senin 

verdiğin hükmü kabul etmemişti” dedi. O anda 

Cebrail (a.s.) gelerek: “Ömer, fârûktur. Zira o, Hakk 

ile batılı birbirinden ayırmıştır” dedi. Bunun üze-

rine Hz. Peygamber (s.a.v.), Hz. Ömer’e (r.a.) “Sen, 

fârûksun” dedi22 ve bu olayla ilgili şu ayet nazil 

oldu:

“(Ey Muhammed!) Sana indirilen Kur’an’a 

ve senden önce indirilene inandıklarını iddia 

edenleri görmüyor musun? Tâğût’u tanıma-

maları kendilerine emrolunduğu hâlde, onun 

önünde muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan 

da onları derin bir sapıklığa düşürmek isti-

yor.”23

Demek ki farkındalık, müminlerin bütün ey-

lemlerinde ortaya çıkması gereken aktif bir bi-

Dosya
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linç ve iradeye dönüşmelidir. Bu farkındalık her 

fiili, Hakk ile batılı ayıran bir ölçüye dönüştürür. 

Bunun numunesi olan Hz. Ömer (r.a.), “el-Fârûk” 

olarak adaletin, istikametin ve amellerimizde 

sapmaz bir ölçünün timsalidir. Kalp ancak bu 

kavrayışla görür, akıl bununla hakkın yanında yer 

alıp, batılın karşısında durabilir. Eller böylece her 

hak sahibine hakkını verebilir, güç ve kuvvet an-

cak furkân ile hakkın iradesinin emrinde olabilir. 

Böylece Allah’ın (c.c.) bahşettiği bu furkân saye-

sinde bütün kuvveti, doğruluğu ve sağlamlığı ile 

hayatımızda kın ikamesi ve batılın ise yokoluşu, 

devrilişi ve dağılıp gidişi görülecektir. Fârûkiyye-

te sahip olmak; bize yaşam ve sürekliliğin kın, 

geri çekilmek ve yokolup gitmenin ise batılın 

karakteri olduğunu gösterecektir. Hz. Ömer (r.a.) 

bu vasfın nümunesi olarak bizlere göstermiştir 

ki ilk bakışta batıl sapasağlam ve güçlü gözük-

se de aslında fârûkiyyet ile karşılaşınca çabucak 

sönüverir. Çünkü batıl asılsızdır, bir gerçeğe da-

yanmaz. Fakat kendisini yüce, büyük, köklü ve 

sağlam olarak gösterebilir. Oysaki batıl, suyun 

üzerindeki köpük gibidir, yokolur gider. Yeterki 

fârûkiyyet müminlerde zuhur etsin, görülecek-

tir ki Mûsâ’nın (as) asası ile denizin ikiye ayrıl-

masında olduğu gibi hak belirgin bir yol olarak 

önümüze açılırken, batıl boğulacak ve kaybolup 

gidecektir. Müminler fârûkiyyet vasfı ile Hakk ile 

batılı ayırmakla kalmayacak, Hakk ve batılın tabi-

atlarını da anlayacaklar ve iman edenlerin hakkın 

gelişine olan inançları daha da kuvvetlenecektir.

“De ki; hak geldi, batıl yokoldu. Zaten batıl 

yokolmaya mahkûmdur.”24 
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(Ey Muhammed!) Sana in-
dirilen Kur’an’a ve senden 
önce indirilene inandıkları-
nı iddia edenleri görmüyor 
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Röportaj

Vavelif Dergisi: Hocam sizi kısaca tanımak 

istiyoruz?

Erdal Bayraktar: Bismillahirrahmanirrahim. 

Âlemlerin Rabbi olan Allah hamd olsun. Tüm 

peygamberlere ve Hâtem’ül-Enbiyâ olan Hz. 

Muhammed’e salat ve selam olsun. Ben Erdal 

Bayraktar, 1968 yılında Kayseri’nin Yahyalı ilçe-

sinde doğdum. İlk, orta ve lise tahsilimi Yahya-

lı’da yaptım. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Türk 

Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. 

Fikrî, kültürel faaliyetlerle iştigal ettim ve etmeye 

de devam ediyorum.

Vavelif Dergisi: Dosya konumuz olan far-

kındalık kavramı üzerine -çağımızın ruhunu 

göz önünde bulundurmak istersek- neler söy-

leyebiliriz?

Erdal Bayraktar: Fark etmek, farkında olmak; 

doğru bir bilgiye, doğru bir bakış açısına ve doğ-

ru bir muhakemeye, mukayeseye ve temyiz 

gücüne sahip olmak demektir. Çünkü bunlar 

olmadan bir şeyi fark edemeyiz ve doğal ola-

rak da farkındalığımız gelişmez. Bunlardan neşet 

eden; varlık, hayat ve bilgi tasavvuruna da sahip 

olmak gerekiyor farkında olabilmek için. Çünkü 

fark etmek; bir kimse ve nesnenin bir başkası ile 

karıştırılmamasını sağlamak, benzer şeyleri birbi-

rinden ayıran özellikleri, farklılıkları görebilmektir, 

bunun için onları iyi tanımamız ve bilmemiz ge-

rekiyor. Eskilerin tabiriyle: “Etrafını cami ağyarını 

mani” bir bilgi ve bilince sahip olmak gerekiyor 

fark etmek ve farkında olmak için. Bunun için ha-

yatın içinde olmak; hayata, olaylara, eşyaya bir 

bütünlük içinde; evvel, ahir, zahir, batın bütün-

lüğü içinde bakmak gerekiyor. Tevhid dini olan 

İslam; bizleri afakî, enfüsî ayet-i kerimeleri sonra 

da onların mütemmim cüzü olan münzel (indi-

rilmiş) ayet-i kerimeleri okumaya davet ediyor. 

Varlığı, hayatı, eşyayı tanıyabilmemiz açısından 

Peygamberimizin (s.a.v.) Hira’da yaptıklarını dü-

şündüğümüzde bir insanın hayata, varlığa karşı 

nasıl bir farkındalık geliştirebileceğini de görmüş 

oluyoruz. Bu okumaları; hayatı, olayları, tabiatı 

bütün bilgi imkânlarımızı kullanarak yapmaya 

çalışmalıyız. Her şey bakmakla, görmekle başlar. 

Erdal Bayraktar
Hoca İle 
Farkındalık Üzerine

Röportaj: Vavelif Dergisi

Tevhid dini olan İslam; biz-
leri afakî, enfüsî ayet-i keri-
meleri sonra da onların mü-
temmim cüzü olan münzel 
(indirilmiş) ayet-i kerimele-
ri okumaya davet ediyor. 
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Görmenin ise; nazar, rü’yet, basar ve bütün 

veçheleriyle olması gerekiyor; çünkü bakmak 

sadece görmek değildir. Bakmanın bütün çeşit-

leri üzerinde düşünmek gerekir ki; Kur’an-ı Kerim 

de bu kelimeleri kullanır ve bizim bu şekilde ha-

yata, olaylara bakmamızı salık verir. Sonrasında 

ise taakkul etmemizi, akl etmemizi, tefekkür et-

memizi, tezekkür etmemizi, tefehhüm etmemizi 

ve tedebbür etmemizi ister. Yani bakış açımız ne 

kadar geniş olursa aynı zamanda hakikate ulaş-

manın bütün tali, sahih yollarını, tariklerini, usul-

lerini kullanabilirsek; olay ve olguların takatimiz 

ölçüsünde bütün veçhelerine vâkıf olursak, fark 

etme gücümüz de o kadar artar ve gelişir. Ve biz 

de farkındalığı bu şekilde geliştirmiş oluruz. Bü-

tün bunlardan sonra da Rasûllulah’ın (s.a.v.) yap-

tığı duayı yapmamız gerekir: “Rabbim eşyanın 

hakikatini bana göster.” Demek ki bir farkındalık 

kazanabilmek için bize düşen gayretler, çabalar 

var ama bunlar yetmiyor; çünkü sonuçta fark 

etme gücünü bize verecek olan Rabbimizdir. 

Biz bunun için gereğini yapmakla mükellefiz. 

Fark etmek, farkında olmak öncelikle haddimi-

zi bilmektir. Varlık içinde konumumuzu bilmek, 

sınırlarımızı-hududumuzu tanımaktır, bilmektir. 

Müstağnilik tuğyana götürür. Tuğyan ise haki-

kati anlama imkânlarımız olan görme, duyma 

imkânlarımızı kullanılmaz hale getirir; şeytanın 

başına geldiği gibi. Allah (c.c.) şeytana imkânlar 

vermişti. Ona hakikati teslim et dedi ama şeytan 

hakikati teslim etmedi; çünkü müstağnilik etti. 

Kendini eksiksiz gördü. Yine Müddessir Sûresi’n-

de, nüzul sebebinin âlimlerin Velid bin Muğire 

olduğunu söyledikleri kişinin başına geldiği gibi. 

Kur’an-ı Kerim’de buyuruluyor ki; o, hakikatle, 

vahiyle, Peygamber (s.a.v.) ile karşılaştığı zaman 

ölçtü, biçti; kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Demek 

ki; orada insana bütün imkânlarını kullanarak 

Röportaj
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hakikat üzerinde düşünmesi, hakikatle yalanın 

farkını ortaya koyması isteniyor ama bu örnekte 

ne yapılıyor; haddini bilmeyen insanın, maddî ve 

manevî imkânlara sahip olan insanın onları ha-

kikate, adalete uygun kullanmadığı zaman onu 

nasıl hüsrana götürdüğü anlatılıyor. 

Farkında olmak vicdanımızın sesine kulak 

vermektir. Fıtrat üzere yaşamak, varlıkla, ahlak, 

adalet üzere münasebette bulunmaktır. Bun-

lardan ayrılmadığımız zaman Allah (c.c.) bizlere 

furkanı ve hikmeti verecektir. Kime ki bunlar ve-

rilmişse; ona en güzel, en hayırlı olan verilmiştir. 

Furkana, hikmete ulaşmak bir süreç işidir. Ha de-

yince de olmuyor. Bunlar ikramdır, bu ikramları 

hak etmek gerekiyor. Hakikat yolcusu olursak; 

iman şerefine, İslam şerefine nail oluruz. Sabre-

dersek, ahlak ve adaletten ayrılmazsak, istikamet 

ve ihlas üzere salih ameller işlersek Allah (c.c.) 

bizlere de furkanı verecektir. O zaman bizler de 

farîk ve faruk olacağız ve Allah’ın (c.c.) bir nimeti 

olan fark etme duyarlılığı bizlerde olması gerek-

tiği şekilde tecelli edecektir. 

Sorumuzda geçen “çağımızın ruhu” kavramı 

üzerinde de duracak olursak; “çağımızın ruhu”; 

farkı ve farkındalığı âlemşümul, fıtrî, İslamî bü-

tünlüğünden kopararak anlamaya çalışır. Malum 

“çağımızın ruhu” ifadesi modern bir terkiptir, ifa-

dedir. Almancadaki “zeitgeist” kelimesi zamanla 

düşüncede, Felsefede özellikle Tarih ve Siyaset 

Felsefesinde kavram ve terim olarak kullanılmış-

tır. Konumuzla ilgili anlamı ise Hegel ile kazan-

mıştır. Hegel, 18. yüzyılda bu kavramı kullanmış 

ve terimsel anlamına kavuşturmuştur. Bu terim, 

“bir çağın düşünce ve duygu biçimi” anlamında 

kullanılmaktadır. Hegel’in kullandığı “çağın ruhu” 

ise Batı’da gelişen 12-13. yüzyılda İtalya’nın li-

man kentlerinde temelleri atılan Rönesans ve 

Reformla başlayan, Sanayi Devrimi ile devam 

eden ve Fransız Devrimi ile zirveye ulaşan çağ-

dır. Hegel; bu çağı, bu süreci takip etmiş, olanı 

görmüş ve bundan sonra da bu ruhun insanlığı 

nasıl etkileyeceği üzerine de analizler yapmıştır. 

İşte Hegel’in tanımladığı şekilde; çağımızın ruhu, 

zamanımızın ruhu ifadesi bu şekilde anlaşılıyor. 

Yani bu ruh, çağa etki yapan bu ruh Batılı bir ruh-

tur. Bu ruh; zihinsel yapılar, çerçeveler, kavramlar 

oluşturmuştur. Genel olarak baktığımızda ise; bu 

ruh maddeci bir ruhtur, materyalisttir, evrimci-

dir, lineerdir. Lineer Felsefenin temellerini attığı 

bir ruhtur ve bu modern ruh, modern anlayış, 

modern zihniyet; o güne kadar oluşmuş inanç, 

düşünce, zihinsel, kavramsal, kurumsal yapıla-

ra meydan okumuştur. Onlarla devrimci-yıkıcı 

bir refleks ile savaşmıştır. Onları dönüştürmeye 

çalışmıştır. Dönüşemeyenleri ise tasfiye etmiştir. 

Biz de; bugün bu felsefeden, paradigmadan ne-

şet eden, esinlenen bir zihinsel, kavramsal, kültü-

rel bir çağın etkisinde yaşamaktayız.

12. yüzyılda başlayıp, 18. yüzyılda zirveye ula-

şan, Batı’dan neşet eden bu anlayış bugün de 

bizleri etkisi altına almaya devam etmektedir. 

Bütün bu yer kürede, özellikle küreselleşmenin 

etkisiyle, teknolojinin etkisiyle, iletişim devrimi-

nin etkisiyle bütün bir küreyi bugün etkilemeye 

devam ediyor. Türkiye bağlamında düşünecek 

olursak, bu ruh yani küresel, seküler, liberal, ser-

best piyasacı sistem bizlere bugünün, zamanın 

ruhunu “reel politik” olarak ifade ediyor. Yani 

dünyada bir düzen var, bu düzene teslim ola-

caksınız, bu düzene entegre olacaksınız; entegre 

olmazsanız ne olacak? O zaman da, sizi biz zor 

kullanarak, cebren, hile ile bu sürece katmasını 

biliriz. İşte bugün Ortadoğu’da yaşanan savaşları, 

çatışmaları bu amaç üzerinden okumamız ge-

rekiyor. Ve bizlere bu sistem içerisinde pay teklif 

ediliyor ve Müslümanlara özellikle İslamcılık id-

diasında olanlara, İslamî hedefleri, amaçları olan 

insanlara veya diğer gruplara da; etnik gruplara, 

mezhebî gruplara diyorlar ki; siz modern ideo-

lojilerin herhangi birisi –Türkiye örneğinde bu 

muhafazakâr demokratlıktır- üzerinden küresel 

sistemle barışmanız gerekir. Sisteme eklemlen-

meniz gerekir diyorlar. Eğer bunu yaparsanız sis
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tem mevcut iktidarlarınızın devamını sağlama-

ya katkı yapıyor ama onunla çeliştiğiniz zaman 

da yine Türkiye örneğinde olduğu gibi sıkıntılar 

yaşanmaya başlıyor. İşte Mısır’da İhvan-ı Müs-

limîn örneğinde olduğu gibi sistemle tam uyum 

sağlamadığınız zaman problemler yaşıyorsunuz. 

İşte bu küresel sistem, bizleri kendi anlayışı içe-

risinde bir zihinsel, sosyal, ekonomik, siyasal ya-

pıya çağırıyor. 

Vavelif Dergisi: Müslüman olarak çağa ta-

nıklık etme görevimiz vardır. Bu görevi değer-

lerimizin farkına vararak nasıl bir farkındalık 

anlayışı içerisinde yerine getirebiliriz?

Erdal Bayraktar: Evet, maalesef Müslümanlar 

olarak biz bugün çağa tanıklık edemiyoruz; daha 

çok çağa ve çağın ürettiklerine maruz kalıyoruz. 

Çağımızda olup-bitenlere karşı nesne muame-

lesi görüyoruz. Bir yaprak gibiyiz, her durumdan 

olumsuz etkileniyoruz ve sürekli savruluyoruz. 

Çağa tanık olmak, şahid olmak; özne olmaktır. 

Özne olmak; şahsiyet sahibi olmak, omurga sa-

hibi olmaktır. Edilgen değil etken olmaktır. Yaprak 

gibi değil çınar gibi olmaktır. Her türlü rüzgârı, 

güneşi karşılayıp; bünyemizde rahmete, serinli-

ğe çevirmektir. Bunun için önce kendimizi sonra 

çağı sahici bir şekilde tanımalıyız. Birinci soruda, 

başta söylediğimiz gibi farkına varmak için bil-

mek, tanımak gerekiyor. Bu da emek, çaba ge-

rektiriyor. Yüzleşme cesaretini gerektiriyor. “La” 

dediğimizde de “illallah” dediğimizde de ne de-

diğimizin farkında olmamız gerekiyor. Bugün en 

büyük sorunumuz ilim ve bilgi sorunumuzdur. 

Peygamberimiz (s.a.v.) vahiy gelmeden önce va-

roluş sancıları çekiyordu Mekke’de olup-bitenleri 

gördükçe; kendince çözüm arıyordu; Hanîflerle 

görüşerek,  Hılf’ul-Fudûl’a katılarak, erdemli, ah-

lakî faaliyetlerde bulunarak; ama bütün bunlar 

palyatif çözümlerdi. Fakat bunlar saygıdeğer fa-

aliyetler ve saygıdeğer duruşlardı. Ne zaman ki 

vahiy geldi bu varoluş sancıları dinmeye başla-

dı; ruhu, zihni şifaya kavuştu. Zamanın kötü ru-

huna karşı Allah (c.c.), O’na vahiyle hayat verdi. 

Biliyorsunuz Allah (c.c.) kerim kitabında vahyi 

“Ruh” olarak da isimlendirir. İnsana canlılık veren 

bir nimettir vahiy. Çağımızın kötü ruhlarına karşı 

istikamet bulacağımız; hayatın farkına varacağı-

mız bir furkandır vahiy. Her gelen bilgi, her gelen 

vahiy, Rasûllulah’ı (s.a.v.) ve ona inananları ihya 

etti, inşa etti. Şahsiyetten cemaate, cemaatten 

Medine’ye süren yolculuğun rehberi oldu vahiy. 

Bu açıdan bugün de sahih, bütüncül, kuşatıcı bir 

bilginin rehberliğine ihtiyacımız var. Rehberimiz, 

hâdîmiz (yol gösterici) vahiy olmayınca dalalet 

çukurlarında debelenip duruyoruz. İlimsiz amel 

hedefsiz ok gibidir; bizi amel-i zayi’ ile oyalayıp 

durur. Amellerimizin salih olması için; dünyayı 

ve ahireti birlikte ihata eden ilmin rehberliğine 

ihtiyacımız vardır. 

Uzun zamandır Tevhidî bütünlükten uzak 

hayatlar yaşıyoruz. Modern çağ, maruz kaldığı-

mız çağ, medeniyet Tevhidî bütünlükten kopardı 

insanları; Allah’ı (c.c.) hayattan kopardı. Bununla 

birlikte bu çağ; hesap gününü yok sayarak ya-

şamamızı istiyor. Vahyi bir rehber olarak kabul 

etmiyor. Anlam, değer ve ilkeleri kulluktan kopa-

rarak; Human (robot insan) yaptığı varlık üzerin-

den onun da “rasyo”su üzerinden yeni değer ve 

ilkeler üretmeye çalışıyor. Aile çökertiliyor, insan-

lar bireyselleştiriliyor. Komşuluk, akrabalık ilişkile-

ri yaşan/a/mıyor. 

Türkiye bağlamında düşü-
necek olursak, bu ruh yani 
küresel, seküler, liberal, ser-
best piyasacı sistem bizlere 
bugünün, zamanın ruhunu 
“reel politik” olarak ifade 
ediyor. Yani dünyada bir 
düzen var, bu düzene tes-
lim olacaksınız, bu düzene 
entegre olacaksınız; enteg-
re olmazsanız ne olacak? 
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Bu çağ; bizi hayata sağlıklı bir şekilde tutuna-

cağımız şeylerden mahrum bırakmaya çalışıyor. 

Bu anlayışı; maddenin gücüne dayanarak, tek-

nolojinin gücüne dayanarak insanlığa dayatıyor. 

Evvelini, ahirini bilmediğimiz hayatlar yaşama-

ya icbar ediliyoruz. Evveli ve ahiri bilinmeyen 

bir hayat saçma bir hayattır. Bundan dolayı da 

intiharlar ve terör hızla artıyor. İnsanlar uyuştu-

rucularla var olmaya çalışıyorlar. Madde-mana, 

ruh-beden, akıl-vahiy, dünya-ahiret bütünlüğü 

parçalanan bir dünyada yaşıyoruz. Müslümanlar 

bu çağda bir nesne olarak yaşıyorlar. Bu çağı sor-

gulamıyorlar. Bu çağın ruhuna itiraz etmiyorlar, 

başkaldırmıyorlar bunun yerine ya bu çağa tes-

lim oluyorlar ya da birbirleriyle uğraşıyorlar. 

Vavelif Dergisi: Değişen dünyanın farkında 

olmamız bizi nasıl bir düşünsel ve eylemsel 

sürece taşımalıdır?

Erdal Bayraktar: Yukarıda bahsettiğim bil-

gi ve anlama sorununu çözüme kavuşturduk-

tan sonra enfüsî ve afakî ayetler, Sünnetullah 

ve münzel vahiy ile uyumlu bir dünya görüşü, 

usul üzerinden dirayetli, cesaretli, muttakî şah-

siyetlerin rehberliğinde istişareye dayalı salih 

ameller üzerinden hayata müdahale eden bir 

yaşam sürmeliyiz. Nebevî Sünnet’e uygun ola-

rak hayatın içinde örneklikler oluşturmak zorun-

dayız. Sadece karamsar tespitler yaparak, acıla-

rımızı konuşarak bir yere varamayız. Bir yerden 

başlamamız gerekiyor. Hayat her durumda ya-

şanacaktır. Hayat ertelenmemelidir.  Sorunlar, 

çözülmek için vardır. Sorunları geleceği belirsiz 

zamanlara ertelemek doğru değildir. Peygam-

ber kıssaları üzerinden her durumda bir çıkış, bir 

çözüm olduğu öğretilir bizlere Kitab-ı Kerim’de. 

Yeter ki ittika üzerinden Rabbimizle, hayatla irti-

bat kurmaya devam edelim. Her zorluktan sonra 

mutlaka bir kolaylık vardır. Yetim Muhammed’e 

(s.a.v.) yardım eden Allah (c.c.), halifesi olmayan, 

siyasi iradesi olmayan param parça olan bu ye-

tim ümmete de yardım edecektir. Yeter ki biz 

ilim, iman, salih amel ve sabır üzerine istikamet 

sahibi olalım. Hayat dinamiktir. Hayata statik zi-

hinsel, kavramsal, yöntemsel çerçevelerle mü-

dahale edemeyiz. 

Geçmiş ulema kendi çağlarında kendilerine 

özgü pratikler yaşadıysalar; bizler de onların ör-

nekliği üzerinden kendi çağımıza özgü bir dil ve 

pratik üzerinden davranabiliriz. Her çağın kendi-

ne özgü bir dili ve gündemi vardır. Önemli olan 

bunu sahih bir şekilde tespit etmektir. Bu çağın 

insanları hayata; geçmiş, bugün, yarın bütünlü-

ğü içerisinde bakmalıdır. Dünü/geçmişi yok say-

madan, geçmişten tecrübe devşirerek, geçmişte 

yaşananların yanlış olanlarını, dönemsel olan-

larını ayıklayarak bugüne taşınması gerekenleri 

saygı ve dua ile bugüne taşıyarak, geleceği dü-

şünerek bugüne yoğunlaşmalıyız. Yani ariflerin 

tabiriyle: “İbnü’l vakt” olmalıyız. Hayatı, dünyayı 

ciddiye almalıyız. Cennetimizi ve cehennemi-

mizi burada kazanacağız. Bize verilen ömür 

emanetinin hakkını veren hayatlar yaşamalıyız. 

Göreceğiz o zaman; çözülmez denilen mesele-

lerin Allah’ın (c.c.) nusreti ile nasıl çözüldüğünü. 

Bu ümmet önceden bunu yaptı, yeniden yapa-

bilir. Medeniyetlerin yükseliş ve çöküş dönemleri 

ve sebepleri vardır. İstanbul’un fethi ile Osmanlı 

üzerinden İslam medeniyeti nasıl yükselişin zir-

Evet, maalesef Müslüman-
lar olarak biz bugün çağa 
tanıklık edemiyoruz; daha 
çok çağa ve çağın ürettikle-
rine maruz kalıyoruz. Çağı-
mızda olup-bitenlere karşı 
nesne muamelesi görüyo-
ruz. Bir yaprak gibiyiz, her 
durumdan olumsuz etkile-
niyoruz ve sürekli savrulu-
yoruz. 
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vesine çıktı, Batı medeniyeti ise zeval seviyeler 

yaşadıysa; bugün de medeniyetler bu değiş-to-

kuşları yaşayabilirler. Tabiata nasıl bahar geliyor-

sa; bu ümmetin baharı da gelecektir. Kudret-i 

İlahi’den ümit kesmeden; şevkle, iştiyakla bahara 

ereceğimiz günlerin özlemiyle ödev ve sorum-

luluklarımıza yoğunlaşmalıyız. Sonuçta ölüm 

gelmeyecek mi? Gelecekse bu hal üzere gelsin. 

Vavelif Dergisi: Bir Müslüman olarak, Müs-

lümanların sorunları karşısında ne kadar far-

kındalık durumundayız?

Erdal Bayraktar: An itibariyle, maalesef far-

kındalık katsayımız bana göre çok düşük; çünkü 

kendi küçük dünyalarımızda yaşıyoruz. Dünyaya 

olup-bitenlere kendi şahsî, grup, örgüt, mezhep, 

meşrep, ulus devlet menfaatleri, kayıp ve ka-

zançları üzerinden bakıyoruz. Herkes bu küçük 

penceresinden büyük dünyaya, büyük ümmete 

bakıyor öyle olunca da hakikati tam olarak gö-

remiyoruz; çünkü uzun zamandır kendimize 

güvenimizi kaybettik. Başkalarının dili ile konu-

şuyoruz. Başkalarının bize dayattığı gündemleri 

takip ediyoruz. Başkalarının referansları üzerin-

den, bizim olmayan kavramlarla konuşuyoruz. 

Yani bizim olmayan ödünç hayatlar yaşıyoruz. 

Bize dayatılanları konuşuyor, bize dayatılanla-

rı yaşıyoruz. Biz kendimizi sahih bir şekilde ta-

nımlayamıyoruz. Başkalarının kavramlarını veya 

ödünç kavramları konuşuyoruz. Örneğin; İslamî 

devlet/İslamî hükümet, şeriat demeye utanıyo-

ruz. Demokrasi ve AB müktesebatı demekten ise 

gurur duyuyoruz. Kendimizi Batılı kavramlarla 

ifade ediyoruz, o kavramların ifade ettiği amaç-

ların peşinde koşuyoruz. Maalesef İslam’dan razı 

değiliz, Müslüman ismi ile yetinemiyoruz ve İs-

lam Ümmetine aidiyetten şeref duyamıyoruz. 

Âlimlere değil medya sihirbazlarına kulak veri-

yoruz. Utangaç hayatlar, üzerimizde iğreti duran 

kimlik ve kişiliklerle yaşıyoruz. Müslümanlarla 

kardeşlik ve velayet üzerinden ilişki kuramıyoruz. 

Kardeşlerin kendi aralarındaki sorunlarını sulh ile 

çözme ahlakından uzağız. Silahlarımızı küffara 

değil birbirimize doğrultuyoruz. Dar’ul İslam’ın 

bir karış toprağına küffarın ayaklarının basma-

ması gerekir bilincinden uzaklaştık. Aramızda-

ki meseleleri çözmeleri için kâfirlere müracaat 

ediyoruz. Birbirimize karşı onlardan yardım isti-

yoruz. Bu yüzden de kâfirlerin yüreğine korku, 

Müslümanların yüreğine umut olacak izzet, şe-

caat ve cesaretten mahrum kalıyoruz. Velhasıl 

imanımıza güvenerek, vahyin rehberliğinde aklı-

mızı kullanamadığımız için “ricsten” (pislik, azap, 

ceza) kurtulamıyoruz; çünkü Allah (c.c.) Kur’an-ı 

Kerim’de aklını kullanamayanların başına sü-

rekli pisliklerin geleceğinden bahsediyor. Pratik 

ile ilgili meselelere gelecek olursak; evet, aslın-

da Müslümanlar başlarına musibet gelmeden 

önce musibetleri düşünmeleri gerekiyor. Yani 

çağı tanımaktan, çağımızda ve bölgemizde olan 

olaylardan o kadar uzağız ki; Suriye olayları, Irak 

olayları, Filistin olayları, Afganistan olayları olur-

ken doğru bir dünya okuması, bölge okuması 

yapmadığımız için hep sonuçlar olduktan sonra 

bize görev düşüyor. Hâlbuki süreçleri takip et-

İslamî devlet/İslamî hükü-
met, şeriat demeye uta-
nıyoruz. Demokrasi ve AB 
müktesebatı demekten ise 
gurur duyuyoruz. Kendi-
mizi Batılı kavramlarla ifa-
de ediyoruz, o kavramların 
ifade ettiği amaçların pe-
şinde koşuyoruz. Maalesef 
İslam’dan razı değiliz, Müs-
lüman ismi ile yetinemiyo-
ruz ve İslam Ümmetine aidi-
yetten şeref duyamıyoruz. 
Âlimlere değil medya sihir-
bazlarına kulak veriyoruz. 
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seydik, edebilseydik; olaylar meydana gelmeden 

tedbirler alabilirdik veya Müslümanlarla gerekli 

irtibatlar kurabilirdik. Tabi bunları yapamamamı-

zın sebepleri var, bizi aşan sebepleri, imkânsız-

lıkları var. En azında zihinsel olarak bunu böyle 

kabul etmemiz lazım. Bununla beraber başımıza 

musibet gelmeden önce gelebilecekleri tespit 

etmemiz gerekiyor. Yani tüm bu yaşanılanlardan 

sonra gelecekte eğer Müslümanlar aynı sorun-

ları yaşarlarsa demek ki bir delikten birkaç defa 

ısırılmak gibi bir durumla karşı karşıyayız ki bu bir 

ahmaklık durumudur. Allah (c.c.) hepimizi bu ah-

maklık durumundan korusun ama her durumda, 

her ne şart olursa olsun müminlerin, Müslüman-

ların yardımlaşmaları ve dayanışmaları gerekiyor. 

Yani bugün Suriye’deki Müslümanların başına 

gelenler bizim de başımıza gelebilir. Türkiye’de 

de, Türkiye’ye özgü sıkıntılar, problemler var. Tür-

kiye’yi de istikrarsızlaştırma, sıkıntılara sokma gibi 

planlar, projeler zaten yüzyıllardır yapılıyor şimdi 

de yapılmaktadır; ama her ülkenin, her bölgenin 

kendine özgü şartları olduğu için sıkıntıları da 

farklı farklıdır. Yani her durumda bizlerin kardeşlik 

hukuku ile hareket etmemiz gerekiyor. Kardeşlik 

imandan sonra bir mümin için en önemli vasıftır, 

özelliktir. Kardeşlik hiçbir zaman ihmal edilemez. 

Maddî ve Manevî olarak müminler, Müslümanlar 

birbirleriyle yardımlaşmayı ve dayanışmayı kı-

yamete kadar sürdürmek zorundadırlar; çünkü 

bir vücudun azaları gibiyiz. Vücudun bir azasın-

da bir sıkıntı olduğu zaman bütün vücut o sı-

kıntıyı hisseder, hissetmelidir de. Böylece bizler 

kardeşlerimizi düşündükçe de, iyilik yaptıkça da, 

yardımlaştıkça da Allah (c.c.) bize farkında olma, 

olayların arkasındaki hikmeti kavrama gücünü 

verecektir. Rabbimiz Furkan üzere ve hikmet 

üzere bir hayat yaşamayı bizlere nasip etsin.

Vavelif Dergisi: Allah (c.c.) razı olsun, teşek-

kür ederiz hocam.

Erdal Bayraktar: Ben de teşekkür ederim. 

Hayırlara vesile olması dileği ile…
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Hayatta orta yolu bulabilmek için, yani bu 

güzel ve bir daha geri gelmeyecek hayatı üzün-

tülerle, ümitsizliklerle geçirmek yerine, mut-

lulukla, sevinçle geçirebilmek için insanın orta 

yolu bulması gerekir.

Hayatta tabi ki üzüntü ve hatırlamak dahi is-

temeyeceğimiz zamanlarımız vardır; ama zaten 

bu zamanlar olmasa mutluluğun değerini nasıl 

bilebiliriz? Tabir-i caiz ise bunu hastalığın ve sağ-

lığın bir arada olmasına benzetebiliriz.

Sürekli mutluluk yoktur; olsaydı inanıyorum 

ki farkına varamazdık, hafta içi tam mesai çalışan 

ya da hafta içi okula giden öğrenciyi düşünelim 

hafta sonunu nasıl da iple çekiyordur, hafta so-

nunun kıymetini nasıl da biliyordur? Dolu dolu 

yaşamak için elinden geleni yapıyordur.

Kendimizin ve İstediklerimizin Farkına 
Varalım

Asıl mesele hüzün ve kayıptan sonra sabır ve 

sebat gösterip dik durabilmektir. İşte bunun için 

kendimizin farkında olmalıyız, yaşam sevincini 

ve anlamını bulmalıyız ki bunlar bizi ayakta kılsın. 

Yaşam anlamımızı hatırlamak için neden dünya-

da olduğumuzu neden var edildiğimizi sürekli 

hatırlamak gerekir. Hatırlayalım ki kendimizin ve 

isteklerimizin farkında olalım; bir amaca bağla-

nalım ve bunun için yaşayalım. Tabi ki kendimi-

zin farkında olmamız her zaman kolay olmaya-

bilir bu içsel yolculuk meşakkatlerle doludur.

Özgürlük ve Anlam Arayışı

İlk önce ve en önemlisi özgür olmamız gere-

kir; bunun için ise kendi hayatımızı yaşamalıyız, 

kendi tecrübelerimizi kazanmalıyız; ama mo-

dern dünyada bu çok kolay olmuyor ne yazık 

ki. Önümüze koyulan değer ve fikirlerle yaşıyo-

ruz; çünkü korkutuluyoruz, hep yarının telaşın-

dayız, para kazanma, okul ve iş gibi telaşlar hep 

bizi kendimizden uzaklaştırıyor ve amacımızı 

saptırıyor. Nihayetinde araç olan şeyleri kendi-

mize amaç haline getirmeye başlıyoruz. Erich 

Fromm’un “Olmak veya Sahip Olmak” kitabında 

belirttiği gibi bugün ancak belli markalar giyine-

rek belli arabalara binerek var olduğumuzu sanı-

Empatinin Gölgesinde 
İnsanın Dünyayı 
Anlamlandırması

Halil İbrahim YALÇIN

Sürekli mutluluk yoktur; ol-
saydı inanıyorum ki farkına 
varamazdık, hafta içi tam 
mesai çalışan ya da hafta içi 
okula giden öğrenciyi dü-
şünelim hafta sonunu na-
sıl da iple çekiyordur, hafta 
sonunun kıymetini nasıl da 
biliyordur? 
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yoruz ama yanılıyoruz. Asıl özgürlük; inandıkla-

rımızı, yaşamamızı kısıtlayan engelleri aşabilme 

cesaretine sahip olmak ve içimizdeki potansiyeli 

harekete geçirebilme gücünü gösterebilmektir. 

Logo terapinin (anlam terapisi) kurucusu Viktor 

Frankl, Nazilerin toplama kampında yaptığı göz-

lemlerde; tünelin sonunda her zaman bir ışık 

görenler, hayata ümitle ve anlam duygusuyla 

bağlananlar özgür kaldı, diye belirtmiştir.

Öz bilincin Getirisi Empati

Daha önce de bahsettiğimiz farkındalığın bize 

en büyük getirisi empatidir. Farkındalık yerine öz 

bilinç de diyebiliriz. Öz bilinç bize kendimizi baş-

kalarının gözüyle görme ve diğer insanlarla em-

pati kurma becerisi verir. Empatinin kökeni de 

budur zaten. Yani her insanın içindeki gözleyen 

benlik, empati yapmak için kendimize ve duygu-

larımıza açık olmamız gerekir, duygularımıza ne 

kadar açıksak hisleri okumayı o kadar iyi beceri-

riz. Kendi hissini okuyamayan başkalarının hissi-

ni hiç okuyamaz. Zaten empatinin tam anlamını 

belirtecek olursak empati; karşındakini anlamak 

ve bunu ona hissettirmektir. Çoğu zaman yap-

tığımız yanlış asıl buradadır, anladığımızı zanne-

diyoruz ama hissettiremiyoruz. Başkalarının ne 

hissettiğini kaydedememek, büyük bir eksikliktir; 

insan olmak anlamında da trajik bir başarısızlık-

tır. Çünkü ilginin, şefkatin kökü olan duygusal 

ahenk, empati becerisinden kaynaklanır. 
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Empatinin Doğuşu ve Ailenin Önemi

Empati hayatın ilk dönemlerinde bebeklikte 

gelişir yani ailenin yetiştirme tarzı çok önemlidir. 

Bebek aynalama yolunu yani taklit yolunu kulla-

narak empati yapmayı öğrenir, bebeğin yanın-

daki ebeveynin birbirine olan davranışı, sözleri 

bu becerinin gelişmesinde oldukça önemlidir. 

Hoffman, bebeklikten itibaren empatinin doğal 

bir ilerleyişi olduğunu fark etmiştir. Bir yaşındaki 

bir çocuk bir başkasının düşüp ağlamaya başla-

dığını gördüğünde kendisi de o sıkıntıyı hisseder; 

duygu birliği o kadar güçlüdür ki sanki acı çeken 

kendisiymiş gibi başparmağını ağzına götürür, 

başını annesinin kucağına gömer. 

Empatiden Mahrum Kalmak

Empati becerisinden mahrum kalan insanlara 

baktığımızda bu insanlar sosyopat, ırz düşmanı, 

çocuk tacizcileridir. Çünkü ahlakın kökeni de 

empatide bulunur; çünkü acı çeken, tehlikede 

olan veya bir mahrumiyet içinde bulunan po-

tansiyel kurbanlara empati göstererek sıkıntıları-

nı paylaşmak, insanları onlara yardımcı olmaya 

sevk eden şeydir. Diğerinin acısı benim de acım-

dır diyebilmek önemlidir.

Empatinin Bize Kazandırdıkları

Yaşam sevincini ve anlamını daim kılmamız 

için de empati yapmamız gerekir; çünkü empati 

bize hayata ve insanlara güzel bakabilmeyi öğre-

tir; zan beslememek, olumsuz düşünmemek işte 

bunlar bize gerekli olan çok önemli değerledir. 

Bu değerlerin yoksunluğu bize depresyon, endi-

şe ve kaygı olarak geri dönebilir. Sürekli olumsuz 

düşünmek belli bir olay karşısında olumsuz biliş-

sel düşüncelerimizi ilk önce çağırır ve olumsuz 

düşünürüz ama olumlu bakar isek yani bardağın 

dolu tarafını görebilirsek hayatın ve insanların 

güzelliklerini görebiliriz, birbirimize saygı gös-

terebiliriz. Yolda havarileriyle beraber yürürken 

köpek leşi gören Hz. İsa‘nın (a.s.), havarileri ne 

kadar kötü kokuyor demesine rağmen dişleri ne 

kadar beyaz ve güzel demesidir olumlu düşün-

mek ve söylemek. Bardağın dolu tarafını göre-

lim ve düşünelim; inanıyorum ki bu bizi birbiri-

mize daha çok yakınlaştıracak ve sevdirecektir.

Bu beceriyi kullanma konusunda her ne ka-

dar başarısız olsak yahut aşırıya kaçsak da bunlar 

bize komşularımızı sevme, etik değerler konu-

sunda hassas olma, gerçekleri görme, güzellikle 

tavır takınma, kendimizi ideallere adama ve ge-

rekirse onlar uğruna ölme gücü verir.

Hz. Ali’nin (r.a.) dediği gibi: “Anlayış; sahibine 

yaşam kaynağıdır.”2

Dipnotlar
1. Bu makalenin hazırlanması sırasında aşağıdaki kaynak-

lardan yararlanılmıştır:Kemal Sayar; Ruh Hali.

Daniel Goleman, Duygusal Zekâ.

2.https://ansbet.wordpress.com/2015/02/23/empati-i-

le-ilgili-en-guzel-sozler/ (Tarih 10.05.2016)

Empati becerisinden mah-
rum kalan insanlara bak-
tığımızda bu insanlar sos-
yopat, ırz düşmanı, çocuk 
tacizcileridir. Çünkü ahlakın 
kökeni de empatide bulu-
nur; çünkü acı çeken, teh-
likede olan veya bir mah-
rumiyet içinde bulunan 
potansiyel kurbanlara em-
pati göstererek sıkıntılarını 
paylaşmak, insanları onlara 
yardımcı olmaya sevk eden 
şeydir. 
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Herkesin malumudur ki dünya hayatının ko-

şuşturma ve hengâmesi asla bitmez. Bir iş biter 

diğeri başlar, bir problem çözülür başka bir prob-

lem önümüze dikilir. Maişet, ticaret, eğitim, sağ-

lık, çoluk-çocuk derken; bütün bunlar ve başka 

meşguliyetler bizi öylesine sarıp kuşatır ki za-

man zaman Rabbimize kulluk vazifelerimizi ak-

satır, kendimizi hesaba çekmeyi ve iç dünyamıza 

dönmeyi ihmal ederiz. Bizi bizden daha iyi bilen 

Yüce Rabbimiz, Zatını ve ahireti unutmamala-

rı için kullarının önüne manevî atmosfer yüklü 

mübarek zaman dilimleri koyar. Ta ki; tamamen 

dünyaya dalıp ahireti unutmayalım, kirlenen 

kalplerimizi yeniden arındıralım, istikametten ay-

rılanlarımız yeniden istikametini bulsun.

Yüce Allah (c.c.), mekânlardan Mekke’yi/

Kâbe’yi, insanlardan peygamberleri, peygamber-

lerden de bizim için Hz. Muhammed’i (s.a.v.) na-

sıl seçmiş ve mübarek kılmışsa, zamanlardan da 

bazı anları seçmiş ve mübarek kılmıştır. Bayram 

günleri ve geceleri, cuma geceleri, üç aylar diye 

adlandırdığımız Recep, Şaban ve Ramazan 

ayları, Kadir Gecesi bu değerli ve bereketli 

zaman dilimlerini içinde barındırırlar. Bu özel ve 

güzel zamanlarda yapılan ibadetlerin, infakların, 

hayır ve iyiliklerin diğer zamanlarda yapılanlara 

nispetle daha üstün, daha faziletli ve daha 

kazançlı oldukları pek çok nasla sabittir. Hadis-i 

Şerif’te buyrulduğu gibi: “Ramazan ayı girdiğin-

Ramazan’a
Hazırlık

İsmail SEYMENOĞLU

Yüce Allah (c.c.), mekânlar-
dan Mekke’yi/Kâbe’yi, in-
sanlardan peygamberleri, 
peygamberlerden de bizim 
için Hz. Muhammed’i (s.a.v.) 
nasıl seçmiş ve mübarek kıl-
mışsa, zamanlardan da bazı 
anları seçmiş ve mübarek 
kılmıştır.

Tefekkür
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de Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları 

kapanır ve şeytanlar bağlanır.”1 

Gönül ufuklarımızın güneşi olan Ramazan 

içimizi aydınlatır. Ruhumuzun kirleri günbegün 

arındırır. Yıl boyunca çoraklaşan ve çölleşen 

gönül bahçelerimiz Ramazan ikliminde yeşerir. 

Gönüllerimiz insan sevgisiyle büyüdükçe büyür, 

adeta kâinatı kuşatır. İçimizde sürüp giden yan-

gınlar, duaların sağanağında söner. İçimizdeki 

isler Kur’an-ı Kerim cilasıyla kaybolur. Ramazan, 

rahmet semalarından müjdeler getirir bizlere. 

Gönüller bayram yerine döner.

Ramazan geldiğinde; bize taptaze bir at-

mosfer, sarsılmaz bir iman, ışığı bütün varlıklar 

âlemine yayılan benzersiz bir kardeşlik, nefis 

ve leziz bir bütünleşme-birleşme iklimi, derûnî 

bir kulluk, varlık ve hakikat şuuru ve bilinci ge-

tirir. Ramazan, İslam’ın özü ve özeti bir mevsim 

olur. Ramazan’da İslam’ın Müslümanlardan ta-

lep ettiği bütün ilkeler hayat bulur. Dolayısıyla 

Ramazan’da İslam’ın özetlenmesi, olağan bir işle, 

olağanüstü bir işleme dönüşür. Gönül yüzümü-

zü yıkayacak rahmet yağmurlarını, günahlarımızı 

yakıp yok edecek o rahmet güneşini Ramazan 

ayında görürüz. Sağanak sağanak yağan rahmet 

yağmurlarıyla temizlenir ve üstümüzdeki maddî 

ve manevî kirleri rahmet güneşi altında Allah’ın 

(c.c.) izniyle yakıp yok ederiz.

Ru’yet-i Hilâl (Hilalin Gözetlenmesi)

Hilalin Sözlük Manası: Yüksek sesle haykır-

mak, ortaya çıkarmak, parlamak, sevinmek, müj-

delemek anlamına gelen “halli” kelimesi kökün-

den türemiştir. 

Hilalin Terim Manası: Ayın kavuşum öncesi 

ve sonrasında yeryüzünden uçları sivri, ince bir 

yay gibi görünen şeklinin adıdır. Bu hal hem ayın 

başında hem de ayın sonunda olur.

Ramazan orucunu tayin eden hilaldir. Allah 

(c.c.) şöyle buyurmaktadır:

Sana, hilalleri soruyorlar. De ki: “Onlar, in-

sanlar ve hac için vakit ölçüleridir...”2 Âyet-i 

kerime bize kesinlikle gösteriyor ki; şer’an Ra-

mazanı tayin eden hilaldir. Bu konuda Rasûlul-

lah’dan (s.a.v.) nakledilen pek çok Hadis-i Şerif de 

vardır: “Hilali görünceye kadar oruç tutmayın! 

Üzeriniz bulutlanır da hilâli göremezseniz, o 

zaman otuz günü ölçü yapın!”3 Bu otuz günün 

Tefekkür
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nasıl ölçülmesi gerektiğini de şöyle anlatır Rasû-

lullah (s.a.v.): “Şaban ayının sayısını otuza 

tamamlayınız.”4 Öyleyse, Bakara Sûresi’nin 185. 

Ayet-i kerimesinde ortaya konulan aya şahit ol-

manın geçerli şer’i sebeplerini bu Hadis-i Şerif-

leriyle Rasûlullah (s.a.v.) açıklamıştır. Rasûlullah 

(s.a.v.) tarafından açıklanmış bu meselede içti-

hada yer yoktur. Yani otuz tamam olunca baş-

ka hiçbir delile gerek kalmaz ama Hicri aylardan 

bazıları yirmi dokuz çekebilir. İşte bu durumda 

bir delile ihtiyaç vardır; o da hilalin bizzat gö-

rülmesidir. Yani bizzat hilali görerek bilmektir. 

Ama göreni duymakla amel etmek de, görmeye 

dayanan bilgiyle amel etmek sayılmıştır. 

Hilali araştırmak bütün Müslümanlar üzerine 

vaciptir. Müslümanlar arasında bugün olduğu 

gibi bu vazife ihmal edilir de araştırma her yer-

de tek tük birkaç Müslüman üzerinde kalırsa bu 

vazifeyi yerine getirmekten kaçanların, vazifeyi 

yerine getirenleri yalanlamaya hakları da yoktur. 

Bugün ısrarla bu işi gök bilimine bağlamaya çalı-

şanları görüyoruz. Hâlbuki bu konuda gök bilimi 

hesaplarına itibar edilmez. Zira: 

1. Gök bilimi hesapları hilali görmeye daya-

nan bir ilim değil, bu konuda delil getirmeye 

dayanan bir ilimdir. Bu açıdan ayet-i kerime ve 

Hadis-i Şeriflerde anlatılan görme mevkiinde 

olamazlar.

2. Bu delile dayanan ilim, sadece bu konuda 

ileri gelen fen erbabına mahsustur. Ramazanın 

sübutunu bu ilme bırakmak demek, tüm Müs-

lümanları bu ilme uymaya ve taklide zorlamak 

demektir. Böylece Müslümanlar bir ibadette ara-

cılara mecbur bırakılmış ve hilali araştırma ibadet 

ve zevkinden mahrum bırakılmışlar demektir. 

Hâlbuki ay, bizim Rabbimizin ayetlerinden biridir 

ve bizim sürekli Rabbimizin ayetleriyle muha-

tap olmamız istenmektedir. Gök ayetleriyle, yer 

ayetleriyle sürekli iç içe olmamızı istemektedir 

Rabbimiz bizden. Fakat hesaba göre bir hayat 

yaşamaya alışmış insanların ne gökteki ayetler-

den ne de yerdeki ayetlerden haberi olmamak-

tadır. Zaten şu şehir hayatı bizim semayla ilgi-

mizi kesmiştir. Ama hayatı böyle statik değil de 

dinamik olan ve sürekli Rabbimizin ayetleriyle iç 

içe yaşamaya çalışan, hayatı sürekli Rabbimizin 

ayetlerinin egemenliğinde olan insanlar, göklerle 

ve yerle içi içe olur, sürekli ayetlerden mesaj alır 

gider.

3. Her ilmin kendine has metodu vardır. İlim 

belirlediği bu metotla hareket etmek zorundadır. 

Bu metodu terk etmesi demek, ilmin kendi ken-

disini inkâr etmesi demektir. İslam’ın da kendine 

mahsus metodu vardır.

4. Bu ilmin verilerine itimat konusunda eli-

mizde hiçbir nass yoktur. Bununla şunu demek 

istiyoruz: İlmin verileri mutlak doğru olsa bile 

usul yanlıştır. “Usulsüzlük vusulsüzlüğü (ulaşıla-

mazlık) gerektirir.”

Ramazan orucunun başladığını tespit için tek 

kişi, bitimi için ise en az iki kişinin hilali görmesi 

gerekir. Kişinin hilali gördüğüne dair şahidliği, şu 

Hadis-i Şeriflere dayanılarak yeterli görülmüş-
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tür. Nâfi, Hz. Ömer’in (r.a.) oğlu Abdullah’ın (r.a.) 

şöyle söylediğini rivayet eder: “İnsanlar hilali 

izliyorlardı. Ben Rasûlullah’a (s.a.v.) onu (hila-

li) gördüğümü haber verdim. Bunun üzerine 

Rasûlullah (s.a.v.) oruç tuttu ve insanlara oru-

cu tutmalarını emretti.”5 Yine başka bir rivayet-

te; Hz. İkrime (r.a.), Hz. Abdullah İbn-i Abbas’ın 

(r.a.) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: Bir 

bedevî Rasûlullah’a (s.a.v.) geldi. “Ben Hilâl’i 

gördüm” dedi. Resûlullah, “Lailahe illallah Mu-

hammedur-Rasûlullah’a şahitlik eder misin?” 

dedi. Bedevi: “Evet” dedi. Bunun üzerine Pey-

gamber Efendimiz: “Ey Bilâl! İnsanlara bildir 

de yarın oruç tutsunlar.” buyurdu.6 Tirmizî, bu 

Hadis-i Şerif’i rivayet ettikten sonra şunları söy-

lüyor: “İlim ehlinin çoğu bu hadisle amel ede-

rek oruç tutmak için yalnız bir kişinin şahitliği de 

makbuldür” demişlerdir. Nitekim İbn-i Mübarek, 

İmam Şâfiî, İmam Ahmed ve Küfe ehli bu görüş-

tedir. Buna mukabil orucun bozulması için en az 

iki şahidin gerekli olduğunda ittifak vardır. 

Âlimlerimizin beyanına göre, hilalin sadece 

bir yerde görülmesi de yeterlidir. Dünyanın her-

hangi bir yerinde hilal görüldüğü zaman bütün 

Müslümanların buna uyma mecburiyetleri var-

dır. Zira Resûlullah Efendimizden gelen (s.a.v.): 

“Sizden her kim hilali görürse oruç tutsun, 

hilali görünce de iftar etsin…”7 Hadis-i Şerif 

bunun delilidir. Buradaki emir tüm Müslümanla-

radır. Bununla birlikte Müslümanlardan bir kısmı 

hilali gördükleri zaman, hepsi görmüş gibi hare-

ket etmek zorundadırlar. Hepsi aynı gün bayram 

etmek zorundadırlar. Bu Müslümanların birliği 

açısından da çok hoş bir netice olacaktır. 

Miladî takvime göre ve hesabına güvenmedi-

ğimiz yönetimlerden ibadetlerimizle alakalı sıh-

hatli bilgi alamayız. Çünkü “İslamî Esas ve Kural-

lara” göre yönetmeyenlerin velâyet ve yönetme 

hakları olmadığı gibi ibadetlerimizi belirlemeye 

de hakları yoktur.

Ramazan Ayı

Ramazan: Arapça bir kelime olup, Kamerî ay-

lardan dokuzuncusunun ismidir. Müslümanların 

oruç tutmakla mükellef oldukları, yüce ve kutsal 

kabul edilen bir aydır. 

Ramazan Kelimesinin Manası: Ramazan söz-

cüğü, yaz sonunda güz mevsiminin evvelinde 

yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur 

“Ramda” kelimesinden türetilmiştir. Bu yağmur 

genellikle yeryüzünü temizler. Bunun gibi Ra-

mazan da müminleri günah kirlerinden temizler, 

kalplerini pak eder. Başka bir manası ise; güneşin 

şiddetli hararetinden taşların yanıp kızması an-

lamında olan “Ramad” kelimesinden alınmıştır. 

Kızgın yerde yürüyen kimsenin ayakları yanar, 

zahmet ve meşakkat çeker. Bunun gibi oruç 

tutan kimse de açlık ve susuzluğun hararetine 

katlanır, zahmet ve meşakkat çeker, içi yanar 

demektir. Nitekim Enes b. Malik’ten (r.a.) rivayet 

edilen bir Hadis-i Şerif’te Hz. Peygamber (s.a.v): 

“Bu aya Ramazan isminin verilmesi günahları 

yaktığı içindir”8 buyurmuştur. Şu halde müba-

rek Ramazan ayında oruç tutan ve ihlasla töv-

be eden müminlerin günahları yanar, böylece 

günah kirlerinden arınıp temizlenmiş olurlar. 

Kur’an-ı Kerim’de ismi açık olarak geçen tek ay 

Ramazan ayıdır.
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Ramazan ayı, Kur’an-ı Kerim’de “Şehr-i Ra-

mazan” şeklinde geçer.9 Sözlükte açığa çıkarmak 

anlamına gelen “şehr” kelimesi; gökte hilal şek-

linde doğması, dolunay olması, hilal şeklinde 

küçülüp batması ve tekrar doğması suretiyle 

ayın bir devrinden ibaret olan zamana denir. Ay, 

gökte yirmi dokuz ile otuz gün arasında dönüp 

dolaşır. 

Ramazan Orucu İslam’ın Şartlarındandır

Ramazan orucu, İslam’ın temel şartlarından 

biridir. Oruç, sadece bu ümmete has bir ibadet 

değildir. Orucu farz kıldığı ayet-i celilede Cenab-ı 

Hak, bunu şu şekilde beyan buyurmuştur: “Ey 

iman edenler! Oruç sizden önceki gelip geç-

miş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz 

kılındı. Umulur ki korunursunuz.”10 

Gelmiş geçmiş ümmetlere de farz olan oruç 

ibadetinden maksat; insanın kendisini tezkiye 

etmesi, takva sahibi olmasıdır ki, yukarıdaki aye-

tin son kısmı bunu ifade etmektedir. Onun için 

oruç tutan kimse, mümkün mertebe dünyaya 

meylettiren hususlardan uzaklaşmaya ve bütün 

azalarını fenalıklardan korumaya çalışmalıdır.

Bir başka ayet-i kerimede Allah (c.c.) şöyle 

buyuruyor: “Ramazan ayı, insanlara yol göste-

ren, hidayetin ve doğruyla eğriyi birbirinden 

ayırıp açıklayan bir rehber olan Kur’an’ın indi-

rildiği aydır.”11 

Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan 

(Hoş Geldin Ey Ramazan Ayı)

Ramazan ayı; hakla-batılın, hidayetle-sapık-

lığın, iyilikle-kötülüğün birbirinden ayırt edildiği 

aydır.  Ramazan, başlangıcında rahmet, ortasında 

bereket ve sonunda mağfiret (bağışlanma) olan 

kutlu bir aydır. Ramazan, Kur’an-ı Kerim ve oruç 

ayıdır. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği kutsal zaman 

dilimidir. Kur’an-ı Kerim’in mübarek bir gecede 

indirildiği Duhân Sûresi’nin iki ve üçüncü ayeti 

kerimelerinde şöyle bildirilmektedir: “Hâ Mîm. 

Apaçık olan kitaba yemin ederim ki, Biz onu 

(Kur’an-ı Kerim’i) mübarek bir gecede indir-

dik. Şüphesiz Biz, insanları uyarıcıyız.”12 Yine 

Kur’an-ı Kerim’de geçtiği üzere: “Ramazan ayı, 

insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu 

(hakkı) eğriden (batıldan) ayırmanın açık de-

lilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır.”13 

Ramazan ayı; günahlardan temizlenme, 

günahlardan uzaklaşma ve günahları yakıp yok 

etme gibi gayeler taşır. Demek ki, Ramazan 

ayında orucun farz kılınmasının sebebi; nefsi 

kötülüklerden korumak ve terbiye etmektir. Ra-

mazan ayı azgın nefislerin terbiye edildiği, fakir 

ve yoksulların doyurulup gözetildiği, sevap ve 

mükâfatın arttığı, af ve mağfiretin çokça ihsan 

edildiği kutsal bir aydır. Tutulan oruçları, kılınan 

vakit ve teravih namazları, okunan hatim ve 

mukabeleleri, açılan iftarları ve kalkılan sahurla-

rı, yapılan dua, tövbe, hamd, zikir ve niyazları ile 

baştan sona bir feyiz, rahmet ve bereket ayıdır.

Ramazan ayı çok kârlı bir zaman dilimi ve 

uhrevî kazanç mevsimidir. Ramazan ayının gü-

zelliği ve bereketi hakkında da Peygamber Efen-

dimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ramazan’ın 

evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da Ce-

hennem’den kurtuluştur. Her kim, bu ayda 

idaresi altında bulunanların iş yükünü hafifle-
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tirse, Allah ona mağfiret eder ve Cehennem 

azabından kurtarır” Diğer bir Hadis-i Şerif’te ise: 

“Ramazan ayı girdiği zaman Cennet’in kapıla-

rı açılır, Cehennem’in kapıları kapanır ve şey-

tanlar zincire vurulur”14 buyurmuştur.

Ramazan aynı zamanda oruç ayıdır. Bu aya 

erişenlerin oruç tutmaları emredilmiştir: “Öyle 

ise sizden Ramazan ayına yetişenler onu 

oruçla geçirsin. Kim o anda hasta veya yol-

cu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka 

günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık 

ister, zorluk istemez. Bütün bunlar sayıyı ta-

mamlamanız ve size doğru yolu göstermesi-

ne karşılık, Allah’ı tazim etmeniz, şükretmeniz 

içindir.”15

Ramazan ayı; bir yıllık maddî ve manevî kir-

lerden, hastalıklardan temizlenebileceğimiz bir 

aydır. Biz bu ayda yemek, içmek gibi tabiî ve 

meşru arzularımızla mücadele ederiz ki günah 

ve yasak zevklerimizi terk etme iradesini kaza-

nabilelim. Ramazan ayı insanî duygularımızın 

kuvvetleneceği, hislerimizin inceleceği, şuuru-

muzun derinleşeceği bir terbiye ayıdır. Rama-

zan ayında iyi işler yapıp kötülüklerden sakınan 

mümine Cennet’in kapıları açılır, Cehennem’in 

kapıları kapanır. Oruç sayesinde nefsine hâkim 

olup şeytana uymadığı için de, şeytanın eli kolu 

bağlanmış ve etkisiz hâle gelmiş olur. Efendimiz 

(s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ramazan ayı gelince, 

Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları ka-

panır ve şeytanlar zincire vurulurlar.”16 Rama-

zan ayını ihya eden müminin günahları bağış-

lanır. Şu Hadis-i Şerif bunun açık delilidir: “Beş 

vakit namaz, cuma namazı diğer cuma nama-

zına kadar, Ramazan ayı diğer Ramazan ayına 

kadar büyük günahlardan kaçınıldığı zaman 

işlenen küçük günahlara kefarettir.”17 

Ramazan; rahmet, mağfiret ve bereket ayı-

dır. Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve bereket 

ayı olduğunu ve bu ayın özelliklerini Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) ashabına yaptığı şu konuşma-

da veciz olarak şöyle ifade etmiştir. Sahabeden 

Selman el-Farisî (r.a.) anlatıyor; Rasûlullah (s.a.v.) 

Şâban ayının son günü bize bir konuşma yaptı 

ve şöyle buyurdu: “Ey insanlar! Bereketli ve 
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büyük bir ayın gölgesi üzerinize düşmüştür. 

Bu öyle bir ay ki, onda bin aydan daha hayırlı 

olan bir gece vardır. O öyle bir ay ki, Allah o 

ayda oruç tutmayı farz kılmış, gecelerini nafile 

ibadetle (teravih namazı) ile geçirmeyi teşvik 

etmiştir. Kim Ramazan ayında hayır işlerse, 

Ramazan ayı dışında farz bir ibadeti yapan 

kimse gibi sevap kazanır. Kim Ramazan ayın-

da bir farzı eda ederse, Ramazan ayı dışında 

yetmiş farzı eda eden kimse gibi sevap kaza-

nır. Ramazan ayı sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise 

Cennet’tir. Ramazan, yardım etme ve ihsanda 

bulunma ayıdır. Bu ayda müminin rızkı artar. 

Kim bu ayda oruç tutan bir mümine iftar ye-

meği verirse bu, günahlarının bağışlanması 

ve Cehennem ateşinden azat olmasına vesile 

olur, iftar verdiği kimsenin oruç ile kazandığı 

kadar sevap kazanır, oruç tutanın sevabında 

da eksilme olmaz.” Sahabe: “Ey Allah’ın elçi-

si! Hepimiz iftar verecek güce sahip değiliz ki” 

dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.): 

“Allah, bu sevabı bir tek hurma veya bir bardak 

su veya bir içimlik süt ikramı ile de verir” bu-

yurdu. (Konuşmasına şöyle devam etti): “Ra-

mazan; evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu 

Cehennem ateşinden kurtulma ayıdır. Kim bu 

ayda işçisinin/hizmetçisinin işini hafifletirse, 

Allah onu bağışlar ve Cehennem ateşinden 

azat eder. (Ey insanlar!) Ramazan ayında dört 

şeyi çok yapın. Bunlardan ikisi ile Rabbinizi 

razı edersiniz. Diğer ikisine ise sizin ihtiyacınız 

var. Rabbinizi razı edeceğiniz şeyler; Kelime-i 

Şahadet ve tövbe-i istiğfardır. Sizin muhtaç 

olduğunuz iki şey ise, Allah’tan Cenneti ister, 

Cehennem’den O’na sığınırsınız. Kim oruç tu-

tan bir mümine su ikram ederse, Allah da onu 

benim (Kevser) havuzumdan içirir. Bu havuz-

dan içen Cennet’e girinceye kadar bir daha 

susamaz.”18 

Ramazan ayı insanların manevî olarak güçlü 

oldukları bir aydır. Bu ayda infak artmakta, gü-

nahlardan uzaklaşılmaktadır. Zekât ve fitre gibi 

İslam’ın önemli rükünleri de Ramazan ayında 

yerine getirilmekledir. Zekât ve fitre Müslüman-

ların mallarının temizlenmesi için Allah’ın (c.c.) 

onlara bir lütfudur. Bu ameller paylaşmanın 

mutluluğunu getirmekte ve kaynaşmaya sebep 

olmaktadır.

Sonuç olarak; ayların sultanı olan Ramazan 

Kur’an-ı Kerim, oruç, sabır, yardımlaşma, daya-

nışma, tebliğ, davet, rahmet, bereket, af ve mağ-

firet ayıdır. Müminler bu ayda daha çok ibadet 

eder, tövbe ve istiğfar ile günahlardan arınmaya, 

hayır ve hasenat ile Allah’ın (c.c.) rızasını kazan-

maya çalışır.

Dipnotlar
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3. Buhârî; Müslîm.
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Deneme

Günümüz nüfus yoğunluğunun arttığı böl-

gelerde taşıma sorunu toplu taşıma araçları ile 

sağlanmakta ve böylece trafik biraz olsun rahat-

latılmaktadır. Büyükşehirlerde yaşadığımız bu 

günlük yolculuk serüvenleri hayatımızın bir par-

çası olmuştur. 

Günde yaklaşık on dakika ile üç saat arası 

vakit harcadığımız bu yaşam alanındaki davra-

nışlarımız, kültürümüzü oluşturmaktadır. İslamî 

davranışlarla bu kültürü şekillendirme hususun-

da Müslümanlar dikkat etmelidirler.

İnsanların sağlık ve boş vaktin kıymetini bil-

medikleri1 gerçeğinden yola çıkarak bu vakti 

Allah’ın (c.c.) rızasına uygun ve verimli geçir-

menin yollarını araştırmalıyız. Günün 24 saatini 

Allah’ın (c.c.) rızasına uygun geçirmeye çalışan 

Müslümanların yolculukta da geçirdikleri vakti 

nasıl değerlendirmeleri gerektiği üzerine tefek-

kür etmelidirler.

Her olayda olduğu gibi; düşünülen konunun 

öncesi, sonrası ve anı vardır. Seyahatimiz uzun 

ise önceden planlama yapılmalıdır. Namaz 

vakitlerine uygun vakitleri tercih etmeli ve seya-

hat esnasında yapılacakları düşünmeliyiz. 

Öncelikle yolculuk âdâbını öğrenmeli ve 

buna uygun davranmalıyız. Bindiğimiz araca 

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) “binek duasını” 

okuyarak binmeliyiz.2 

“Mümin elinden ve dilinden diğer insanla-

rın emin olduğu kişidir”3 Hadis-i Şerif’in gere-

ği olarak insanlar bizden zarar değil fayda gör-

melidirler. Yani bu mekânda da güç yettiğince 

insanlara faydalı olmalıyız. Bizden zarar gele-

cek bir davranışın olmaması için azamî özeni 

göstermeliyiz.

“Mümin erkeklere söyle, gözlerini haram-

dan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, …”4 ayet-i 

kerimesi bize Müslümanların gözlerini haram-

Toplu Taşıma 
Araçlarında Vakti 
Değerlendirmek
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Deneme

dan korumalarını emreder. Yolculuk gibi insan-

ların birbirlerine daha çok yakın bulundukları 

anlarda bu hassasiyet daha da artmalıdır. Birinci 

bakışta haram olan şeyle karşılaşan Müslüman’ın 

buna ikinci bakışı eklememe gayreti olmalıdır5. 

Bunu yaptığında imanın lezzetini de alacaktır.6

“Sizden biri bir kötülük gördüğünde onu 

eli ile değiştirsin, buna gücü yetmezse dili ile 

düzeltsin, buna da gücü yetmezse buna buğz 

etsin”7 Hadis-i Şerif’i bize bulunduğumuz yerde 

yapılacak kötülüğü görmezden gelmememiz 

gerektiğini, gücümüz yetmiyor ise müdaha-

le edemiyorsak orayı terk etmemiz gerektiğini 

anlatır. Yolculuk esnasında kötülük ya da zulüm 

olabilecek her türlü günaha sessiz kalmamalı, 

bu kötülüğe gücümüz yettiği oranda müdahale 

etmeliyiz.

Toplu taşıma araçlarındaki sıkışıklığı bahane 

edecek; edepsizlik yapanlara tavır alınmalı ve 

bu konuda olabilecek şeyler düşünülerek tedbir 

alınmalıdır. Kadınlara oturmak için yer vermek 

gibi...

Vaktimizi faydalı olarak değerlendirmeye ge-

lince bu konuda birçok şey yapılabilir. Yolculuğu 

değerlendirebileceğimiz en faydalı işlerden biri 

de kitap okumaktır. Ayakta, oturarak ve ya bir 

yere yaslanmak suretiyle kitap okunabilir. 

Hatta her gün uzun yolculuk yapanlar; her 

gün bir saat çalışarak bir yılda bir yabancı dili bile 

öğrenebilirler. Kitap okuma alışkanlığı olan kişiler 

mutlaka bu vakti bu şekilde değerlendirdiklerine 

şahid oluyoruz.
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Deneme

Bazen kulaklıkla Kur’an-ı Kerim, Kur’an-ı Ke-

rim meali, sohbet, şiir ya da sesli ders dinlenebi-

lir. Kaydedilen her faydalı sesi dinlemekle birlikte; 

kulaklıkların uzun vadede kulağa zarar verecek 

yönlerinin de olduğu bilinmeli ve kulaklıkları sü-

rekli kullanılmamaya özen gösterilmelidir.

Kendimizi odaklayabilirsek ezber yapılabilir. 

Kur’an-ı Kerim’den bazı bölümler seçilerek ezber 

yapılabilir. Ya da ezberlenmesini istediğimiz şeyi 

fazla sesli çıkarmamak ve başkalarını rahatsız et-

memek şartıyla ezberleyebiliriz.

Tanıdık ya da tanımadık kişilerin selamlarını 

almalı, odaklanabiliyorsak ihtiyacımız olan konu-

larda tefekkür etmeliyiz. Efendimizin (s.a.v.) Sün-

net-i Seniyyelerinde bu usulü uygulamamız için 

teşvikler vardır.8

Ancak yolculuk esnasında yanımızda tanıdı-

ğımız biri var ise sadece onunla ilgilenmeliyiz. Ya 

bir şeyler öğrenmek ya da bir şeyler öğretmek 

suretiyle vakti faydalı hale getirmeliyiz. Tabi, kısık 

sesle, insanları rahatsız etmeden sohbet etme-

liyiz. Yanımızdaki kişi ile konuşmak istemediği 

zaman ise; dinleyerek ya da okuyarak faydalı bir 

zaman geçirebiliriz. 

Dikkat edilmesi gereken en önemli konu; 

ineceğiniz yere geldiğinizde kitap okuma, uyu-

ma ya da ona benzer bir işle meşgul olmayı bı-

rakmamızdır. Aksi takdirde inmeyi unutabiliriz.

Yolculuk esnasında; sağa sola boş boş ba-

karak vakti boşa harcamak, hem sıkıcı hem de 

Müslümanlara yakışmayan bir haldir. Tefekkür 

ederek bu zaman dilimindeki vakti en faydalı 

nasıl değerlendirilebileceğini düşünerek uygun 

çözümler bulunabiliriz. Zerre ağırlığınca hayır ve 

şerrin hesap edileceği o güne vaktimizi değer-

lendirerek hazırlık yapmalıyız.
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cımız olan konularda tefek-
kür etmeliyiz. Efendimizin 
(s.a.v.) Sünnet-i Seniyyele-
rinde bu usulü uygulama-
mız için teşvikler vardır. 
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Tefekkür

İslam dininde her şeyin bir edebi vardır. Evi-

mize hangi ayakla girilip hangi ayakla çıkılaca-

ğından tutunuz da; en basit ve en karmaşık gö-

rünen hususu bile dinimiz bir edebe bağlamıştır. 

Topluluk içinde yaşamak mecburiyetinde olan 

bizlerin birbirimizle olan münasebetleri, bu mu-

aşeret kaidelerine göre tanzim etmemiz, toplu-

mun ahenkli bir hayat sürmesine hizmet eder. 

Aksi halde bu yüzden kırgınlık ve dargınlık baş 

gösterir. Bu hususta tedbirsizlik bazen üzücü ha-

diselere bile sebebiyet verebilir.

Âdâb; edebin çoğuludur. Edep ise her şeyi 

ince bir ölçü ile zarafet ve nezâketle yapmak, 

hayâ, utanmak ve güzel terbiye anlamlarına gel-

mektedir. Muaşeret ise “birlikte yaşayan kişilerin 

iyi geçinmesi” demektir. Âdâb-ı muaşeret de-

yince; hayata çeki düzen verme hikmetine uy-

gun, insanların hukukunu ve onurunu korumayı 

amaçlamak akla gelmektedir. Buna halk arasında 

“görgü kuralları” denmektedir. Görgü kuralların-

dan nasipsiz davranışlar kabalık, bencillik, yü-

zeysellik, ölçüsüzlük ve nihayet edepsizliktir. Hiç 

şüphesiz âdâb-ı muaşeret deyimi geniş olarak 

ele alındığında insan hayatının bütün yönlerini 

kapsar.

Telefon insanlık için büyük bir nimettir. Cep 

telefonu ise, daha büyük bir nimettir. Her nime-

tin bir kullanımı olduğu gibi; telefonun da yerin-

de kullanımı bir terbiye ve nezaket meselesidir. 

Âdâb-ı muaşeret dediğimiz görgü kuralları gibi 

cep telefonu kullanımının da bir âdâbı ve kuralı, 

daha geniş anlatımıyla bir kültürü olması gere-

kiyor.

Cebimizde veya çantamızda taşıdığımız, gü-

nün her saatinde ve hemen hemen her ortamda 

başkalarıyla iletişimimizi sağlayan cep telefonla-

rını kullanırken de dikkat etmemiz gerekenleri 

sıralayacak olursak; telefonu kesinlikle, uygun 

vakitlerde kullanmalıyız. Yani insanların uykuda, 

camide, namazda vb. olduğu saatlerde onları 

aramamalıyız.

Telefonda Görgü ve 
Nezaket Kuralları

Celal ÇELİK
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Tefekkür

Öncelikle belirtilmeli ki, telefon vakit geçirme 

aracı değildir. Bir iletişim ve haberleşme aracıdır. 

İsraf telefonda da haramdır. Telefonda israftan 

söz edildiğinde para ve zaman israfından bah-

sedilebilir ki; her ikisi de birer nimettir, bu nimet-

ler bizlere emanettir ve her nimetin hesabının 

verileceği unutulmamalıdır. Onun için telefon 

görüşmelerinde; meramımızı anlattıktan sonra 

telefonu kapatmalıyız. Telefon konuşmaların üc-

retsiz olması ya da bedava dakikalar olması bunu 

değiştirmez. Sizin vaktiniz olabilir; ancak karşı-

nızdaki insanın sizin kadar vakti olmayabilir veya 

başka önemli bir telefon bekliyor olabilir. Kaldı ki, 

vaktin hesabını herkes gibi sizlerde vereceksiniz.

Telefonumuzu ikiden fazla çaldırtmamaya 

çalışmalı, hemen ya açmalı veya reddetmeliyiz. 

Gürültü kirliliği yaparak başkalarını rahatsız et-

memeli, arayan kişiyi de bekletmemeliyiz.

Telefonla bir arama yaptığınızda; ilk önce se-

lam verin daha sonra kendinizi tanıtın sonra da 

konuşmak istediğiniz kişinin adını söyleyin. Bu 

diyalogdan sonra karşınızdaki kişinin konuşmak 

için müsait olup olmadığını sorun. Müsait de-

ğilse daha sonra arayın ya da ne zaman müsait 

olacağı belli değilse müsait olduğunda aramasını 

rica ediniz.

Konuşma süresini mümkün olduğunca kısa 

tutunuz. Gerekmedikçe uzatmayınız ve sırf za-

man doldurmak için sağa sola, arkadaşlarınıza 

telefon etmeyiniz.

Toplantılarda, sohbetlerde, derslerde, cami-

lerde, cenazelerde, hastane, uçak, metro, otobüs 

gibi toplu taşıma araçlarında ve araç kullanırken, 

cep telefonunuz sessizde veya titreşimde olmalı 

ve çaldığında kesinlikle açmamalı hatta kim aradı 

diye bile bakmamalıyız. Ancak müsait olduğu-

muzda geri dönüş yapmalıyız.

Cep telefonlarımızın ses ayarları başkalarını 

rahatsız etmeyecek şekilde ayarlamalıyız. Tele-

fonlarımızın zil seslerini de müzik türü olmayan 

seslere yani bizim kimliğimize ve kültürümüze 

uygun olan seslere ayarlamalıyız.

Telefonla konuşurken; yüksek sesle, bağırarak 

veya tam tersi kısık sesle karşınızdakini ve etra-

fınızdakileri tedirgin edecek şekilde konuşma-

malıyız. Aynı zamanda Kalabalık bir yerde cep 

telefonuyla konuştuğumuz takdirde, konuşma-

larımızın tüm detaylarının çevremizdekiler tara-

fından dinlendiğini aklımızdan çıkarmamalıyız.

Gerektiğinde “Teşekkür ederim”, “Affedersiniz”, 

”Maalesef çok üzgünüm” gibi kelimeler yerinde 

kullanıldığında mücevher değerindedir ve çok 

iyi etki yapar.

Sözlerimiz doğal olmalı, yapmacık ve gerek-

siz övgüden uzak olmalıdır. Karşımızdakinin o 

anki ruh halini ve duygularını kavrayıp da aynı 

tonda konuştuğumuz zaman başarılı bir telefon 

konuşması yapmış oluruz.

Yemek yerken veya bir şey içerken telefon 

görüşmesi yapmamalıyız.

Bir toplantıda veya sohbet ortamındaysak ve 

telefonumuzu kapatmayı unutmuşsak, telefon 

çaldığında cevap vermeden telefonu kapatmak 

en doğru davranıştır. Önemli bir mesaj bekliyor-

sak, telefonu sessiz titreşime alarak bekleyebiliriz. 

Yine toplantı veya sohbet ortamlarında telefo-

numuzla oynamamalı; haberlere bakmak, mesaj 

Telefon insanlık için büyük 
bir nimettir. Cep telefonu 
ise, daha büyük bir nimet-
tir. Her nimetin bir kullanı-
mı olduğu gibi; telefonun 
da yerinde kullanımı bir 
terbiye ve nezaket mesele-
sidir.
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bir şeyler göndermek veya gelen mesajları oku-

mak gibi bize yapıldığında hoşlanmayacağımız 

davranışları biz de başkalarına yapmamalıyız ki 

burada karşı tarafa hem saygısızlık yapılmış ve 

hem de kul hakkına girmiş oluruz.

Birini telefonla arıyorsak ve aradığımız kişi aç-

mıyorsa ısrar etmemeliyiz. Telefonunu meşgule 

alıyorsa hemen tekrar aramak yerine makul bir 

zamanı beklemeliyiz. Çok gerekli olduğunu dü-

şünüyorsak mesaj atmalıyız.

Biriyle sohbet ederken telefonumuz çalarsa, 

ret etmeliyiz ancak açmak zorundaysak “özür 

dileyerek” telefona bakmak için izin istemeliyiz. 

Yine birileri ile sohbet ederken mesaj yazmama-

lıyız. Karşımızdaki kişinin bizimle sohbet etmek 

için yanımızda olduğunu unutmamalıyız.

Araç kullanırken de telefonla konuşmak veya 

sosyal medya hesaplarıyla uğraşmak ve mesaj 

yazmak çok tehlikeli bir davranıştır. Allah koru-

sun bu yüzden oluşabilecek kazaların hesabını 

vermek zorunda kalırsınız.

Bizi yanlışlıkla arayan olursa; hangi numara-

yı aradığını nazikçe sormalı, kendi numaramızı 

söylemeli ya da kendi numaramızı söylemek is-

temiyorsanız; yanlış numarayı aradınız diyerek 

konuşmayı sonlandırmalıyız. Bizlerde yanlış yeri 

aradığımızda nazikçe özür dilemeliyiz. Bununla 

beraber iyice emin olduktan sonra numarayı çe-

virmeliyiz. Yoksa karşı tarafı rahatsız etmiş oluruz.

Normal şartlarda telefon konuşmasını sona 

erdiren arayan kişi olmalıdır.

Telefonu kapatmadan önce mutlaka; “Görüş-

tüğümüze memnun oldum”, “Allah’a ısmarladık” 

diyerek ve selam ile kapatmalıyız.

Her şeyden önemlisi, kul hakkının bilincinde 

olarak, diğer insanların hakkına girebileceğimi-

zi ve onlardan helallik dilemeden de bu haktan 

kurtulamayacağımızı düşünerek cep telefonunu 

bu duyarlılıkta kullanmalıyız.

Yaptığı her şeyi Allah (c.c.) rızası için yapan, 

kul hakkına riayet eden, kullandığı her nimetin 

hesabının verileceği bilinciyle hareket edenlere 

selam olsun...

Tefekkür
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O, Allah Rasûlu’nun (s.a.v.) öz halası, “Şehidler 

Efendisi” Hz. Hamza’nın (r.a.) anne-baba bir kız 

kardeşi. 

Hayatta iken cennetle müjdelenen on saha-

beden biri olan Zübeyr’in (r.a.) annesi. Âişe Vali-

demizin (r.anhâ) ablası Esmâ’nın (r.anhâ) kayın-

validesi...

Cesaret, şuur ve basiret dolu bir sahâbiye. 

Onun Hendek Gazvesi sırasındaki fedakârlıkları, 

cesareti, basireti, azmi ve kararlılığı asla unutul-

mamalı, dillerden düşmemeli, gözlerden ve gö-

nüllerden silinmemelidir. 

Allah Rasûlu (s.a.v.) bütün eli silah tutanları 

cepheye çağırmış, kadın ve çocukları “Fâri” de-

nilen bir kaleye toplayarak onları Safiye’ye (r.a.) 

emanet etmişti.

Yahudiler önceden de zikredildiği gibi an-

laşmayı bozmuşlar, anlaşmanın asıl meyvesi-

ni vermesi gereken bir zaman diliminde, ahlakî 

yapılarının çirkin yüzünü ortaya çıkararak: “Bi-

zim Muhammed ile herhangi bir ahdimiz yok,” 

demişlerdi. Ahde vefasızlıklarına hıyanet, hıya-

netlerine küstahlıklarını da eklemişlerdi. Artık 

onlardan her türlü kötülük beklenebilirdi. Ancak 

bütün sadakat ve ahde vefa değerlerini yıkarak 

bu noktaya gelen Benî Kureyza Yahudileri, sava-

şa nasıl katkıda bulunacaklarını, müşriklerle na-

sıl güç birliği yapacaklarını, bunu hangi yolla ve 

nasıl gerçekleştirebileceklerini bilmiyorlardı. İçle-

rindeki korku da bütünüyle gitmemişti. Ya müş-

rikler hiçbir netice alamadan çekilirlerse! Böyle 

bir durumda sonları ne olurdu? Hâlâ hendeği 

aşamamışlar, Müslümanları yıldıramamışlardı. Bir 

şeyler yapmalıydılar?! Bir kere bataklığa girmiş-

lerdi. Bu bataklığa girerken ne vaatler almışlar, ne 

hayallere kapılmışlardı!? Şimdi arayış içindeydiler. 

Bataklıktan kârlı çıkmanın, en azından zararsız 

kurtulmanın bir yolunu bulmalıydılar…

Safiyye Bint
Abdulmuttalib1

Dr. Şerafeddin KALAY

Örnek Şahsiyetler
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Örnek Şahsiyetler

Safiyye (r.anhâ) sabahın alaca karanlığında 

kalenin gözetildiğini fark etmişti. Bu cesur ve 

dikkatli kadın mesuliyetinin ne derece ağır oldu-

ğunu, içinde bulundukları durumun ne derece 

hassas olduğunu biliyordu. Şimdi bütün dikkatini 

o yöne vermişti. Çok geçmeden bu gözetleme-

nin sıradan, gelip-geçici bir gözetleme olmadı-

ğını anladı.

Bunlar Yahudilerdi. Onların hıyanetini duy-

muştu. Bu alçaklar büyük bir ihtimalle Allah 

Rasûlu’nun (s.a.v.) kadın ve çocukları korumak 

için birlik bırakıp bırakmadığını merak ediyorlardı.

Gerçek de buydu. Bırakamadığı ihtimalini 

yüksek görüyorlardı. Hz. Muhammed (s.a.v.) on 

beş yaşındaki çocukları bile cepheye götürmüş-

tü. Buna rağmen sayıları azdı. Geride birlik bı-

rakmaları zordu. Kadın ve çocukların toplandığı 

bu kale cephe gerisindeydi. Müşriklerin buraya 

ulaşması için Müslüman savaşçıları aşması ge-

rekiyordu. Ancak Yahudilerin hıyaneti hesapta 

yoktu. Onlarla yapılmış olan anlaşma arka tarafı 

güvenli hale getirmişti…

Bütün bunlar düşünülüp değerlendirildiğin-

de kadın ve çocukların başında koruma birliği 

olmayabilirdi. Bu da anlaşmayı bozan Yahudiler 

için büyük bir fırsattı ve kalede bulunanlar kolay 

bir lokma olabilirlerdi. Emniyet içinde olan kadın 

ve çocuklar, şimdi tehlikenin eşiğindeydi. 

Eğer Müslümanlar buradan bir darbe alırlarsa 

cephede çökerler, şaşkınlık ve panik başlardı. İç-

lerinden birçoğu mutlaka ailesinin, çoluk-çocu-

ğunun derdine düşecekti.

Yahudilerin hıyaneti kesinlik kazandığından 

beri zaten bu korku ve tedirginlik vardı. Kadın-

ların ve çocukların bulunduğu kaleye yapılacak 

verimli bir saldırı, cephedeki kilitlenmeyi Müs-

lümanlar aleyhine bozabilirdi. Bu düşüncelerle 

kalenin yakınlarına kadar gelmiş, uzaktan kalede 

koruma birliğinin var olup-olmadığını anlamaya 

çalışıyorlardı. Kaledekiler, duvarların verdiği gü-

ven içinde, gecenin serinliğinde, uykunun dün-

yayı unutturan derinliğinde, olanlardan habersiz 

uyumaya devam ediyorlardı. Sabah neler getire-

cekti, bilmiyorlardı. Ancak Safiyye (r.anhâ) uyu-

muyordu. Dikkat kesilmişti. Artık her hareketi, her 

kıpırtıyı, her karaltıyı takip ediyordu…

Bir müddet kalenin çevresinde dolaşıldıktan 

sonra Yahudilerin biri içeri sızmak üzere hareke-

te geçti. Safiye (r.anhâ) onun niyetini anlamıştı. 

Başörtüsünü, başını ve yüzünü kapatacak şekil-

de yeniden sardı. Açıkta sadece gözleri kalmıştı. 

Elbisesini belden sıkıca bağladı. Rahat hareket 

edebilir hale getirdi. Böylece uzaktan bakan 

kolaylıkla kadın olduğunu anlayamayacaktı. Bir 

mücadeleye girmek zorunda kalırsa elbisesi 

kendine engel olmayacaktı. Belinde küçük bir 

hançeri vardı. Gelen alçağın nasıl bir silahının 

olduğunu bilmiyordu. Bu küçük hançerle yakın 

dövüşe girmesi doğru olmazdı. Eline bir çadır 

direği aldı. Onu omuzuna atarak merdivenleri 

hızla indi ve kale kapısına gelerek, yavaşça kapıyı 

araladı. Çok dikkatliydi. Kapının hareket ettiğinin 

hissedilmesini istemiyordu. Böylece aralığından 

dışarıyı görme imkânını da elde etmişti. Yahu-

di bilmediği bir yerden içeri girmesin istiyordu. 

Böyle durumda takibi zor olabilirdi. 

Safiyye (r.anhâ) sabahın 
alaca karanlığında kalenin 
gözetildiğini fark etmiş-
ti. Bu cesur ve dikkatli ka-
dın mesuliyetinin ne de-
rece ağır olduğunu, içinde 
bulundukları durumun ne 
derece hassas olduğunu 
biliyordu. Şimdi bütün dik-
katini o yöne vermişti.
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Örnek Şahsiyetler

Yahudi alacakaranlıktan da faydalanarak kale 

kapısına kadar ulaştı. Kapıyı aralık görünce çok 

sevindi. Kapı kapalı ve sürgülü olsaydı içeri sız-

mak için başka yerler aramak zorunda kalacaktı. 

İçeridekiler görünüşe göre ne kadar ihtiyatsızdı. 

Bütün bunları, düşünüp değerlendirmeye vakti 

yoktu. Heyecanı artmıştı. Yavaşça kapıyı itti. Açı-

lışını engelleyen bir şey yoktu. Her şey istediği 

gibi gelişiyordu. Araladığı kapıdan sessizce içeri 

sızdı. Ancak içeri girer girmez beyninin üstüne 

yediği çadır direği ile dünyası karardı... Kapının 

öbür tarafında uygun bir yere yerleşen Safiye 

(r.anhâ) onun her hareketini takip ediyordu. İçeri 

sızar sızmaz elindeki çadır direğini bütün gücüy-

le kafasına indirmiş ve bu alçağı yere sermişti.

Bu aziz sahabe hanım, bir kadının kolay ko-

lay yapamayacağı ikinci bir şey daha yapıyordu. 

Belindeki hançerini çekerek bu alçağın başını 

kesiyor, koşarak surlara tırmanıyor, kestiği başı 

kalenin surları üzerinden bütün gücüyle arka-

daşlarının bulunduğu tarafa doğru fırlatıyordu. 

Baş, kalenin dışındaki meyilli yamaca düşüyor, 

yuvarlanmaya başlıyor. Nefeslerini tutmuş sa-

bırsızlıkla yamacın eteklerinde onun getireceği 

haberi bekleyen arkadaşlarının önüne kadar yu-

varlanıyordu Yahudi’nin kesilmiş başı. Arkadaşla-

rının kesik başını gören Yahudiler dehşete kapıl-

mışlardı. Onun kaleden içeri sızmasıyla, başının 

yuvarlanarak önlerine gelmesi arasında ancak 

dakikalar vardı. 

“Kale korumasız değilmiş. Muhammed, kale-

de kadınları ve çocukları koruyacak birlik bırak-

mış!” diyorlardı artık.

Hayalleri yıkılmış, hevesleri kursaklarında 

kalmıştı. Hıyanetin büyüğünü gerçekleştirmeye 

fırsat bulamamışlar, ümit kırıklığı ve arkadaşlarını 

kaybetmenin acısıyla geri dönüyorlardı.

Efendimizin (s.a.v.) halası Safiyye (r.anhâ) bu 

olaydan sonra tarihe “İslam’da müşrik öldüren ilk 

kadın” olarak geçiyordu.

O; samimiyeti, olgunluğu, hak davaya her 

şeyi ile sahip çıkışı ve her türlü fedakârlığa kat-

lanışında olduğu gibi; sonsuz cesareti, yavrusu 

Zübeyr’i (r.a.) hak dava eri olarak yetiştirme az-

miyle de örnek bir sahabiye hanımdı.

O’nu hayırla, hasretle, gıptayla yâd ediyo-

ruz…2

Dipnotlar
1. Bu makalenin yazımında aşağıdaki kaynaklardan ya-

rarlanılmıştır:

Es-Sîratü’n-Nebeviyye, İbn Hişâm (2/ 228), el- İsâbe (4/ 

349), el-Bidâye ve’n-Nihâye (4/ 110).

Es-Sîratü’n-Nebeviyye, İbn Hişâm (2/ 227).

El-İstîâb, İbn Abdilberr ( 4/ 435).

El-Bidâye ve’n-Nihâye (4/ 110).

El-İsâbe, İbn Hacer (4/ 348).

Suverun Min Hayati’s-Sahâbe (4/ 46).

El-İsâbe, İbn Hacer (4/ 349), El-Bidâye ve’n-Nihâye (7/ 

107).

Es-Sîratü’n-Nebeviyye, İbn Hişâm (2/  227). 

El-İstîâb, İbn Abdilberr ( 4/ 345).

El-İsâbe, İbn Hacer (4/ 348).

El-Bidâye ve’n-Nihâye (7/ 107, 4/ 110 - 111).

Hayatü’s-Sahabe (1/  581),.

Suverun Min Hayati’s-Sahâbe (6/ 35-48).

2. Safiyye (r.anhâ) Hz. Ömer’in (r.a.) hilafet devresinde 

yani Hicret’in 20. yılında 73 yaşlarında iken Medine’de 

vefat etti. Cennetü’l-Bakî’ye defnedildi. Bu gün kabri 

bilinenler arasındadır. Kabri, Cannetü’l-Bakî’nin kapısın-

dan girince sol tarafta elli metre kadar ileridedir. Kabris-

tan duvarına en yakın olan kabirlerdendir. Efendimizin 

(s.a.v.) diğer halası Âtike (r.anhâ) ve Hz. Ali’nin (r.a.) annesi 

Fâtıma Bint Esed (r.anhâ) ile birlikte yatmaktadır. Kabrin 

olduğu yerin vaktiyle Muğîra İbn Şu’be’nin (r.a.) evinin 

avlusu olduğu nakledilir. 
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Hamd, sena ve övgülerin en güzeli; ezelden 

ebede var olan, lütfuyla kâinatı ve bizleri yaratan, 

âlemlerin Rabbi olan Allah’a (c.c.) mahsustur. Sa-

lat ve selam da âlemleri Rabbi tarafından bizlere 

doğru yolu göstermesi için gönderilen önderi-

miz, ÖRNEĞİMİZ, rehberimiz Hz. Muhammed 

Mustafa’ya (s.a.v.), Ehl-i Beyt’ine, ashabına ve onu 

ÖRNEK alarak, O’nun yolunu takip eden tüm 

Müslümanlar üzerine olsun.

Allah (c.c.) insanı yaratacağı zaman “ben yer-

yüzünde bir halife yaratacağım” diye buyurmuş1 

ve insan denen varlığın dünya serüveni başla-

mıştır. Yeryüzünün halifesi olan insanın fıtrat 

olarak cahil ve zalim2 olduğunu da Kur’an-ı Ke-

rim’den öğreniyoruz.

Allah (c.c.), cahil olan insana doğru yolu ha-

yat kılavuzumuz olan Kuran-ı Kerim’de açık açık3 

ve her seviyede insanın anlayacağı bir dil ile4 bil-

dirmiştir. Yine Allah (c.c.) gönderdiği Kur’an-ı Ke-

rim’in uygulanması noktasında bizlere bir örnek 

göndermiştir ki; insanların bu konuda itirazları 

olmasın “ya Rabb, emirlerin zor idi uygulaya-

madık” diyerek bahane sunmasınlar.  Peygam-

ber Efendimiz (s.a.v.), Allah’ın (c.c.) gönderdiği 

Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde yaşayarak; biz-

lere örnek ve rehber olmuştur.5 

Örnek Bir Model 
miyiz???

Şerafettin YAZICI

Allah (c.c.) insanı yarataca-
ğı zaman “ben yeryüzün-
de bir halife yaratacağım” 
diye buyurmuş ve insan de-
nen varlığın dünya serüve-
ni başlamıştır.  Yeryüzünün 
halifesi olan insanın fıtrat 
olarak cahil ve zalim oldu-
ğunu da Kur’an-ı Kerim’den 
öğreniyoruz.

Tefekkür
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Allah (c.c.), peygamberleri kavimlerine gön-

derince; kavmin önderleri genellikle bir insanın 

peygamber olarak gönderilmemesi gerektiğini, 

onun yerine meleklerin peygamber olarak ken-

dilerine gelmesi gerektiğini6 söyleyerek hep iti-

raz içerisinde olmuşlardır.

İnsan cahil ve zalim olduğundan bilmiyordu 

ki bir melek geldiği zaman dinin pratiğini onlara 

gösteremeyecek ve onlara rehber olamayacaktı.

Allah (c.c.), bizleri yaratan olduğu gibi; bizlere 

neyin iyi neyin kötü geleceğini de en iyi bilendir7 

ve bu yüzden insandan ve erkek olandan8 biz-

lere örnek ve rehberler göndermiştir. Hal böyle 

olunca; örnek olmak, söylediği sözün eri olmak, 

prensip sahibi olmak, yolun başında da, ortasın-

da da,  sonunda da aynı konuşan ve amel eden 

insan olmak gerekirdi.

Yeryüzünün halifesi olan insanın en büyük 

problemlerinin başında ÖRNEK BULMA prob-

lemi yatmaktadır.  Yöneticiler tebaasına örnek 

değil, amir memuruna örnek değil, anne-baba 

çocuğuna örnek değil, imam cemaatine örnek 

değil kısaca örneklik yok. Sadece havada uçuşan 

büyük kelimeler, bol tavsiyeler, mangalda bıra-

kılmayan küller. Kelimeler güzel olsa da pratiği 

olmayınca hedefine maalesef varmıyor, karşısın-

dakine etki etmiyor.

Allah (c.c.) Saff Sûresi 2 ve 3. ayet-i kerimele-

rinde “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri 

niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri 

söylemeniz, Allah katında büyük gazap gerek-

tiren bir iştir.” buyurarak, yapmadığımız şeyleri 

söylemememiz gerektiğini ya da sadece yap-

tıklarımızı söylememiz gerektiği belirtiyor. Şim-

di, eğer bir yönetici insanlara iyi bir halk olması 

için nasihat ediyor ise; kendisi söylediği iyi ola-

nı yapar ise, halk da söyleneni yapar. Tıpkı Hz. 

Ömer (r.a.), Hz Ali (r.a.) ve Ömer bin Abdülaziz 

(r.h.) gibi…

Eğer bir imam; cemaatine söyleyecekle-

rini hep aynı tonda ve hep aynı şekilde anlatır, 

Tefekkür
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cemaate yeni anlatma teknikleri geliştirmez ve 

kendini yenilemez ise ve en önemlisi söyledik-

leri yaşantısında yok ise cemaat imamı sadece 

bir teyp kaseti gibi görür; camiye girerken yavaş 

yavaş girer ve camiden çıkarken hızlı hızlı çıkar. 

İmam cemaatine örnek bir şahsiyet olmaz ise 

söyledikleri boşa gider. 

Çocuk için model olan anne-baba; namaz 

kılmayan-kitap okumayan kişilerse, çocuğuna 

sen git ders çalış diyerek kendileri televizyon ba-

şında oturuyorsa, sigara içip sen sigara içme di-

yorlarsa, akşama kadar cep telefonları ile oyna-

malarına rağmen çocuğa telefonu elinden bırak 

diyorlarsa, anne ve babanın tavsiyeleri farklılık 

gösteriyorsa ve tutarsızsa tabii ki bu ebeveynin 

söylemlerinin çocuk üzerinde bir tesiri olmaya-

caktır. Bu ebeveyn; çocuk için hiçbir zaman ör-

nek anne ve baba olamayacaktır.

Eğer bir öğretmen veya eğitimci; öğrenci-

lerine örnek bir model olmak için onları gere-

ken değeri verip ilgilenmezse, onları sevmez ve 

onlara sevgisini göstermez ise, bir elinde sigara 

akşam kahvede oyun oynar ise, ahlakî zaafları 

varsa, giyim kuşamına dikkat etmez ise öğren-

ciler bu öğretmene hiçbir zaman saygı göster-

meyeceklerdir. 

Sonuç olarak; insanların en iyi yaptığı şey 

eleştirmek, kuru nasihat etmek ve olur olmaz 

boş konuşmaktır. İnsanımız kendine hiç bakmaz 

hale geldi.  

Allah’ın (c.c.) Bakara Sûresi 44. ayet-i kerime-

deki: “Siz, insanlara iyiliği emrederken, kendinizi 

unutuyor musunuz? Oysa siz kitabı okuyorsu-

nuz. Yine de akıllanmayacak mısınız?” buyru-

ğunu dikkate alarak ya hayır söyleyeceğiz ya da 

susacağız. Ağzımızdan çıkmamış olan söz bizim 

esirimiz iken, çıktıktan sonra bizim onun esiri ol-

duğumuzu bileceğiz. Nihayet, Malkom X’in de-

diği gibi: “En iyi nasihat örnek olmaktır” sözünü 

unutmayacak; az konuşup çok amel edeceğiz. 

Davet ettiğimiz insanlara; ameli konularda yaptı-

ğımızın dışındaki şeyleri söylemeyeceğiz. 

Selam ve dua ile…

Dipnotlar

1. Bakara Sûresi; 2/30.

2. Ahzâb Sûresi; 33/72.

3. Hac Sûresi; 22/16.

4. Zuhruf Sûresi; 43/3.

5. Ahzâb Sûresi; 33/21.

6. Hûd Sûresi; 11/12.

7. Arâf Sûresi; 7/157.

8. Nahl Sûresi; 16/43.

Tefekkür

“Siz, insanlara iyiliği emre-
derken, kendinizi unutuyor 
musunuz? Oysa siz kitabı 
okuyorsunuz. Yine de akıl-
lanmayacak mısınız?” buy-
ruğunu dikkate alarak ya 
hayır söyleyeceğiz ya da su-
sacağız. Ağzımızdan çıkma-
mış olan söz bizim esirimiz 
iken, çıktıktan sonra bizim 
onun esiri olduğumuzu bi-
leceğiz. 
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Tercüme

Giriş

Yaşadığımız şu günlerde bilgiyi tekeline 

alan Batı, ortaya koyduğu kavramsallaştırma-

larla, uyguladığı fiziksel şiddetten belki de çok 

daha büyük tahribatlar oluşturuyor Müslüman-

ların nezdinde. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki; 

oluşturulan bu kavramlar, masum bir zihniyetin 

ürünleri olmadığı gibi masum hedeflere de ma-

tuf değillerdir.

Müslümanların ve gayr-i müslimlerin sahip 

oldukları kavramların dayandığı temel, ilk insan-

dan bu yana değişmemiştir. Müminler, Kur’an-ı 

Kerim’in vermiş olduğu basiret sayesinde bu 

durumun hep farkında olmuşlardır. Fakat gayr-i 

müslimler için aynı şeyleri söylemek mümkün 

değildir. Onlar her değiştirdiği kavramla kendi 

durdukları zeminin de değiştiğini sanmışlardır. 

Bu kavramsal yenilenme onlarda ‘ilerleme’ veh-

mini ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla Batılı bilgiyi 

kabullenmiş zihinler tarafından, Batı’nın ortaya 

koyduğu kavramlar her defasında ‘ilerleme’ fik-

riyle iç içe olarak algılanır olmuştur. 

Batılı politikalar; “seküler”, “ılımlı”, “liberal”, “ra-

dikal”, “fundamentalist”, “gelenekselci”, “sufî” ke-

limelerini “Müslüman” kelimesinin başına sıfat 

olarak getirerek aslında bir amacı gözetiyor. Ve 

bu amacını, titiz bir şekilde siyasi projelerinde 

hayata geçiriyor. Peki, bu sıfatlar kullanılarak ne 

murad ediliyor? Kısaca ifade etmek gerekirse 

murad edilen şey, Batı’nın çıkar temeline daya-

lı oluşturduğu siyasal sistemi; İslam dünyasına 

benimsetme gayretinden başka bir şey değildir. 

Bu gayretlerinden dolayı hem akademik hem de 

siyasi düzlemde “kadın-erkek eşitliği”, “demok-

rasi”, “hoşgörü”, “ılımlı Müslümanlık” kavramlarını 

ağızlarından düşürmüyorlar. Çünkü biliyorlar ki; 

İslam toplumunun temel dinamiklerini değiştir-

mek bu kavramların ihtiva ettiği pratiklerin be-

nimsenmesiyle gerçekleşebilir.

Bizler için  tehlike, kâfirlerin bizim üzerimiz-

de çeşitli plan-projeler yapması değildir. Bu za-

ten Allah’ın (c.c.) bir kanunudur. Özellikle yaşa-

dığımız bu dönemde bizi asıl tehdit eden şey, 

Batı’nın parlak ambalajlar içinde sunduğu bu 

kavramlara açık hale gelmemizdir. Batı’nın bizi 

takdim ettiği kelimelerle artık biz kendimizi ta-

nımlamaya başlamışsak bu bizim üzerimizde 

gerçekleştirilmeye çalışılan projelerin aksama-

dan hayata geçtiğini gösteren bir işarettir. Artık 

mücadelemiz “demokrasi mücadelesi” olduysa, 

artık birbirimizi “ılımlı” veya “radikal” diye takdim 

ediyorsak başımızı iki elimizin arasına alıp biraz 

olsun düşünmemiz gerekir.

Batı’nın İslam Dünyasında 
Ilımlı Ağlar İnşa Etmek İçin 
Yol Haritası -1-

Ahmet Cihad ŞENDUR

Metni İngilizce Aslından Türkçe’ye Tercüme  Edenler: Abdullah Said ÖZCAN / Ahmet Cihad Şen-

dur / Bünyamin DİNÇ / Talha SEZGİN
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Müslümanlar arasında görüş farkı vardır; fa-

kat görüşlerde mahiyet farkı yoktur. Oluşturulan 

bu kavramlar her ne kadar görüş ayrılığı olarak 

takdim edilse de aslında mahiyet farkı oluştu-

rulmaya çalışılmaktadır. Batı, kendisiyle iş tuta-

cak münafık zihniyetler peşindedir. Bu zihniyete 

sahip insanlar münafık olabileceği gibi; kendi 

müntesibi oldukları dinden bi-haber olan Müs-

lümanlar da olabilirler. Aksi halde bir kâfirlerin, 

ayet-i kerime de de belirtildiği gibi; herhangi bir 

Müslümandan razı olması beklenemez:

“Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahudiler ve 

ne de Hıristiyanlar asla senden razı olmazlar. De 

ki: “Allah’ın yolu asıl doğru yoldur.” Sana gelen 

ilimden sonra, eğer onların arzu ve keyiflerine 

uyacak olursan, bilmiş ol ki, Allah’tan sana ne bir 

dost, ne bir yardımcı vardır.”1 

Fâsık Müslüman, günahkâr Müslüman vardır; 

ancak seküler Müslüman, liberal Müslüman yok-

tur. Bu kelimeler eğer dilimize yerleşirse, var olan 

problemi yanlış bir bakış açısıyla değerlendirdi-

ğimizden dolayı muhtemel çözümlerin önünü 

de tıkamış oluruz. Ve bu yetmezmiş gibi seküler 

veya liberal Müslümanlık diye bir kategoriyi de 

farkında olmadan meşrulaştırıp, normalleştirmiş 

oluruz.

Çevirisini paylaştığımız bu rapor, Ange-

la Rabasa ve ekibinin Rand Corporation adlı 

ABD’li meşhur thinktank kurumunun bün-

yesinde hazırladığı “Building Moderate Mus-

lim Networks (Ilımlı Müslüman Ağları İnşa 

Etmek)” raporunun beşinci bölümüdür. Bu 

rapor, benzerlerinden farklı olarak tüm İslam 

coğrafyasında gerçekleştirilmek istenen daha 

kapsamlı bir proje için hazırlanmıştır. Bu rapo-

ru hazırlayanlar gayr-i müslim kişilerdir. Müs-

lümanlar hakkındaki düşünceleri tarafımızca 

olduğu gibi tercüme edilmiştir.  

İslam Dünyasında Ilımlı Ağlar İnşa Etmek İçin 

Yol Haritası (The Road Map For Building Mode-

rate Muslim Networks)

Amerika’nın ılımlı Müslümanlar arasında ağ 

kurma çabalarının kritik olan yönü ana partner-

leri ve muhatapları tespit etmektir. Böyle bir tes-

pit, Amerika’nın kendi kamu politikalarını ve ile-

tişim politikalarını şekillendirmesinde de kritik bir 

öneme sahiptir. Potansiyel müttefikleri düşman-

lardan ayırmanın zorlukları, ılımlı Müslümanları 

desteklemeye çalışan Batılı hükümetler ve orga-

nizasyonlar açısından büyük bir problem oluş-

turuyor. Rand Corporation’ın yaptığı çalışmalar 

arasında Cheryl Benard’nın “Civil Democratic 

Islam” raporu ve Angel Rabasa’nın “The Mus-

lim World After 9/11” raporu İslam dünyasındaki 

ideolojik eğilimleri tespit etmek için bir çerçeve 

oluşturmaya başladı. Bu eğilimleri tespit etmek 

Amerika’nın ve onun müttefiklerinin en verimli 

bir şekilde demokrasiyi ve istikrarı teşvik etmesi 

ve bunun yanında aşırı-şiddet örgütlerinin top-

lumsal etkileriyle savaşabilmesi için önemlidir.

Tüm dünyada Müslümanlar ciddi anlamda 

birbirlerinden farklılaşıyorlar. Bu farklılıklar, sade-

ce dini görüşlerdeki farklılıkları değil, bunun ya-

nında politik ve sosyal yönelimlerdeki farklılıkları 

da kapsıyor. Bizim temel farklılıklar olarak gördü-

ğümüz konular şunlardır: “İktidar” kavramı, şeri-

atın önceliği ve bunun karşısında diğer hukuksal 

bilgi kaynaklarının önceliği, insan hakları üzerin-

deki görüşler (özellikle kadın hakları ve azınlık 

hakları), politik veya dini gündemleri ileriye taşı-

Tercüme

Batı, kendisiyle iş tutacak 
münafık zihniyetler peşin-
dedir. Bu zihniyete sahip 
insanlar münafık olabile-
ceği gibi; kendi müntesibi 
oldukları dinden bi-haber 
olan Müslümanlar da olabi-
lirler. 
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mak için şiddeti destekleme, meşrulaştırma veya 

tolere etme mevzusu üzerindeki görüşler. Bu te-

mel ayrılık noktalarında İslam dünyası içerisin-

deki kişilerin veya grupların almış oldukları tavır-

lar, demokrasi ve çoğulculuğa bağlılık açısından 

yapılan sınıflandırmalarda daha doğru sonuçlara 

ulaşmaya imkân tanıyor. 

Ilımlı Müslümanların Özellikleri

Bu çalışmanın amacı doğrultusunda; ılımlı 

Müslümanları, demokratik kültürün temel ölçü-

lerini benimseyen kişiler olarak tanımlıyoruz. Bu 

temel ölçüler, demokrasiye ve uluslararası arena-

da kabul edilen insan haklarına (cinsiyet eşitliği 

ve ibadet hakkı da dâhil) destek olmayı, farklılık-

lara saygı göstermeyi, hukukun tarafsız (bir dine 

ve mezhebe bağlı olmayan) kaynaklarını kabul 

etmeyi ve bunun yanında terörün ve diğer gayrı 

meşru şiddet çeşitlerinin karşısında olmayı içerir.

Demokrasi

Liberal Batılı gelenekte anlaşıldığı şekliyle; 

demokrasiye bağlılık, ılımlı Müslümanları belir-

lemede anahtar konudur. Bu gelenekte siyasal 

meşruluk, özgür ve demokratik seçimler yoluyla 

ifade edilen halkın iradesinden kaynaklanır. Bazı 

ılımlı Müslümanlar, Batı’daki demokratik değer-

lerin evrensel olduğu ve bu değerlerin belli bir 

kültürel ve dini bağlama şartlanmamış olduğu 

görüşündedir. Fakat diğer bazı ılımlı Müslüman-

lar, İslam dünyasında demokrasinin İslamî gele-

neğe ve metinlere dayanmak zorunda olduğu 

görüşündedir. Onlar, İslamî metinleri demokratik 

değerleri destekleyen bir bağlama yerleştirmek 

ve demokrasinin kutsal kitaptaki kaynaklarını 

bulmak istemektedirler. Kuran-ı Kerim’de emre-

dildiği gibi, Müslümanlar kolektif işlerini istişare 

(şûrâ) yoluyla halletmelidirler. Her iki durumda 

da önemli olan sonuçlardır. İster Batılı değerler-

den ister Kur’an-ı Kerim’den kaynaklanmış olsun, 

siyasal bir düşüncenin demokratik olarak düşü-

nülebilmesi için tartışmasız bir biçimde çoğul-

culuğu ve uluslararası arenada kabul edilen in-

san haklarını desteklemesi gerekmektedir.

Demokrasiyi desteklemek demek, İslam dev-

letinin kavramlarına karşı olmak anlamına gelir. 

Özellikle demokrasi ve İslam devleti arasındaki 

bu zıtlığa İran’daki siyasal iktidarın kendi kendini 

tayin eden bir din adamı eliti tarafından yöne-

tilmesi örnek gösterilebilir.  Ilımlı Müslümanlar 

hiç kimsenin Tanrı adına konuşamayacağı görü-

şündedirler. Bunun yerine toplumsal mutabakat 

(icmâ) vardır. İcmâ, toplumdaki bireylerin özgür-

ce fikrini beyan etmesi yoluyla meydana gelir 

ve her hangi bir konuda Tanrı’nın iradesinin ne 

olduğu icmâ ile anlaşılır. On iki İmam Şiî İslam 

anlayışında, imamın yokluğunda ilahî yaptırım 

eksik olarak görüldüğünden siyasal otoriteye 

karşı temkinli bir Şiî dinginciliğin/sakinciliğinin 

uzun bir geleneği vardır. Bu gelenek İran’da ve 

İran rejiminin nüfuzunun olduğu diğer yerlerde 

Humeyni’nin fikirleriyle altüst olmuştur; ancak, 

bu algı Irak’ta ve demokratik gelişme için potan-

siyel bir taban olma özelliğine sahip diğer başka 

yerlerde devam ediyor. 

Hukukun Tarafsız (nonsecterian) Kaynak-

ları Kabulü

Hukuk sistemleri Batı’daki sistemlere daya-

nan ülkelerdeki (Müslüman dünyadaki ülkelerin 

Tercüme

Amerika’nın ılımlı Müslü-
manlar arasında ağ kurma 
çabalarının kritik olan yönü 
ana partnerleri ve muha-
tapları tespit etmektir. Böy-
le bir tespit, Amerika’nın 
kendi kamu politikalarını 
ve iletişim politikalarını şe-
killendirmesinde de kritik 
bir öneme sahiptir. 
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çoğunluğu) ılımlı Müslümanlarla radikal İslamcı-

ların arasını ayıran çizgi şeriatın uygulanmasının 

gerekli olup olmamasıdır. Şeriatın muhafazakâr 

yorumcuları, demokrasi ve uluslararası geçerlili-

ği olan insan haklarıyla uyumlu değildir; çünkü 

Sudanlı liberal entelektüel Abdullah en-Naim’in 

işaret ettiği gibi erkekler ve kadınlar, inançlılar ve 

inançsızlar şeriata göre eşit haklara sahip değil-

lerdir. Dahası, İslam hukukundaki görüşlerin çe-

şitliliğinden dolayı, şeriat ilkelerinin hukuk olarak 

yürürlüğe konulması, iktidarda olanların, bazı 

görüşleri diğerlerine tercih ederek ve böylece 

inananların ve diğerlerinin seçme özgürlüğünü 

inkâr ederek kendi siyasî iradelerini uygulaması 

anlamına gelmektedir.

Kadın Haklarına Saygı ve Dini Azınlıklar

Ilımlı Müslümanlar feministlere karşı olumlu 

bir tavır içindedirler ve bunun yanında dini ço-

ğulculuğa ve inançlar arası diyaloğa açıktırlar. 

Örneğin, ılımlı Müslümanlar, bugünün dünya-

sında etkili olan koşulların, Hz. Muhammed’in 

(s.a.v.) yaşadığı dönemdeki koşullardan farklı ol-

duğu gerekçesiyle, kadının ailede ve toplumdaki 

konumuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’de ve Sünnet-i 

Seniyye’de yer alan ayrımcı emirlerin (mesela 

kızın mirasının erkeğinkinin yarısı olması), yeni-

den yorumlanması gerektiğini söylerler. Ilımlılar 

kadınların eğitime ve sağlık hizmetlerine ulaşma 

ve siyasi makamlara gelme hakkı da dâhil siyasal 

sürece tam katılım hakkını da savunur. Benzer 

şekilde ılımlılar, gayr-i müslimlerin Müslüman-

larla eşit vatandaşlık statüsüne sahip olmasını ve 

onların hukukî haklarını savunurlar.

Terör ve Gayrimeşru Şiddete Muhalefet

Ilımlı Müslümanlar, diğer dini geleneklerin 

taraftarları gibi, adil bir savaş tasavvuruna sa-

hiptir. The Federación Española de Entidades 

Religiosas Islámicas (FEERI), [İspanya İslam Dini 

Tercüme
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Unsurları Federasyonu’nun] başkanı Mansur 

Escudero’e göre İslam’ın şiddet tasarlamadığını 

söylemek yanlış olacaktır. İslam için önemli olan 

şiddet kullanımını düzenleyen ahlakî ilkeleri be-

lirlemektir; ne tür şiddet meşrudur ve hangileri 

meşru değildir? Şiddetin nasıl ve ne şekilde uy-

gulamaya koyulacağı onun yasallığını belirleyen 

en önemli ölçüttür. Sivillere karşı şiddet ve intihar 

eylemleri, yani terörizm, meşru değildir. Savun-

ma amaçlı şiddet kullanmak ancak saldırganla-

ra karşı Müslümanları korumak için meşrudur. 

Meşru şiddet, ihtiyaç ölçüsünde minimum kuv-

vet kullanmak, savaşmayanların hayatlarına say-

gı göstermek ve pusu ve suikastlardan kaçınmak 

gibi normatif sınırlara saygılı olmalıdır.

Demokratikleşmek İçin Gerekli Olan Kri-

terleri Uygulama

Yukarıda ortaya koyulan ifadelerden şöyle 

bir sonuç çıkartılabilir; şu an Mısır’daki Müslü-

man Kardeşler örneğinde olduğu gibi, hükümet 

kurmanın aracı olarak seçimlerin taraftarı olmak, 

bir grubun kendisini demokratik ilan etmesi için 

yeterli değildir. Bunun yanında ifade, örgütlen-

me ve dini özgürlüklere (dindar olmama özgür-

lüğü de buna dâhildir) saygı da önemlidir.  Biz 

bu kriterleri, The Muslim World After 9/11 isimli 

raporumuzda “demokratik politik sürecin altya-

pısı” olarak isimlendirdik. Bu nedenle, bir grubun 

ya da hareketin bu ılımlılık özelliklerini karşılayıp 

karşılamadığını belirlemek için onun dünya gö-

rüşünün tamamlanmış bir resmi gereklidir. Bu 

resim şu sorulara verilen cevaplardan ortaya çı-

kabilir:

• Bu grup (veya birey) şiddeti destekliyor mu 

ya da görmezden geliyor mu? Eğer şimdi şid-

dete destek vermiyor ve göz yummuyorsa da, 

geçmişte olanları destekleyip görmezden geldi 

mi?

• Demokrasiyi destekliyor mu? Eğer destekli-

yorsa, demokrasiyi geniş anlamda insan hakları 

açısından ele alıp tanımlayabilir mi?

• Uluslararası alanda tanımlanan insan hakla-

rını destekliyor mu?

• Herhangi bir istisna yapıyor mu (mesela din 

özgürlüğüyle alakalı)? 

• Din değiştirmenin bir kişisel hak olduğunu 

düşünüyor mu?

• Devletin, şeriatın önerdiği ceza hukuku hü-

kümlerini uygulaması gerektiğine inanıyor mu?

• Devletin, şeriatın önerdiği medenî hukuk 

hükümlerini uygulaması gerektiğine inanıyor 

mu? Ya da medenî hukuk konularında seküler 

bir hukuk sistemi altında hüküm verilmesini ter-

cih edenler için şer’î olmayan seçenekler olması 

gerektiğine inanıyor mu?

• Dini azınlık mensuplarının, Müslümanlar 

gibi aynı haklara sahip olması gerektiğine inanı-

yor mu?

• Dini bir azınlık mensubunun, Müslüman 

nüfusun çoğunlukta olduğu bir ülkede yüksek 

Tercüme

Ilımlı Müslümanlar hiç kim-
senin Tanrı adına konuşa-
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her hangi bir konuda Tan-
rı’nın iradesinin ne olduğu 
icmâ ile anlaşılır. 
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bir siyasî makamda görev alabileceğini düşünü-

yor mu?

• Dini azınlıkların, Müslüman nüfusun çoğun-

lukta olduğu ülkelerde kendi inançlarını yerine 

getirmek için kurumlar (kiliseler ve sinagoglar) 

kurma ve çalıştırma haklarının olduğunu düşü-

nüyor mu?

• Tarafsız (bir dine ve mezhebe bağlı olma-

yan) hukukî ilkelere dayanan bir hukuk sistemini 

kabul eder mi?

Aynı zamanda, ideolojinin ötesinde bu grup-

ların diğer politik aktörlerle ilişkilerini ve bu iliş-

kilerin etki ve sonuçlarını sorgulamamız gerekli-

dir. Mesela onlar politik arenada radikallerle aynı 

cephede yer alıyorlar mı? Onlar finanse ediliyor-

lar mı veya radikal kurumları destekliyorlar mı?

Potansiyel Partnerler

Aşırı İslamcılıkla mücadele edebilmek için 

Amerika’nın ve Batı’nın İslam dünyası içerisinde 

işbirliği yapabileceği üç ana ideolojik eğilim var: 

Sekülerler, liberal Müslümanlar, ılımlı geleneksel-

ciler (Sûfileri de ihtiva ediyor).

Not: Yazı önümüzdeki sayıda devam ede-

cektir.

Dipnotlar
1. Bakara Sûresi; 2/120.

Müslüman Kardeşler örne-
ğinde olduğu gibi, hükü-
met kurmanın aracı olarak 
seçimlerin taraftarı olmak, 
bir grubun kendisini de-
mokratik ilan etmesi için 
yeterli değildir. Bunun ya-
nında ifade, örgütlenme ve 
dini özgürlüklere (dindar 
olmama özgürlüğü de buna 
dâhildir) saygı da önemli-
dir.

Tercüme
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Seyahatnâme

Bir mübarek yolculuk nasip oldu, hamd ol-

sun. Belki de “hayatımda bir kez daha ne zaman 

görebilirim?” veya “acaba Rabbim görmeyi nasip 

eder mi?” dediğim topraklarda, Afganistan’da-

yım… 

Yıllardır mücadele veren bu toprakların in-

sanları, neden bir türlü teslim olmadılar, anlamak 

gerçekten çok güçtü. Ta ki o muazzam coğraf-

yayı görene kadar… Ülkenin her yeri dağlar ile 

çevrili. Yeşil dağlar, kahverengi dağlar, mor dağ-

lar, beyaz dağlar… Buraya girenler, bu dağların 

insanlarına neden yenildiler? Sebep şu idi; her 

biri bir dağ gibi olan insanların karşısında, beton 

duvarların insanları duramazdı. Kimler kaybet-

medi ki Afganistan’da? Sovyet Rusya, Çin, İngil-

tere, Amerika, Avrupa…     

       

“Allah (c.c.) helak olmak isteyen kavmi Afga-

nistan’a yolluyor” sözü hakikat idi. 

Dağların insanının karşısında, dünya jargonu 

ile “Süper Güçler” bir bir mağlup oldular…  

     

 

İşte bu ülkenin son kırk yıllık süreci böyle idi. 

Ve halen bu bir mücadele devam ediyor… 

Afgan halkı sert tabiatlı ve mücadele ruhu 

çok diri olan insanlar… Özgür dağların özgür in-

sanları bunlar… 

Dine bağlılık oranı %95’larda seyreden ülkede, 

batının kendi zihniyetine göre “özgürlükçü birey-

ler” yani dinden sıyrılmış bir topluluk oluşturma 

çabaları asla tutmamış… Sokaklar Afgan kültü-

rünün bir parçası olan ve “burka” adı verilen bir 

kıyafetle tesettüre bürünmüş hanımlar ile dolu… 

Her yerde özgürler. Alış-verişlerinde, gezmele-

rinde, toplu taşımalarda, sosyal aktivitelerde… 

Her yerde özgürce dolaşıyorlar… 

Almanlar, İngilizler, Fransızlar ülkede adeta 

maneviyata saldırırken; NATO, BM, Amerika da 

binlerce cana kastediyor… Fransızların kurduğu 

Dağlar ve Yetimler 
Ülkesi:
Afganistan

Tekin ATİK

Dine bağlılık oranı %95’lar-
da seyreden ülkede, batı-
nın kendi zihniyetine göre 
“özgürlükçü bireyler” yani 
dinden sıyrılmış bir toplu-
luk oluşturma çabaları asla 
tutmamış…



Haziran 2016 61

ve Afganlı hanımlara karşılığında paralar vererek: 

“Açılın ve bizim askerlerimizin koynuna girin” 

diye yönlendirmeye çalıştığı bir proje yürüyor… 

Ne yazık ki mücadelenin insanlarını toplar ile 

mermiler ile ezemedikleri, cephede galip gele-

medikleri için bu mücadeleyi halkın ahlakını bo-

zarak kazanmayı hedefliyor… Ama Afgan halkı, 

başkent Kabil, Mezar-ı Şerif, Herat gibi şehirlerin 

dışında bu oyuna gelmedi…  

Bu şehirlerde ise neden kaybetmeye başla-

dıklarına yönelik bazı gözlemlerimiz oldu; Afga-

nistan etnik açıdan çok zengin bir ülke. Afganis-

tan’ın yerel halkı Peştun’lar. Neredeyse %50’ye 

yakın nüfusa sahipler ve özellikle güneydeler. 

Saydığım şehirlerde ise etnik olarak karışık bir 

nüfus ağırlığı var. Ülkenin en büyük şehri ve baş-

kenti olan Kabil, 6 milyon nüfusa sahip ve içeri-

sinde Özbekler, Tatarlar, Farisiler (İranlılar), diğer 

nüfusa oranla az olan Peştunlar ve diğer etnik 

kökenler karışık bir şekilde yaşamakta… Ülkede 

savaş döneminden geriye kalan, kabilecilik algı-

sı, birliğe en büyük engel… Bu da maalesef, ülke 

içerisinde bazı yapıların, aslında düşmanı olan iş-

galciler ile iş tutup karşı ırkı yok etmeye çalışması 

ve bu çalışmanın neticesinde ortaya çıkan ze-

minden faydalanan ahlak hırsızlarının en büyük 

malzemesi olmuş. 

Hep beraber düşmana karşı koyup mağlup 

eden bu halk, Osmanlı’nın yıkılmasında en bü-

yük etkenlerden biri olan, farklı ırkların bir arada 

yaşamaya tahammül edememesi hastalığı ile 

karşı karşıya kalmışlar… Öyle ki, özellikle batıda 

Peştunlara karşı iftira düzeyinde haddi hesabı 

olmayan söylemler ile karşılaşabiliyorsunuz. Ve 

Peştun halkının da İslam şeriatını uygularken 

yapmış olduğu aşırılıkları kabullenmeyen diğer 

ırkları yanlarına yanaştırmadıklarına da şahidlik 

ediyorsunuz. 

İşte hâlet-i ruhiyesi böyle olan bir toplum 

mücadele anında bir; fakat mücadele bitince 

birbirine düşmeye meyilli bir toplumdur. Böyle 

bir toplumla ancak gizliden gizliye, onları birini 

birine kırdırarak savaşabilirsiniz… 

Böyle bir yerdi Afganistan, topraklarına ayak 

bastığımızda gözlemlediklerimiz bunlardı… Ama 

yine de umut ışığı kalbimizde bir güneş gibi 

Seyahatnâme
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doğmaya devam etti. Sadece bu ülkenin in-

sanları değildi buraya âşık olanlar… Buranın aşkı 

başkaydı, burası bir ateş misali; yandıkça etrafına 

dünyanın her tarafından gelen kelebekleri çeken 

bir ülke idi… Bizim civanlarımız da gelmişti bu 

topraklara… En değerlilerimiz, her gün radyolar-

da duydukları, “bugün Hindikuş’ta, kâfir moskofa 

karşı büyük bir zafer kazanıldı” sözleri ile kalple-

rindeki ateşi büyüten yiğitlerimiz vardı burada…

“Baktığın dağların bile düşüncesi ağlatır beni” 

demiş Cahit Zarifoğlu… 

Ve gittiler bir bir… 

Afganistan o yıllarda Müslümanlar için böyle 

bir duyguydu… Savaş bitti, sözüne sadık olanlar 

Rablerine kavuştular, bize ise dağlar ve yetim-

ler ülkesi olan bir Afganistan bıraktılar… Rabbim 

hepsine rahmetiyle muamele buyursun…

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın araştırmalarına 

göre bu ülkede yaklaşık olarak bir milyon yetim 

çocuk var… Bu sadece bir ülke yetimleri sayısı. 

Peki, sizce dünyadaki yetim sayısı nedir? UNİ-

CEF’in rakamlarına göre, yaşadığımız dünyada 

tam olarak dört yüz milyon yetim var. Ve her yıl 

bir milyon civarı yetim bu sayıya ekleniyor…1 

Evet, hal böyleyken söyleyecek pek söz bu-

lamıyorsunuz… Maalesef bizler, hizip kavgaları 

yaşarken, ırk üstünlüklerini tartışırken, tabelaları-

mızı büyütmeye çalışırken, gözden kaçırdığımız 

en önemli şey olan yetimlerimizdi. Evet, yetim-

lerimiz dedik ama yetim bir ümmet olarak, yetim 

bir Peygamberimiz (s.a.v.) olduğu halde, yetimin 

hakkını yiyen ile hesabı bizzat Rabbimiz görece-

ğini söylediği halde biz yetimlerimizi unuttuk… 

Ve şimdi bizim sahip çıkmadığımız bu kardeşle-

rimiz, dünyada her türlü kötülük tacirlerinin ve 

misyonerlerin elinde… SAVE THE CHİLDREN Ku-

rumu yaklaşık olarak yüz milyon yetime destek 

veren bir kuruluş… Müslümanların ise yetimlere 

destek çıkmaya çalışan kurumları, toplasanız bir 

milyon yetime bile destek çıkamıyorlar… Peki, 

biz neden böyle olduk sorusunu sormazdan ev-

vel şu an, tam da şu an ne ile meşgulüz sorusu-

nu herkes kendine sormalı… Biz kendimizi ne ile 

meşgul ettik de yetimlerimizden uzaklaştık? Bu 

soruyu ciddi olarak gündemimize almalı, belki 

içinde bulunduğumuz topluluk olarak, topyekûn 

kalkıp yetim kardeşlerimizin başlarını okşamalı-

yız… “Yetimi barındıran ahirette benim ile iki par-

mağını birleştirerek böyledir”2 diyen Peygambe-

rin (s.a.v.) ümmeti olarak, ahiretimizi kurtarmanın 

yolunun yetimleri de gözetmekten geçtiğini 

bize hatırlatacak kurumlar oluşturmalıyız… 

Bu cümlenin devamında ve konu Afganistan 

iken, bizim civanmertlerimizi kendisine çeken 

Afganistan, bu sefer Bahattin Ağabeyimizi ve Fa-

ruk Hocamızı bizden almıştı… Amaç ve gayeleri 

yetimlerdi… Onlar hakikati anlayan öncülerimiz-

den olmuşlardı… Yetimler için gittikleri Afganis-

tan’da elim bir kaza sonucu ruhlarını Rahman’a 

teslim ettiler… Onlar ile beraber aynı kazada ve-

fat eden iki Afgan daha vardı. Aynuddin Yoldaş 

ve Ahmed İkbal Yoldaş… Yetimler için yola çıktı-

lar, kendileri de geride yetimler bırakarak (inşal-

lah) şehid oldular…

Evet, Afganistan bizim, bu ülke bizim, bu in-

sanlar bizim, bu dağlar bizim, bu yetimler bizim, 

bizler de yetimiz, yetim bir ümmetiz… “Yangın-

lardan ufukları kararmış, kurumuş toprakların 

külleriyiz… Dağlara, bayırlara ovalara, baharları 

bizler getireceğiz…” Düsturumuz budur. Öyle ise 

yürüyelim, unutmayalım ki yarınlar bizim…

Dipnotlar
1. İHH - 2015 Araştırmaları.

2. Ahmed bin Hanbel, 5, 250; İbn-i Mâce, Edeb, 6.

Seyahatnâme
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Aile

Kardeşlerimizden birinin çocuğu dünyaya 

geldiğinde çocuğumuza hayırlı bir ömür, kar-

deşimize göz aydınlığı dileriz. Hep böyle güzel 

dileklerle karşılarız yeni bireylerimizi. Peki, hayırlı 

bir ömür nasıl olur? Ve gerçekten çocuk bir göz 

aydınlığı mıdır?

Takvası, ihlası ve ilmi konusunda kaynakların 

ittifak halinde olduğu İmran, Fakuz kızı Hanne ile 

evlenmiş, bu evliliğinden uzun yıllar çocukları 

olmamıştır. Hanne yaşlanmış, adetten kesilmiş 

az da olan ümitleri tükenmiştir. Hanne bir gün 

ağaç altında dinlenirken bir kuşun yavrusunun 

gagasıyla beslediğine şahit olunca, içindeki yan-

gın büyür, annelik duyguları kabarır ve samimi 

bir şekilde Rabbine çocuk için yalvarır.

Samimi isteği Rabbi katında karşılık bulur. 

Hanne geçmiş yaşına rağmen hamile kaldığına 

duasının işiten ve bilen Rabbince kabul gördü-

ğüne şahid olunca bu kez teşekkür etme sırası-

nın kendisine geldiğine inanarak, onca yıl sonra 

olağanüstü bir lütufla elde ettiği tek ciğer paresi-

ni Rabbine adar. 

“Rabbim karnımdakini tümüyle hür biri olarak 

yalnızca sana adadım, benden kabul buyur” der. 

Bütün bunlar olurken kocası İmran hayatta-

dır ve imamlık görevi yürütmektedir. Karısı Han-

ne kendisine, karnındaki yavrusunu Allah’a (c.c.) 

adadığını haber verince, İmran’ın beti benzi at-

mış bir halde Hanne’ye şöyle çıkışır. 

“Sen ne yaptığının farkında mısın? Karnında-

ki çocuğun cinsiyetini biliyor musun? Kız olursa 

nasıl çıkarız bu işin içinden?” İmran kendince te-

laşında haklıdır. Çünkü o güne kadar Allah’ın (c.c.) 

evine adananlar hep erkek olduğundan kadının 

adanması söz konusu değildir. İmran’ın üzüntü-

süne yaşlılığı da eklenince; keder ve yaşlılıkla ve-

fat eder. Hanne; hamile ve dul, daha doğmamış 

yavrusu yetim kalır. 

Bu şartlar altında Hanne doğumunu yapar. 

Evet, kocası kaygısında haklı çıkmıştır. Çocuk er-

kek değildir kızdır. Bu durum Hanne’de de kaygı 

ile karışık bir üzüntüye yol açar. Ama Hanne sö-

zünden dönmez ve adağını, adadığı kapıya tes-

lim eder. 

“Hani, İmran’ın karısı, ‘Rabbim! Karnımdaki 

çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. 

Hayırlı Bir Ömür
ve Göz Aydınlığı

Murat BAŞIBÜYÜK

“Hani, İmran’ın karısı, ‘Rab-
bim! Karnımdaki çocuğu 
sırf sana hizmet etmek üze-
re adadım. Benden kabul 
et. Şüphesiz sen hakkıyla 
işitensin, hakkıyla bilensin’ 
demişti.”
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Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işiten-

sin, hakkıyla bilensin’ demişti.”1 

Onu doğurunca, “Rabbim!” dedi, “Onu kız 

doğurdum.” -Oysa Allah, onun ne doğurdu-

ğunu daha iyi bilir- “Erkek, kız gibi değildir. 

Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu 

kovulmuş şeytandan senin korumana bırakı-

yorum.”2

“Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde 

kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiş-

tirdi…”3

Hani melekler şöyle demişti: “Ey Meryem! 

Allah, seni kendi tarafından bir kelime ile 

müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. 

Dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah’a çok 

yakın olanlardandır.”4

Adayan Hanne, adanan Meryem (r.anhâ), 

müjdelenen İsa (a.s.). Hayırlı bir ömür, ihlaslı bir 

inanış ve müjdelerle dolu bir nesil. 

“Orada Zekeriyya Rabbine dua etti: ‘Rab-

bim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. 

Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin’ dedi.”5

“Zekeriyya mabedde namaz kılarken me-

lekler ona, ‘Allah sana, kendisinden gelen bir 

kelimeyi (İsa’yı) doğrulayıcı, efendi, nefsine 

hâkim ve salihlerden bir peygamber olarak 

Yahya’yı müjdeler’ diye seslendiler.”6

“Zekeriyya, ‘Ey Rabbim! Bana ihtiyarlık ge-

lip çatmış iken ve karım da kısır iken benim 

nasıl çocuğum olabilir?’ dedi. Allah, ‘Öyledir, 

ama Allah dilediğini yapar’ dedi.”7

Zekeriyya (a.s.), Meryem’i (r.anhâ) her ziyaret 

edişinde Rabbinin onu nimetlendirdiğini görme-

siyle yaptığı dua ona, Rabbinin ismini dahi kendi 

koyduğu “Yahya” ile müjdelenmesine sebep ol-

muştu. 

Azer geçmişini putçuluk yaparak temin eden 

ve putlara büyük hürmet duyan bir insandı. Aynı 

zamanda Nemrud’un da önem verdiği adam-

lardan biri olduğu söylenir. Azer bir çocuğu ola-

cağının anlaşılmasından sonra, bir mesaj alıp 

almadığı bilinmese de bu müjdenin imtihanı ol-

duğunu bilmiyordu kuşkusuz. Zira nasıl âlim biri 

için zalim bir evlat imtihansa, zalim ve inanma-

yan bir kişi için de onun inancının yanlış olduğu-

nu söyleyen evlat imtihandır. 

Aile
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Kitap’ta İbrahim’i de an. Gerçekten o, son 

derece dürüst bir kimse, bir peygamber idi. 

Hani babasına şöyle demişti: “Babacığım! 

İşitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası ol-

mayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım! 

Doğrusu, sana gelmeyen bir ilim bana geldi. 

Bana uy ki seni doğru yola ileteyim. Babacı-

ğım! Şeytana tapma! Çünkü şeytan Rahman’a 

isyankâr olmuştur. Babacığım! Doğrusu ben, 

sana, çok esirgeyici Rahman tarafından bir 

azabın dokunmasından, böylece şeytana bir 

dost olmandan korkuyorum.” Babası, “Ey İb-

rahim! Sen benim ilahlarımdan yüz mü çevi-

riyorsun? Eğer vazgeçmezsen, mutlaka seni 

taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş!” 

dedi. İbrahim, şöyle dedi: “Esen kal! Senin için 

Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz O, beni 

nimetleriyle kuşatmıştır. Sizi ve Allah’tan baş-

ka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabbime ibadet 

ediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mut-

suz olmayacağımı umuyorum.”8

Hz. İbrahim’in (a.s.) tebliği babasına hiçbir fay-

da sağlamadı ama o sorumlu bir oğul, davetçi bir 

Müslüman ve Allah’ın (c.c.) peygamberi olarak 

babasının iyiliği ve hidayeti için Rabbine yalvar-

maya ve aynı zamanda babasına ve babası gibi 

düşünenlere anlatmaya çalıştı.

“Nihayet emrimiz gelip, tandır kaynamaya 

başlayınca (sular coşup taşınca) Nuh’a dedik 

ki: ‘Her cins canlıdan (erkekli dişili) birer çift, 

bir de kendileri hakkında daha önce hüküm 

verilmiş olanlar dışındaki ailen ile iman eden-

leri ona yükle.’ Ama onunla beraber sadece 

pek az kimse iman etmişti.”9

“Biz de göğün kapılarını dökülürcesine ya-

ğan bir yağmurla açtık. Yeryüzünü pınar pınar 

fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için 

birleşti.”10

Böylece Rabbimizin gönderdiği peygamberi 

kabul etmeyen, davetine karşı mücadele eden 

bütün müstekbirler ve onları lider edinmiş be-

yinsiz tabîler suda boğularak helak edildiler. Ama 

helak edilenlerin arasında Hz. Nuh’un (a.s.) oğlu 

da vardı.

“Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında onları 

götürüyordu. Nuh, ayrı bir yere çekilmiş olan 

oğluna, ‘Yavrucuğum, bizimle beraber sen de 

bin, inkârcılarla birlikte olma’ diye seslendi. O, 

‘Ben, kendimi sudan koruyacak bir dağa sığı-

nacağım’ dedi. Nuh, ‘Bugün Allah’ın rahmet 

ettikleri hariç, O’nun azabından korunacak 

hiç kimse yoktur’ dedi. Derken aralarına dalga 

giriverdi de oğlu boğulanlardan oldu.11

Hz. Nuh (a.s.) gözlerinin önünde boğulan oğ-

lunun acısı üzerine Allah’ın (c.c.) vaadini hatırladı 

ve Rabbine dua etti.

“Nuh, Rabbine seslenip şöyle dedi: ‘Rab-

bim! Şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin 

va’din elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin 

en iyi hükmedenisin.’ Allah, ‘Ey Nuh! O, asla 

senin ailenden değildir. Onun yaptığı, iyi ol-

mayan bir iştir. O hâlde, hakkında hiçbir bilgin 

olmayan şeyi benden isteme. Ben, sana cahil-

lerden olmamanı öğütlerim’ dedi. Nuh, ‘Rab-

bim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim 

olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer 

Aile

Azer geçmişini putçuluk ya-
parak temin eden ve put-
lara büyük hürmet duyan 
bir insandı. Aynı zamanda 
Nemrud’un da önem verdi-
ği adamlardan biri olduğu 
söylenir. Azer bir çocuğu 
olacağının anlaşılmasından 
sonra, bir mesaj alıp alma-
dığı bilinmese de bu müj-
denin imtihanı olduğunu 
bilmiyordu kuşkusuz.
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beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz 

ziyana uğrayanlardan olurum’ dedi.”12

Hz. Nuh’un (a.s.) acısı çok büyüktü. Böyle bir 

tablo kişinin kanını dondurmaya yeter. Bir baba 

için ciğer paresinin Allah’a (c.c.) başkaldırması 

sonucunda gözlerinin önünde helak olması ve 

ehlinden dahi sayılmamış olması.

Hz. İbrahim (a.s.) bir evlat sahibi olmayı çok 

istiyordu. Ve devamlı dua ederek: “Rabbim, bana 

salihlerden bir evlat ver.” diye niyazda bulunu-

yordu. Evlat sahibi olmayı en az kocası kadar 

isteyen Sare (r.anhâ), bunun kendisinin kısırlığın-

dan kaynaklandığını düşünerek kocası Hz. İbra-

him’a (a.s.) Mısır Kral’ının hediye ettiği hizmetçisi 

Hacer (r.anhâ) ile evlenmesini teklif etti ve ondan 

bir çocuk sahibi olabileceğini umduğunu söy-

ledi. Sare’nin (r.anhâ) teklifini uygun bulan Hz. 

İbrahim (a.s.) Hacer (r.anhâ) ile evlendi. Sare’nin 

(r.anhâ)  tahmini doğru çıktı. Bir süre sonra hami-

le kalan Hacer (r.anhâ) Hz.İsmail (a.s.) doğurdu. 

Rivayete göre bu sırada Hz. İbrahim’in (a.s.) 

yaşı seksen altıydı. Hz. İsmail (a.s.) babasıyla be-

raber koşabildiği, ihtiyaçlarını giderebildiği, ba-

basına yardımcı olabildiği ve büyüyüp serpilmiş 

yaşa geldiğinde (Tahmini 7-13); Hz. İbrahim (a.s.)  

oğluna karşısına alıp bir rüya gördüğünü ve rü-

yasında onu kurban ettiğini söyledi.  Hz. İsmail 

(a.s.) daha küçük olmasına rağmen peygamber-

lerin rüyalarının ilahî vahiy ve bunun Allah’tan 

(c.c.) gelen bir emir olduğunu biliyordu. 

“Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir 

çocuk bağışla.” Biz de ona uysal bir oğul müj-

deledik. Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürü-

yecek yaşa gelince İbrahim ona, “Yavrum, ben 

rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün 

bakalım, ne dersin?” dedi. O da, “Babacığım, 

emrolunduğun şeyi yap. İnşaallah beni sabre-

denlerden bulacaksın” dedi. Nihayet her ikisi 

de (Allah’ın emrine) boyun eğip, İbrahim de 

onu (boğazlamak için) yüz üstü yere yatırınca 

ona, şöyle seslendik: “Ey İbrahim! Gördüğün 

rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz 

biz iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız. 

Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır.” Biz, (İbra-

him’e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsma-

il’i) kurtardık.13

Hz. İbrahim (a.s.), Allah’tan (c.c.) aldığı emre 

boyun eğdi ve kalbinde hiçbir tereddüt duyma-

dan bu emre itaat etti. Aynı teslimiyeti oğlu Hz. 

İsmail (a.s.) de gösterdi ve bunun üzerine bir ödül 

olarak Allah (c.c.) onlara bir kurbanlık gönderdi. 

“Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz bi-

rer deneme aracıdır. Allah katında ise büyük 

bir mükâfat vardır.”14

Hz İbrahim’in (a.s) uzun süren evlat hasreti 

Hz. İsmail’in (a.s.) doğumu ile giderilmiş oldu bir 

nebze. Hanımı Sare (r.anhâ) ise çocuğu olma-

masının acısını duyuyordu. Yıllar geçtikçe ümi-

dini kaybetti. Fakat hiç ummadığı bir anda Allah 

(c.c.)  elçilerini bir müjde ile gönderdi. 

“Andolsun, elçilerimiz (melekler), İbrahim’e 

müjde getirip ‘Selam sana!’ dediler. O, ‘Size 

de selam’ dedi ve kızartılmış bir buzağı getir-

mekte gecikmedi.  Ellerini yemeğe uzatma-

dıklarını görünce, onları yadırgadı ve onlar-

dan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki: 

‘Korkma, çünkü biz Lût kavmine gönderildik.’ 

İbrahim’in karısı ayakta idi. (Bu sözleri duyun-

ca) güldü. Ona da İshak’ı müjdeledik; İshak’ın 

arkasından da Yakûb’u.”15

Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yö-

nelip elini yüzüne vurdu. “Ben kısır bir kocaka-

rıyım (nasıl çocuğum olabilir?)” dedi. Onlar 

dediler ki: “Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz 

O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilen-

dir.”16

Hz. Sare (r.anhâ), yılların özlemi olan evlat 

isteğinin gerçekleştiğini duyduğunda ise bam-

Aile
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başka bir hale büründü. Yıllardır çocuk bekleyen 

ama doğurganlık özelliğini kaybetmiş birinin 

böyle bir haber duyacağında göstereceği tepkiyi 

gösterdi.

Hani Lokman, oğluna öğüt vererek şöyle 

demişti: “Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü 

ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.”17

(Lokman, öğütlerine şöyle devam etti:) 

“Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tane-

si ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut 

göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah 

onu çıkarır getirir. Çünkü Allah, en gizli şeyleri 

bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olan-

dır. Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği em-

ret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibet-

lere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak 

emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat 

asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde 

böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah, hiçbir ki-

birleneni, övüngeni sevmez.”18

Yukarıda da bahse aldığımız Lokman Sûre-

si’nde geçen kıssalarında da gördüğümüz üzere 

Lokman’ın (a.s.) evladına ne kadar hâkimane bir 

surette öğütler vermiş olduğunu görüyoruz. Hiç 

şüphesiz ki bu hadisenin Kur’an-ı Kerim aracılığı 

ile bizlere iletilmiş olmasında iki büyük hikmet 

vardır. Bunlardan ilki bu kıssayı kendimize örnek 

alıp ona göre davranmak, ikincisi ise evladımıza 

tıpkı Lokman (a.s.) gibi bir ebeveyn olup hayır-

lı bir ömrün nasıl olacağını kendi yaşantımızla 

göstermek.

Peygamberlerin hayatlarından hareketle Al-

lah (c.c.) müminlere önemli dersler vermekte-

dir. Müslüman olmayanın değil babasının âlim 

olması; peygamber bile olsa bir değeri yoktur 

Allah (c.c.) yanında; olamaz da. Herkes yaptığı 

amellerin karşılığını alacaktır. Bizler ancak aile-

mizden olanların hidayeti için dua ederiz. Çünkü 

bizler müminiz ve kan bağı ile değil iman zinciri 

ile birbirimize bağlıyız. 

Dipnotlar
1. Âl-î İmrân Sûresi; 3/35.

2. Âl-î İmrân Sûresi; 3/36.

3. Âl-î İmrân Sûresi; 3/37.

4. Âl-î İmrân Sûresi; 3/45.

5. Âl-î İmrân Sûresi; 3/38.

6. Âl-î İmrân Sûresi; 3/39.

7. Âl-î İmrân Sûresi; 3/40.

8. Meryem Sûresi; 19/41-48.

9. Hûd Sûresi; 11/40.

10. Kamer Sûresi; 54/11-12.

11. Hûd Sûresi; 11/42-43.

12. Hûd Sûresi; 11/45-47.

13. Sâffât Sûresi; 37/100-107.

14. Enfâl Sûresi; 8/28.

15. Hûd Sûresi; 11/69-71.

16. Zâriyât Sûresi; 51/29-30.

17. Lokman Sûresi; 31/13.

18. Lokman Sûresi; 31/16-18.

Aile

Yavrum! Şüphesiz yapılan iş 
bir hardal tanesi ağırlığında 
olsa ve bir kayanın içinde 
yahut göklerde ya da yerin 
içinde bile olsa, Allah onu 
çıkarır getirir. Çünkü Allah, 
en gizli şeyleri bilendir, (her 
şeyden) hakkıyla haberdar 
olandır.
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Aile

Giriş:

Birçok pedagog ve psikoloğun makalesinde 

okuduğumuz kadarıyla; ebeveynler, çocukla-

rı için giderek dev bir soruna dönüşen internet 

oyunları ve sosyal medya kullanımı nedeniyle 

artık tam olarak ne yapacaklarını bilemez bir hale 

gelmiş durumdalar. Bilhassa 4-14 yaş arası ço-

cuklar, gününü saatlerce yapay bir ekran başında 

geçirerek -ki buna cep telefonları da dâhil- ger-

çek hayattan kopma noktasına geliyor ve çev-

relerindeki her şeyden/herkesten uzaklaşıyorlar. 

İşin sonunda bu çocuklara kimse tarafından “ula-

şılamıyor”...

Durumun görünen yüzünden başka bir de 

görünmeyen tarafı var; saatlerini sürekli akan 

parlak görüntülere ve hareketlere bakarak ya 

da bir takım şiddet ve şehvet eylemlerini takip 

ederek geçiren çocuklarda ciddi davranış bo-

zuklukları ortaya çıkabiliyor… Epilepsi nöbetleri, 

hiperaktivite ve ani kalp krizi gibi… Çocukların 

en hareketli, en meraklı oldukları bir dönemde; 

enerjilerini sağlıklı bir biçimde boşaltamamala-

rı, çevrelerine karşı zamanla daha saldırgan ve 

zarar verici eylemlere yönelmelerine de sebep 

oluyor. Bu nedenle uzmanlara başvuran ailele-

rin sayısında ciddi artışların gözlemlendiği ifade 

ediliyor…

Diyanet İşleri Dergisi’nin bir sayısında, Din İş-

leri Yüksek Kurulu Uzmanı Abdurrahman Akbaş; 

son yıllarda, çocukların; “köşe kapmaca”, “misket”, 

“topaç”, “sek sek” gibi üretici-yapıcı oyunlar yeri-

ne, “yaşamak için yok et” düşüncesini alttan alta 

empoze eden bilgisayar oyunlarını çok daha faz-

la tercih ettiğini söylüyor… Bu sebeple çocukla-

rın -eskiye oranla- hoşgörüden uzak, ben-mer-

kezci ve agresif olduklarına dikkat çekiyor.

Yazıda, ayrıca; bilgisayar oyunlarında genel-

likle yabancı kültür ve değerlerin reklamlarının 

yapıldığı, zararlı akımların, farklı inanışların sem-

bollerinin kullanıldığı da ifade edilerek: “Bu oyun-

ları oynayan çocuklarımız, kendi kültür dünya-

mıza yabancılaşmakta, farkında olmadan zararlı 

akımların etkisi altında kalabilmektedir” deniliyor.

Alınması Gereken Bazı Önlemler:

Bu tahlilleri önemli gören Müslüman bir aile 

için; eğer doğru kullanılmazsa yararından çok 

Çocuğumuzun 
Sanal Ortamdaki 
Güvenliği

Emre İLSEVER
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zararı olan internete karşı, çocuklarını kesinkes 

korumanın gerektiği ortaya çıkıyor…

İlk tedbir; çocuğu, bilgisayar ve mümkünse 

cep telefonu karşısında tek başına uzunca vakit 

harcayacak kadar boş bırakmamaktır. Eğer bu 

mümkün olmayacaksa belki ona bu cihazları 

almamak gerekir! Bundan başka çocuğa, yete-

nekleri doğrultusunda beceriler kazandıracak 

ortamlar hazırlamalıyız. Örneğin; resim yeteneği 

olan bir çocuğa gerekli boya ve malzemeler sağ-

lanıp, evde küçük ressama ait bir köşe hazırlayıp, 

resim yapmaya teşvik edebiliriz. Yahut bir sporla 

ilgilenmesi, düzenli olarak bu sporla uğraşması 

sağlanabilir. Evde birlikte yaşına uygun oyunlar 

oynamak, birlikte yürüyüşe çıkmak, sohbet et-

mek, arkadaşlarıyla buluşması için evde ortam 

hazırlamak da çocuğu bilgisayardan tamamen 

korumasa bile büyük oranda uzaklaştıracaktır. 

Meşgul olan, boşta kalmayan çocuklar ruh sağlı-

ğı açısından daha avantajlı olacaklardır.

Çocuklarımızı ekranlardan nasıl uzak tutaca-

ğımızı düşünürken, aslında onları kendimize nasıl 

yakınlaştıracağımız konusuna çözüm bulmalıyız. 

Özelikle “aile birliği” kavramına saygı göstermek 

zorundayız. Zira çocuklarımıza ve ailemize ye-

terli bir zaman ayırmak, dinen bir “hak”tır. Eğer 

aile reisi akşam eve geldiğinde TV başına kuru-

lup bir diziye kilitleniyorsa; çocuğuna niçin ders 

yapması, kitap okuması gerektiğini ya da inter-

net nedeniyle karşılaşabileceği sorunları anlata-

maz... Çocuğumuzun ne hissettiği, ne yaşadığı, 

kaygıları, korkuları, sevinçleri nelerdir; bunlarla 

ilgilenmek önemlidir. Eve geldiği anda komutlar 

vermeye başlayan, çocuklarını dinlemeyen, do-

kunmayan, sevgi sözcükleri kurmayan bir baba 

figürü, sorunu körüklemek isteyen bir imaj yan-

sıtmaktadır.

Çocuklar açıkça dile getirmeseler de aslında 

aileleri ile birlikte olmaktan ve bazı şeyleri birlikte 

yapmaktan büyük keyif alırlar. Çocuklarla gidile-

bilecek sosyal bir etkinlik, cami ziyaretleri vb. aile 

ile çocuk arasındaki bağları da güçlendirir.

Maalesef günümüzde modern hayatın bize 

getirdiği en büyük külfet zamansızlıktır. Özellikle 

Aile
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de çocuklarımıza zaman ayıramamanın yarattı-

ğı suçluluk duygusu çok büyüktür. Bu duyguyla 

başa çıkmaya çalışırken, her şeyi parayla satın 

alarak sunmaya çalışmak ise en büyük yanılgı-

mız olacaktır.

Televizyonda Neler İzlenmeli:

Amerikan Hastanesi Pediatri Bölümü Yetkili-

lerinden birisi olan Dr. Arzu Özgeneci, çocukları 

teknoloji çağında bekleyen tehlikelerden nasıl 

korumak gerektiğine dair yaptığı bir çalışmada 

bize bazı ipuçlarını da veriyor. Buna göre;

0-2 Yaş: Amerikan Çocuk Akademisi asla ek-

ranla karşılaşmamalarını öneriyor. Yapılan araş-

tırmalar 1 yaş altında günde 2 saatten fazla tele-

vizyon seyreden çocukların dil gelişiminin diğer 

çocuklara oranla 6 kat daha geride olduğunu 

saptamıştır.

2-5 Yaş: Bu yaşlar arasındaki çocukların tele-

vizyon izlemek yerine zamanlarını oyunlara ve 

sosyalleşmeye ayırmaları yerinde olur. Bu yaş 

arasındaki çocukların sadece 1 saat televizyon 

izlemeleri önerilir. Ancak anne-babaların TV 

izleme durumunu şiddet sahnesi içermeyen 

programlar özellikle çizgi filmlerle sınırlandır-

maları önerilir. Çocuklar bir programı defalarca 

seyretmeyi sevdikleri için programları kasete 

alabilirsiniz.

6-11 Yaş: Okuma ve ödevlere harcanan za-

manı kısıtlamaması açısından bu yaş çocuğun 

televizyon seyretmesi kontrol edilmelidir. Araş-

tırmalar, çocuğun günde 1-2 saat televizyon 

seyretmesinin okul başarısını, özellikle okuma 

konusundaki becerisini dikkate değer bir biçim-

de olumsuz etkilediğini göstermektedir. Bu yaş 

çocukları için kaliteli programlar azdır; bu ne-

denle, ya çizgi filmleri ya da yetişkinlere yönelik 

programları izlerler. Aileler, bu yaş grubuna yö-

nelik kaliteli programları -dinî çizgi filmler, doğa 

ile ilgili programlar, durum komedileri gibi- ara-

mak zorundadırlar. Bu yaş çocukları, okul öncesi 

yaştaki çocuklar gibi çizgi filmleri sever ve ora-

daki kahramanlarla özdeşleşir. Bu tip program-

ların “saldırganlık” yönü asgariye indirilmeli ve 

“hayalî yönü” olduğu vurgulanmalıdır.

Bizim kişisel kanaatimize göre; uydu ka-

nallarında yer alan “Disney Channel”, “Cartoon 

Network”, “Nickelodeon”, “Smart Çocuk” ve “Kidz 

TV” kanalları, içeriğindeki şiddete meylettirtici ve 

gayr-i ahlakî görüntülerin sıklığı sebebiyle bil-

gisayar ve televizyon ayarlarından silinmelidir. 

Bununla birlikte, bu hususlara en çok özen gös-

teren TRT Çocuk’ta dahi diğer çizgi film kanalla-

rında yer alan kimi çizgi filmler, yaş sınırı ve içe-

riği iyice kontrol edilerek bir tür “aile filtresi”nden 

geçirilmelidir.

İnternette Nasıl Güvende Olunur?

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlü-

ğü tarafından, “İnternette Güvenlik Kampanyası” 

çerçevesinde, internetteki zararlı içerikli siteler, 

internetin sunduğu teknolojik olanaklar, internet 

bağımlılığı ve korunma yöntemleri hakkında bil-

gi veren bir kitapçık hazırlanmıştır. İnterneti: “Bir 

taraftan, sıcak evinizden çıkmadan birçok işinizi 

yapan bir uşak diğer yandan ise evinizin bir kö-

şesinde canavarları barındıran tehlikeli bir silah” 

olarak tanımlayan kitapçıkta, faydalı bir internet 

kullanımı için ebeveynlere şu öneriler yapılıyor:

İlgi çekici ve eğlenceli web sitelerini çocu-

ğunuzla beraber bulmaya çalışın. İnterneti keş-

fetmeye yönelik bu olumlu tavır, gelecekte in-

ternetle ilgili çocuğun yaşayacağı olumlu ya da 

olumsuz deneyimleri paylaşabilmeniz için bir 

fırsat olacak.
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İnternet bağlantısı olan bilgisayar ve cep te-

lefonu gibi tüm oyun aygıtlarını tüm ailenin kul-

landığı bir odada ya da merkezi bir konumda 

tutun.

Çocuğunuzla evde internet kullanımının ko-

şulları hakkında anlaşın, kesin kurallar koyun, sı-

nır belirleyin.

Çocuğunuzu kişisel bilgilerini açıklarken dik-

katli olması gerektiği konusunda uyarın, kişisel 

ipucu içermeyen bir rumuz ya da e-posta adresi 

seçmesine yardımcı olun.

Çocuğunuzu internetteki kaynaklar hakkında 

daha eleştirel olmaları için eğitin.

Yasa dışı ve gayr-i ahlakî olduğunu düşündü-

ğünüz tüm “online” materyalleri yetkililere bildi-

rin.

Çocuklarınızın internet kullanım alışkanlık-

larını öğrenin. Müzik indirme, “online” oyunlar, 

“facebook” gibi ne tür internet aktivitelerine ka-

tıldıklarından haberdar olun.

İnternetin iyi yanlarının, kötü yanlarından 

daha baskın olduğunu daima aklınızda bulundu-

run.

Spam’e engel olun. Bir spam filtreleme yazı-

lımı ile çocuklarınızın rahatsız edici mesajlar al-

malarına engel olun.

Çocuklarınıza kendilerinin veya ailelerinin fo-

toğraflarını hiç bir zaman internette tanıştıkları 

kişilere göndermemelerini ve tanımadıkları ki-

şilerle diyaloğa girmemeleri gerektiğini öğretin. 

Bilhassa kızların ve küçük çocukların resimlerinin 

internette yayınlanmamasını şart koşun.

Çocuklarınızla internette yaptıklarını sık sık 

konuşun.

Son olarak; çocuğumuzu karşılaşabileceği 

tehlikelerden koruyabilme adına evde kullan-

dığımız bilgisayarımıza uygunsuz içeriklerin 

sınırlandırılması adına bir filtreleme programı 

kurulabilir. Bu konuda piyasada birçok firmanın 

çıkarmış olduğu ücretli programların  yanında 

ücretsiz ve çok kolay bir şekilde indirebileceği-

niz bazı programlar önerebiliriz. Bunlar: - TTNET 

Aile Koruması, - RETÜK Gözcü, - Nobetch, - Web 

Filtre, - NAOMİ İnternet Filtreleme, - Musonya 

Justfilter, - Yassak Programı…

Çocuklarımızı ekranlardan 
nasıl uzak tutacağımızı dü-
şünürken, aslında onları 
kendimize nasıl yakınlaştı-
racağımız konusuna çözüm 
bulmalıyız. Özelikle “aile 
birliği” kavramına saygı 
göstermek zorundayız. Zira 
çocuklarımıza ve ailemize 
yeterli bir zaman ayırmak, 
dinen bir “hak”tır
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Bağlanma nedir? 

Çocuğun, başkalarıyla (ebeveynleriyle veya 

bakıcılarıyla) anlamlı ilişkiler kurabilme yetisidir. 

Çocuk, kendisini güvende hissederse bu yetisi 

gelişir.

Bağımlılık nedir?

Bağımlılık ise, çocuğun yanından ebeveyn ya 

da bakıcısının uzaklaştığında kendisini güvende 

hissetmemesi sonucu çevresindeki insanlarla 

ilişki kurmakta zorluk yaşamasıdır.

Bağlanmanın ilk basamakları:

Bebeğin ilk yılı duygusal gelişimin de en hızlı 

geliştiği süreç olduğu için onun korunma, güven 

ve ilişki ihtiyacı bakımından ebeveynine en çok 

ihtiyaç duyacağı süreçtir.

Bu süreçte bebeğin bakımı yapılırken, ebe-

veynle kuracağı bağın niteliği çok önemlidir.

Ebeveyn ve bebek arasında güvenli bir bağın 

kurulması için; bebeğin ihtiyaçlarının zamanın-

da, sevgi ekseninde ve huzurlu bir şekilde kar-

şılanması gerekmektedir. Bebek, ihtiyaçlarının 

her daim ebeveynleri tarafından karşılanacağı-

na güven duymaya ihtiyacı vardır. Bu aşamada 

kuracağı güvenli bağ, çocuğun gelecekte sosyal 

çevresiyle ve otoriteleriyle kuracağı ilişkilerin de 

sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Öz güven gelişimi 

için de yine çocuk ve ebeveyni arasındaki ilişki-

nin niteliği önemli bir rol oynamaktadır.

Çocuğumla nasıl bağ kurmalıyım?

Bağlanma, her gün adım adım ilerleyen bir 

süreçtir. Bebeğin farkındalığı arttıkça, bu sürecin 

güçlenmesi gerekir. Gün geçtikçe bebeğin istek 

ve ihtiyaçlarının anlaşılıp yeterli miktarda karşı-

lanması bu süreci güçlendirir.

Yürümeyle birlikte çocuk ilk kez anneden ay-

rışmaya başlarken, annenin güvensiz yaklaşım-

ları (habersiz ortadan kaybolması, tanımadığı bir 

yetişkinle bırakıp çıkması ya da aşırı koruyuculuk 

Çocuğunuz Size
Bağlı mı Yoksa
Bağımlı mı?

Emine Sema DUMLUPINAR

Ebeveyn ve bebek arasında 
güvenli bir bağın kurulması 
için; bebeğin ihtiyaçlarının 
zamanında, sevgi eksenin-
de ve huzurlu bir şekilde 
karşılanması gerekmekte-
dir. 
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gibi) çocuğu anneye karşı bağımlılığa sürükleye-

bilir. Yaşantısının ilk yılında anneye bağımlı olan 

bebeğin artık bağımsızlığa doğru adım atması 

anneyle arasındaki ilişkinin güvenli bir bağ haline 

dönüşmesinden geçmektedir.

Çocuklar 3 yaşından sonra sosyalleşme be-

cerisi kazanırlar. Burada bilinmesi gereken en 

temel mesele; her çocuğun ebeveyninden ay-

rıldığında huzursuzluk yaşayacağıdır. Bağımlı 

çocukta oluşacak fark ise ebeveyninden ayrıl-

dığında diğer çocuklara oranla teskin edilmesi 

daha zor olmasıdır. 

Her dönemde çocuğun hangi yetileri yerine 

getirebileceği iyi bilinmeli ve çocuğun tek başına 

yapabileceği işleri kendisine bırakılmalıdır. Onun 

yerine her şeyi yapmak çocuğun ebeveyne ba-

ğımlılığını arttıracağı gibi özgüvenini de olumsuz 

yönde etkiler.

Bağımlı çocuğu nasıl tanırız?

1. Annesinin yanından ayrılmaz.

2. Kısa süreli de olsa yalnız kalmaktan zorlanır.

3. Güvensizdir.

4. Akran ilişkilerinde zorluk yaşar.

Ne Yapabiliriz?

Çocuğunuzun yanından ayrılırken; onu ne 

zaman gidip, ne zaman döneceğiniz konusunda 

bilgilendirin ve verdiğiniz saatlere riayet edin.

Olmadığınız vakitlerde, istediği zaman tele-

fonla sizi arayabileceğini belirtin.

Başkalarından her hangi bir isteği olacağı za-

man, kendini ifade edebilmesi için ona fırsatlar 

verin ve o talep etmeden onun adına harekete 

geçmeyin.

Yapabileceği işleri ona bırakın. Büyüdüğü her 

ay, siz de onu adım adım zihninizde büyütün. 

Yaşı büyüdükçe de yapacağı işlerin artacağını 

aklınızdan çıkartmayın.

Davranışlarını tehditlerle düzeltmeye çalış-

mayın. “Seni bırakır giderim”, “Senin annen olma-

yacağım artık”, “Böyle yaparsan seni sevmem” 

gibi tehditler azaltmaya çalıştığınız davranışı er-

telemesine sebep olabilir fakat bağımlılığını te-

tikler. Bunların yerine o davranışın neden yanlış 

olduğunu açıklayın.

Hata yapmasına izin verin ve her hatasında 

müdahale etmeyin. Kendi başına üstesinden 

gelebileceğini bildiğiniz bir sorununu tek başına 

çözmesine fırsat verin.
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Hepimizce malumdur ki; Kur’an-ı Kerim’in 

tamamı ve Kutsi Hadisler, Peygamber Efendimi-

ze (s.a.v.) Cebrail (a.s) vasıtasıyla indirilmiştir.

Sadece şu üç şey hariç; beş vakit namaz, Ba-

kara Sûresi’nin son kısmı (Amener resûlu), ve bu 

ümmetten Allah’a (c.c.) şirk koşmadan ölen kim-

senin günahlarının bağışlanacağı hususu.”1 Rab-

bimiz bu üç hediyeyi Miraç Hadise’sinde Efendi-

mize (s.a.v.) bizzat kendisi bildirmiştir.

Tabiri caizse bir kralın ya da bir devlet baş-

kanının çok önemli bir husus için valisini bizzat 

yanına çağırması gibi; Allah (c.c) da Peygamber 

Efendimizi (s.a.v.) yanına davet etmiş ve bu üç 

şeyi bizzat kendisine bildirmiştir.

Bu üç hediye içinde bizim üzerinde durmak 

istediğimiz konu namaz. Namaz bizlere neler 

anlatıyor?

Namaz sanki bize Peygamber Efendimizin 

(s.a.v.) üzerinde çokça durduğu, Müslümanların 

bir cemaat halinde bulunmaları ve o cemaatin 

nasıl olması gerektiğini anlatıyor…  Konuyu biraz 

açalım inşallah.

Saflarınızı Sık ve Düz Tutun!

Ebû Mes’ûd (r.a.) şöyle rivayet etti; Rasûlullah 

(s.a.v.) namaza başlayacağımız zaman omuzla-

rımıza dokunarak şöyle buyururdu: “Safları düz 

tutunuz. İleri geri durmayınız. Sonra kalpleriniz 

de birbirinden farklı olur. Aklı başında ve bilgili 

olanlarınız benim arkamda, onlardan sonra ge-

lenler daha arkada daha sonra gelenler daha ar-

kada dursunlar.”2

Enes’den (r.a.) rivayet edildiğine göre; Resû-

lullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Saflarınızı düz 
tutunuz. Zira safların düz olması namazın ta-
mam olmasını (mükemmel) sağlayan husus-

lardan biridir.”3 Enes (r.a.), Buhârî’nin başka bir 

rivayetinde: “Her birimiz omuzunu arkadaşının 
omuzuna, ayağını arkadaşının ayağına yapış-

tırırdı,”4 demiştir.

O’nun bazen namaza duracağı sırada, ora-

daki bir değneği önce mübarek sağ eline alıp 

sağ tarafına döndüğü ve “doğrulunuz, saflarınızı 

düzeltiniz” buyurduğu, sonra değneği sol eline 

Saflarımızı
Sıklaştıralım

Abdullah ÇIRAK

Tabiri caizse bir kralın ya da 
bir devlet başkanının çok 
önemli bir husus için valisi-
ni bizzat yanına çağırması 
gibi; Allah (c.c) da Peygam-
ber Efendimizi (s.a.v.) ya-
nına davet etmiş ve bu üç 
şeyi bizzat kendisine bildir-
miştir.
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alıp sol tarafına döndüğü ve orada bulunanla-

rı da aynı şekilde uyardığı bilinmektedir.5 Daha 

sonraki zamanlarda Hulefa-i Raşidin Efendileri-

miz bu titizliği aynen devam ettirmişlerdir. Hatta 

belirtildiğine göre Hz. Ömer (r.a.) bazı kimseleri 

saf düzenini sağlamakla görevlendirmiş, o kim-

seler kendisine saflar düzeldi diye haber verme-

den namaza başlamamıştır. Hz. Ali safların düz-

gün olup olmadığını bizzat kontrol etmiş, “Falan, 

sen ileri geç! Falan sen de geriye çekil!” diyerek 

cemaatin düzgün saf bağlamasını sağlamaya 

çalışmıştır. Sahabîler (r.anhum) ise omuzunu ya-

nındakinin omuzuna, dizini yanındakinin dizine, 

ayağını yanındakinin ayağına yapıştırmak sure-

tiyle safların bitişik ve düzgün tutulmasını sağ-

lamışlardır.

Yukarıdaki Hadis-i Şeriflerden yola çıkarak 

saflar düz tutulmadığı takdirde Müslümanlar 

arasındaki birlik ve beraberlik şuurunun kaybola-

cağını; kalplerin, gönüllerin birbirinden kopaca-

ğını anlamaktayız. Camide safları düz tutmasını 

bilmeyecek kadar dağınık, birlik fikrinden uzak, 

birbiriyle ilgisiz ve beceriksiz kimselerin hiçbir 

güzelliğe sahip çıkamayacağını, hiçbir kötülüğe 

engel olamayacağını yine Hadis-i Şeriflerden 

öğrenmekteyiz. 

“Aklı başında ve bilgili olanlarınız benim ar-

kamda, onlardan sonra gelenler daha arkada 

daha sonra gelenler daha arkada dursunlar” 

buyruğu ile temas edilen ikinci konu, aklı başın-

da ve bilgili kimseleri hep önde tutma ve onlara 

lâyık oldukları değeri verme gereğidir. Bir toplum 

bilgili ve aklı başında kimseleri kendine rehber 

edinirse, daima ileri gider ve her konuda başarılı 

olur. Namaz kılarken bilgili kimseler imamın ar-

kasındaki safta bulunmak suretiyle imam yanıl-

dığında onu ikaz ederler; imam onlardan birini 

kendi yerine geçirme ihtiyacını hissederse, bu 

göreve hazır durumda beklerler.

Nu’mân İbni Beşîr (r.a.), Resûlullah’ı (s.a.v.) 

şöyle buyururken dinledim dedi:

Tefekkür



Tefekkür

“Saflarınızı düzeltiniz, yoksa Allah Teâlâ’nın 

aranıza düşmanlık sokacağını iyi biliniz.”6 

Rasûlullah’ın (s.a.v.) bu şekilde uyarması, üze-

rinde dikkatle düşünülmesi gereken bir konu-

dur. Safların düzgün olmasına dikkat edenler; iç 

dünyaları düzgün, huzurlu ve ahenkli olanlardır. 

Ayrıca bu şahıslar dürüst ve düzgün olmayı arzu 

eden vasıflı insanlardır. Zira safların düzgün ol-

masına önem vermeyenler; gönül dünyası dağı-

nık, perişan ve vurdumduymaz kimselerdir. Ruh 

dünyası dağınık ve perişan, hedefi belirsiz, yüce 

bir idealden yoksun kişiler şayet kendilerine 

çeki düzen vermeye, derlenip toparlanmaya ve 

böylece kendilerine gelmeye gayret etmezlerse 

birbirlerine olan düşmanlıkları artar, araları iyice 

açılır, sonuçta yok olup giderler. 

Hadis-i Şerif gayet açık ve net, saflarımız düz-

gün ve sık olmazsa bu sadece namazımızı etki-

lemekle kalmayıp, normal yaşantımıza da etkisi 

olacağından bahsediyor… Namazdaki tüm uy-

gulamaları bu şekilde düşünürsek ortaya neyin 

çıkacağını siz düşünün ve namazla ilgili ayet ve 

hadisleri tam manasıyla uyguladığımız zaman 

nasıl bir güzelliğin çıkacağını…

Rasûlullah (s.a.v.) göğüslerimize ve omuz-

larımıza dokunarak bir baştan diğer başa safın 

arasında dolaşır ve şöyle buyururdu: “İleri geri 

durmayınız. Sonra kalpleriniz de birbirinden 

farklı olur.” Ve sözlerine şöyle devam ederdi: 

“İlk saflarda bulunanlara Allah rahmet, melek-

ler de dua eder.”7      

İbni Ömer’den (r.a.) rivayet edildiğine göre; 

Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Saflarınızı düz 

tutunuz. Omuzları bir hizaya getiriniz. Aralık-

ları kapayınız. Saf düzeni için elinizden tutup 

çeken kardeşlerinize yumuşak davranınız. 

Şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayınız. 

Allah, safları bitişik tutanların gönlünü hoş 

eder. Safları bitişik tutmayanlara Allah nimet-

lerini lütfetmez.”8    

Enes’ten (r.a.) rivayet edildiğine göre; Rasû-

lullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Saflarınızı sık tu-
tunuz. Safların arasını yanaştırınız. Boyunları-
nızı bir hizâya getiriniz. Canımı elinde tutan 
Allah’a yemin ederim ki, safın boş kalmış ara-
lıklarından şeytanın bodur, kılsız siyah koyun 

gibi girdiğini görüyorum.”9 Zikredilen son Ha-

dis-i Şerif’te Efendimizin (s.a.v.) yeminle belirttiği 

husus, bilmediğimiz bir gerçeği aydınlatmakta-

dır; bu husus da şeytanın, Efendimizin (s.a.v.) ifa-

desiyle bir “hazef” gibi boş bırakılan saf aralarına 

girmesidir.

Rasûlullah’a (s.a.v.): “Hazef nedir, ya Rasûlal-
lah?” diye sorduklarında: “Yemen toprağında 

yetişen, kılsız, siyah bir nevi davar”10 olduğunu 

söylemiştir. Demek ki, şeytan böyle bir fırsat ya-

kaladığında; insanı yanıltma, şaşırtma ve baştan 

çıkarma görevini daha iyi sonuç alabileceği bir 

yerden sürdürmektedir.

Şimdi başımızı iki avucumuzun arasına alıp 

derin derin düşünmeliyiz; acaba saflarını düz-

gün tutmayanları tehdit eden bu Hadis-i Şerif-

lere rağmen ümmet neden birbirinden bu kadar 

kopuk, birbirine küs, dargın ve düşman oldu? 

Müslümanlar olarak sağımıza solumuza baka-

rak; perişan halimizin fotoğrafını ibretle seyret-

meliyiz. Sonra da saflarımızın düzgün olması-

nın kalplerimizin düzelmesine vesile olacağını, 

birbirimizin derdiyle dertlendiğimiz zaman da 

aramızda merhamet ve şefkatin yeniden boy at-

masını sağlayacağını bilerek gereğini yapmalıyız.

Dipnotlar
1. Bkz. Müslîm, Îmân, 279.

2. Müslîm; Ebû Dâvûd; Tirmizî; Nesâî; İbni Mâce.

3. Buhârî; Müslîm; Ebû Dâvûd; İbn-i Mâce.

4. Buharî, Ezan, 76.

5. Ebû Dâvûd, Salât, 93.

6. Buhârî; Müslîm; Ebû Dâvûd; Tirmizî; İbni Mâce.

7. Ebû Dâvûd; Nesâî.

8. Ebû Dâvûd.

9. Ebû Dâvûd; Nesâî.

10. Ahmed bin Hanbel.
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Deneme

Hey! Sen! Oradaki! 

Duyuyor musun beni? Duyabiliyor musun 

sesimi? 

Üstüne yığılan beton yığınları ezmediyse 

eğer seni…

Her gün saatlerce elinden bırakmadığın, bıra-

kamadığın telefonun yemediyse hâlâ beynini…

Dizi isimlerini hayatının şiarı edinmediysen 

mevcut gibi…

Dinlediğin haram müzikler sağır etmediyse 

seni…

Uykun, şeytanın haline gelip; esir etmediyse 

eğer seni…

Allah’ın (c.c.) sana “Yolumda harca!” dediği 

nimetleriyle sarhoş olup çıkmadıysan eğer em-

sallerin gibi…

Sen başarabilirsin. Çünkü sen;

Umutsuzluğu ve çaresizliği asla kendine layık 

görmeyen, gerekirse “Gemileri karadan yürütü-

rüz.” diyen Fatih’in torunusun.

Sen;

Rasûllullah’ı (s.a.v.) kendinden çok seven, o 

sevginin önünde canını ve cananını bile feda 

edebilecek olan Ebû Bekir (r.a.) ile aynı ümmete 

mensupsun.

Sen;

İlim ehli olan, ilmiyle binlerce meseleyi ay-

dınlatan Aişe’nin (r.anhâ), ilmine mirasçısın.

Sen; 

Cennet garantisi olduğu halde; “Ya, Rabbim 

beni affetmezse?” diye gözyaşı döken Ömer’in 

(r.a.) takipçisisin.

Sen;

Allah (c.c.) yolunda hicret eden, Yesrib’i Medi-

neleştiren Mus’ab’ın (r.a.), bütün Yesribleri Medi-

neleştiricek olan davetçisi konumundasın.

Sen; 

“Allah’ım (c.c.) ben Firavun’un saraylarını değil, 

Artık 
Sıra Sende

Meryem YANAR
Trabzon Hamzalı Kız Kur’an Kursu

Sen başarabilirsin. Çünkü 
sen; umutsuzluğu ve çare-
sizliği asla kendine layık 
görmeyen, gerekirse “Ge-
mileri karadan yürütürüz.” 
diyen Fatih’in torunusun.
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senin Cennet’indeki saraylardan bir saray istiyo-

rum.” diyen, zalim ve tağut Firavun’un karısı Âsi-

ye’nin (r.anhâ), teslimiyeti ve imanına talip olup, 

sebat edenlerden olmaya adaysın.

Sen;

Rasûllullah’ın (s.a.v.), ilk ve tek olarak “Anam, 

babam sana feda olsun ya Sa’d.” dediği Sa’d’ın 

(r.a.), ufuklarda gözlediği özlemisin.

Sen;

“Yaşından büyük” işler yaparak, on bir yaşında 

Kur’an-ı Kerim’in övdüğü Zeyd’in (r.a.), ruhtaşısın.

Sen;

Bedbaht İsrailoğulları’nın içinden “Betül” na-

mıyla adını Kur’an-ı Kerim’e yazdıran Meryem’in 

(r.anhâ), temsilcisisin.

Artık sıra sende!

Sen, “Kimse yoksa ‘BEN’ varım!” diyen genç-

sin.

Sen, özenen değil, özlenen gençsin.

Sen, Arş’ın gölgesindeki gençsin.

Senin sevgin imanındandır. Senin korkun 

imanındandır. 

Senin gücün imanındandır...

Sen, “Kimse yoksa ‘BEN’ va-
rım!” diyen gençsin.

Sen, özenen değil, özlenen 
gençsin.

Sen, Arş’ın gölgesindeki 
gençsin.
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“Mekke’nin kalbini zulüm kaplamış tüm in-

sanları; Allah Rasûlu’ne (s.a.v.) ve inananlara 

eziyet etmekten vazgeçmiyor ve gün geçtikçe 

zulümleri artıyordu. Müminlere dayanma gücü 

veren Allah (c.c.), Yesrib’in yollarını, Peygamberi-

ne (s.a.v.) ve inananlara açmıştı. Artık müşrikleri, 

zulümleriyle terk edip gitme vakti…”

Gitmek! Yurdunu, evini, yakınını, sevdiklerini 

ve Kâbe’yi bırakıp gitmek; gözyaşı dökerek terk 

etmek zordur elbet. Başka bir diyarın kokusuna 

alışmak, insanına alışmak, yeni bir yuva kurmak 

zordur elbet. Çünkü Allah (c.c.), ayrılık denen şe-

yin duygusunu öyle ince bir noktaya yerleştirmiş 

ki; insan sevdiği herkes ve her şeyden ayrı kaldığı 

zaman kalbi acır, hüzünlenir. Tıpkı Peygamberin 

(s.a.v.)yurdundan ayrılırken hüzünlenmesi, dö-

nüp şehrini uzaktan seyretmesi gibi… 

Gitmek! Severek, üzülerek gitmek zordur 

elbet. Her adımda uzaklaşırken sevdiğinden, 

gözlerinin yaşı kalbinin derin kuyularına dolar 

ve birikir hüzün. Ve özler insan, gözünde tüter 

anıları, burnunda tüter kokusu. Ve ister; yeniden 

yaşamayı, yeniden dönmeyi, yeniden salınmayı 

sokaklarında… Fakat ne Mekke bu buluşmaya ne 

de Medine bu ayrılığa hazır değildir. Bu yüzden 

beklerler bir Hudeybiye müjdesini.

 On dört asırlık bir hicret, on dört asırlık bir 

müjde ve on dört asırlık bir fetih! Yıpranmış ha-

yatımızın tozlu yıllarında barındıramadığımız 

ama muhtaç olduğumuz bir başlangıca ihtiya-

cımız var. Yaşantımıza girmiş tüm günahlardan 

uzaklaşıp bir Yesrib’e yol almak. İçimiz acısa da 

geride kalsa da sevdiklerimiz, içimizin Yesribleri 

Gitmek, 
Uzaklaştırmaz
Her Zaman

Maşite TORAMAN

“Mekke’nin kalbini zulüm 
kaplamış tüm insanları; Al-
lah Rasûlu’ne (s.a.v.) ve ina-
nanlara eziyet etmekten 
vazgeçmiyor ve gün geç-
tikçe zulümleri artıyordu. 
Müminlere dayanma gücü 
veren Allah (c.c.), Yesrib’in 
yollarını, Peygamberine 
(s.a.v.) ve inananlara açmış-
tı. Artık müşrikleri, zulüm-
leriyle terk edip gitme vak-
ti…”



Deneme

Medine olana kadar, bir Hudeybiye müjdesi ge-

lene kadar yol almak. 

Ağır gelmemeli mümine gitmek, alışılanı terk 

etmek. Her gün onlarca kez hicret eder oysa in-

san. Her güne hicretle başlar, karnını hicretle do-

yurur… Besmeledir ilk hicreti inanan yüreklerin. 

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a (c.c.) giden 

bir hicret… Sığınmak, en güvenilen makamın en 

güvenilir adına. Sol yanımızın ağırlığından bir 

yönelişle uzaklaşmak.

Yeni bir tövbenin başlangıcında, bir müjde 

beklentisiyle, anlaşma maddelerinin ağırlığını 

iliklerine kadar hisseden Ebu Cendel cesaretiyle 

sıyrılıp içimizin müşriklerinden, bileğinin kuvve-

tince mücadele etmek nefisle. Arınmaya ilerle-

mek, ayrılığı içine çeke çeke...

Her geçen gün pembe rengiyle şirinleştirilen; 

fakat yalnızca günah rengiyle boyanmış yalan-

ların ayaklarımıza dolandığı bu asırda, putlarla 

donanmış karanlığın gökyüzünden ayrılıp yol 

almak! Yesrib yerin altında olsa bile, gökyüzü ka-

dar ihtişamlı; aydınlık olmasa bile, içimizin Yes-

ripleri Medine olana dek gitmek. 

Gitmeliyiz! Belki, ayetlerin huzuruna doğru 

yol almalıyız. Terk etmeliyiz! Gözlerimizin şahit 

olduklarıyla daha fazla kararmadan kalbimiz. Bir 

müjde beklentisiyle, bu şehri olduğu gibi bırakıp 

bir fetihle dönene dek gitmeliyiz. Belki kilomet-

relerce, belki satırlarca, belki de gözyaşımızla 

secdeye gitmeliyiz. Ama gitmeliyiz. İçimizin put-

larını kırabilecek gücü bulana kadar… 

Gitmeliyiz, çünkü her zaman uzaklaştırmaz 

gitmeler insanı. Gün olur, gidişiniz, kutlu bir dö-

nüşle müjdelenir. Ayrılıklar aslında kavuşmak 

içindir ya hani; işte bazı gidişler kutlu sevgiliye 

kavuşmak içindir. Bu yüzden gitmeliyiz biz.

İmtihanların ağırlığını sırtlanıp omuzlarımıza, 

kararmış yüzümüzü yere eğip, Peygamber (s.a.v.) 

hicretini düstur bilip yürümeliyiz bu asrın kirlen-

miş sokaklarında. Hani diyorum belki bir okuldan, 

belki bir işyerinden belki de yıllarımızı geçirdiği-

miz yuvamızdan ayrılmalıyız. Bizi zulme götü-

ren, günaha götüren, harama sürükleyen her ne 

varsa; işte onlardan ayrılıp gitmeliyiz bir hicret 

düsturuyla, bir Peygamber (s.a.v.) duasıyla…
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Deyimlerin Öyküsü

Vaktiyle bir ova köyünde, köylüler tarlalarını 

sulamak için ırmağın suyunu nöbetleşe kullan-

mak üzere anlaşmışlar. Irmak boyunda bulunan 

tarlalar, açılan kanallar vasıtasıyla sıra ile sulanı-

yor, herkes ziraatıyla meşgul oluyormuş. Köyün 

açıkgözlerinden birisi, daha fazla su alabilmek 

için tarlasında derin ama ince bir kanal kazıp 

ırmaktan su çalmayı aklına koymuş. Kanalı giz-

leme maksadıyla da üzerini çalı çırpı ve taşlarla 

örtüp araziye uydurmuş. En üste de saman yı-

ğınları koymuş ki kimse kanaldan şüphe etme-

sin.

Bir müddet sonra, ırmağın daha aşağıların-

daki tarlalara giden suyun azalması üzerine köy-

lüler, durumu araştırmaya karar vermişler. Ne 

çare ki arayıp taramaları sonuçsuz kalmış. Daha 

yukarılarda çok akan suyun, belirli bir noktadan 

sonra birdenbire azalmasına bir türlü anlam ve-

rememişler. Nihayet tarlaları dolaşıp bakmaya 

başlamışlar. Kaçak su alan köylünün tarlasına 

geldiklerinde, bostan havuzunun daima su ile 

dolu durduğu dikkatlerini çekmiş. Üstelik havu-

zun üzerinde saman kırıntıları yüzmekteymiş. 

Bu suya bu samanlar nereden geliyor diye araş-

tırınca, saman yığınlarına ulaşmışlar ve hileyi 

anlayıp samanları eşeleyince kanalı bulmuşlar. 

Bunun üzerine, köyün ihtiyar heyeti toplanmış 

ve köylüyü falakaya yatırmışlar.

Değneği vururken diyorlarmış ki:

— Saman altından su yürütürsün ha! Al baka-

lım hak ettiğin cezayı!

Dipnotlar
1. İskender Pala’nın İki Dirhem Bir Çekirdek kitabından.

Saman Altından
Su Yürütmek

Vavelif Dergisi
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“İhtilaflar Farkın Farkındalığı” adlı eser Taha 

Cabir Alvani tarafından kaleme alınmış önemli 

bir eserdir. Üstat Alvani; 1935 tarihinde Irak Fel-

luce’de dünyayı geldi. Burada eğitim hayatına 

başladı ve yükseköğretimini Ezher Üniversitesi 

Şeriat ve Hukuk Fakültesinde tamamladı. Aynı 

üniversitede Fıkıh Usulü alanında doktorasını 

tamamladı. Çeşitli ülkelerde hocalık yaptı ve bir 

dönem Uluslararası İslam Düşüncesi Enstitüsü-

nün başkanlığını üstlenmesinin yanı sıra Kuzey 

Amerika Fıkıh Konseyi’nin kuruculuğunu da 

yaptı. Son olarak Virginia eyaletindeki Cordoba 

Üniversitesinin rektörlüğünü de yapan Alvani, 

uzun süren rahatsızlığının ardından Cuma günü 

(4 Mart 2016) yaşamını yitirdi.

Alvani, “İhtilaflar Farkın Farkındalığı” adlı eser-

de ihtilafa düşen insanların takınması gereken 

tavrı ele almaktadır. Eser, Asr-ı Saadet’ten baş-

layarak günümüze kadar olan süreçte İslam 

âleminde farklılıkları ve bu farklılıklara rağmen 

aydınlarımızın, âlimlerimizin ve entelektüelleri-

mizin gösterdiği ve göstermesi gereken tavrı ele 

almaktadır. 

Alvani, ihtilafın birlikte olmaya engel olma-

dığını ve farklı düşünmenin rahmet olduğunu 

çeşitli örneklerle desteklemektedir. Bunun için 

ilk dönem sahabî ihtilafları ve daha sonra tabiîn 

ve mezhep müçtehitlerinin farklılıklara rağmen 

birbirlerine olan hürmet ve saygılarını dile getir-

mektedir.  Alvani’ye göre ihtilafın çatışmaya ve 

tahammülsüzlüğe dönmesi daha sonraki yıllara 

dayanmaktadır. Bu tahammülsüzlük ve çatışma 

beraberinde ayrışmaları getirdi ve bununla birlik-

te  Müslümanlar Allah’ın (c.c.) bu ayet-i kerime-

sine muhatap oldular: “Kendilerine apaçık deliller 

geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi 

İHTİLAF 
Farkın Farkındalığı
Prof. Taha CABİR Alvani

Vavelif Dergisi
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olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.” 

(Âl-î İmrân Sûresi; 3/105).

Alvani’nin eserde dile getirdiği sorunlardan 

biri de içtihat kapısının kapanması sorunudur. 

Alvani’ye göre içtihat kapısının kapanmasındaki 

en büyük etken ihtilafların siyasî ve sosyal ça-

tışmaya evirilmesidir. Alvani’ye göre yeni âlimler, 

aydınlar ve entelektüellerin birçoğu nefislerini, 

düşünce okullarını (mezheplerini) veya destek-

ledikleri siyasî güçleri temize çıkarmak için içti-

hat yapmaya başlamışlardı. Bu da içtihat kapısı-

nın kapanması gibi bir sorunu ortaya çıkarmaya 

başladı. Asıl sorun bu durumun sonucunda or-

taya çıktı. Çünkü bu İslam âleminin durağanlaş-

masına, fikir ve düşünce olarak sekteye uğrama-

sına sebep oldu. Bu süreçten sonra gerilemeye 

başlayan İslam düşüncesi, ilerleme ve gelişme 

gösteren Batı düşüncesinin nüfuzuna girmeye 

başladı. 

Eserde son olarak Alvani, bu sorunlardan 

çıkış yolunu anlatmaktadır. Alvani’ye göre; ilk 

önce ihtilaflar karşısında tahammül göstermeyi 

öğrenmemiz lazım. Bu konuda sahabî, tabiîn ve 

mezhep imamları bizim için önemli örneklerdir. 

Onlar da ihtilaf ettiler ama birbirini buna rağmen 

sevdiler ve birbirlerine hürmet etmesini de bildi-

ler. Alvani’nin ikinci önerisi, İslam düşüncesinin 

yeniden üretim yapması ve kendini yenileme-

sidir. Bu yola çıkarken Batı’nın yollarına engel 

olacağını da unutmamaları gerektiğini belirtir. 

Bununla beraber Alvani, Müslümanların fikirsel 

ihtilaflardan dolayı ayrılığa düşmemeleri gerekti-

ğini; birbirlerine hürmet, saygı ve sevgide bulun-

maları gerektiğini ısrarla vurgulamaktadır. Müs-

lümanlarının birbirine karşı tahammülsüzlük, 

nefret, kin ve düşmanca muamelede bulunduğu 

günümüzde; böyle eserlere ne kadar çok ihtiya-

cımızın olduğunu eseri okudukça anlıyoruz.




