
Bismillahirrahmanirrahim…

İslam coğrafyasının Mübarek Ramazan ayında da büyük zorluklara maruz kaldığını gördüğü-

müz bu günlerde Vavelif Dergisi olarak biz Dünyevîleşmek dosya konumuzla siz değerli okuyu-

cularımızla buluşmanın buruk sevincini yaşamaktayız.

Bir yandan İslam coğrafyasındaki Müslümanlara yönelik katliamlar sürmekteyken diğer taraf-

tan her türlü ahlaksızlığın İslam topraklarına ihraç edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Özellikle bu 

katliamların ve ahlaksızların Müslümanlar nezdinde mübarek kabul edilen Ramazan ayına denk 

getirilmesi bizi derinden üzmektedir.

Bütün bunlar yaşanırken bizler ne ümitsizliğe kapılacağız, ne de mücadeleyi bırakacağız. Ra-

mazan ve yazın sıcaklığı bizi bileyecek ve mücadelemize bu bilenmişlikle devam edeceğiz. Meh-

med Âkif’in Âtiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak Şiirinde belirttiği yolu sürdüreceğiz ki; Üstad 

şiirinde şöyle haykırmaktadır: 

Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak... 
Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak. 
Dünyâda inanmam, hani görsem de gözümle. 
İmânı olan kimse gebermez bu ölümle: 
Ey dipdiri meyyit, ‘İki el bir baş içindir.’ 
Davransana... Eller de senin, baş da senindir! 
…

Biz de mücadelemizi dosya konumuz olan “Dünyevîleşme” ile dünyevîleşmeye ve seküler-

leşmeye karşı yaptık. Siz değerli okuyucularımızın istifade etmesi için; Abdurrahman Arslan ile 

“Dünyevîleşmenin Götürdüğü Yere” konusunu konuştuk. Bununla beraber dosya konusu üzerine; 

Yasin Kayıkçı “Vehn ya da İnsanın Dünya ile İmtihanı”, Enver Gökkaya “Her Daim… Ahiret Merkezli 

Bir Hayat…”yazıları yer almaktadır. 

Yine Şerafettin Kalay hocamızın “Abdullah İbn Mübârek”, Ahmet Aydın’ın “Mezhepsizlik Hasta-

lığı”, Emine Sema Yalçın’ın “Ağlayan Çocuğa Nasıl Yaklaşılmalı?” yazıları istifadenize sunulmuştur.

Dergimizin 13. sayısına bir yenilik olarak da “Hadis-i Şerif” köşesini eklemeyi uygun gördük. 

Bundan sonra her ay siz okuyucularımıza bir hadis-i şerif şerhi ile bu köşede sunulacaktır.  

Dergimizin sesli barkot okuma özelliğiyle kullanımınıza sunulan ve youtube’da yayınlanan 

sesli makalelerimize okuyucularımız tarafından gösterilen ilgiye teşekkür ederiz. . 

Ayrıca yaklaşmakta olan Ramazan Bayramınızın hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.

Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle… 

Dua ve Selam…
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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



İçindekiler

Dünyaya Aşırı Bağlılık
Orhan KITAY

Vehn Hastalığı

42

Vavelif Dergisi

Bir Kavram Olarak Dünyevîleşme

37

Mehmet BAŞIBÜYÜK

Abdullah İbn Mübarek

51

Dr. Şerafeddin KALAY

Ahmak İnsanlar

56

Garip SAĞLIK

Vehn Ya da İnsanın Dünya İle İmtihanı
Yasin KAYIKÇI

05

Her Daim.. Ahiret Merkezli Bir Hayat
Enver GÖKKAYA

11

Dünyevileşmeye Karşı Duruş
Celal ÇELİK

14

18

Uhrevî Cennet mi?
Dünyevî Cennet mi?

35

İlker ÜNAL

Abdurrahman Arslan İle Röportaj
Dünyevîleşmenin Götürdüğü Yer

22

Röportaj: Vavelif Dergisi

İnsan Ne İle Yaşar?
Ne İçin Ölür?

48

Nurmehmet ÇARBOĞA



İçindekiler

Boşluktaki Sözler

84

Maşite TORAMAN

Kaos Teorisi

77

Kadir ZORLU

Ateş Pahası

88

Vavelif Dergisi

Geçen Asırdan Çizgiler

87

Vavelif Dergisi

Kitap Tanıtımı:
Akif’in Kur’an Meali

86

Vavelif Dergisi

Şüpheden Uzak Bir İman İle
İman Etmek

80

Şerafettin YAZICI

Ümmet-i Muhammed Neden Kan
Ağlıyor?

82

Yunus KALKAN

Mezhepsizlik Hastalığı
Ahmet AYDIN

68

Trafik Muhasebesi Ya Da Ahlaklı Terörist
Yasin YAĞCI

73

Ağlayan Çocuğa Nasıl Yaklaşılmalı?
Emine Sema DUMLUPINAR

70

Batı’nın İslam Dünyasında Ilımlı Ağlar
İnşa Etmek İçin Yol Haritası -II-
Ahmet Cihad ŞENDUR

59



Dosya Konusu

Dünyevîleşme...

...dalanlarla beraber dalardık!



Temmuz 2016 5

“Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yur-

dunu ara. Dünyadan da nasibini unutma…”1 

Yeryüzündeki tüm canlıları rızıklandıran, 

er-Rezzak olan, Allah’a (c.c.) hamd olsun. O ya-

rattığı her canlıyı rızıklandıracağını vaat etmek-

tedir. Rabbimiz rahmeti ile insana çeşitli nimetler 

vermekle birlikte her insana takdir edilen rızkın 

farklılığı da ortadadır. Kimine bol bol dünyevî ni-

metleri vererek kimine ise çok az takdir ederek 

her insanı imtihan ediyor Rabbimiz. 

Rabbimizin bol bol nimetler nasip ettiği in-

sanların biri de, Kur’an kıssalarında zikri geçen 

Karun’dur. Karun, Hz. Musa’nın (a.s.) kavminden 

olup Allah’ın (c.c.) bolca dünya nimetleri nasip 

ettiği bir adamdı. Kur’an-ı Kerim’in bizlere haber 

verdiği ve tarih kitaplarımızda zikredildiği kada-

rıyla hazinelerinin anahtarlarını bile güçlü kuv-

vetli bir topluluk taşırdı. Çeşitli zamanlarda insan-

ların gözlerine sokarcasına zenginliğini yüklenir 

ve insanlar arasında arz-ı endam ederdi. Kendi-

sine verilen bu servet ile diğer insanlardan üstün 

bir konumda olduğu düşüncesi ile her an zen-

ginliğini gösterme amacı içinde dolaşırdı. Onun 

bu sahip olduğu zenginlik insanların dikkatlerini 

çekiyordu. Nasip olan bol servete rağmen Allah’a 

(c.c.) asi olan bu adamın nankörlüğünü ve isya-

nını görmeyen sıradan insanlar, iç geçirerek aynı 

servete kavuşmayı arzu ediyorlardı. 

Onca servete rağmen Allah’a (c.c.) olan kul-

luğu unuttuğunu, zamanın zalimi ile iş tutması 

sonucu bu nimetlere sahip olduğunu, tüm dini 

ve ahlaki değerleri dünya nimetleri için kenara 

bıraktığını göremiyorlardı. Çünkü o insanlar, ne-

ticeye bakıyor ve görünen servetin ışıltısı altında 

kendilerinden geçiyorlardı.

Karun, Firavunî sistemin hatalarına, günahla-

rına ve zulümlerine ses çıkarmayarak servetini 

Vehn Ya da İnsanın 
Dünya İle İmtihanı

Yasin KAYIKÇI

Dosya
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ve iktidarını sağlamlaştırmıştı. Zenginliğine zen-

ginlik katarken sahip olduğu dünyevî menfaatle-

rin devamı ve geldiği makamın sürdürülebilirliği 

için mevcut sistemle işbirliği içinde çalışmakta 

hiçbir mahzur görmüyordu. 

Allah’ın (c.c.) verdiği nimetler ile ahireti unu-

tarak tamamen dünyaya dalan, zalimlerle işbirli-

ği yapan, gördüğü kötülüklere ses çıkarmayarak 

dünyevî çıkarlarını düşünen Karun’a kavminin 

davetçi Müslümanları uyarı da bulundular.

“Allah’ın sana verdikleri ile ahiret yurdunu 

iste; ama dünyadan da nasibini unutma…” 

Çünkü verilen nimetler Allah’tan (c.c.) bir rah-

met ve aynı zamanda bir imtihandır. İnsandan 

beklenen ise bu nimetlerle kulluğunu ziyade-

leştirmesidir. Karun’un hayatına bakan sıradan 

insanlar kulluğu değil, sadece varlığı görerek 

değerlendirme yaparken kavminden müstakim 

olanlar ise insanın şükrünü eda edebileceği ni-

metlere talip olması gerektiğini biliyorlardır. Çün-

kü insan yoldan çıkarıcı ve ayartıcı servetlerden 

alabildiğine uzak durmalı ve bundan Rabbi’ne 

sığınmalıdır. Müslüman “haram helal ver Allah’ım, 

bu kulun yer Allah’ım” zihniyetini reddederek; 

“şükrünü eda edebileceğin az mal, şükrünü eda 

edemeyeceğin çok maldan daha hayırlı” olduğu 

bilinci ve şuuru ile davranan kişidir.

İslam’ın bu konuda tavsiye, emir ve nehiy-

leri çok net olarak bilinmekle birlikte yaşadığı-

mız pratik ile olması gereken arasındaki makas 

gün geçtikçe açılıyor. Bu dünyanın insanı nasıl 

ayarttığını, yoldan çıkardığı ve varoluş amacın-

dan saptırdığını hem vahyin haberleri ile hem de 

tecrübi olarak farkındayız. Ancak bütün bu bilgi-

lerimize rağmen yine de kendimizi bu girdaba 

kaptırıyoruz. Gerçekten insan yolunu aydınlatan 

iki kaynağa karşı kör ve sağır davranması ile çok 

cahil ve Rabbimizin nimetine karşı kulluktan ka-

çınması ile pek nankördür. 

“Âdemoğlu ihtiyarlar fakat onun iki şeyi 

genç kalır, bunlardan biri mala olan tamahı 

diğeri ise yaşama hırsıdır.”2 

İnsanın dünyaya olan tamahı fitrî bir yöne-

lim/olgudur. Aslında dünyaya olan bu tamahın 

ve yönelimin sonucunda insan yeryüzünü imar 

ederek, çalışıp çabalayarak yeni değerler/ürünler 

ortaya çıkarmaktadır. Bu hem merak duygusu 

hem de bitmek bilmez isteklerimiz ile birlikte 

devam etmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 

insanın bu halini anlatırken “Âdemoğlunun bir 
vadi dolusu altını olsa bir vadisi daha olması 

ister…”3 beyanı da buna işaret etmektedir. İnsan 

sonrasını çok düşünmeden, hesabını verip vere-

meyeceğini aklında geçirmeden dünyayı arzular.

Peki, İslam insanın bu dünyaya olan bu yö-

nelimini yasaklamış mıdır? Aslında İslam bunu 

yasaklamaktan ziyade mizanı koymuş ve 

insanı buna davet etmiştir. İslam bunu terbiye 

ederek istikamet üzere yönlendirmiştir. Ve bunu 

yaparken de çok dikkatli ölçüler koymuş; insanın 

tek taraflı meylini doğru görmeyerek dengeyi 

Dosya

Müslüman “haram helal 
ver Allah’ım, bu kulun yer 
Allah’ım” zihniyetini redde-
derek; “şükrünü eda edebi-
leceğin az mal, şükrünü eda 
edemeyeceğin çok maldan 
daha hayırlı” olduğu bilinci 
ve şuuru ile davranan kişi-
dir.



Temmuz 2016 7

öncelemiştir. Bununla birlikte ahiretin hep önde 

olma koşulunu da unutmamak gerektiğini hatır-

latarak... 

Önceki dönemlerde Peygamber Efendimizin 

(s.a.v.) dünyaya olan aşırı arzuları dengelemeye 

yönelik kimi tavsiye, emir ve nehiylerini 

bayraklaştırarak; zühde, takvaya, ihlasa ve ihsana 

ulaşmak amacı ile dünyanın her türlü nimetine 

gözlerini kapatarak derecelerini arttırmayı he-

defleyenler vardı. Bununla birlikte Müslümanların 

zengin olması ve dünyanın her türlü zenginliğini 

elde etmesi gerekir retoriğini savunanlar da vardı. 

Şimdilerde ise söylemler değişmemekle birlikte 

hayatlar aynileşti.  İki tarafın da hayatında görünen 

aşırı zenginlik ve lüks tutkusu câlib-i dikkattir. 

Dünyevîleşme dinin hayatın dışına itile-

rek görünmez kılınması, eserinin ve etkisinin 

yok edilmesidir. Şeklî olarak görünmesine rağ-

men içeriğinin boşaltılarak anlamsızlaşması, 

sıradanlaştırılmasıdır. İnsanın hayatından kutsal 

olanın uzaklaştırılması veya dünyanın kutsallaş-

tırılarak yeni bir dinî anlayışa tabi olmaktır. 

İnsan hayatın merkezinden ilahî değerleri çı-

kararak dinden soyutlandığını sanırken tersine 

dünyevî olan her şeyi dinleştirmeye/kutsallaş-

tırmaya başladı. Dünyevî hazların, arzuların ve 

isteklerinin gösterdiği yeni yollar edindi. Ben-

merkezci dünya oluşmaya başladı. Zengin Müs-

lüman retoriğinin geldiği nokta maalesef dün-

yevîleşmeye evrilmiş durumda.

Dosya
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Bu hayat anlayışının hâkim hale gelmesi ile 

kişi için Allah’ın (cc) buyrukları anlamsızlaşmaya 

başlar. Dünya sevgisinin doğal sonucu olan kay-

betme duygusuna paralel olarak ölüm korkusu 

ortaya çıkar. Artık insan selin önündeki çerçöp 

gibidir. Suyun akışına kendini bırakır. Popüler kül-

türe, hâkim düşünce ve anlayışa ve yeni yaşam 

biçimine göre hayatını düzenler.  Böylece anlam 

dünyası değişir ve dönüşür. Yani insan ahiret 

merkezli bir hayatı terk ederek dünya merkezli 

yeni yaşama yelken açar. Aslında dünyevîleş-

me Müslümanın/insanın dünya bataklığında yok 

olmasıdır.

Dünyevîleşme insanın dinden/İslam’dan 

sıyrılması ile gündeme gelen bir süreçtir. Bu 

süreç her insanın hayatında belli oranlarda 

görünür olabilir. Ancak bu hal fertten başlayarak 

toplumu kuşatan bir hale dönüşmesi ve hâkim 

anlayış haline gelmesi ile dinden keskin kopuşlar 

başlayarak zamanla devlet düzeninin bile dinden 

arındırılmasına, lâ-dini bir hale gelmesine, sebep 

olacaktır. Son birkaç yüzyıldır görünen durum da 

budur.

Hayatımızı kuşatan dünyevîleşme illeti ema-

net olarak verilen dünyayı asıl sahibiymişiz gibi 

sahiplenmektir. Bu sahiplenme oranı arttıkça 

dünya ile olan ünsiyetimiz artmakta ve onu 

vazgeçilmez kılmaktayız. Dünyada verilen ni-

metlere olan düşkünlüğümüz çoğaldıkça bir 

sarmalın içine doğru çekilmekteyiz. Bu nedenle 

kaybettiğimiz her şey bizleri daha bir makûs hale 

sokarak gittikçe kaybettiklerimizle imtihan içinde 

olduğumuz bilincini yitirmekteyiz. Bu dünyanın 

bir imtihan meydanı olduğunu unutan insan 

böylece Haktan uzaklaşmaktadır.

Kavramların, değerlerin, hayatların tepetak-

lak olduğu; insanların birbirine olan güveninin 

azaldığı bir zamanın insanları olarak sürdürmeye 

çalıştığımız bir hayat var elimizde. Sadece ba-

şımıza düşecek bombalar veya yanı başımızda 

patlayacak silahlar değil sorunumuz. İnsanî de-

ğerlerden ve İslamî ahlaktan yoksun köşe başla-

rını tutan insanların vereceği zarardan emin ola-

mama hali daha büyük bir tehlikedir. İslam’dan, 

ahlaktan, dürüstlük ve adaletten dem vuran ki-

şilerin, cemaat ve partilerin elinden ve dilinden 

emin olamadığımız müddetçe büyük bir güven 

bunalımına uğrayacağımız muhakkaktır. Eğer 

bu toplumda insanlar ben Müslümanım diyen 

kişiden canı, malı ve namusu konusunda emin 

olamıyorsa bizler kaybetmişiz demektir. Eğer 

bu toplumda elinden ve dilinden emin olma-

mız gereken insanlar bile aldatmanın ve yalanın 

içinde debeleniyorsa gerçekten tuz kokmuştur. 

Çünkü bu dünyanın umududur İslam ve iman 

eden Müslümanlar. 

Çünkü Müslüman dünya makamlarına du-

ruşu, tavrı ve oturuşu ile İslam’ın rengini veren 

insandır. Müslüman emanet olarak aldığı ma-

kamları layık veçhiyle sürdüren insandır. Ema-

net olarak aldığı yetkilerle makamını ve mevkiini 

yükseltmek için değil Allah (c.c.) katındaki dere-

cesini yükseltmek için bir araç gören; dünyalık 

Bununla birlikte Müslü-
manların zengin olması ve 
dünyanın her türlü zengin-
liğini elde etmesi gerekir re-
toriğini savunanlar da var-
dı. Şimdilerde ise söylemler 
değişmemekle birlikte ha-
yatlar aynileşti.  İki tarafın 
da hayatında görünen aşırı 
zenginlik ve lüks tutkusu 
câlib-i dikkattir. 
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biriktirmek için değil “eni yerlerle gökler kadar 

olan cennet” için yarışan insandır. 

Bu tehlikeye dünya nimetlerinin istikamet 

uzaklaştırmasına dikkatimiz çeken Peygam-

ber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurarak bizleri 

uyarmaktadır:

“Benden sonra sizin için korktuğum şeyler-

den biri size dünya nimetleri ve ziynetlerinin 

müyesser olmasıdır.”4 

Dünyevîleşmenin en büyük göstergesi kişinin 

kısa süreli bir şekilde dünyaya dalması veya bazı 

zevklerini tatmin etmesi değildir. Dünyevîleşme 

insanın ulvî değerlerden uzaklaşması ve ahlakî 

ilkelerden sıyrılması sonucu hissizleşmesi, du-

yarsızlaşması ve anlam dünyasının değişmesidir. 

Dünyevîleşmenin en büyük göstergesi dünya 

nimetleri için ahiretin feda edilebilir olmasıdır. 

Pratikte görünen durum bu maalesef.

Dünyevîleşmenin beraberinde getirdiği prob-

lemin büyüğü de konformizmdir. Hatta dünyevî-

leşmenin neredeyse doğal sonucudur. İnsanın 

dünyevî beklenti ve isteklerinin hayatı tam an-

lamı ile kuşatması, teslim alması haline konfor-

mizm diyebiliriz. Bu aynı zamanda kişinin kendi 

rahatı, kazancı ve her türlü menfaati için mevcut 

düzene, sisteme eklemlenmesi; düzeni destek-

lemesi ve düzenin peşinden gitmesidir. Mevcut 

hale uymacılıktır. Bu hal insanın omurgasız ve 

ilkesiz bir hayatı yaşaması sadece kendi menfa-

atleri etrafında bir dünya algısına kapı aralaması-

dır. Belki de biraz abartı ile bir Müslümanın İslam 

şeriatının uygulanmasını istememe halini bile 

beraberinde getirebilecek tehlikeli bir süreçtir. 

Konformist zihniyete sahip olan kişi sistem 

tarafından üretilen her türlü ürüne ve sürece kısa 

süre içinde uyum sağlaması ile bilinir. Aslolan 

kendisi ve rahatı, mutluluğu ve konforu, makamı 

ve statüsü kısaca sahip olduğu her şeyin devam 

edebilir olmasıdır. Bunun devamı içinde mevcut 

sisteme, hâkim paradigmaya teslim olarak tam 

bir uyum içindedir. Ona göre hiçbir sorun yoktur. 

Mevcudun devamından, muhafazasından yana-

dır. Esen rüzgârdır ona yön veren. Sabiteleri ve 

değerleri sadece menfaat odaklıdır. Mevcut olanı 

olduğu gibi kabul ederek makbul bir hayatı ya-

şayandır.

İnsanların hayatından ahiret hedefi yok edildi 

ya da daha uygun ifade ile insanın gündeminden 

ahiret hesabı uzaklaştırıldı. Ahiretten, ulvî ga-

yelerden uzaklaşan insan yeni anlam haritala-

rı oluşturdu. Çünkü insan adanmaya odaklı bir 

varlık. Eğer insan istikametini kaybederse yanlış 

şeylere adanarak yeni anlam haritaları ile haya-

tını devam ettirir. Kendini adadığı yeni değerler 

üretir. Böylece hayata bir ucundan da olsa tutu-

nur. İslam ise bunu yüce gayelere yönlendirerek 

insana Hablullaha sarılmasının gereğini anlatır. 

İslam süflî amaçların yerine ebedî gayeleri ikame 

ederek insanı büyük bir boşluktan ve bunalım-

dan çekip çıkarmaya azmeder…

Dosya

Dünyevîleşmenin en bü-
yük göstergesi kişinin kısa 
süreli bir şekilde dünyaya 
dalması veya bazı zevkle-
rini tatmin etmesi değildir. 
Dünyevîleşme insanın ulvî 
değerlerden uzaklaşması 
ve ahlakî ilkelerden sıyrıl-
ması sonucu hissizleşmesi, 
duyarsızlaşması ve anlam 
dünyasının değişmesidir.
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Eğer gençlerin örnek aldıkları gönül dostları 

değil de zenginlerse; eğer Müslümanların hedefi 

ihlastan ihsana ulaşma mücadelesi değil de daha 

zengin olmak ve lüks içinde yaşamaksa; eğer bu 

topraklarda rol modeller takva ehli mücahidler 

değil de ihaleden ihaleye koşan müteahhitler ise 

işte bu dünyevîleştiğimizin resmidir ve biz artık 

selin önündeki çerçöp misali düşman için hiçbir 

anlam ifade etmeyenler toplumuyuz demektir.

Günümüz Müslümanlarının sorunu dün-

yevîleşme tehlikesine dair ayet-i kerimeleri veya 

hadis-i şerifleri bilmemeleri değil asıl sorun bu 

ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin muhatabı ola-

rak her seferinde dışardan birilerinin aranmasıdır. 

Kendi iç dünyamıza dönerek öncelikle 

zikredilen ayet-i kerimlerin ve Nebi’nin (s.a.v.) 

sözlerinin ilk muhatabının bunları okuyan/yazan 

kişi olduğunu bilmeliyiz. Kendimizi müstağni 

kıldığımız sürece bu sözlerimizin hiçbir anlamı 

kalmayacaktır. Her seferinde dünyaya dalma-

mak gerek diyen biri kendi gündemine bakmalı 

ve kendisinin bu süreçten ne kadar âri olduğunu 

değerlendirmelidir. Kendimizi dışarda tutarak ta-

nımlar yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Kişi kendi 

hayatına dönmeli ve iç muhasebesini yapmalıdır. 

Sorunun çözümünü öncelikle kendinde arama-

lıdır.  Kendini kontrol ederek dünyevîleşmenin 

ferdi planda ne seviyede olduğunu görmelidir. 

Hayata dair vazgeçilmezlerinin çoğalması, 

arzularının artması ve bunlar uğrunda yaptığı fe-

dakârlıkların oranında insan dünyevîleşmektedir. 

Aslolan bu satırların yazarından başlayarak her 

kişinin hayatını vahyin gözüyle bir taramaya tabi 

tutması ve dünyevîleşme oranını belirleyerek 

gerekli tedbirleri geliştirmesidir. Herkesin birbiri-

ne öğüt verdiği; ancak kimsenin verilen öğütleri 

dinlemediği ortamların bir anlamı yoktur.

Ve özellikle İslamî mücadelenin önünde 

olanların, insanların örnek aldığı kişilerin 

hallerinin daha çok dikkat çektiği bilinerek hare-

ket edilmelidir. 

“(Nihayet) Onlardan sonra, namazı zayi 

eden, şehvet ve dünyevî tutkularının peşine 

düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından 

ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır.”5 

Dipnotlar
1. Kasas Sûresi; 28/77.

2. Müslim, Zekât, 115.

3. Müslîm, Zekât, 117.

4. Müslîm, Zekât, 123.

5. Meryem Sûresi; 19/59.

Dosya

Eğer gençlerin örnek aldık-
ları gönül dostları değil de 
zenginlerse; eğer Müslü-
manların hedefi ihlastan 
ihsana ulaşma mücadelesi 
değil de daha zengin olmak 
ve lüks içinde yaşamaksa; 
eğer bu topraklarda rol mo-
deller takva ehli mücahid-
ler değil de ihaleden ihale-
ye koşan müteahhitler ise 
işte bu dünyevîleştiğimizin 
resmidir. 
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İslam, insanı sadece tek yönlü ve maddî bir 

varlık olarak kabul etmez. Maddî yönünü dikkate 

alırken manevî-ruhî yönünü de ihmal etmez. 

Çünkü insan iki yönlü yaratılmış, çift kutuplu 

bir varlığa sahiptir. İnsan ne sadece maddeden 

ve ne de sadece manadan ibarettir. Manevî 

yönümüzle ve maddî tarafımızla, kalbimiz ve 

kalıbımızla insanız.

Yemeğe, içmeye, eğlenmeye, dinlenme-

ye ihtiyacımız olduğu gibi ağlamaya, gülmeye, 

hüzünlenmeye, inanmaya, korkmaya ve sevin-

meye de ihtiyacımız var. Her ne kadar bazıları 

inkâr etse de manamızın maddemizden daha 

fazla bakıma, ihtimama ve rızıklanmaya ihtiyacı 

olduğu şüphe götürmez. Bunun böyle olduğu 

şuradan da belli ki; dünyada intihar ve sapkınlık 

vakalarının en sık görüldüğü ülkeler, maddî ola-

rak en fazla kalkınmış olanlardır. Neden? Cevap 

basit; çünkü onlar insanı sadece maddeden ve 

bedenden ibaret zannettiler ve sadece insanın 

bu yönüne dair ihtiyaçlarını tatmine yöneldiler; 

manasının, kalbinin, ruhunun ihtiyaçlarını ve 

bunlarının tatminini hiç hesaba katmadılar. 

Karnının açlığını, cildinin güzelliğini, endamın 

çekiciliğini, toplumdaki itibarını, elbisesinin ütü-

sünü, arabasının markasını vs. düşündüğü kadar 

manevî ihtiyaçlarını gidermeyi düşünmeyenler 

asla dünyevî huzuru ve mutluluğu yakalayama-

yacaklar; her daim kendilerini huzursuz, tatmin-

siz ve boşlukta hissedeceklerdir. Böyleleri maddî 

tekâmülleri için çaba sarf ettikleri kadar manevî 

tekâmülleri için de kafa yormadıkça ve bunun 

meşru (İslamî) yollarına tevessül etmedikçe bu 

azap asla son bulmayacaktır. Bu, gerçekten bü-

yük bir azaptır! Böylelerini ahirette daha sürekli 

ve daha acıklı bir azabın beklediğini söylemeye 

zaten gerek yoktur. 

İnsanın manevî tekâmülüne mani olan ve 

zarar veren amillerin başında dünyaya “aşırı” 

bağlılık gelir. Aşırı kelimesini bu cümlede tırnak 

içinde kullandık. Çünkü dünya hayatını yahut 

dünyevî faaliyetleri büsbütün terk etmek, 

dünyaya bütünüyle sırt çevirmek asla mümkün 

değildir. Esasen böyle bir şey insanî/fıtrî ve İslamî 

de değildir. 

Nitekim Allah Teâlâ yeryüzünü, gökleri, bun-

ların arasında bulunan sayısız nimetleri; deniz-

leri, ırmakları, gemileri, hayvanları, bitkileri insan 

için yarattığını Kur’an-ı Kerim’de defalarca beyan 

etmiştir. Hatta bunlardan istifade etmeye bilhas-

sa Müslümanların müstahak olduklarını dile ge-

tirmiştir. 

“O, yeri sizin için döşek, göğü de bina ya-

pan, gökten su indirip onunla size rızık olarak 

çeşitli ürünler çıkarandır...”1 

De ki: “Allah’ın, kulları için yarattığı zîneti 

ve temiz rızkı kim haram kılmış?” De ki: “Bun-

lar, dünya hayatında müminler içindir. Kıya-

met gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte 

bilen bir topluluk için ayetleri, ayrı ayrı açık-

lıyoruz.”2 

Her Daim...
Ahiret Merkezli Bir Hayat

Enver GÖKKAYA

Dosya
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Dolayısıyla, mümin, bir taraftan ahiretini imar 

ederken diğer taraftan da dünyayı terk etme-

melidir. Zira Cennet’in kazanılması da dünyanın 

madden ve manen imarı ve inşasıyla mümkün-

dür. Mümin, dünyaya ebedî hayatın kazanıldı-

ğı, Allah’ın (c.c.) rızasının elde edildiği, Cennet 

için sermaye hükmünde bir yer olarak bakma-

lıdır. Adaletin ve barışın tesis edildiği, halifeliğin 

(idare ve yönetimin) müminlerin kontrolünde 

olduğu bir vasatı/ortamı ancak dünyadan ve 

dünyevî olanlardan yüz çevirmeyenler, dünya-

ya da ahirete de lâyık olduğu değeri verebilenler 

sağlayabilirler. Dünyadan büsbütün uzaklaşmak 

da, büsbütün dünya adamı olmak da ölçüsüz-

lüktür. Oysaki ölçümüz bellidir: “Dünya ahiretin 

tarlasıdır.”3 Müminin ölçüsünü Rabbimiz şöyle 

beyan etmektedir: “Allah’ın sana verdiği şeyler-
de ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini 

unutma…”4 

İnsanın manevî tekâmülüne mani olan ve 

zarar veren amillerin başında dünyaya “aşırı” 

bağlılığın gelmektedir. Bu insan tipinin (ehl-i 

dünya) dünyayla ilişkisi böyle bir ilişkidir. Bu 

ilişkinin bariz göstergeleri vardır. Bu cümleden 

olarak, şu tespitleri yapmak mümkündür: Bu 

ilişkide; dünya asıldır, gerisi teferruattır. Dünyevî 

menfaatler, beklentiler, ihtiyaçlar her şeyin 

üstündedir. Bu ilişkide bütün planlar, programlar, 

hayaller dünyevî olan şeyler üzerinedir. Güzellik, 

yakışıklılık, bol para, kariyer, diploma, itibar, statü, 

şöhret, makam, lüks araçlar, Cennet-nümâ 

mekânlar, gezmek-tozmak, dünyadan kâm 

almak… Bütün çabalar, emekler, harcamalar, 

fedakârlıklar bunlar içindir.

Bu ilişkide ahiretin kalıcı ve gerçek güzellik-

lerini, dünyanın geçici ve sahte güzelliklerine 

tercih vardır. Bu ilişkide Allah’a (c.c.), Rasûlullah’a 

(s.a.v.), cihada, Kur’an-ı Kerim’e, ahirete, kıyamete, 

dair bir şey yoktur. Varsa da; bu menkıbe, hikâye, 

hurafe, zan ve vicdan düzeyini hiç geçmez. Bu 

ilişkide infaka, zekâta, hayra, iyiliğe, diğergâmlığa 

yer yoktur. Varsa da; içine riya, gösteriş, desinler, 

dünyevî menfaat beklentisi, başa kakma vs. ka-

rışmış haldedir.

Bu ilişkide ibadete, namaza, Allah’ı (c.c.) an-

maya/zikre yer yoktur. Varsa da; şuursuz, ihlas-

sız, üşengeç, kaçamak, yasak savma kabilinden 

bir ilişkidir bu. Bu ilişkide Allah (c.c.), Rasûlullah 

(s.a.v.) ve cihad sevgisine yer yoktur. Varsa da; 

mal, mülk, mesken, ana, baba, eş, evlat, kazanç 

sevgisine galip gelebilecek bir düzeye asla çıka-

mamıştır. 

Özetle: Dünyayla ve dünyalık metalarla kuru-

lan bu çarpık ve bozuk ilişkiye dair onlarca hatta 

yüzlerce emr-i ilahi şüpheye yer bırakmayacak 

kadar açık ve nettir. İşte onlardan birkaçı: 

“…İnsanlardan, ‘Ey Rabbimiz! Bize (verece-

ğini) bu dünyada ver’ diyenler vardır. Bunların 

ahirette bir nasibi yoktur.”5  

“Onlar dinlerini oyun ve eğlence edinmiş-

ler ve dünya hayatı da kendilerini aldatmış-

tı…”6 

“Onlar, ahireti verip dünya hayatını satın 

alan kimselerdir. Artık bunlardan azap hiç ha-

fifletilmez. Onlara yardım da edilmez.”7 

Dosya

Karnının açlığını, cildinin 
güzelliğini, endamın çeki-
ciliğini, toplumdaki itiba-
rını, elbisesinin ütüsünü, 
arabasının markasını vs. 
düşündüğü kadar manevî 
ihtiyaçlarını gidermeyi dü-
şünmeyenler asla dünyevî 
huzuru ve mutluluğu yaka-
layamayacaklar.
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Dünya-ahiret dengesini tutturmak, her ikisi-

ne de Rabbimizin biçtiği değere yakın bir değer 

atfetmek, hayatı bu dengeyi gözeterek idame 

ettirmek… işte bütün mesele bu. Bu dengeyi 

koruyamamak, dengeyi birinin lehine veya aley-

hine bozmak, ifrat ve tefrit girdabına kapılmak, 

tarih boyunca ferdî ve içtimaî hüsranların sebebi 

olmuştur. 

Dünyayı tamamen terk edenler, dünyadan 

el-etek çekenler, dünyayı “alçak” ve “mel’un” 

olarak niteleyenler, bunu ahireti kazanma adı-

na yaptıklarını ileri sürseler de, böyle yapmakla 

ahiretlerini de berbat edebileceklerini hiç düşü-

nüyorlar mı acaba? Dünyanın imarını, inşasını, 

yönetimini, iktisadını, siyasetini; imansız, ahlak-

sız, bayağı, acımasız, müstekbir kimselere teslim 

etmek değilse, nedir bu? Bunun bir sapma ve 

aşırılık olduğunda şüphe yoktur.

Ancak bunun tersi de aşırılık ve sapma-

dır; dünyaya tutkuyla bağlılık, ölümü ve ahireti 

unutma, çokluk yarışı, güçle şımarma, dünyaya 

gönderiliş maksadından sapma, hız ve haz 

merkezli bir hayat. İşte mana kalesinin düştüğü, 

kalbî hayatın dumura uğradığı, esasın terk edilip 

teferruata debelenildiği ve manevî kanadın büs-

bütün kırıldığı yer burasıdır. Dünyaya aşırı bağlılık 

dediğimiz bu beladır ki; Allah (c.c.) yolunda mü-

cadele azmimizi kırıyor, ibadetlerden zevk alma-

mıza mani oluyor, kalbimizi katılaştırıyor, hisleri-

mizi öldürüyor, ideallerimizden uzaklaştırıyor. Ve 

yine bu beladır ki; bizi haramlara karşı tepkisiz-

leştiriyor, ehl-i küfre karşı munisleştiriyor (uysal, 

yumuşak), iman kardeşlerimizin ızdırapları karşı-

sında duyarsızlaştırıyor. 

“Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız 
sizi, Allah’ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim 
bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların 
ta kendileridir.”8

Dipnotlar
1. Bakara Sûresi; 2/ 22.

2. A’râf Sûresi; 7/32.

3. Deylemî.

4. Kasas Sûresi; 28/77.

5. Bakara Sûresi; 2/200.

6. A’râf Sûresi; 7/51.

7. Bakara Sûresi; 2/86.

8. Münâfikûn Sûresi; 63/9.

Dosya
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1. Doğru Bir İnanç Güzel Bir İman

Yaşadığımız dünyada insanlarda büyük bir 

iman zaafiyeti mevcuttur. Günümüz insanının 

imanı, taklidi imandan öteye geçmemektedir. 

Yani imanları bir bilgi üzerine değil de sadece 

anadan babadan duyduklarına göredir. İşte sağ-

lam bilgiye bağlı olmayan iman da elbette zayıf 

olmaktadır. O halde imanın doğru bilgiyle iman-ı 

hakikiye dönüştürülmesi gerekmektedir. Çünkü 

zayıf iman, insanı salih amellere yönlendireme-

mektedir. Şunu iyi bilmeliyiz ki; ancak sağlam 

iman ve salih amel insanı dünyevîleşmekten 

kurtarır.

Bu şu demek oluyor ki; inanıyorsak, inandık-

larımıza itaat etmemiz de gerekiyor. Hem kalben 

hem bedenen bu inancın gereklilikleri neyse 

yapmakla mükellefiyetimiz başlıyor.

İmanımızı güçlendirmede başvurabileceği-

miz bazı sebepler:

• Kur’an-ı Kerim’i üzerinde düşünerek okumak 

ve dinlemek. 

• Kur’an-ı Kerim, imanı yenileme konusunda 

bizi önemli bir kaynağa yöneltmektedir. Bu 

da Yüce Allah’ın yarattıkları üzerinde düşün-

mektir.

• Allah’ın (c.c.) bize lütfetmiş olduğu ve sayıla-

mayacak kadar çok miktarda olan nimetleri 

üzerinde düşünmek.

Dünyevîleşmeye
Karşı Duruş

Celal ÇELİK

İnanıyorsak, inandıklarımı-
za itaat etmemiz de gereki-
yor. Hem kalben hem bede-
nen bu inancın gereklilikleri 
neyse yapmakla mükellefi-
yetimiz başlıyor.

Dosya

Seslendiren: Emre TAVŞAN

Sesli Makale
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Bizim bilmediğimiz ve ancak bizi beklemekte 

olan gelecek üzerinde de düşünmemiz gerek-

mektedir. Kıyamet, Cennet, Cehennem gibi ge-

lecekler üzerine…

Rasûlullah’ın (s.a.v.) yaşayışı üzere yaşama-

mız, kendimiz için örnek almak amacıyla Rasû-

lullah’ın (s.a.v.) karşılaştığı olaylar, O’nun ve saha-

besinin iman temeline dayanan tavırları üzerinde 

düşünmemizdir.

İmanın yenilenmesini ve kuvvetlendirilmesi-

ni sağlayan unsurlardan biri de farzların yerine 

getirilmesidir.

Teheccüd namazı, gece ibadete kalkılma-

sı, özellikle de gecenin sakin olduğu, insanların 

uyumakta oldukları seher vakitlerinde ibadet ve 

zikirde bulunmaktır.

Sünnet-i Seniyye’ye uymak suretiyle ken-

dimizi ruhî yönden ve yaşayış tarzı yönünden 

yüksek derecelere ulaştırabiliriz.

Allah’ı (c.c.) zikretmek ve bu işe devam et-

mektir. Allah’ı (c.c.) zikreden kişi Allah’la (c.c.) bir-

likte olur. 

Salih kişilerle sohbet etmektir.

Niyetimizi halis tutmaya çalışmaktır.

2. Takva

Dünyevîleşmeye ancak takvaya sarılmak-

la karşı durabiliriz. Takva; korkma, sakınma, Al-

lah (c.c.) korkusuyla günahtan kaçınma, Allah’ın 

(c.c.) emir ve yasaklarına uymakta titizlik göster-

me, Allah’ın (c.c.) himâyesine girme, emrini tu-

tup azabından korunma anlamına gelmektedir.

“…Allah katında en değerli olanınız, O’na 

karşı gelmekten en çok sakınanınızdır…”1 

Takvanın Müslüman’ın hayatında üstlendiği 

görev, karşılaştığı her çıkmazda ona çıkış yolunu 

göstermek ve onu hak ile batılı birbirinden ayıran 

Furkan vasfıyla bezendirmektir. 

“Ey iman edenler! Eğer Allah’a karşı gel-

mekten sakınırsanız; O, size furkanı (iyiyi kö-

tüden ayırt edecek bir anlayış) verir…”2

Dosya
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Dünyevîleşmenin arkasında yatan temel se-

beplerinden biriside hiç şüphesiz nefsin gem 

almaz arzu ve ihtiraslarıdır. Dünyevî ihtiraslara 

engel teşkil edecek tek sebep de “takva”dır. 

“… Herkim nefsinin arzu ve ihtiraslarına 

karşı takvaya sarılırsa işte onlardır mutluluğa 

ulaşacak olanlar.”3

Bizler dünyevîleşme tehlikesine karşı İslam’ı 

yaşamada, İslam’ın gereklerine uymada tak-

va sahibi insanlar olma gayreti içinde bulunur; 

şüphelilerden dahi uzak durmaya çalışırsak dün-

yevîleşme tehlikesinden olabildiğince uzaklaş-

mış oluruz. Çünkü takvalı insan günaha, harama 

ve yanlış olana meyletmek bir yana hakkında 

şüphe ve tereddüt olandan bile uzak durmaya 

çalışan kimsedir. Bu anlamda ne kadar takvalı 

isek, ne derece muttaki olabilirsek o derece dün-

yevîleşmeden uzağız demektir. 

3. İnfak

Fert ve toplumların vahyin ve inancın gölge-

sinden sıyrılarak, dünyanın yakıcı menfaatleri-

ne meyledip özünden uzaklaşması süreci olan 

dünyevîleşmeye karşı İslam’ın temel alternatifle-

rinden birisi de infaktır. İnfak; Allah’ın (c.c.) ver-

diğinden yine onun rızası için vermek, insanlara 

ihsanda bulunmaktır. 

“Mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah yo-

lunda harcayanlar var ya, onların Rableri katın-

da mükâfatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar 

mahzun da olacak değillerdir.”

Dosya
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4. Ölümü Hatırlamak

“Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm son-

rası için çalışandır. Aciz kişi de, nefsini hevâsı-

na tabi kılan ve Allah’tan dilek(ler)de bulunup 

duran (bunu yeterli gören) kişidir.”5 

5. Sahih İbadet

Allah’ın (c.c.) buyruklarını yerine getirme, 

emir ve yasaklarına uyma, O’nu bilme, rızasını 

ve sevgisini kazanmaktır. İbadetin ruhu ihlastır. 

İhlas; saf ibadet, temiz sevgi ve yürekten bağ-

lılık demektir. Yapılan ibadetlerin temelini, hiçbir 

karşılık ve menfaat beklemeden yalnız ve yalnız 

Allah’ın hoşnutluğu için olanı teşkil eder.

“Yalnız Bana ibadet edin ve yalnız Benden 

yardım dileyin!”6

6. Dua 

Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Dua 

müminin silahı, dinin direği, göklerin ve yerin 

nurudur.”7

“Dua, gelmiş olan musibet için de, henüz 

gelmemiş olan musibet için de faydalıdır. Dua 

belayı def eder.”8

Hadis-i şeriflerde görüldüğü gibi “dua” mad-

dî-manevî huzur ve mutluluğa ulaşmaya ve 

maddî-manevî olumsuzluklardan korunmaya 

sebep olmaktadır. Dolayısıyla iyi ve güzel şeyle-

re sahip olmak ve kazalardan belalardan, üzücü 

olaylardan korunmak için çok çok dua etmeli-

yiz.9

7. İyi Arkadaş ve Çevre

Müslüman bir topluluk veya cemaatin içinde 

yer alarak dünyevîleşmeden yaşayıp Rabbimin 

rızasına uygun bir hayat sürebiliriz.

Allah’ın verdiğinden ahiret yurdunu gözeten-

lere ve dünyada da nasibini unutma…10

Dipnotlar
1. Hucurât Sûresi; 49/13.

2. Enfâl Sûresi; 8/29.

3. Teğâbun Sûresi; 64/16.

4. Bakara Sûresi; 2/274.

5. Tirmizî. Kıyame, 25; İbn Mâce, Zühd, 31.

6. Fatihâ Sûresi; 1/5.

7. İmam Süyûtî, Camü’s-Sağîr Muhtasarı, Çev. İsmail Mut-

lu, C. 2, s. 400, Hds. 2192.

8. Tirmizî, Deavât. 112.

9. Süleyman Gülek, İnsan Gerçeği Ve İslami Hayat, Rağ-

bet Yayınları, İstanbul, 2005, s. 98-107.

10. Bkz. Kasas Sûresi; 28/77.

Bizler dünyevîleşme teh-
likesine karşı İslam’ı yaşa-
mada, İslam’ın gereklerine 
uymada takva sahibi insan-
lar olma gayreti içinde bu-
lunur; şüphelilerden dahi 
uzak durmaya çalışırsak 
dünyevîleşme tehlikesin-
den olabildiğince uzaklaş-
mış oluruz. 
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Yüce Yaratıcı, dünya adını verdiğimiz gezege-

ni bütünüyle insanoğlunun yaşamasına uygun 

biçimde yaratmış, onu sayısız nimetlerle donat-

mış ve bunları insanın emrine amade kılmıştır. 

Allah Teâlâ yeryüzünü, gökleri, nice emsalsiz ni-

metleri; denizleri, ırmakları, gemileri, hayvanları, 

bitkileri insan için yarattığını Kur’an-ı Kerim’de 

defalarca beyan etmiş hatta bunlardan istifade 

etmeye bilhassa Müslümanların hak sahibi ol-

duklarına vurgu yapmıştır.

“O, yeri sizin için döşek, göğü de bina ya-

pan, gökten su indirip onunla size rızık olarak 

çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile 

bile Allah’a ortaklar koşmayın.”1

“O, yeryüzünde olanların hepsini sizin 

için yaratandır...”2

De ki: “Allah’ın, kulları için yarattığı zîneti 

ve temiz rızkı kim haram kılmış?” De ki: “Bun-

lar, dünya hayatında müminler içindir. Kıya-

met gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte 

bilen bir topluluk için ayetleri, ayrı ayrı açık-

lıyoruz.”3 

Dünya nimetlerini bütün güzelliği, ihtişamı 

ve cazibesiyle insanın önüne seren Rabbimiz, 

elbette bu nimetlerden istifade etmeyi de meşru 

kılmıştır. Dolayısıyla dünyayı “alçak” ve “mel’un” 

olarak nitelemek, dünyadan el-etek çekmek, bir 

lokma bir hırka felsefesiyle hayat sürmek, Allah’ın 

(c.c.) helal kıldığı güzel nimetleri nefsine haram 

etmek, dünyanın imar ve inşasını boş vermek… 

sağlıklı bir yaklaşım tarzı değildir. Bu anlayış dün-

yanın imarını, inşasını, yönetimini, iktisadını, si-

yasetini… imansız, ahlaksız, bayağı, acımasız, 

müstekbir ve azgın kimselere teslim etmekten 

başka bir amaca hizmet etmez. Hal böyle olun-

ca, dünya nimetlerine sırt çevirmenin ve dün-

yanın gidişatıyla alakayı kesmenin, fıtrattan ve 

İslam’dan bir sapma ve aşırılık olduğunda şüp-

Dünyaya Aşırı 
Bağlılık

Orhan KITAY

Büsbütün dünyaya meyle-
dip, sonsuza kadar dünya-
da yaşayacakmış gibi dav-
ranmak,  ahireti unutmak, 
ölümden sonra hayat yok-
muş gibi yaşayıp gitmek… 
bu da bir başka sapma ve 
aşırılıktır. Hayatı dünya ha-
yatından ibaret zannetmek 
ve bu zan ile de ömür ser-
mayesini heba etmek aşırı-
lıkların en büyüğüdür.
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he yoktur. Ancak bunun tersi de doğrudur. Yani 

büsbütün dünyaya meyledip, sonsuza kadar 

dünyada yaşayacakmış gibi davranmak,  ahireti 

unutmak, ölümden sonra hayat yokmuş gibi ya-

şayıp gitmek… bu da bir başka sapma ve aşırılık-

tır. Hayatı dünya hayatından ibaret zannetmek 

ve bu zan ile de ömür sermayesini heba etmek 

aşırılıkların en büyüğüdür.

Evet, dünya ve içindekiler insan için yaratıl-

mıştır. Sadece yaratılmakla kalınmamış, bun-

lardan istifadeyi teşvik için her bir nimete cezp 

edici güzellikler (tat, koku, görünüş, ses, vitamin, 

kalp ferahlığı gibi) de katılmıştır. Ancak dünyalık 

nimetlerin sıralandığı ayet-i kerimelerin hemen 

ardından, Rabbimiz sakın ahireti unutmayın 

uyarısını yapmıştır. Şu ayet-i kerimelerde olduğu 

gibi:

“Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yur-

dunu ara. Dünyadan da nasibini unutma…”4 

“Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, 

salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şid-

detle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. 

Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl 

varılacak güzel yer ancak Allah’ın katındadır.”5

Ne var ki, bu ilahî ölçü pek çoğumuzun ha-

yatında adeta ters dönmüştür. Buna bağlı olarak, 

bazıları Allah’ın (c.c.) verdiği ömrü ve imkânları 

alabildiğine dünyalık elde etmek, yığmak ve istif-

lemek için sarf ederken; arada bir de ahireti ha-

tırlamayı marifet zanneder hale gelmişlerdir. Yani 

ayet-i kerime hayata adeta şöyle yansıtılmıştır: 

Allah’ın (c.c.) verdiği ömrü ve imkânları dünyalık 

yığmak, makam ve güç elde etmek için seferber 

et; fakat kandillerde ve bayramlarda da ahireti 

unutma…  

Ehl-i Dünya

“Her kim de benim zikrimden (Kur’an-ı Ke-

rim’den) yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir ge-

Dosya
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çim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör 

olarak haşrederiz.”6 

Ölümü ve ahireti unutmak, çokluk yarışı, 

güç ve imkânlarla şımarmak, dünyaya gönde-

riliş maksadından sapmak, haz ve hız merkezli 

bir hayat sürmek… işte mana kalesinin düştüğü, 

kalbî hayatın dumura uğradığı, esasın terk edilip 

teferruatta debelenildiği ve manevî kanadın büs-

bütün kırıldığı yer burasıdır. 

Ehl-i dünyanın dünya hayatına bakışı sorun-

ludur ve ilişkileri aşırılıklarla doludur. Bunun bariz 

göstergeleri vardır. Bu ilişkide; ahiretin kalıcı ve 

gerçek güzellikleri, dünyanın geçici ve sahte gü-

zelliklerine tercih edilir.

Özetle

Dünya ile ilişkilerinde aşırı gidenler, dünya ve 

ahiret dengesini tutturamayanlar, birini diğeri-

ne feda edenler, ifrat ya da tefrit girdabına kapı-

lanlar, tarih boyunca ferdî ve içtimaî hüsranlara 

duçar olmaktan kurtulamamışlardır. Dolayısıyla 

Mümin, bir taraftan ahretini imar ederken diğer 

taraftan da dünyayı büsbütün terk etmemeli-

dir. Dünyaya; ebedî hayatın kazanıldığı, Allah’ın 

(c.c.) rızasının elde edildiği, Cennet için serma-

ye hükmünde bir yer olarak bakmalıdır. Eğer 

dünyaya bir gün barış ve adalet hâkim olacak-

sa, bu ancak dünyadan yüz çevirmeyen ve her 

işini ahiret namına yapan, dünya ahiret den-

gesini sağlayabilmiş müminler eliyle olacaktır. 

Dipnotlar

1. Bakara Sûresi; 2/22.

2. Bakara Sûresi; 2/29.

3. A’râf Sûresi; 7/32.

4. Kasas Sûresi; 28/77.

5. Âl-î İmrân Sûresi; 3/14.

6. Tâhâ Sûresi; 20/124.

Dosya
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Vavelif Dergisi: 

Dünyevîleşen Müslüman, arzu ve istek-

lerine daha fazla önem veriyor; bu da haz 

ve istekleri ön plana çıkarıyor. Artık çekirdek 

aile de bitti. Aile kavramı da bitiyor. İnsanlar 

bireyselleşiyor. Bu durumu sanal âlem de des-

tekliyor. Birçok insanla konuştuğumuzda dos-

tu yok, arkadaşı yok; olması için de hiç çaba 

göstermemiş. Hep kendisi olmuş ve dünya 

kendisini alıp yutmuş. Buradan dünyevîleşme 

kavramına girecek olursak; sizin dünyevîleş-

me ile ilgili söyleyeceğiniz neler olur?

Abdurrahman Arslan: 

Aslında iki başlı bir süreç yaşıyoruz. Birinci-

si; bizim bugün ilkokul eğitiminden itibaren al-

makta olduğumuz kültür ve bilgi, aslında Batı’nın 

modern bilgisi ve anlayışıdır. Zaten bu kültür ve 

bilgi de Protestan ahlak anlayışı üzerine ya da 

Protestanik din anlayışı üzerine kurulu olarak 

geliştirilmiştir. Bu özünde liberal unsurlar taşıyan 

ama aynı zamanda Protestanik bir ahlakı, bir ba-

kış ufkunu da içeren bir eğitim. 

Dolayısıyla bu eğitim sisteminde istediği ka-

dar dindar insanlar sizi eğitmiş olsun bilgi ve 

kültürün menşei Batı’nın Protestanik ahlakıdır. 

Zaten bizzat bu eğitimin, bu bilginin karakteristik 

özelliği de budur. Dolayısıyla bu bilgi ile birlikte 

biz zaten bu anlamda bireyci insanlar ve toplu-

luklar haline gelmeye başlıyoruz. Bu demektir ki; 

İslam’ın sizi bir araya getirmeye çalışan cemaat-

Dünyevîleşmenin
Götürdüğü Yer

Abddurahman Arslan İle Röportaj

Röportaj: Vavelif Dergisi

Eğitim sisteminde istediği 
kadar dindar insanlar sizi 
eğitmiş olsun bilgi ve kül-
türün menşei Batı’nın Pro-
testanik ahlakıdır. Zaten 
bizzat bu eğitimin, bu bilgi-
nin karakteristik özelliği de 
budur. 
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sel değerlerini aslında bu eğitim sistemi bir bakı-

ma işlevsiz kılmaktadır. 

Müslümanlar bunun farkında değil, Müslü-

manlar dindar bir hocanın anlattıklarını önem-

siyorlar ama onun neyi anlattığı üzerine kafa 

yormuyorlar. İkinci husus ise; yaşamakta oldu-

ğumuz bu kentselleşme dediğimiz süreçlerdir. 

Hem eğitimde aldığımız bilgi ile zihinlerimiz 

şekilleniyor hem de zamanla kentselleşme ile 

birlikte fizik dünyamız da şekilleniyor. Bu kent-

selleşmeyi klasik anlamda şehirleşme olarak an-

lamıyorum ben; çünkü klasik anlamda şehir ile 

köy arasında dünya görüşü açısından bir tezat 

yoktur. Klasik anlamda şehir köydeki kültürün 

daha sofistike, daha incelmiş bir ifadesini karşı-

lıyordu; çünkü her şeye rağmen şehir insanla-

rın yaşadığı dünya görüşünü yansıtıyordu. Fakat 

kentselleşme biraz da modern unsurlar ya da 

iktisadın mantığı ile şekillendirilmiş şehirlerdir. 

Dolayısı ile ben aynı anlama gelmiş olsa bile ona 

kent diyorum. Biz aynı zamanda kentleşmekte 

olan bir toplumuz. 

Vavelif Dergisi: 

Biz şehirleşmekten kentleşmeye doğru mu 

gidiyoruz?

Abdurrahman Arslan: 

Aslında biz şehirleşmiyoruz, kentleşiyoruz. 

Şehirleşmek başka bir şeydir. Eğer birbirinin de-

vamı olsaydı; biz kentleşmeye karşı çıktığımızda 

bu şehirleşmeye karşı çıkmamız anlamına da 

gelirdi ama öyle değil. Şehir bir dünya görüşü de 

içerir, bu dünya görüşü köy ile çatışma halinde 

değil. Dünün Müslümanı; yaşadığı köyde de İs-

lam’a inanıyordu, onun vecibelerini yerine getir-

meye çalışıyordu. Şehre geldiğinde de, şehirde 

de iyi kötü İslam yaşanıyordu; ama daha sofis-

tike, daha incelmiş, daha zarafet içinde ilişkiler 

cereyan ediyordu. Temelde bir çatışma yoktu. 

Oysa kentleşme mantık itibariyle, kuruluş mantı-

ğı itibariyle iktisadî bir özellik taşıdığından dolayı 

Müslüman’ın dünya görüşü ile çatışmaktadır. 

Vavelif Dergisi: 

Kentleşmenin ideolojik bir özelliği de var. 

Röportaj
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Şehirleşme de bir dünya görüşü var ama ide-

olojik bir şey yok. 

Abdurrahman Arslan: 

Şehirde de bir ideoloji vardı ama bu Müslü-

man’ın inancını taşıyordu; bir uyum vardı yani. 

Köy ile kent arasında tarih boyunca her zaman 

bir gerilim vardı ama bu dünya görüşü açısından 

bir gerilim ve çatışma değildi. Oysa bizim bugün 

yaşamış olduğumuz kent dediğimiz mekân; İs-

lam’ın ilkeleri haricinde, mantığının haricinde 

yeniden inşa edilmiştir. 

Kent her şeyden önce bize bir mekân kavra-

mı getirir. Yani dolayısıyla bu mekânın oluşması 

İslam’ın dünya görüşüne göre oluşmuş bir şey 

değil; bundan dolayı denilir ki kente insanlarının 

tanıdıkları ile karşılaşması tesadüftür. Çünkü ken-

tin tek unsuru iktisadiyattır. Burada komşuluğa 

değer vermek, evin caminin yakınında olması, 

evin kıbleye doğru olması gibi dünya görüşünü 

yansıtan mekânsal kaygılar yoktur. Neyi bulduy-

sanız, onun içine ev olarak gireceksiniz. 

Vavelif Dergisi: 

Maddeci iktisat, bu da bireyselliği doğuru-

yor. Bireyselleşen insan da dünyevîleşmeye 

doğru meylediyor. 

Abdurrahman Arslan: 

İster istemez böyle bir süreç geliyor. Dola-

yısıyla bireyselleşme dünyevîleşmenin bir par-

çasıdır. Aynı zamanda bireyselleşme; İslam’ın 

cemaatsel kültürünün çözülmesi demektir. Biz 

Müslümanlar bence bunu çoğu zaman yanlış 

anlıyoruz. Yani ferdi olarak anlıyoruz. 

Birey fert değildir ve hiç kimseye karşı ken-

disini sorumlu hissetmeyen bir varlıktır.  Dolayı-

sıyla bizim birey dediğimiz emansipasyona uğ-

ramış biridir. Yani ahlakın, geleneğin, komşuluk 

ilişkilerinin, dinin insana yüklediği görevlerden 

sıyrılmış; onları artık yerine getirme tasası ta-

şımayan bir varlıktır. Böyle olunca kent ortamı 

hem aldığımız eğitimle birlikte hem de kentsel 

mekânın kendisi itibariyle ister istemez bireysel-

leşmeyi beraberinde getiriyor. 

Bireyselleşme kendisiyle birlikte hemen he-

men cemaatsel bağların çözülmesine sebebiyet 

veriyor. Bir kere birlikte olmak, bazı şeyleri birlik-

te paylaşmayı gerektirir; bu ister aile ortamında 

olsun, ister camideki cemaat ortamında olsun. 

Bireyselleşme, bu kültürü ortadan kaldırıyor. Bu-

nunla birlikte paylaşmacı, karşılıklı sorumluluk 

üzerine kurulmuş her şeyi ortadan kaldırıyor. Bi-

reyi kendi başına getiriyor. Kendi başına gelen bir 

birey bugün neye güvenecektir? Banka hesabına 

güvenecektir, emeklilik hesabına güvenecektir. 

Artık ne ailesine, ne komşusuna, ne de cemaat-

teki arkadaşına içinde bir güven duygusu uyan-

mayacaktır. İster istemez bu bireyi kendisiyle baş 

başa bırakır. 

Özellikle 21. asır dediğimiz bu son yirmi-otuz 

yıl içerisinde yeni bir haz kültürü gelişmeye baş-

ladı. Eskiden de vardı ama bu genel olarak ileti-

şim teknolojisinin kolaylaştırdığı bu yeni ortam-

larda kendini daha güçlü göstermeye başladı. 

Dolayısıyla yazılı, sözlü kültürün yerine gürültü 

kültürü aldı. Bu ise şu demektir; herkes kendi ba-

şına bundan istediği nasibi alacaktır. Böyle olun-

ca da arada insanın yüz yüze karşılaşması her 

hâlükârda azalıyor. Teknolojiyle, iletişim araçla-

rıyla karşılaşıyoruz. 

Bu ise Müslümanlar açısından ciddi bir ahlaki 

erozyonu beraberinde getiriyor.  Erotizme dayalı 

bir haz kültürü oluşuyor. Burada İslam’ın ahlak 

anlayışı da ciddi şekilde yozlaşıyor. Artık siz karşı 

karşıya geldiğinizde konuşamayacağımız şeyleri 

internette ya da bilmem nerede kendi başınıza 

konuşabiliyorsunuz. Belki şöyle diyebiliriz; tarih-

te ilk defa ya da üç yüz yıllık tarih içerisinde ilk 

defa özgürlük anlayışı değişmeye başladı. Artık 

haz alabildiğiniz nispette özgürlükle bir ilişki içe-

risine giriyorsunuz. Yani haz sağlayan her ortam 
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aynı zamanda özgür bir ortam olarak anlaşıl-

maktadır. 

Vavelif Dergisi: 

Haz aldığımız ortamda mı özgür hissedi-

yoruz kendimizi?

Abdurrahman Arslan: 

Evet, çünkü özgürlükle haz birbirine içkin ola-

rak, özdeş olarak anlaşıldı. Yani artık özgürlük bü-

yük ideallerin peşinde koştuğunuz bir mücadele 

olmaktan çok kişisel tatmine yönelik, kişisel ar-

zunun karşılaşmasını sağlayan, onu kolaylaştıran 

bir şeye dönüştü ve bütün bunlarda da kişisel ka-

rar verme mekanizmaları önemlidir. Mesela dün 

siz bir şeyi tüketirken ya da birisiyle karşılaşırken 

bütün bunlar sizin ahlak ölçüleriniz nispetinde 

bir anlam kazanıyordu. Yani bu işin ne kadar ola-

bilirliğine, olacağına, nasıl olacağına sizin ahlakî 

ilkeleriniz karar veriyordu. Yani sizin haricinizdeki 

bir takım kurallar karar veriyordu.  Değerler ve il-

keler karar veriyordu ama bugün artık çağımızın 

insanı bunu kabul etmiyor. Diyor ki; ben, o kural-

ları koyarım. Ben, o değerleri belirlerim ve ancak 

benim belirlediğim değerler buna karar verebilir. 

Yani harici kuralların benim arzumun tatmininde 

bir söz sahibi olması kabul edilemez. Olursa bu 

benim özgürlüğümü tehdit etmek olur. 

Dolayısıyla bizim ortak ahlak anlayışımız, 

ortak iyi dediğimiz kavramlar ve benzerleri; 21. 

asır ile birlikte değişmeye başladı. Çünkü post-

modern felsefenin de dediği gibi her şey par-

çalanmaktadır. Yani bütünlük yoktur, ortak bir 

zevkimiz yoktur, herkesin kendine göre zevki 

vardır; yoksa bile kendine göre bir zevki her an 

üretebilir. O ürettiğinde de; bizim bu zevki, onun 

tabii hakkı olarak görmemiz gerekir. Bir bakıma 

onu eleştirme hakkımız ortadan kalkmıştır. Biraz 

da çoğulculuk dedikleri aslında budur, buna da 

dayanıyor. Her şeye ben karar veririm. Ortak bir 

hüküm karar veremez. Benim haricimde belir-

lenmiş bir otorite, benim haricimde olan bir de-

ğerler kümesi, benim haricimde bir ahlak anlayı-

şı bir otorite olarak bana herhangi bir konuda ne 

yapacağımı, nasıl davranacağımı, nasıl yiyeceği-

mi, nasıl tüketeceğimi, kiminle sosyal ilişkiye na-

sıl gireceğimi söyleyemez. Bütün bunlara ancak 

ben karar veririm. 

Vavelif Dergisi: 

Son zamanlarda gençler kendilerine buyu-

rulmasını istemiyor. Kendi başına; söylersin 

alır-almaz, kabul eder-etmez ama buna ken-

disi karar vermek istiyor. 

Abdurrahman Arslan: 

İşte bu, bu kültürün getirdiği bir şey. 

Vavelif Dergisi: 

Buna çoğulculuk kültürü mü diyoruz Ho-

cam?

Abdurrahman Arslan: 

Buna çoğulculuk denmektedir. Bu kültürün 

karakteristik özelliği de çoğulcu olmaktır. Çünkü 

dünün kültürünün kendine ait bir takım kuralları 

vardı; yani ortak bir takım kurallar vardı. Biz o or-

tak kurallara göre insanları yargılıyorduk. Mesela; 

diyorduk ki, niye yaşlıya yer vermedin? Bir diğeri 

de diyordu ki; evet, vermen lazım. Aslında ortak 

iyi dediğimiz şeyden, paylaştığımız şeyden yola 

çıkarak; insanları bir bakıma eleştirmek hakkı bu-

luyorduk kendimizde. Oysa şimdi artık böyle bir 

şey yok. Böyle olunca da tabi ki burada kendisi 

kendisine karar veren, başkalarının müdahale-

sini özgürlük kısıtlayıcı olarak gören bir anlayış, 

bir zihniyet ortamı oluşmaya başladı. Bu ciddi 

nispette insanları pasifize ediyor, haz düşkünü 

yapıyor ve insan kendi başına bir varlık halinde 

geliyor. 

Böyle süreçlerde insanlar dindardırlar yani 

dini terk etmiş değillerdir ama bu yeni bir dindar-

lığa da işaret etmektedir. Müslümanların görmek 

istemediği şeylerden biri de budur. Bu yeni 
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bir dindarlıktır. Konuştuğumuzda din hususunda 

sizinle temelde ayrışma söz konusu değildir ama 

dini yaşama anlamında baktığınızda; İşte burada 

herkesin kendinden sorumlu olduğu anlayışına 

inanır. Hatta “iyiliği emredip kötülüğü nehyet-

mek” emrini bile; haddi aşmak, özgürlüğe mü-

dahale olarak anlayan bir insan tipi ortaya çık-

maya başladı. 

Vavelif Dergisi: 

Dünyevîleşme kavramı ile ilgili eklemek is-

tediğiniz başka bir husus var mıdır?

Abdurrahman Arslan: 

Genel olarak sekülerleşme dediğimiz şey 

dünyevîleşme olarak tercüme edildi. Burada bir 

şeye dikkat çekmek lazım. Sekülerleşme genel 

olarak Anglosakson dünyada laikliğin karşılığı 

olarak kullanılır ama Fransız laiklik anlayışından 

farklı bir şeydir. Bir kere bizim genel olarak laiklik 

anlayışımız, Kemalizm’den gelen bir laiklik anla-

yışıdır. Yani Kemalizm’in laiklik anlayışına karşı bir 

muhalefet olarak doğup gelişmiştir. Ben bunun 

Müslümanlara artık zarar verdiğini düşünüyo-

rum. Yani Kemalizm’in bir bakıma da Fransızların 

pozitivist temeldeki laiklik anlayışına karşılık biz 

Müslümanlar tabi bir nefs-i müdafaa olarak buna 

itiraz ettik; fakat biz esas bunu yaparken bir ba-

kıma sekülerlik dediğimiz ya da dünyevîleşmek 

dediğimiz laikliğin toplumsal, kültürel, dinî boyu-

tu üzerinden getireceği tehlikeleri göremedik. 

Laiklik derken hep onu siyasal bağlamda dü-

şündük, siyasal mevkide düşündük ama aynı 

zamanda o kültürün, insanları da laikleştirecek 

yani sekülerizm dediğimiz şeyi doğuracağını; 

inşaların davranışlarından da, zihninde de bir 

değişim yapacağını hiç düşünmedik. Biz siyaset-

te laikliğe karşı çıkarsak bütün sorunlar çözülür 

diye düşündük. Oysaki biz bu siyasî karşı çıkışı 

gösterirken temelde dünyevîleştik, laikleştik, se-

külerleştik. 

Esas tehdit eden siyasî laiklik değildi ama bu-

gün baktığımızda böyle diyoruz. Bizi asıl tehdit 

eden sekülerleşmeydi. Çünkü sekülerleşme bir 

zihin ortamı oluşturuyordu. Yeni bir zihniyet inşa 

ediyordu. Mesela bu zihniyetin -hangi kaygılarla 

söylenmişse söylensin- en tipik örneği Gannu-

şi’nin bu son zamanlarda söylediğidir ama Müs-

lümanların büyük çoğunluğunda bu düşünce 

ve söylem yaygın bir şeydir. Bunu da kabul et-

memiz lazım. Dolayısıyla da keşke o pozitivizme 

dayalı Fransız laikliği öyle devam edip gitseydi; 

çünkü siyasî bağlamda devletin laik olması me-

selesi bizim için baskı getirmişti, yine getirebi-

lirdi. Fakat şimdi Müslümanlar olarak ise zihnen 

sekülerleştik.

Vavelif Dergisi: 

Bu zihnen sekülerleşme bizim pratik haya-

tımıza da etki ediyor. Pratik hayatta da zihnen 

dünyevîleşmenin etkisini görüyoruz. Yaptığı-

mız her türlü hareket ve eylemde bu etki gö-

rülüyor; iş, aile, eğitim hayatımızda bir dün-

yevîleşme rüzgârı var. 

Böyle süreçlerde insanlar 
dindardırlar yani dini terk 
etmiş değillerdir ama bu 
yeni bir dindarlığa da işaret 
etmektedir. Müslümanların 
görmek istemediği şeyler-
den biri de budur. Bu yeni 
bir dindarlıktır. Konuştu-
ğumuzda din hususunda 
sizinle temelde ayrışma söz 
konusu değildir ama dini 
yaşama anlamında baktığı-
nızda; İşte burada herkesin 
kendinden sorumlu olduğu 
anlayışına inanır.
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Abdurrahman Arslan: 

Bugün çok yoğun bir şekilde bunu yaşıyoruz; 

çünkü dünyevîleşme dediğimiz ve sekülerleşme 

dediğimiz şey nihayette dünyevî ideallere dinî 

bir motivasyon katmaktadır. Asıl tehdit edici olan 

budur. Müslümanlar yeni idealler elde ettiler ve 

aslında bunu da dinîleştirdiler. Bu aslına bakılırsa 

Batı’da da böyle oldu. Yani Endüstri çağını kuran-

da biraz böyleydi. Biz dedik ki; biz Müslümanız 

onlar gibi olmayız ama bu öyle olmadı ve olması 

da mümkün değildi. Nihayetinde pratikte bugün 

gördüğümüz gibi başka türlü cereyan etti. 

Kültürel anlamda laikleşmiş olan bizler artık 

tarihi kutsuyoruz, gündelik yaptığımız işleri kut-

suyoruz, yeni ideallerimizi din adına kutsuyoruz. 

Vavelif Dergisi: 

Ama bunlar kutsal değil.

Abdurrahman Arslan: 

Elbette ki kutsal değil.

Vavelif Dergisi: 

Kutsal olmayan kutsallar üretmişiz.

Abdurrahman Arslan:

Evet, ama asıl mesele dünyevî bir ideale dinî 

bir motivasyon katıyoruz. Kemalizm bunlara 

dinî bir motivasyon katamadı ve başarısız oldu 

ama şimdi biz dinî bir motivasyon katıyoruz. Ba-

kın şimdi Türkiye’de çok dinamik bir yapı var ve 

bunu Müslümanlar temsil ediyor. Nerden geliyor 

bu dinamizm? Bu idealler Kemalizm zamanında 

da vardı aslında ama şimdi daha dinamik. Niye? 

Çünkü Müslümanlar hem iktidarı ele geçirdiler 

hem de ona dinî bir nitelik kazandırdılar. Müslü-

manların geleceği ile onu özdeşleştirdiler. 

Geleceğin Allah’a (c.c.) ait olduğunu söyle-

dikleri halde aslında o ideallerle Müslümanların 

geleceklerini kurmaya çalıştılar ve çalışmakta-

lar. Dolayısıyla da burada İslam’ın ideallerinden 

çok dünyaya ait ideallerin İslamîleştirilmesi söz 

konusu oldu ya da olmaktadır. Neticede İslamî 

anlayışımız forma dönüştürüldü. Görünüşe, ora-

ya, buraya dikkat edin; görünüşte bugün Müs-

lümanların formel düzeyde İslamî kaygıları çok 

fazladır ama muhteva olarak İslamî kaygılarının 

içi boşalmıştır.

Vavelif Dergisi: 

Hocam tam bu söylediğiniz cümle önemli. 

Batılı bazı aydınların farkına vardıkları bir şey 

vardı. O da neydi? Modern toplumun bu bo-

zulmuş hali toplumda ruhu ortadan kaldırıyor. 

Buna yönelik çalışmalar yaptı Batı ama Türki-

ye’de şu an ruh denilen, maneviyat denilen bir 

şey kalmadı. 

Biz, gelinen siyasî süreç ile beraber dinî 

olguların çok fazla canlı olduğu bir zaman 

dilimindeyiz; fakat sizin de dediğiniz gibi for-

mel anlamda çok canlı. Marshall Berman “Katı 

Olan Her şey Buharlaşıyor“ adlı bir kitabı var-

dı. İşte şu an katı olan her şey buharlaşıyor. 

İslam adına bunu söylüyorum. İslamî olan her 

şey neredeyse buharlaştı. Yani ruhumuz çok 

geride kaldı. Biz çok hızlı gidiyoruz. Ruh bize 

yetişmiyor. Yapmış olduğumuz ameller; -na-

maz, oruç, Allah’a (c.c.) yapılan dualar ve tüm 

ibadetlerimiz dâhil- bir biçimden ibaret kal-

dı. Böyle olunca da dünyevileşme bizi sardı.  

Ya da dünyevîleşme mi bizi tetikledi. Seküler 

düzlemde bir tetikleme mi bizi ruhsuzlaştırdı?

Abdurrahman Arslan: 

Bu iki türlüdür. Sekülerlik veya dünyevîleşme 

dediğimiz insan fıtratında da karşılığını bulan bir 

şeydir. Bundan dolayı tarih boyunca insanlığın 

tarihinde rastlayabileceğimiz bir şeydir. İsmi farklı 

olabilir. Biz bugün biraz daha akademik bir kav-

ram haline getirilmiş olan sekülerleşme mesele-

sini konuşuyoruz. Ya da hep kavram üzerinden 

konuşuyoruz ama tarihte bu böyle olmamıştır. 

Fakat şöyle olmuştur; din kendi içinden dün-

yevîleşmiştir. 
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Başlangıçta yani modernleşme ile birlikte II. 

Mahmud’dan beri gelen harici bir müdahaleyle 

zorla bu işe girişildiği için biz bu işin çok farklında 

değiliz. Yani dolayısıyla bizim dünyevîleşmemiz 

harici müdahalelerin baskılarıyla birlikte gelen o 

çekirdeğin çatlamasıyla beraber oluyor. Aslına 

bakarsanız normalde tarih boyunca dünyevîleş-

me kendi dinin içsel mantığı içerisinde yer edi-

yor. Zaten unutmamak gerekir ki; gerçekten iyi 

bir ahlak sistemini ancak onun içindeki hukuk-

çular bozabilir. 

Gerçekten de bir dinî sistem onun içindeki 

dindarların eliyle bozulabilir. Yani onun haricinde 

olunca pek olmaz. Yani nasıl olur? Bünye çatlar 

ama mahiyette değişiklik olmaz. Fakat dünyevî-

leşme mahiyetteki bir değişikliğe işaret eder. As-

lında sorunun kendisinde bu vardır. Kemalizm 

buna pek müsaade etmedi. Dolayısıyla Müslü-

manlar da meseleyi pek anlamadan Batı’nın ta-

rihsel tecrübesi içinde yaşanmış bir kültürü, bir 

anlayışı, bir üretim biçimini, bir eğitimi sorgu-

lamadan içselleştirmeye başladılar ama elbette 

onunla birlikte gelen şeyler vardı ki geldi de za-

ten. 

Siz bilginin mahiyetini sorgulamayıp da onu 

öğreten hocanın dindarlığına kafayı takarsanız; 

bundan bu sonuç çıkar. Bilginin mahiyetini sor-

gulamakta ciddi bir entelektüel çaba ister. Öyle 

birkaç teknik adamın yapacağı iş değildir. Dünün 

İslam âlimlerinin ne kadar büyük şeyler başar-

dıklarını böyle düşündüğün zaman ancak anla-

yabiliyorsun. Öyle iki laf yapıp, kafanızdan kendi-

nize göre bir İslam icat etmekle olmuyor. Zaten 

perişan olduğumuz bir dünyada, zihinlerimizin 

parçalandığı bir dünyada kendinize göre bir ta-

kım yeni İslamî anlayışlar üretirseniz o parçalan-

mayı siz hızlandırmış olursunuz. Bazen tarihte 

insanların görevi her değişime ayak uydurmak 

değil, değişmemesi gereken şeyler için bedel 

ödemektir. Bu çağ bence öyle bir çağdır. 

Vavelif Dergisi: 

Bu çağda ilkeleri üzerinde ayakta durabilen 

çok az camia kaldı desek belki de yeridir. Kon-

jonktür öyle bir sallıyor ki; herkes konjonktü-

rün rüzgârıyla ilkelerinden, değerlerinden vaz 

geçiyor. 

Abdurrahman Arslan: 

Allah (c.c.) insan iradesi dışında hiçbir baskıyı 

mazeret olarak görmüyor ama eğer insan va-

hiy ile tanışmamış bir zihne sahipse Allah (c.c.) 

o zaman onu hoş görüyor. Çünkü insanın irade 

beyanında bulunabilmesi için aklını veya sırtını 

diyelim bir şeye dayanması gerekir. Allah (c.c.) 

vahyi gönderdikten sonra insandan işte bu cesa-

reti göstermesini bekliyor. -Kendi canını tehlike-

ye sokmadan diyelim.- Bundan dolayı da burada 

sorun sizin zihninizin itiraz noktasının nereden 

devşirildiğidir. Eğer siz gerçekten sadık bir şekilde 
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İslam’dan itiraz noktalarını devşirmiş, zihnen bir 

irade beyanında bulunuyorsanız şimdi olmasa 

bile Allah (c.c.) bir gün onun bereketini verir. 

Biz başkalarının icat ettiği ideallere İslam 

adına bence dinamizm katmamalıydık. Mesela 

bugün yolda gelirken bir reklam gördüm, İno-

vasyon üzerine konuşuluyor. İnovasyon; biliyor-

sunuz, yenilik yapmak demek. Bana birkaç yıl 

önce bir İlahiyat Fakültesinde İnovasyon üzerine 

konuşma yapmamı istemişlerdi. Ben de dedim 

ki: “Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu Ka-

pitalizmin bir parçasıdır. Sürekli olarak bir yenilik 

yapmak, yenilik bulmak…” Çin’de, Güney Kore’de 

günde bilmem kaç yüz kişi patent için müracaat 

ediyor. Çünkü bir ekonomik getirisi var. Bir şey 

icat ettiniz bunu hemen mülkiyetinize geçiriyor-

sunuz. Peki, sürekli olarak bununla meşgul olan 

bir zihnin gerçekten iman ile ilişkisi ne olur siz-

ce? Ben bunu çok merak ediyorum. Dolayısıyla 

bazı şeyler vardır ki; Müslüman’ın zihnini meşgul 

etmemelidir. Çünkü bu kadar yıkıcı bir tesiri var-

sa dünyevî idealler üzerine kuruludur. 

Kapitalizm ile birlikte bu yeniliklerin insanı bir 

anda zengin ettiği, insanlara yeni bir kuvvet kay-

nağı olduğunu biliyoruz. Cep telefonunun icadı 

diyelim; müthiş bir kâr getiriyor, birden bire mil-

yarlarca dolarlık zenginliği, parayı getiriyor. Bun-

lar elbette dikkat edilmesi gerekilen şeylerdir; 

fakat siz bütün bir ömrü buna bahşediyorsanız 

o zaman bizim Müslümanlığımızdan geriye ne 

kalacak sorusunu sormak durumundayız. Biz 

burada önem derecesini bence daha kavrayabil-

miş değiliz. 

Bazı meseleler var ki; Müslümanlar yeniden 

bu meseleleri kendilerine sormalıdırlar. Mesela 

aile üzerine konuşuyoruz, çocuk üzerine konu-

şuyoruz. Aile siyasetin konusu mudur, dinin ko-

nusu mudur? Biz eğer bunlara açıklık getirebilir-

sek Müslümanca düşünebiliriz. 

Vavelif Dergisi: 

Siyaset de dinin konusudur aslında.

Abdurrahman Arslan: 

Tam da onu demek istiyorum. O zaman 

Müslüman diyebilir mi ben artık din meselele-

rini bir kenara bıraktım, siyasetle ilgileniyorum? 

Eğer diyorsa konjonktürel açıdan bir sıkıntısı var-

dır. Bir Müslüman ben din meselesini bir kena-

ra bıraktım, siyasetle ilgileneceğim derse de bir 

şey diyemeyiz ama laikliğin de bir seviyesi var. 

Bir Müslüman için bunu bir laiklik kategorisinde 

bence mütalaa edemeyiz. Bence o kişiliği değil 

ama o kişiliğin taşıdığı zihniyeti aşağılamalıyız. 

İlk dönemin Hristiyan müminleri hep böyle 

yapmışlar. En azından kendim için söyleyeyim; 

benim imanımdan kat ve kat kuvvetliymiş on-
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ların imanı. Roma’nın zalimlerine karşı öyle aşa-

ğılayıcı tavırda bulunmak öyle kolay değil. Şim-

di siz bir iktidar ortağı olacaksınız. Ondan sonra 

kalkacaksınız, böyle abuk sabuk laflar edeceksi-

niz; üstelik kapasiteniz de hiç bu konuda yeterli 

değilken. Böyle konuşmaya hiç kimsenin hakkı 

yoktur.

Vavelif Dergisi: 

Dünyevîleşme ile ilgili söylediğiniz bir şey 

vardı; 21. yüzyıl ile beraber toplu bir dünyevî-

leşme olduğunu söylediniz. Daha öncede 

dünyevileşme vardı; ancak 21. yüzyılla bera-

ber bu toplumun tamamına sirayet eden bir 

duruma dönüştü. Bu durumun bizde yani 

Müslüman toplumdaki karşılığının sebebi şu 

mudur; bizim ilim anlamında durağan bir sü-

rece girmemiz ve Batı’dan gelen eğitim anla-

yışı ile yeni bir kültürel toplumun inşa edilme-

sinin etkisi var mıdır? Yoksa neye bağlamalıyız 

bu durumu?

Abdurrahman Arslan: 

Batı’dan gelen anlayışın bu yeni kültürün şe-

killenmesinde etkisi elbette var. Etkilenmemek 

mümkün değil; çok karmaşık ve etkileşim içinde 

olan bir dünyada yaşıyoruz. Siz dünyevîleşmeye 

karşı çıkarken karşınızda teknolojik imkânlarıyla 

önünüze dikilmiş kuvvetler var. Biz bu kuvvetler-

le olan ilişkilerimizi nasıl tanzim edeceğiz. Yani 

iktisadî bir dünya var. Küreselleşme diyorlar, biz 

bunun neresinde bulunacağız? 

Bütün bunlarla beraber acaba İslam bazı 

Müslümanların dediği gibi bu küresel sistem 

içerisinde bir alt grup olarak yer alabilecek bir 

din midir? Çünkü bu medeniyet projecilerinin 

söylediklerinden birisi de budur. Bunlar çok açık 

konuşulmuyor ama şöyle görüyorlar; İslam da 

kendi medeniyetiyle uygarlığa katılabilir. Küre-

sel uygarlık böyle bir katılımı reddetmiyor ama 

kendisinin üstünde bir itiraf odağını kabul etmi-

yor. Eğer bu anlamda konuşacak olursak; temel 

problemlerimizden birisi de bu. 21. asrın politik 

kültürü, İslam’ın yaptığı itirazı kabul etmiyor; bu 

itirazı kendine bir tehdit olarak görüyor. Bunu 

Taliban bağlamında ele almayalım. Bu politik 

kültür, belki de Taliban gibi unsurları biraz ortaya 

çıkardı. Çünkü bazen bakıyorsunuz ki; yapabile-

ceğiniz şeyler çok az kalmış, sizi birileri her yön-

den kuşatmış. Bunun sonucunda insanlar istila 

edilmiş ülkelerini savunuyorlarsa, topraklarını sa-

vunuyorlarsa bence dışardan fazla gazel okuma-

mak gereklidir. 

Bakın burada sorun şu; İslam küresel sisteme 

itiraz ediyor ama Müslümanlar bunun farkın-

da değil, asıl problemimiz bu. Bizler bir buçuk 

milyar Müslümanız. Peki, küresel sistem neden 

bizden korkuyor, niye korkuyor ki, neyimiz var 

bizim, uluslararası balistik füzelerimiz mi var, bil-

mem neyimiz mi var? Olsa bile onlarda da var. 

Onlar da attığında biz de zarar göreceğiz. Peki, o 

zaman niye korkuyorlar? 

Burada meselenin özü ile ilgili olarak ciddi 

entelektüel tahliller yapılması lazım. Burada-

ki kavga ne iktisadidir ne teknolojiktir, ne odur 

ne budur. Bence değerlerle ilgili bir kavga vardır 

günümüzde. İslam’ın değerlerini bugün küresel 

politikalar kendi değerlerine karşı bir tehdit ola-

rak görüyorlar. İslamî değerler bunu yapın, bunu 

yapmayın diyor; küresel sistem de bunu bir teh-

dit olarak görüyor. Niye? Çünkü küresel sistem, 

Müslüman’ı İslam’ın değerlerini içselleştirmekten 

arındırmak istiyor. 

Bu son zamanlarda da medeniyet kavramı 

ve Osmanlı kavramı ile geçmişe bakıyoruz ki; 

Tarihte insanların görevi 
her değişime ayak uydur-
mak değil, değişmemesi 
gereken şeyler için bedel 
ödemektir. Bu çağ bence 
öyle bir çağdır. 



Temmuz 2016 31

Röportaj

bu kavramlar yüzünden de İslam’ı unuttuk. Artık 

kimse İslam demiyor; ya medeniyet diyorlar ya 

Osmanlı diyorlar. Benim Osmanlı’ya bir alerjim 

yoktur ama biz Müslümansak İslam’ın kavram-

larıyla tarihe bakmak, tarihi okumak mecburiye-

tindeyiz. Medeniyet dediğiniz nedir? Başkalarının 

ürettiği bir kavram. Avrupalıların ürettiği bir kav-

ramdır. 

İlk defa 1756 yılında Fransa’da kullanıyor-

lar medeniyet kavramını. Bizde de 1839 yılında 

kullanılmış. Siz Batılıların ürettiği bir kavramdan 

kalkarak İslam medeniyeti nasıl kuracaksınız? 

Adama gülerler yani. Dolayısıyla İslam’a ait kav-

ramların, değerlerin dünyasından hareket ederek 

hadiseye bakmamız lazım. Şimdi şu bir gerçek 

ki Hristiyanlık’ın sekülerlik dediği bir şey İslam’da 

her zaman karşılığı sekülerlik değildir. Unutma-

mak gerekir her şeye rağmen sekülerliği Hristi-

yanlık üretti. 

Vavelif Dergisi: 

Bizim kavramımız değil.

Abdurrahman Arslan: 

Hem değil hem de onun üretilmesinin temel 

kavramlarını da Hristiyanlık ona sundu. Hristi-

yanlık kutsal ve kutsal dışı ayrımı yaptı. Mesela 

İslam’da böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla o ayrım 

üzerinden Hristiyanlık başka bir dünya kurdu. La-

ikler de ona karşı başka bir dünya kurdular ama 

onlar kurarken bile Hristiyanlığın değerlerinden 

faydalanarak kurdular. Mesela ister John Locke, 

ister Descartes, ister Hobbes;  tüm bunlara bak-

tığınızda aslında Hristiyanlık’ın kavramları üze-

rinden düşünüyorlardır ama onları dönüştürerek 

düşünüyorlar. Dolayısıyla da sekülerlik de böyle 

üretilmiştir. 

Vavelif Dergisi: 

Hem bizim kavramımız değil hem de biz 

Müslümanlar olarak, uhrevîyat merkezli bir 

hayat yaşıyoruz. Bu dünyayı da yaşıyoruz ama 

öteki dünya merkezliyiz.. Ahiret merkezli bir 

hayatı yaşarken sekülerleşme zihniyetine na-

sıl yenik düştük? Hem ontolojik (varlıkbilim) 

hem de epistemolojik (bilgibilim) olarak me-

seleyi inceleyecek olursak, niye yenik düştük? 

Abdurrahman Arslan: 

Tarih içerisinde insanoğlu bir durumla yüz 

yüze geldi. O da bu modernlik durumudur. Sa-

dece Müslümanlar değil; Batı’nın dışında bütün 

toplumlar, bütün dinler modernlikle karşılaştı. 

Yani Budizm’i, Taoculuk’u, Şintoizm’i hatta Kato-

liklik’i de katalım. Böyle bir durum ile karşı karşıya 

geldiler ve bu küresel çapta bir durumdu. Bun-

dan önce insanlar belli coğrafyalarda sapıyorlar-

dı, dünyevîleşiyorlardı ama bu durum o coğrafya 

ile sınırlı kalıyordu. Fakat ilk defa bütün dünyayı 

saracak şekilde bir güç birikimi ile beraber Ba-

tı’dan insanlar çıktılar; teknolojileriyle, askeri kuv-

vetleriyle, bilgileriyle bütün bir yeryüzünü tehdit 

etmeye başladılar. 

Dolayısıyla burada bu tehdit sadece Müslü-

manlara yönelik olmadı. Yani Hindular da, Tao-

cular da, Japonlar da tehdit oldu. Hepsi de aşağı 

Bakın burada sorun şu; İs-
lam küresel sisteme itiraz 
ediyor ama Müslümanlar 
bunun farkında değil, asıl 
problemimiz bu. Bizler bir 
buçuk milyar Müslümanız. 
Peki, küresel sistem neden 
bizden korkuyor, niye kor-
kuyor ki, neyimiz var bizim, 
uluslararası balistik füzele-
rimiz mi var, bilmem neyi-
miz mi var? 
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yukarı Müslümanlara benzer kararlar aldılar. De-

diler ki: “Batı’nın teknolojisini alalım, ahlakını al-

mayalım.” Zaten başlangıçta hiç kimse Batı gibi 

olmak gibi bir arzu taşımıyordu. Hep kendileri 

kalmak için Batı’nın teknolojisini almaya ihtiyaç 

duydular. Burada kader ile ilgili bir şey görüyo-

rum. Aldığınız andan itibaren de siz onlara ben-

ziyorsunuz. Burada içinden çıkamayacağımız bir 

şey var. Siz diyorsunuz ki onun güç imkânlarını 

alayım, kendim olarak kalayım. Bunu Budistler 

de söylediler, Hindular da söylediler, Taocular da 

söylediler; fakat aldıkları andan itibaren kendileri 

olmaktan çıktılar. Biz de aynı süreci yaşadık. 

Bu gerilim İslam ile Hristiyanlık arasındaki bir 

gerilim değildir. Bu modern uygarlık dediğimiz 

şey ile İslam arasındaki bir gerilimdir ama diğer 

bütün dinlerin de bu uygarlıkla bir çatışma ve 

gerilim noktası var. Hatta Katolikler de bu mo-

dernliğe karşı direnen ve gerilim yaşayan dinsel 

bir gruptur. Dikkat ederseniz; Papa klonlamaya 

karşı çıkıyor, çocuk aldırmaya karşı çıkıyor. Tu-

tuna bildiği bunlar kalmış, başka bir şey kalma-

mış ama direniyor. Müslümanlara bakıyorsunuz; 

Müslümanlar çok daha çetrefil bir şekilde, çok 

daha donanımlı bir şekilde karşı çıkıyorlar bütün 

arızalarına rağmen. Bu bizim kabiliyetimiz değil; 

İslam’dan gelen bir direnme bu. 

İslam her haliyle direniyor sekülerliğe; çün-

kü sekülerliğin söylediği her şey İslam’ın Tevhid 

ilkesiyle, İslam’ın epistemolojisiyle, İslam’ın on-

tolojisiyle çatışıyor. Dolayısıyla büyük bir manza-

radan ya da resmin büyüğüne yeniden bakalım. 

Ben bunu Gazali dönemine benzetiyorum. Yeni 

Gazalilere ihtiyacımız olduğu kanaatini taşıyo-

rum; çünkü bu hesaplaşma, epistemolojik ve 

ontolojik düzlemdeki bir hesaplaşma olacak-

tır. Oradan kalkarak bugüne gelinir. Bu ise ciddi 

bir entelektüel birikimi gerektiriyor. Müslüman 

aydınlar bunu yapamazlar; çünkü aydın olma-

nın dezavantajları vardır. Aydın nev-zuhûr (yeni 

çıkan, moda) bir varlıktır. İster Müslüman olsun, 

ister Hindu olsun, ister laik olsun, ister dindar ol-

sun hiç fark etmez; çünkü ikisinin de beslendiği 

idealler ve epistemolojik temel modern bilgidir. 

Unutmayalım, entelektüel ortaya çıktıktan 

sonra dinin temsilcisi olan ilim ehli gerilemiştir. 

Bu Budistler için de böyledir, Hindular için de 

böyledir, Hristiyanlar için de böyledir, Müslü-

manlar için de böyledir ama bizim yeniden ilim 

ehline ve ilim geleneğine dönmemiz lazım. Bu 

aşağı-yukarı iki yüz-üç yüz yıl süren felsefeci-

lerle ilim ehli -başta Gazali olmak üzere- ara-

sındaki o müthiş entelektüel kavganın ama aynı 

zamanda da o çok verimli bir dönemin benzeri 

bir dönemden sonra olabilir bu hesaplaşma. Bu 

hesaplaşma; entelektüel düzeyde ve bizim ilim 

ehlimizin yapması gereken bir hesaplaşmadır. 

Bunu entelektüellere bırakamayız; çünkü biz en-

telektüeller İslam’ı bilmiyoruz. O gelenekten gel-

miyoruz. İlim ehli de maalesef bizim bildiğimizi 

bilmiyorlar. 

Şimdi belki yeni bir tip medrese üzerine dü-

şünebiliriz. Şu manada; ilim ehlimiz gerekirse 

postmodernizmi de İslam Akaidi açısından, İs-

lam Kelamı açısından öğrenmeli ve uygun bir 

yere oturtmalıdır. Gazali’nin ya da Birûni’nin ça-

lıştığı ve araştırdığı tarz da araştırmalıdır. Birûni 

Hinduizm’i tanımak için senelerce uğraşıyor ve 

küçük bir kitapçık yazıyor ama özünü yazıyor. 

Batı’yı, Aristo’yu ya da Eflatun’u anlamak için Ga-

zali senelerce uğraşıyor. Böyle çalışan ilim ehli ile 

birlikte ancak başarılı olunabilir. Yoksa ben, onun 

teknolojisini kullanmayayım şeklinde olmaz. Bu 

işi karikatürize etmek olur.

Vavelif Dergisi: 

Gazalilerin, Birûnilerin yetişmesi bu çağa 

karşı bizim bir cevabımız mı olmalı? Yenik 

düşmüşlükten kurtulabilmek için ilim ehlinin 

olması şartlardan bir tanesi midir? Hocam ko-

nuyla ilgili söyleyeceğiniz başka bir şey var 

mı? Günümüz Müslümanları nasıl bir hamle 

yapıp dünyevîleşmeye karşı durabilirler?  
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Abdurrahman Arslan: 

Buradaki temel meselemiz şu; Müslümanla-

rı bu tarihsel akış içinde Müslümanlıklarına helal 

getirmeden nasıl bir bilgi üreterek onların Müs-

lümanlıklarını sağlayabiliriz. Ben tarihte medre-

senin böyle bir işlev gördüğünü düşünüyorum. 

Batı’da üniversite böyle bir işlev gördü. Batı üni-

versiteleri, 12. asırdan itibaren bizim beşerî bilim-

leri okuttular. 

Bir toplum, tarihin akışı içerinde karşılaştığı 

sorunları kendi dünya görüşüne göre çözmeli-

dir. Medrese de bunu yaptı ama İslamcılık med-

reseye haksızlık yaptı. Medreseden top, tüfek, 

tank yapmasını bekledi. Medresede bunu bula-

mayınca medrese çürümüştür dedi. Medrese bu 

konuda çürümüş olabilir ama medresenin temel 

işlevini bence anlayamadılar. Medresenin temel 

işlevi, Müslüman toplumun tarih içindeki akışın-

da karşılaştığı sorunları İslam’a göre çözümleye-

cek bilgi üretmekti. Bundan dolayı medrese içer-

den konuşur. Bizim gibi harici bir nefs-i müdafaa 

yapmaz. 

Şimdi ben İslam’ın şartlarını, imanın şartlarını 

ne biliyorum, ne de doğru dürüst anlatabiliyo-

rum ama medresenin görevi bunları anlatmak 

ve bilmektir. Bundan dolayı o içerden konuşur: 

“Bunu yapma, bunu etme, bunu yap, Allah’ın 

Rasûlu (s.a.v.) böyle buyurdu.” der. Ben de Batı 

eğitimi almış birisiyim. Ben de diyorum ki: “Tü-

ketim toplumudur, falandır, filandır.” Ben aslında 

hariçten okuyorum. Ben bir bakıma Müslüman’ı 

veya İslam’ı hariçten korumaya çalışıyorum; 

çünkü aydının, entelektüelin kapasitesi o ka-

dar ama diğeri öyle değil içerden konuşacaktır. 

Dolayısıyla buradaki temel şey Müslümanların 

tarihsel akışı içerisinde karşılaştıkları sorunları İs-

lam’a göre çözmek. 

Geleceğimize biz ne ile sahip çıkacağız? Buna 

Müslümanların bir cevap vermesi lazım. Dinle 

mi sahip çıkacağız? Siyasetle mi sahip çıkacağız? 

Eğer diyorsanız din ile siyaset ayrışmaz. -Dü-

nün âlimleri böyle dediler Allah (c.c.) onlardan 

razı olsun. Çok doğru söylediler.- O halde bıra-

kın bu siyaset kavramını, o zaman din üzerinden 

konuşalım. Madem ki ikisini birbirinden ayırmı-

yorsak. 

O zaman aile sorununa din ne diyor? Nasıl 

çözeceğiz? 

Vavelif Dergisi: 

Toplumun devamında kurucu öz din ol-

malı…

Abdurrahman Arslan: 

Elbette ki, geleceğimize sahip çıkmak anla-

mında, sorunları çözme anlamında ilk referans 

noktamız bizim dindir. Bunun haricinde baş-

ka kaynaklar da var. Modernliğin ürettiği hukuk 

vardır. Siyaset vardır. Bunlarla da çözebilirsiniz. 

Ancak bir Müslüman’ın çözüm tercihi ne olmalı? 

Ben bir Müslüman olarak sorunlarımı dinle çöz-

mek istiyorum. Geleceğime dinle sahip çıkmak 

istiyorum. Çünkü ben ahirete inanıyorum. Ge-

leceğimi onunla sahip çıktığımda, o beni ahire-

te taşıyacak. Buradaki sorun, zihinsel olarak bir 

bölünmüşlük yaşıyoruz gibi geliyor bana. Bu 

yüzden Müslümanlar, gerçekten de zihnen ciddi 

şekilde laik oldular. Siyasetin aracılığı ile sorunları 

Şimdi belki yeni bir tip med-
rese üzerine düşünebiliriz. 
Şu manada; ilim ehlimiz 
gerekirse postmodernizmi 
de İslam Akaidi açısından, 
İslam Kelamı açısından öğ-
renmeli ve uygun bir yere 
oturtmalıdır. Gazali’nin ya 
da Birûni’nin çalıştığı ve 
araştırdığı tarz da araştır-
malıdır.
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çözmek başka bir şeydir. Dinin aracılığı ile so-

runları çözmek başka bir şeydir. Benzer tarafları 

elbette vardır. Dindar bir siyasetçinin söyledikleri 

ile sorunları çözmek de benim dediğim anlamda 

sorunları çözmek değildir. 

Vavelif Dergisi: 

Dünyevîleşme sürecinin en yoğun yaşan-

dığı dönemde İslam âlimlerinin olmaması 

veya yeterince güçlü bir sese sahip olmama-

ları Batı’dan gelen kültüre cevap verememele-

rine sebep oldu diyebilir miyiz?

Abdurrahman Arslan: 

Aslında İslam âlimlerinin büyük bir çoğunlu-

ğu da dünyevîleşmenin farkında değildiler. Me-

sela; tasavvuf ehli dünyevîleşmenin hiç farkında 

değil; oysa ben dünyevîleşmeye karşı ilk ciddi 

tepkinin tasavvuf ehlinden gelmesini bekledim 

hep. Bir yaşam biçimi olarak da bir tavır koyma-

lıydılar ama bunu da başaramadılar. 

Dikkat edilmesi gereken nokta şu; dünyevî-

leşme; sinsi sinsi sizin hayatınızda yer ediyor. 

Bakın size bir örnek vereyim; bir kaç yıl önce 

Van’da deprem oldu. Depremden sonra bakan-

lardan bir tanesi aşağı-yukarı on-on beş kişiyi 

toplamıştı. Bunlar genç arkadaşlardı. İçlerinde 

tesettürlü kızlarımız da vardı. Bakan diyordu ki: 

“Biz yeteri kadar maddî yönden, o yönden, şu 

yönden depremzedelere yardım ediyoruz. Bir 

de bu arkadaşlar sosyal psikiyatrist, bunları da 

gönderiyoruz. Onların yaşadıklarına psikolojik 

açıdan yardım etsinler diye.” Bu söylem ve dü-

şünce görünüşte çok masum, çok güzel bir şey 

ama özünde fazlasıyla seküler bir şeydir. Niye 

derseniz? Şunu söyleyeyim; insanoğlu tarihte 

büyük felaketlerle karşılaştığında daima dinde bir 

çözüm yolu bulmuştur. Teskin olma yolu dinde-

dir; çünkü din şunu söyler insana: “Yer altında 

cereyan eden hadise yer üstünde yaşayanlardan 

bağımsız cereyan etmez.” Bu hadiseler tesadüf 

değildir. Onlardan ders alınması gerekir. Bura-

dan kalkarak insanları rahatlatmaya çalışır. Fakat 

modern psikiyatri ile psikoloji okumuş birisi bazı 

tatmin edici, teskin edici laflar edebilir ama onun 

hareket paradigması farklıdır. 

Başörtüsüne bakıp onun bu meseleyi çöze-

ceğini düşündüğünüzde tam da sekülerleştir-

me onun yaptığıdır. Psikoloji hiçbir zaman yer 

altındaki hadisenin insanın ders alacağı bir şey 

olduğunu bilmez zaten böyle bir şey de olmaz. 

Dolayısıyla da o kalkacak bazı teskin edici laf-

lar edecek ya da Freudcu bir bakıştan hareket 

edecek. İnsanları dinleyecek, onları rahatlattı-

ğını söyleyecektir. Oysa bir diğeri gidecek: “Al-

lah’tır (c.c.), İslam’dır.” diyecek. O, kalpleri inançla 

mutmain hale getirecektir. Bir başkası da onları 

dinleyecek ve rahatladıklarını düşünecektir. İşte 

sekülerizm budur. 

Bunun gibi daha hayatımızda birçok şey var-

dır. Esas bizi de tehdit eden budur. Bundan do-

layı eğitim gördüğümüz bilgiyi sorgulamalıyız. 

Sakallı, benim gibi değil; kimliğini açığa vuran 

birisi veya başı örtülüdür. Belki örtüsünden do-

layı okuldan da kovulmuştur ama okuduğu ne-

dir? Psikiyatri. İslam’da bunun bir karşılığı var mı? 

Yoktur. Sakallı, cübbeli bir Müslüman bu bilgiyi 

anlatıyorsa ne denilecektir? Demek artık bu bil-

gide bir problem yok. Nedir bu? Gönüllü ajanlık-

tır. Aslında sekülerlik tam olarak da budur. 

Teskin olma yolu dindedir; 
çünkü din şunu söyler in-
sana: “Yer altında cereyan 
eden hadise yer üstünde 
yaşayanlardan bağımsız ce-
reyan etmez.” Bu hadiseler 
tesadüf değildir. Onlardan 
ders alınması gerekir. 

Röportaj
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Modern dönem öncesi din; insanların eko-

nomik, sosyal, ailevî, kişisel tüm hayat alanlarına 

müdahildi. Seçilen devlet başkanı kiliseden onay 

almadan göreve gelemezdi ve kilisenin aleyhi-

ne yapacağı bir eylem aforoz edilmesi anlamına 

geliyordu. Yine o günün düşünürleri kilisenin ku-

rallarına ters düşmemeliydi. Ters düştükleri za-

man düşüncelerinin hayat bulması söz konusu 

olmuyordu.

Rönesans, Reform ve aydınlanma süreçleriy-

le batı “karanlık çağlardan” kurtulmuş, toplumun 

kurucu öznesi olan kilise/din kurumu da Protes-

tanlık ve modern dönemle hayatın tamamen 

dışına itilmiştir.

Bu süreçten sonra bireyin ve toplumun yö-

nünü kilise/din belirlemeyecektir.

Artık din yerini; akla ve bilime bırakmıştır. Ha-

yatın her noktasına bir şekilde nüfus eden uh-

revî düşünce modern dönemde yerini dünyevî 

isteklere bırakmıştır.

İnsanın dinden kopuşu ile beraber uhrevî 

cennet yerini dünyevî cennet arzusuna bırak-

mıştır.

Dinden kopuş modern insanın dünyevîleşme 

olgusuna başlangıç teşkil etmiştir.

Belirleyici unsur olarak vahyin yerini alan akıl 

kutsal olmayan kutsallar sunmuştur, insanoğlu-

na.

Artık akıl kutsalları belirleyen kurucu öğe ol-

muştur.

Batının modernleşmesi ile beraber dünyevî-

leşmesi kendi sınırları içinde kalmadı.

Batılı olmayan diğer toplumlar da 

batı modernleşmesini kendi alanları-

na dâhil etmeye başladıkları an itibariy-

le dünyevîleşme virüsünü de almış oldular.

İlk bakışta fen ve tekniğin masumane bir şe-

Uhrevî Cennet mi?
Dünyevî Cennet mi?

İlker ÜNAL

Dosya
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kilde alındığını zanneden toplumlar batının dilini, 

kültürünü, zihin tasavvurunu ve hayat pratikleri-

ni çoktan baştacı yapmışlardı.

Gelinen süreçte dünyevîleşme olgusu haya-

tımızın her motifinde yerini aldı.

Tercihlerimiz, yönelimlerimiz, istek ve arzula-

rımız dünyaya dair oldu.

Siyasal yönelimlerimiz, aile ilişkilerimiz, çevre 

ile olan münasebetlerimiz ve daha büyüğü ken-

dimiz ile olan irtibatımız aklımızın kontrolünde 

dünyevî zindana hapsedildi.

Bu zindanda hapsedilen zihin yaratıcısı ile de 

sahici bir diyalog kuramadı.

“Dünyevîleşmiş bir hayat tarzı her şeyden 

önce müteâl (yüce/yüksek) olan ile ilişkisini ko-

parmıştır. Bu bakımdan dünyevîleşme dini ya-

şantıyı ve tecrübeyi yiyip-bitiren ve onu sonun-

da zıddına çeviren bir eğilimdir.”1 

Enfüsten afaka giden yolculuğunu modern 

insan afaktan enfüse doğru çevirdi.

Yolun rotası değişince referans kaynaklarımız 

da değişti. Vahyin değil aklın belirleyici olduğu 

bu dünyada insan, aklı ile dünyaya yön verdi.

Müslüman coğrafyalar bu olgu ile karşılaş-

tığında hazırlıksızdı. İdeolojileşmiş ve şimdi de 

küreselleşmiş bir dünyevîleşme karşısında dura-

bilecek bir donanımları yoktu.

Kasıp kavuran bir sertlik ve durdurulamaya-

cak bir hızla toplumumuza yayıldı, bu virüs.

Zihinsel kodlarımızı ve Rabbimizle olan ilişki-

mizi iğdiş etti.

İslamî ve hayatî değerlerimiz, bizi biz yapan 

ilkelerimiz belirleyici bir unsur olmaktan çıkıp ak-

lın tahakkümüne girdi.

Akıl, şekle önem verdi ve değerlerimizin içini 

boşalttı. İbadetlerde önemli olan takva iken şe-

kilcilik öne çıktı. 

Aklın günlük hayatın merkezine yerleşmesi 

ile beraber ekonomik hedefler, menfaatler, reka-

bet, bireysellik ve hedonizm tüm uhrevî değerleri 

altüst etmiştir. İnsanoğlu yeryüzündeki yaradılış 

amacına ters düşmüş, isyanı rızaya, nankörlüğü 

şükre tercih etmiştir. 

Günümüz Müslümanı; dünya ile ahiret den-

gesini kurmakta zorlandı.

Dünyevî mal ile doğru ve hakikate uygun bir 

ilişki kuramayan insan bunun sebebini dinî de-

ğerlere karşı samimiyetsizlikte ve dinen zayıflıkta 

aradı. Hâlbuki asıl sebep, akıl yapımızın kutsaldan 

arındırılmasıdır. 

Kutsallığını kaybetmiş, profanlaşmış (dinî ol-

mayan yapılar), uhrevî olanı dünyevîleştirmiş 

Müslüman zihin; ibadetlere salt görev mantığı ile 

bakmaya başlamıştır. Bu bakışta zamanla insanın 

Yaratıcısı ile sıcak bir ilişkiden daha çok soğuk ve 

uzaklaştıran bir ilişki kurmasını doğurmuştur.

İnsan İslam’ın ruhunu tüm hayatına yansıt-

ması gerekirken namaz, oruç gibi aslî ibadetleri-

miz bile biçimden ibaret hale gelmiştir. İbadetle-

rin ruhu yani takvası tükenmiş ve sadece görev 

bilinci ile yerine getirilir olmuştur.

Dipnotlar
1. Mehmet Paçacı, Rıhle Dergisi, Sayı 10, s. 51.

Siyasal yönelimlerimiz, aile 
ilişkilerimiz, çevre ile olan 
münasebetlerimiz ve daha 
büyüğü kendimiz ile olan 
irtibatımız aklımızın kont-
rolünde dünyevî zindana 
hapsedildi.
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Dünyevîleşme; dikkatleri yalnızca bu dün-

yaya, bu dünyadaki şeylere yoğunlaştırmaktır.  

Dünyevileşme; imanî, ahlakî, sosyal, ticarî mese-

lelerin bütününde kişinin emeğini, gücünü, im-

kânını dünyevî unsurlara yoğunlaştırmasıdır.

Dünyevîleşmek, dünyaya ve dünyalıklara 

meyledip hakikatten uzaklaşmaktır. Dünyevîleş-

me sadece yaşam biçimimizi değiştirmek değil, 

varoluş kaygılarını unutturan; varoluşu sadece 

yeme, içme, gezme ve eğlenme gibi fizyolojik 

ihtiyaçlara indirgeyen bir anlamda sapkın bir an-

layışın adıdır.

Müslümanlar açısından dünyevîleşme ar-

tık ciddi sorunlar teşkil edecek boyuta gelmiş-

tir. Artık dünyevîleşme sürecini doğru şekilde 

yorumlamadıkça, karşı karşıya bulunduğumuz 

hiçbir sorunu hakkıyla ele almamız da mümkün 

değildir. Kadın-erkek hepimiz, modernizm ve 

dünyevîleşmenin kuşatması altında olduğumu-

zu, ayağımızın altındaki toprağın azar azar kayıp 

gittiğini bilmeliyiz. 

Dünyevîleşme ile ilgili Hz. Peygamber Efen-

dimiz (s.a.v): “Korktuğum şeylerden birisi de 
benden sonra size dünya nimet ve zinetleri-
nin açılması, sizin de onlara gönlünüzü kap-

tırmanızdır.”1 buyurmaktadır. 

Nefis Muhasebesi Yapmak

Her birimiz nefis muhasebesi yaparak dün-

yaya ne kadar bağlandığımızı, dünyayı hayatımı-

zın merkezine alıp almadığımızı idrak edebiliriz. 

Rasûlullah (s.a.v.)  bu durumun ne kadar büyük 

tehlike olduğunu, şöyle ifade etmiştir: 

“Vallahi ben bundan sonra sizin hakkınız-

da fakirlikten korkmuyorum. Aksine sizden 

evvelki ümmetlerin önüne dünyalıklar serilip 

birbiriyle yarıştıkları ve onları helak ettiği gibi 

sizin önünüze de serilip çekişmenizden ve sizi 

de helak etmesinden korkuyorum.2 

Günümüz Müslümanlarının Esas Krizi 

İman ve Ahlak Krizidir 

Günümüzde ne yazık ki dünya-ahiret denge-

sinde dengenin dünya tarafına doğru kaydığını 

görmekteyiz. “Dünyevîleşmek” veya “seküler-

leşmek” dediğimiz bu hastalık, maalesef İslam 

toplumlarında da hızla artış göstermektedir. Sırf 

dünya için çalışan, sadece tüketen, her zaman 

kendi çıkar ve menfaatlerini gözeten, durmadan 

dünyalığa yatırım yapan bir toplum; küresel öl-

çekte yaşanan birçok dram ve acıya çoğu za-

man sessiz kalmaktadır. Bir taraf her türlü nimet 

içerisinde zevk ve sefa yaşamakta iken; öbür ta-

raf ne bir lokma ekmek ne de bir yudum su bu-

labilmektedir. Tamamen dünya hayatına yönelik 

böyle bir anlayış asla İslam’ın kabul edebileceği 

bir anlayış olamaz. 

Akıllı insan, Allah (c.c.) sevgisi ile gönlü arası-

na girerek perde ve engel olabilecek bu imtihan 

Bir Kavram Olarak
Dünyevîleşme

Mehmet BAŞIBÜYÜK
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dünyasına dikkat etmeli, aldanmamalı; onu kul-

luk bilinciyle değerlendirmelidir. Dünyada eki-

lenler orada biçileceğine göre, görevini yaparak, 

orası için hazırlanmalıdır.

Müslüman Meşru Sınırlar İçerisinde Dün-

ya Nimetlerinden İstifade Etmeli

Allah (c.c.) kullarının yararlanması için çe-

şit çeşit nimetler yaratmış, dünyayı güzellik ve 

lezzetlerle donatmıştır. Bunlardan yararlanmak 

herkes için olduğu gibi Müslümanlar için de tabiî 

bir haktır. Ancak, Müslümanların dikkat etmesi 

gereken husus, dünya nimetleri ve zevklerinden 

istifade ederken; meşru olmayan yollara sapma-

mak, israf etmemek ve haramlara dalmamaktır. 

Müslümanlar, meşru sınırlar içerisinde dünya 

nimetlerinden istifade ederken ahireti unutma-

malı, asıl zevk ve nimetlerin orada olduğunu 

bilmelidir. Kısaca, ahireti unutup, dünyaya gönül 

vermemelidir.

Günümüz Müslümanlarının ve Günümüz 

Dava Adamlarının En Zor İmtihanı Dünyevî-

leşmektir 

Bu sınavda dökülen etrafımızdaki çok sayıda 

insan, bize hal dilleriyle dünyevîleşmenin, in-

sanîlik ve İslamîlikten ne kadar uzak olduğunu 

haykırıyor; dünyevîleşme meylinden uzak olan-

lar her an bu çığlığı duyabilir. Öyle bir sömürü 

düzeni içinde yaşıyoruz ki; kapitalizm din olmuş, 

para da dünyevîleşen biri için tanrı, banka tapı-

nak, çek ve hisse senedi kutsal bir kitap. Ancak 

bilinçli dava erleri, Tevhidî bayraklaştıran ve dün-

yevîleşme adlı şeytanın hilelerini bilip kavlî ve fiilî 

dua ile Allah’a (c.c.) sığınan muvahhidler bu kâ-

ğıttan tanrılara lâ/hayır! diyebilir.

İnsanı gaflete düşüren, sınav bilincini unuttu-

ran her türlü günahın arkasında bu dünyevîleş-

me vardır. İki yol var: Biri dünyevîleşme, dünyayı 

ahirete tercih; ikincisi ise dünyayı ebedî hayatın 

kapısı yapmak. Bugün yol ayrımındayız: Ya nef-

simizin hevâsı veya Rabbimiz. Ya geçici menfaat 

veya dava. Ya fani olan, ya baki olan. Tercih bize 

kalmış.

Hayat Standardımızı Yükseltelim Derken, 

İnanç Boyutumuzdan Taviz Veriyoruz

Bugün Müslümanlar dünyevîleşme nokta-

sında dünden daha da geride değillerdir. Hatta 

dünya nimetlerinin içine daha fazla nasıl giri-

lebileceğinin farklı yollarını aramaktadırlar. Son 

dönemde imkânların artması neticesinde; ev, 

araba, kullandığımız aletler, giyim-kuşam vs. 

noktasında ihtiyaçlardan ziyade başkalarına kar-

şı üstünlük oluşturma yarışı gözlemlenmektedir. 

Evimiz, arabamız varken daha iyisi neden olma-

sın diye faizli krediler çekip yenileme yollarını 

tutmaktayız. Allah (c.c.) herkese aynı imkânları 

vermemiştir. Bizler, içinde bulunduğumuz im-

kânlar çerçevesinde gitmezsek daha fazlasına 

ulaşmada harama girme ihtimali kaçınılmaz bir 

sonuç olabilir. Hayat standardımızı yükseltelim 

derken, inanç açısından Allah’ın (c.c.) emirlerin-

den taviz vermekteyiz. Dünyanın geçici zevk-

lerini elde ederken, daha alt düzeyde bir İslam 

anlayışıyla yetinmeye başlamaktayız.

Dünyevîleşirken dinden taviz vermek, imanî 

bir konu haline gelmektedir. Bir Müslümanın 

dini yaşantısının güçlü olup-olmamasında ima-

nı önemli bir faktördür. Kişinin imanı güçlü ise, 

Sırf dünya için çalışan, sa-
dece tüketen, her zaman 
kendi çıkar ve menfaatleri-
ni gözeten, durmadan dün-
yalığa yatırım yapan bir 
toplum; küresel ölçekte ya-
şanan birçok dram ve acıya 
çoğu zaman sessiz kalmak-
tadır.
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İki yol var: Biri dünyevîleş-
me, dünyayı ahirete tercih; 
ikincisi ise dünyayı ebe-
dî hayatın kapısı yapmak. 
Bugün yol ayrımındayız: 
Ya nefsimizin hevâsı veya 
Rabbimiz. Ya geçici menfa-
at veya dava. Ya fani olan, 
ya baki olan. Tercih bize kal-
mış.

Allah’ın (c.c.) emirleri hayatında daha fazla yer 

bulacaktır. Değilse, göz ardı edilecektir. Dün-

yevîleşen bir Müslümanın hayatındaki değişim-

lerin yönetimi, artık heva ve hevesler olacaktır. 

Günün, zamanın ve modanın yeni oluşturduğu 

akımların etkisiyle bir o tarafa bir bu tarafa sav-

rulacaktır. Zamanla dinin, günlük hayattaki etkisi 

azalacaktır. Sonuçta, sadece önemli gün ve ge-

celerde, ramazanlarda, herhangi bir ölüm anında 

ve başına bir sıkıntı geldiğinde hatırlanır bir İslam 

anlayışıyla karşı karşıya kalınacaktır.

İmkânların Genişlemesi İslamî Yaşamla 

Paralel Hareket Etmemektedir

Öncelikle kendi hayatımıza, sonra etrafımız-

daki Müslüman kardeşlerimizin yaşamlarına 

bakıldığında, imkânların genişlemesinin İslam’ı 

yaşamayla paralel hareket etmediği müşahede 

edilmektedir. Mesela, malî durumu düne naza-

ran daha üst seviyede olan bir Müslüman’ın İs-

lamî çalışmalarında düne nazaran daha gevşek 

davrandığı hatta Müslümanların bugün içinde 

bulunduğu bu sıkıntılı hale kayıtsız kaldığını gör-

mekteyiz. Oysa elimizdeki imkânları seferber 

etme yerine sadece haberlerde izlemekle hatta 

“onlar, şöyle yapsalardı bu konumda olmazlardı” 

diye tavsiyelerde bulunmayı tercih ederler. Bu, 

inancı zayıflamış, dünyevîleşen Müslüman fo-

toğrafından başka bir şey değildir.

Bugün onların başına gelen, bir gün benim 

de başıma gelebilir diyebilmeli daha da ötesi; o 

benim kardeşim, bizler Müslümanlar olarak bir 

vücudun azaları gibiyiz, ben ona yardım etme-

liyim diyebilmeliyiz. Ancak bu ifadeleri söyleten 

iman zayıf olursa, dilden dökülme ve hayata 

geçme işlevi olmayacaktır.  

Müslüman, israf etmeksizin, kibirlenmeksi-

zin ve dünyanın geçici olduğunu unutmaksızın 

imkânlardan faydalanmalıdır. Dünya nimetlerini 

elde edeyim derken onun içinde kaybolmama-

lıdır. Unutmayalım ki, bu dünya geçicidir. Ölüm 

bunun en çarpıcı örneklerini her gün etrafı-

mızdan giden insanlarla göstermektedir.  Hayat 

Dosya
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standardımızı yükseltelim derken İslamî anlayışı-

mızı göz ardı etmeyelim. Kur’an-ı Kerim’in ifade-

siyle: “Hem dünya hem de ahiret mutluluğuna 

ulaşmayı arzu edelim”

Sekülerizm; Dini ve Dinî Değerleri Hayat-

tan Uzaklaştırma Temeli Üzerine Kuruludur

Avrupa’da yaygınlaşan sekülerizm, Tevhidî 

hakikatlerden uzak, dinin mistik algılarla kiliseye 

sıkıştırılmasına tepki olarak başlatılmış; hayatın 

dinden soyutlanması amaçlanmıştır. Zira Seküle-

rizm dini ve dini değerleri hayattan uzaklaştırma 

temeli üzerine kuruludur. İslam toplumunda Ha-

lifelik emanetinin zayi olmasıyla “Çağdaşlık” “Mo-

dernlik,” “Avrupalılaşma” gibi söylemler ile halkın 

dinî değerlerden uzaklaşmasını amaçlayanlar 

laisizmi ithal ederek, bin yıllık kültüre sahip olan 

bir milleti seküler hayat ile tanıştırmıştır. Özellik-

le yaşadığımız topraklarda Tanzimat ile başlayan 

süreç, Cumhuriyet’in kurulması ile noktalanmış 

ve gelinen noktada seküler algılar yani dini yal-

nızca camiye sıkıştıranlar; siyasî, kültürel, eğitim, 

ahlakî, ekonomik ve aile hayatının teşekkülünü 

dünyevî normların şekillendirmesinde etkin rol 

oynamışlardır. Siyasî gücü dinden soyutlaya-

rak ellerinde bulunduranlar, toplumu seküler bir 

hayata angaje etmek için basın, yayın, okul ve 

diğer kurumları kullanarak toplumun adeta se-

külerizme kurban etmişlerdir.

Kendilerini Allah’ın (c.c.) indirdiği hükümler-

den müstağni gören filozoflar tarafından kuru-

lan düzenler neticesinde toplumun her alanında 

savrulma, fıtrattan uzaklaşma kaçınılmaz bir hal 

almıştır.

İnsanoğlunun Yaratılış Hikmeti Sadece 

Allah’a (c.c.) ibadet Etmekle Sınırlıdır 

Kulluğun sınav mekânı ise dünyadır. İmtiha-

nın nasıl kazanılacağının yolu peygamberler ve 

onlarla beraber gönderilen kitaplarla gösterilmiş-

tir. İmtihanı kaybettiren etkenlerden bahsedilir-

ken sekülerizm yani dünyevîleşme dikkat çekilen 

tehlikelerden birisidir... 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şe-

rif’te, dünya sevgisinin ve ölüm korkusunun ya-

yılması neticesinde ortaya çıkacak felaketi haber 

vermiş ve bizi şöyle uyarmıştır: 

“Yemek yiyenlerin sofralarına birbirlerini 
çağırdıkları gibi, çeşitli ümmetlerin sizin aley-
hinize birleşmeleri yaklaşmaktadır. Ashaptan 
biri: “Ey Allah’ın Rasûlu! O gün (sayıca) az ola-
cağımızdan mı (aleyhimizde birleşecekler)?” 
diye sordu. Rasûlullah (s.a.v.): “Hayır, bilakis 
o gün (sayıca) çok olacaksınız. Fakat selin 
üzerindeki köpük ve çerçöp gibi olacaksınız. 
Allah, düşmanınızın kalbinden size karşı duy-
duğu korkuyu çekip alacak ve kalbinize ‘vehn’ 
atacak (bu sebeple düşmanız sizden çekinme-
yecek ve korkmayacak)tır” buyurdu. Ashaptan 
biri: “Ey Allah’ın Rasûlu! ‘vehn’ nedir?” diye 
sordu. Bunun üzerine Hz. Peygamber: “Dünya 
sevgisi ve ölüm korkusu” diye cevap verdi.”3

İnsanın ölümden hoşlanmamasının, ondan 

ürkmesinin en önemli sebebi, dünyaya olan aşırı 

düşkünlük, ölümün ve ahiretin unutulup hazırlık 

yapılmaması, günah ve isyan karanlığından haki-

kat ışığı görmemesidir. 

Özellikle yaşadığımız top-
raklarda Tanzimat ile baş-
layan süreç, Cumhuriyet’in 
kurulması ile noktalanmış 
ve gelinen noktada sekü-
ler algılar yani dini yalnızca 
camiye sıkıştıranlar; siyasî, 
kültürel, eğitim, ahlakî, 
ekonomik ve aile hayatının 
teşekkülünü dünyevî norm-
ların şekillendirmesinde et-
kin rol oynamışlardır.
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Protestanlaşma

Dini dışlayan seküler algının diğer ifade bi-

çimlerinden biri olan “modernizm” bir yaşam bi-

çimi olarak yaygınlık kazanıyor. Modernizm kar-

şısında kimi Müslümanların İslam ve modernizm 

arasında bir yol tutmak istercesine sentezleyerek 

bir tarz oluşturma peşinde. Seküler/modernist 

algıların en çok vurduğu alanlardan birisi de aile 

hayatıdır. Bugün itibari ile boşanmalarda artışın 

gözlendiği bir zamanda, boşanma sebeplerinin 

kahır ekseriyeti dünyevî isteklerin yerine getiri-

lememesi veya nefsin tatminsizliğidir. Seküler/

modernist algı İslamî aile yapısıyla ve hatta gele-

neksel aile yapısıyla adeta bir savaş içerisindedir. 

Söylemlerini “kadın özgürlüğü”, “kadın hakları,” 

“kadına eşitlik” gibi cafcaflı sözler üzerine geliştir-

diklerinden çoğu zaman kulağa hoş gelmektedir. 

Müslümanların bu eşitlik ve özgürlük söylemle-

rine katılmalarıyla beraber İslam dünyası hızla 

seküler kuşatmayı içselleştirmektedir.

Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye’nin ön-

gördüğüne rücu edilmedikçe seküler beladan 

kurtulmak mümkün gözükmemektedir.

Dipnotlar

1. Buhârî; Müslîm.

2. Buhârî; Müslîm.

3. Ebû Dâvûd, Sünen, Melâhim.

Dini dışlayan seküler algı-
nın diğer ifade biçimlerin-
den biri olan “modernizm” 
bir yaşam biçimi olarak 
yaygınlık kazanıyor. Mo-
dernizm karşısında kimi 
Müslümanların İslam ve 
modernizm arasında bir yol 
tutmak istercesine sentez-
leyerek bir tarz oluşturma 
peşinde. 

Dosya
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Hadis Köşesi

Hz. Sevban (r.a.), Rasûlullah’ın (s.a.v.) şöyle 

buyurduğunu nakletti:

“Aç insanların yemek kabına üşüştük-
leri gibi diğer milletlerin de sizin başınıza 
üşüşecekleri gün yakındır.” Dinleyenler-
den biri: “O gün bizim az oluşumuzdan 
mı böyle olacaktır?” diye sorunca; Rasû-
lullah (s.a.v.): “Bilakis sizler o gün çok 
olacaksınız, fakat sizler sel üzerinde akıp 
giden çer/çöp gibi olacaksınız. Allah 
(c.c.) düşmanlarınızın kalbinden sizden 
korkma duygusunu çekip alacaktır. Allah 
sizin kalbinize ise vehn atacaktır.” bu-
yurdu. Dinleyenlerden biri: “vehn nedir?” 
diye sorunca Rasûlullah (s.a.v.): “Dünya-
yı sevmek ve ölümden hoşlanmamaktır.”

(Ebu Davut, Melahim, 5; Müsned-i İmam Ah-

med, C. 2, s. 359)

Vehn Hastalığı

Denilebilir ki bu Hadis-i Şerif, Hz. Peygam-

berin (s.a.v.) başlı başına bir mucizesidir. Çünkü 

Hadis-i Şerif ile önderimiz, gaybı bir durumdan 

ümmetini haberdar edip uyardığı gibi bir takım 

ilahî sünnetleri de açık seçik bir üslupla dile ge-

tirmekte; müminlerin bu tehlikelere maruz kal-

maları, kalmış iseler onlardan kurtulmaları için 

almaları gereken tedbirleri açıkça ifade etmek-

tedir. Bu durum, bir peygamber bilgisi olarak ve 

beşerî sınırları aşarak ilahî vahye mazhar olan, 

eşya ve olaylara nübüvvet gözüyle bakan bir 

şahsiyet için mümkündür. Şimdi bu Hadis-i Şe-

rif’in ele aldığı bazı noktalara kısaca değinelim: 

Kâfirlerin Müslümanların Başına Üşüşmeleri

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) işaret ettiği bu “üşüş-

me” günümüze kadar birkaç defa tekrarlanmış 

bir olaydır. Moğolların İslam Dünyasını istilaları, 

olmadık vahşilikleri, hunharlıkları, kan dökücü-

lükleriyle alabildiğine gaddar cinnetlere sebep 

oldukları kara yıllar bunların birincisidir. 

Haçlı Seferleri ve bu seferler sonucunda İs-

lam Dünyasının bağrında, Filistin’de, Urfa ve çev-

resinde, devletler dahi kurmak imkân ve fırsatını 

elde etmeleri bu “üşüşme”nin bir diğer örneğidir. 

Müslüman Endülüs’ü haçlı kâfirlerin istila edip 

cami ve meskenleri yıkmaları da bu “üşüşme”le-

re bir örnektir. Fakat ne Moğol istilası ne de haç-

Vehn Hastalığı
Vavelif Dergisi

Ne Moğol istilası ne de haçlı 
sürülerinin saldırganlıkları 
ve cinayetleri son asırlarda 
İslam Dünyasının yaşadığı, 
karşı karşıya kaldığı “üşüş-
me”ye benzemektedir. 
Hatta diyebiliriz ki; Hz. Pey-
gamber’in (s.a.v.) Hadis-i 
Şerifi’nin işaret buyurduğu 
hazin olaylar ya da musi-
betler zinciri son asırda üm-
metin yaşadığı facialardan 
başkası değildir. 
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lı sürülerinin saldırganlıkları ve cinayetleri son 

asırlarda İslam Dünyasının yaşadığı, karşı karşıya 

kaldığı “üşüşme”ye benzemektedir. Hatta diyebi-

liriz ki; Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Hadis-i Şerifi’nin 

işaret buyurduğu hazin olaylar ya da musibetler 

zinciri son asırda ümmetin yaşadığı facialardan 

başkası değildir. Çünkü bütün kavimlerin İslam 

âlemine büyük kargalar gibi üşüştükleri bir za-

man diliminde yaşıyoruz. O bakımdan Hadis-i 

Şerif’te haber verilen durum, bütün tafsilatıyla 

ancak İslam Dünyasını emperyalist dünya tara-

fından sömürgeleştirilmesiyle açıklanabilir. Dün-

yanın her tarafındaki Müslümanlara karşı yapılan 

savaşları şöyle bir tasavvur edelim.

Zaferin Sırrı

Müslümanların kâfirlere karşı kazanmala-

rı onların sayıca çok, silahça yeterli hatta düş-

manlarından daha ileri bir düzeyde olmalarına 

bağlı değildi. Yüce Allah (c.c.), Bedir Savaşı’nda, 

Kur’an-ı Kerim’in de ifade ettiği gibi oldukça 

güçsüz oldukları halde müminlere yardım etmiş 

ve onları düşmanlarına karşı muzaffer kılmıştı.1 

Buna karşılık Huneyn’de sayıca kalabalık hatta 

kendilerini böbürlendirecek kadar kalabalık ol-

malarına rağmen kalabalıklarının kendilerine en 

ufak bir faydası olmamış, yeryüzü bütün geniş-

liğine rağmen kendilerine dar gelmiş, arkalarını 

dönüp kaçmışlardı.2 Oysa aynı ayet-i kerimenin 

baş taraflarında ifade edildiği gibi bundan önce 

Yüce Allah (c.c.) müminlere pek çok savaşta za-

fer nasip etmiş, onlara yardımda bulunmuştu. 

Buna göre müminlerin zafer kazanabilmeleri, 

düşmanlarını yenik düşürmeleri için kalabalık ol-

maları gerekmemektedir. Zaferi hak edebilmeleri 

için gereken şartları yerine getirmeleri gerekir. 

Bunlar ise Allah’ın (c.c.) yardımını alabilecek nite-

likte, tavır ve tutumda olmaktan ibarettir. Bu tavır, 

tutum ve nitelikler ise işaret ettiğimiz ayet-i keri-

menin bir öncesinde şöylece ifade edilmektedir: 

De ki: “Eğer babalarınız, oğullarınız, kar-
deşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız 
mallar, kesada uğramasından korktuğunuz 
bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Al-
lah’tan, peygamberinden ve O’nun yolunda 

Hadis Köşesi
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cihattan daha sevgili ise, artık Allah’ın emri 

gelinceye kadar bekleyin! Allah, fasık toplulu-

ğu doğru yola erdirmez.”3 

Fısk, Allah’ın (c.c.) emir ve buyruklarının dışına 

çıkmak demektir. Fasık da Allah’ın (c.c.) emir ve 

buyruklarının dışına çıkan kimse demektir. Genel 

olarak her hususta ve özel olarak cihad konu-

sunda bu ayet-i kerime böyle anlaşılır. 

Düşmana karşı cihad etmek ve Allah’ın (c.c.) 

adını yüceltmek uğruna Cennet özlemiyle sa-

vaş meydanlarına atılmak için maddî ve manevî 

her türlü hazırlığı ihmal etmek -bu ayet-i keri-

menin ifadesinden anlaşıldığına göre- fasıklıktır. 

Allah (c.c.) da fasıklar topluluğunu; genel olarak 

her konuda, özel olarak cihad hususunda doğru 

yola iletmez. Bundan dolayı fasıklar; zafere götü-

ren hazırlıkları gerçekleştirmek, tedbirleri almak 

hususunda geri kalırlar. 

Allah’ın (c.c.) dininin gölgesinde cihad eden 

bir mücahid, fasıklar gibi olmalarının kötü akıbe-

tini İslam askerlerine yazdığı bir mektubunda ne 

güzel ifade etmiş: 

“Şunu bilin ki biz düşmanlarımızla sayı ve 

silahımızla savaşmıyoruz. Bizim onlara karşı 

savaşımızdaki en büyük silahımız bizim mü-

min olmamız ve günahlardan sakınmamızdır. 

Günahlardan sakınınız. Çünkü biz de onlar 

gibi günah işleyecek olursak, bizimle onlar 

arasında bir fark kalmaz; bu sefer onlar (sayı 

ve silah üstünlüklerinden dolayı) bize galip 

gelirler.” Abdullah İbn-i Reveha (r.a.) da, Mute’de 

Bizans ordusunun çokluğunun görülmesi üze-

rine, neler yapılacağına dair istişarede bulunul-

duğunda aynı gerçeği şöyle ifade etmişti: “Biz 

şimdiye kadar düşmanlarımıza karşı sayıca ve 

silahça üstün olduğumuz için hiç bir savaş ka-

zanmış değiliz. Biz düşmanlarla inancımızın 

verdiği üstünlükle savaştık...”

İşte Hadis-i Şerif’te sahabenin sorduğu o gün 

az oluşumuzdan mı düşmanlarımız üstümüze 

üşüşeceklerdir? sorusuna, Hz. Peygamber (s.a.v.), 

sayıca çok olacağımızı fakat zaferin en önemli 

sebebi olan manevî güç kaynağımızı tüketmiş 

olduğumuzdan bu hallere düşeceğimizi belirt-

mektedir. Hadis-i Şerif bizim için manevî güç 

kaynağı teşkil eden önemli iki hususa işaret et-

mektedir: Bunlardan bir tanesi düşmanlarımızın 

kalbindeki bizden korkma duygusudur. Diğeri 

ise mümindeki şehadet arzusu, ahireti dünyaya 

üstün tuttuğu için ölümden korkmama duygu-

sudur. Bunları da Hadis-i Şerif’te önemli husus-

lardan diğer ikisi olarak ele alalım.

Korkutarak Zafer

Düşmanından korkan bir ordu, daha savaş 

başlamadan yenik düşmüş demektir. Yüce Rab-

bimiz müminlere düşmanlarının kalbine korku 

salmak suretiyle Bedir’de,4 Uhud’da,5 Hendek’te,6 

Nadiroğulları’nın Medine’den sürülmeleri esna-

sında7 yardımcı olmuştur. Müminlerin Allah’ın 

(c.c.) bu şekilde yardımına mazhar olmalarının 

sebeplerine de değinilmiştir. İşaret ettiğimiz 

ayet-i kerimelerde ya da onlara benzer diğer 

ayetlerde...

Hadis Köşesi

Hadis-i Şerif bizim için ma-
nevî güç kaynağı teşkil 
eden önemli iki hususa işa-
ret etmektedir: Bunlardan 
bir tanesi düşmanlarımızın 
kalbindeki bizden korkma 
duygusudur. Diğeri ise mü-
mindeki şehadet arzusu, 
ahireti dünyaya üstün tut-
tuğu için ölümden korkma-
ma duygusudur. 
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Bu buyruklara eğildiğimizde görürüz ki; Be-

dir’de Yüce Allah’ın (c.c.) müminlere yardım et

mesinin sebebi düşmanlarının kâfir olmaları,8 

Uhud’da yardımının sebebi düşmanlarının müş-

rik olmaları,9 Hendek’te bu yardımın sebebi düş-

manların şirk koşan kâfirler olmaları,10 Nadiro-

ğulları’nın sürülmeleri sırasında kalplerine korku 

salınmasının sebebi ise kitap ehli olmakla birlikte 

kâfir olmaları11 ile Allah’a (c.c.) ve Rasûlu’ne (s.a.v.) 

karşı gelmeleri12 gösterilmektedir.

Bu şekilde düşmanın kalbine korku salınarak, 

müminlere yardımcı olunması Hz. Peygamber’e 

(s.a.v.) verilen ve diğer peygamberlere verilme-

miş özelliklerinden bir tanesiydi.13 

O halde savaşta zaferi elde edebilmenin en 

büyük teminatı olan böyle bir yardıma mazhar 

olmanın belli şartları vardır; bunlar da kâfirlerin 

özelliklerinden, fasıkların niteliklerinden uzak 

durmak ve Allah’ın (c.c.) istediği gibi yaşayıp, Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) yolundan ayrılmamaktır.

Dünya Sevgisi ve Şehadet Arzusu

Hadis-i Şerif, İslam ümmetinin gördüğümüz 

aciz ve sefil durumu, dünya devletleri nazarında 

kıymetsizliğini “vehn” diye adlandırıyor ve “vehn” 

kavramını “dünyayı sevmek ölümden de hoşlan-

mamak” diye tanımlıyor. Dünya sevgisi elbette ki 

insana ölümü sevimsiz gösterecektir. Hatta dün-

ya sevgisi insanın kalbinde ne kadar yer etmişse 

ölümden o kadar nefret etmek söz konusudur. 

Bunun çaresi insanın ahirete gereği gibi “yakin 

ile” iman etmesi, ahiret nimetlerini ruhunda can-

landırarak, yaşatarak bilip sevmesi, ahiret nimet 

ve ecrinin üstünlüklerinin, sonsuz değerlerini 

gözünün önünden uzaklaştırmamasıdır. Diğer 

yandan Allah’ın (c.c.) azabının gerçekleşeceği 

yer olan Cehennem’i; Cehennem’in o dayanıl-

maz, tahammül edilmez, bitmek tükenmek bil-

mez azabını unutmaması ve dehşetini hatırın-

dan çıkarmamasıdır. Şüphesiz ki kişinin şehadeti; 

İslam’ın tanıttığı şekilde tanıması, bu makama 

erişmenin şerefini ve üstünlüğünü bilmesi, şe-

hidler için hazırlanmış mükâfatlardan haberdar 

olup bunları gereğince tasavvur edebilmesi de 

fert, toplum ve ümmet olarak Müslümanların 

güçlenmesinin en büyük kaynakları arasında yer 

alır.

Nitekim Uhud Savaşı’nda müminler ordusu-

nun nihai zaferi elde etmelerine ramak kalmış-

Hadis Köşesi
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ken, bozguna uğrayıp yenilmelerinin sebebi; yıl-

maları, anlaşmazlığa düşüp çekişmeleri ve -belli 

bir kesim de olsa  dünyalıklara üşüşmeleridir.14 

Hz. Peygamber (s.a.v.), bir başka Hadis-i Şerif’in-

de müminlerin dünyaya bağlanıp cihadı terk et-

melerinin ilahî cezasını şu şekilde ifade buyur-

maktadır: 

“İnsanlar dinar ve dirhemde cimrilik göste-
rirse, satışı hileli (nakde ihtiyacı olan bir kim-
senin birisinden veresiye mal alıp tekrar o malı 
aldığı kişiye daha düşük bir fiyata peşin sat-
ması) yaparsa... (cihadı ihmal ederek) inekle-
rin kuyruklarının arkasına takılıp kalırlar. (Yani 
hep ziraatla uğraşırlar ve Allah yolunda cihadı 
terk ederlerse) Allah onların üzerine öyle bir 
bela indirir ki tekrar dinlerine geri dönecekleri 
zamana kadar bu belayı üzerlerinden kaldır-
maz.”15

Buna göre ümmet olarak içine düştüğümüz 

bu zelil durumdan kurtulabilmenin tek bir çaresi 

vardır. O da bütünüyle Allah’ın (c.c.) dinine dön-

mek. Yani Allah’ın (c.c.) dinini topluma, yeryüzü-

ne hâkim kılmak. Bu uğurda yeri geldiğinde her 

türlü fedakârlıkta bulunmak, hiç bir şeyi esirge-

memek, Allah’ın (c.c.) nurunu tamamlaması uğ-

runda üzerimize düşen görev ve sorumlulukları 

ifa etmek ve eksiksiz yerine getirmektir. Bunun 

içinde dünyaya meyletmemeli, ölümden kork-

mamalıyız.

“Nice peygamberler var ki, kendileriyle 
beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar 
Allah yolunda başlarına gelenlerden yılma-
dılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Al-
lah, sabredenleri sever. Onların sözleri ancak, 
‘Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki 
taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayakları-
mızı sağlam tut. Kâfir topluma karşı bize yar-
dım et’ demekten ibaretti. Allah da onlara hem 
dünya nimetini, hem de ahiretin güzel mükâ-
fatını verdi. Allah, güzel davrananları sever.”16

Konumuz olan Hadis-i Şerif yenilginin, zille-

tin, sömürülmenin sebeplerini; bu ayet-i keri-

meler de üstün olmanın, aziz olmanın, İslam’ın 

hükümlerini hâkim kılmanın, tağutları devirme-

nin yollarını gösteriyor. 

Dipnotlar
1. Bkz. Âl-î İmrân Sûresi; 3/123.

2. Bkz. Tevbe Sûresi; 9/25.

3. Tevbe Sûresi; 9/24.

4. Enfâl Sûresi; 8/12.

5. Âl-î İmrân Sûresi; 3/131.

6. Ahzâb Sûresi; 33/26.

7. Haşr Sûresi; 59/2.

8. Enfâl Sûresi; 8/12.

9. Âl-î İmrân Sûresi; 3/151.

10. Ahzâb Sûresi; 33/26.

11. Ahzâb Sûresi; 59/2.

12. Ahzâb Sûresi; 59/4.

13. Buhârî; Müslîm; Nesâî.

14. Bkz. Âl-î İmrân Sûresi; 3/152.

15. Ebû Dâvûd; Müsned.

16. Âl-î İmrân Sûresi; 3/146-148.

Hadis Köşesi

Dünya sevgisi elbette ki in-
sana ölümü sevimsiz gös-
terecektir. Hatta dünya 
sevgisi insanın kalbinde ne 
kadar yer etmişse ölümden 
o kadar nefret etmek söz 
konusudur. Bunun çaresi 
insanın ahirete gereği gibi 
“yakin ile” iman etmesi, 
ahiret nimetlerini ruhunda 
canlandırarak, yaşatarak 
bilip sevmesi, ahiret nimet 
ve ecrinin üstünlüklerinin, 
sonsuz değerlerini gözü-
nün önünden uzaklaştır-
mamasıdır.
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Çizgilerle Bu Ay
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İnsanoğlu kendisi için en kıymetli ve kendi-

ni mutlu eden şeyin ne olduğunu, insanın ne 

ile yaşadığını veya neyi kaybedince ölüme razı 

olduğunu zaman zaman düşünmektedir. Bu 

durumla ilgili farklı farklı cevaplar da sunmuştur. 

Kimisi Tolstoy gibi insanın sevgi ile yaşadığını 

iddia etmiştir. Kimisi hayallerin insanı yaşattığını 

söylemiştir veya başkaları insanı hayatta tutan 

şeyin umutları olduğunu belirtmişlerdir. Aslında 

bunlarla sınırlı kalmamıştır cevaplar. İnsan için 

önemli olan şeylerin listesine; para, aile, mutlu-

luk, bilgi ve yeri geldiğinde cehalet bile eklenmiş-

tir. Ancak bu sayılanalar tek başına insanoğlunu 

huzura kavuşturan, onu yaşatan şey olamazlar. 

Bu bahsedilenle insan hayatı için önemli şey-

ler olabilirler ama aslında bunların üstünde yer 

alan ve insanı yaşatan, mutlu kılan, insana hu-

zur veren ve hatta insanı ölüme sürükleyen şey 

insanın inandıklarıdır. Tüm bu bahsedilenler ise; 

ancak bu iman ve inanç tarafından desteklen-

dikleri oranda insanı huzurlu kılabilirler ve insanı 

yaşatabilir veya ölüme sürükleyebilirler. 

Bu sebeplerdir ki inanan insan, inandığı şey 

için ölüme severek razı olabilir. Canını, malını 

veya elindeki diğer değer verdiği şeyleri inan-

dığı şey için rahatlıkla feda edebilir. Bilinen bir 

gerçektir ki; insanoğlu tarih boyunca inandıkları 

uğruna fedakârlıklar yapmıştır. Bazen uğruna fe-

dakârlık yaptığı idealler çok gereksiz olsa da bu 

insanı fedakârlık yapmaktan alıkoymamıştır. 

Konuyla ilgili veya belki de benim konuyla il-

gisini kurduğum bir roman, aklımdan hiç çıkmaz. 

Kişinin inandığı bu şey yok 
olduğu an veya kutsallığını 
kaybettiği an inanan kişi de 
yok olacaktır. 

İnsan Ne İle Yaşar?
Ne İçin Ölür ?

Nurmehmet ÇARBOĞA
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Bahsettiğim eser, Cengiz Aytmotov’un “Beyaz 

Gemi” romanıdır. Roman üç haneli bir mezrayı 

ele alır. Bu mezrada yaşayan ufak bir çocuğun 

hayalleri, düşünceleri, yaşamı esere konu olur. 

Mezranın diğer erkek sakinleri Mümin Dede, 

bekçi Orozkul ve işçisi Seydahmet’tir. Mümin 

Dede, mütemadiyen bir adamdır. O ve hikâyenin 

kahramanı olan torunu bölgede bulunan Maral 

geyiklerinin kutsal olduklarına inanırlar. Maral 

geyiklerini hikâyenin kahramanı olan çocuk hiç 

görmemiştir; çünkü insanların saldırılarından 

Marallar dağlara ve ormanlara sığınmışlardır. De-

desinin anlatımından Maral geyiklerini öğrenen 

hikâyenin kahramanı da dedesi gibi onların kut-

sallığına inanmaktadır. Uzun zaman sonra Ma-

rallar mezraya yaklaşırlar, Seydahmet adındaki 

sorumsuz adam Marallardan bir tanesini avlar ve 

kesip ziyafet verir. Bu olay Maralların kutsallığına 

inanan dede ve torunun hayatını değiştirir. Ağzı-

na hiç içki sürmemiş olan dede, bu ziyafette içki 

içer ve sarhoş olur. Bunu gören hikâyenin kah-

ramanı mezranın yakınındaki denize doğru açılır 

ve oradan sonsuzluğa yürümek ister. Böylece 

çocuk ölür. Aslında iki kahramanı da bu duruma 

sürükleyen şey; kutsallığına inandıkları değerle-

rinin yok olmasıdır. Yani inançlarının yıkıldığını 

görmeleri onları ölüme kadar sürüklemiştir. 

Bu hikâyeden çıkardığım en önemli ders in-

sanın inancıyla yaşadığıdır. İnandıkları değerlerin 

yok olduğunu veya yanlış olduğunu gören in-

sanların hayatında büyük değişikliklerin olacağını 

gösterir bu hikâye. Bu inancın neye karşı olduğu 

da önemli değildir. Bir ağaca, hayvana, ideoloji-

ye, fikre veya bir dine olabilir. Kişinin inandığı bu 

şey yok olduğu an veya kutsallığını kaybettiği an 

inanan kişi de yok olacaktır. 

İnsanoğlu için inanmak en önemli durum-

lardandır. İnsanın hayatta kalması, huzurlu ya-

Tefekkür



Temmuz 201650

Tefekkür

şaması ve bu huzurlu yaşamın devamlılığı için 

inancının olması şarttır; ancak bu inanç mutlak 

olarak doğru ve salim bir inanç olmak zorunlulu-

ğu taşımaz. Bununla beraber insanların batıl olan 

din, ideoloji, görüş ve düşüncelere imanları ve 

inançları onları huzura taşıyabilir; ancak bu hu-

zur sınırlı bir zaman dilimini kapsar. Çünkü inanı-

lan ve bağlanılan şey batılsa, bir gün mutlaka yok 

olacak veya yıkılacaktır:

“…Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûm-

dur.”1

Buradaki asıl sorun da iman edilen değerlerin 

yok olmasından sonraki süreçtir. Bu süreçte ina-

nan kişi yıkılır ve bazen bu yıkım kişinin yaşamı-

na son vermesine kadar devam edebilir. Bununla 

beraber Müslümanların tutumu daha farklıdır ve 

daha farklı olmak zorundadır da. 

Ahiret merkezli düşünenler ve hayatın sade-

ce bu dünyadan ibaret olmadığını bilenler ise; 

iman ettikleri değerlerin kaybettiğini görseler 

bile bunun bir imtihan olduğunu anlayacaklar-

dır ve bu imtihana sabrederek karşılığı Allah’tan 

(c.c.) bekleyeceklerdir. Bu Müslümanların en bü-

yük motivasyonudur. İslam Tarihine baktığımız-

da bunun birçok örneğini de görmekteyiz. En 

bariz örneklerini bize şu olay göstermektedir: 

“Habbâb b. Eret’ten (r.a.) şöyle rivayet et-

miştir. Rasûlullah (s.a.v.) Kâbe’nin gölgesinde 

hırkasını yastık yapmış uzanıyordu, durumu-

muzdan şikâyetçi olduk ve: ‘Bize yardım iste-

yemez, bizim için Allah’a dua edemez misin?’ 

dedik. O da: ‘Sizden öncekilerden bir kimse 

için yerde çukur kazılır, içine konulur bir tes-

tere getirilerek başından ikiye bölünürdü yine 

de bu, onu dininden döndüremezdi. Demir 

taraklarla taranıp etinin altındaki kemik veya 

sinirleri çıkarılırdı yine de bu, onu dininden 

döndüremezdi. Allah’a yemin olsun ki bu iş 

(İslam daveti) gerçekleşecek hatta bir yolcu 

Sana’dan Hadramevt’a Allah’tan başka kimse-

den korkmadan (güven içerisinde) yürüyecek 

yahut yalnız koyunlarına kurdun saldırmasın-

dan korkacak. Ancak siz biraz sabırsızlık yapı-

yorsunuz.’ buyurdu.”2 

Dipnotlar
1. İsrâ Sûresi; 17/81.

2. Sahîh Buhârî, Çev: Abdullah Fayzi Kocaer, Hüner Ya-

yınları, Konya, 2014, C. 2, s. 110, Hadis No: 1507.

Ahiret merkezli düşünen-
ler ve hayatın sadece bu 
dünyadan ibaret olmadığı-
nı bilenler ise; iman ettik-
leri değerlerin kaybettiğini 
görseler bile bunun bir im-
tihan olduğunu anlayacak-
lardır ve bu imtihana sab-
rederek karşılığı Allah’tan 
(c.c.) bekleyeceklerdir. 
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Hicrî 118 (M. 736) yılında devrin ilim ve kültür 

merkezlerinden biri olan Merv şehrinde dünyaya 

geldi. Annesi Harezmli, babası Mübârek ise Türk 

asıllıdır. 

Ebu Hanîfe ve birçok ilim ehlinden (r.h.) ilim 

alan ve ilmiyle amel etmenin en güzel meyve-

lerini veren Abdullah İbn Mübârek’e (r.h.) hocası 

Ebu Hanîfe (r.h.) bu yola nasıl başladığını sormuş, 

o da şöyle anlatmıştı: “Kardeşlerimle bir bağda 

oturuyordum. Akşama kadar yedik-içtik. Ûd ve 

tanbur çalmaya düşkündüm. Seher vaktine ka-

dar ûd ve tanbur çaldım. Seher vaktinde uyu-

dum. Rüyamda, dalları başımın üzerine uzanan 

ağaca konan bir kuşun: ‘Mü’minlerin, Allah anı-

lınca, kalplerinin sevgiyle ürperip haşyetle dola-

cağı, indirdiği Kur’ân’ın hükümlerine teslim ola-

cağı an henüz gelmedi mi?’ (Hadîd Sûresi; 57/16) 

ayet-i kerimesini okuduğunu duydum ve: ‘Evet! 

Geldi!’ dedim. Peşinden uyandım, uyanır-uyan-

maz da udu kırdım, yanımda bulunan diğer alet-

lerle birlikte yaktım. Başlangıç böyleydi.”1 

Cevâhirü’l-Mudiyye’de de nakledildiğine 

göre; bir gün Fadl İbn Mûsâ, Muhammed İbn 

Hasen, Muhammed İbn Nadr bir araya gelmiş-

lerdi. Aralarında; “Oturun! Abdullah İbn Mübâ-

rek’in (r.h.) güzel hasletlerini sayalım,” dediler ve 

saymaya başladılar: “O tek kelimeyle gerçek bir 

âlimdir. Fıkıh, edebiyat, dil yapısı, dil incelikleri ve 

şiir ilimlerini kendinde toplayan, son derece fa-

sih konuşan, zühd ve vera sahibi olan, gece na-

mazlarına ve ibadete düşkün, hadis rivayetinde 

son derece titiz ve güvenilir, fayda getirmeyecek 

konuşmalardan daima uzak duran, dostlarıyla ve 

çevresinde yer alan ilim ehliyle kaynaşıp uyum-

suzluk göstermeyen… bir ilim ehlidir.”2

Ebu Hanîfe’den (r.h.) ilim aldığı gibi İmam-ı 

Mâlik’ten (r.h.), Süfyân-ı Sevrî (r.h.) ve daha birçok 

ilim ehlinden de ilim alarak olgunluğuna olgun-

luk kattı.  

İçinde Merv şehrinin de bulunduğu Horasan 

Bölgesi’nde ilk hadis tedvin eden âlim olarak bili-

Abdullah İbn
Mübârek

Dr. Şeraffeddin KALAY
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nir. Yahya İbn Ma‘în (r.h.), Abdürrezzak İbn Ham-

mâm (r.h.), Ma’mer İbn Râşid (r.h.) gibi birçok ilim 

ehli kendisinden hadis rivayet etmiştir. Hatta ho-

cası konumunda olanlar bile kendisinden hadis 

ilminde istifade etmişlerdir. Ebu Hanîfe’nin (r.h.) 

âlim, fâdıl, müctehid talebesi İmam Muhammed 

(r.h.) de ondan hadis nakledenler arasında yer 

almıştır. İlim ve cihad yolunda nice yolculuklar 

yaptığı gibi hac yolculuklarının hatıraları da dil-

den dile nakledilir. Kendi bölgesinde her ilim eh-

lince tanındığı gibi İslam âleminin her köşesinde 

kısa zamanda tanınan, sevgi duyulan ve hürmet 

gören bir âlim haline gelmişti. Mesela Kufe’de bir 

hadis hakkında ihtilafa düşüldüğünde; “Gelin bu 

işin tabibine gidelim” diyerek Abdullah İbn Mü-

bârek’in (r.h.) kapısının çalındığı bilinir. O hadis-

leri sadece öğrenip nakleden bir değildir. Hadisi 

çok iyi anlayan, fıkhının derinliklerine inen, onları 

fıkhî açıdan müzakere eden biridir ve onun nak-

lettiği hadisler bu açıdan da ayrı bir değer taşır. 

Abdullah İbn Mübârek’i (r.h.) tanıyan ilim ve 

irfan yolcularının onun hakkında söyledikleri gü-

zel sözler sayılamayacak kadar çoktur. Bu konu-

da temel kaynaklarda yer alan bir kaçını zikret-

menin onu hayırla yad etmeye vesile olacağına 

inanıyoruz: 

Ebu Usame der ki: “Ben Aldullah İbn Mübâ-

rek’ten daha ilim düşkünü, bu yolda daha azimli 

bir insan görmedim.” Bu cümlelerin bir benzeri 

de Ahmed İbn Hanbel’den nakledilir. Ayrıca, çok 

büyük bir ilmî birikiminin olduğuna, faziletlerle 

dolu oluşuna dikkat çeker.3

Şu‘be İbn Harb’in şu sözleri ise samimi bir 

gıptayı dile getirir: “Ömrüm boyu bir senecik Ab-

dullah İbn Mübârek gibi olabilmeyi arzu ettim!? 

Bunun için de çalıştım. Ancak o kadar arzu etti-

ğim halde üç gün bile onun gibi olmayı başara-

madım.” 

Devrinin âlimlerinden Şu’ab da der ki: “İbn 

Mübârek karşılaştığı her insandan daha üstün, 

daha faziletliydi.” Şu‘be ise şöyle der: “Biz onun 

gibisini görmedik; onun gibi biri daha gelmedi.” 

Süfyân İbn Uyeyne, Aldullah İbn Mübârek 

(r.h.) hakkındaki kanaatini şöyle özetler: “Saha-

belerin güzel hasletlerine, onların faziletlerine 

baktım. Onlar, Allah Rasûlu’nu (s.a.v.) görmüş ve 

onun yanında savaşmışlardı. Bunların dışındaki 

bütün hasletler, güzellikler Abdullah İbn Mübâ-

rek’te de vardı.”4

Vefalı dostu, biraz sonra aktaracağımız şiirin 

de muhatabı olan Fudayl İbn ‘Iyâz şöyle der: 

“Ondan sonra onun gibi biri gelmedi.” 

İbn İshâk el-Fezârî şöyle der: “O, bütün Müs-

lümanların imamıydı.” 

İsmail İbn ‘Iyâş’ın şu sözleri ise bir başka gü-

zellikte: “Allah hayırlı, güzel bir haslet yaratmışsa, 

o güzel haslet mutlaka Abdullah İbn Mübârek’de 

vardı.” 

O tek kelimeyle gerçek bir 
âlimdir. Fıkıh, edebiyat, dil 
yapısı, dil incelikleri ve şiir 
ilimlerini kendinde topla-
yan, son derece fasih ko-
nuşan, zühd ve vera sahibi 
olan, gece namazlarına ve 
ibadete düşkün, hadis riva-
yetinde son derece titiz ve 
güvenilir, fayda getirmeye-
cek konuşmalardan daima 
uzak duran, dostlarıyla ve 
çevresinde yer alan ilim eh-
liyle kaynaşıp uyumsuzluk 
göstermeyen… bir ilim eh-
lidir.
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Müstedrek sahibi Hâkim der ki; “O, yeryüzü-

nün bütün ufuklarında asrının imamıydı. Âlimdi, 

zahiddi, yiğitti, mücahiddi; son derece cömert 

ve her hayırda önder bir insandı.”  

İmam-ı Mâlik hazretleri kendisini çok sever, 

hiç kimse için ders halkasında kıpırdamadığı 

halde onun geldiğini duyunca dayanamaz, onu 

karşılar, davranışlarından son derece sevinç için-

de olduğu belli olurdu. 

Abdullah İbn Mübârek (r.h.) hakkında söyle-

nen güzel sözler mümkün olduğunca derlenilse 

hayret edilecek bir yekûn tutacağına inanıyo-

rum. Aleyhinde söylenilmiş bir kelime veya onu 

incitecek bir söz dahi bilmiyorum. Doğrusu bu 

aziz insanın, bu örnek ilim adamının nasıl çevre-

sinde bu derecede bir sevgi yumağı oluşturdu-

ğuna hayret ediyorum. 

Bu durumu, biraz da herkesin hoşlanacağı 

güzel bir yönünün bulunmasına, kusur arayan 

kem gözlerin kusur bulmaktan aciz kalacağı bir 

hayat tarzının olmasına bağlamakta fayda var. 

O, zahiddi; zühd ehli kendisini çok severdi. En-

gin bir ilim ve edep ehliydi, âlimlerin sevgi odağı 

olmuştu. Gerçek bir mücahiddi; tarih sayfala-

rı onun cesaret ve yiğitlik hatıralarıyla doluydu. 

Çok iyi bir şairdi; şiirlerinden edep, terbiye, fazilet 

ehline hürmet, tevazu, nasihat, hakka teşvik ve 

hikmet akar, akan damlalardaki pırıltılar göz ka-

maştırırdı. 

Allah Rasûlu’nden (s.a.v.) gelen Hadis-i Şerif-

ler hayatını doldurduğu gibi nice gönüllere onun 

dilinden ulaşırdı. Hadis ilmiyle yoğurulmuş olan-

larca sevilir ve sayılırdı. İmrenilecek ve gerçekten 

örnek gösterilecek bir tacirdi; alın teri, dürüst-

lükle dünyalık nasıl kazanılır, dünya malına nasıl 
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hükmedilir, cömertliğin güzellikleri nasıl sergile-

nir… bütün bunları onda görmek mümkündü. 

Çok hacceder, insanlardan kopmaz, onlarla 

içi içe yaşar, ellerinden tutar, problemlerini hal-

leder, hayra ortak olur, teşvik eder, önce kendi 

nefsinde uygulardı. Ne zaman zühd dünyasına 

çekileceğini iyi bilir, yapacağını aşırılıklara gitme-

den güzel bir uyum ve ahenk içinde yapardı. 

Konuştuğu zaman sözleri gönüllere ferahlık 

verir, yıkmaz yapar, uzaklaştırmaz kucak açardı. 

Kalplerdeki duygulara nasıl ulaşacağını çok iyi 

bilirdi. Onu dinleyip de hak yolda azim ve şevkle 

dolmamak, iman nimetine sahip olmaktan haz 

almamak mümkün değildi. 

Hadis ilminde ciddî bir yeri olduğu gibi Fıkıh 

ilminde de herkesçe takdir gören bir yeri vardır. 

Yiğitlikleri, cihad yönü, asla göz ardı edilmemesi 

gereken yönleridir. 

Hicrî 170 (bir başka rivayete göre 177) sene-

sinde Bizanslılarla yapılan bir savaştan sonra Ab-

dullah İbn Mübârek (r.h.), cihad meydanına yakın 

Tarsus’ta bir mektup kaleme alır. Bu mektup iba-

dete düşkünlüğü ve zahidâne yaşayışıyla bilinen 

ve Mekke’de bulunan yakın arkadaşı Fudayl İbn 

‘Iyâd’a yazılmış bir mektuptur. Mektubu Muham-

med İbn İbrahim İbn Ebu Sekîne’yle gönderir. 

Mektupta hepimizin ibretle okuması ve üzerinde 

düşünmesi gereken şu mısralar yer alır:

Ey Mekke-Medine hareminde çokça ibadet 

eden insan, görseydin eğer bizleri! 

Anlardın nafile ibadetlerle kendinizi oyalayıp, 

ibadetlerle nasıl eğlendiğini.

Ey gözyaşlarıyla ıslatıp boyayan yanaklarını! 

Bilesin ki biz, kanlarımızla ıslatıp boyuyoruz 

bağrımızı. 

Ey atını boş, faydasız yollarda koşturup yoran 

insan! 

Bizim atlarımızdır Sabîha Günü5 cihad mey-

danında yorulan. 

Güzel kokular sürünmek sizin içindir. Bizim 

için koku ve pudralar, 

Atların tırnaklarından fışkıran ve cihad mey-

danında oluşan nezih tozlar.

Peygamberimizin lisanından bizlere ulaşan-

lardan ne güzel bir söz vardır. 

Bu doğru, sağlam, asla yalan-yanlışı olmayan 

kelamlardandır: 

Allah için cihad meydanına inen atların mey-

dana getirdiği toz ve dumanla,

Cehennem alevlerinden yükselen duman, 

hiç birleşir mi bir müminin burnunda. 

İşte Allah kitabı! O aramızda konuşuyor; şehi-

din ölmeyeceğini haber veriyor.

O asla yanlış, hatalı, doğru olmayan söz söy-

lemez.  Bu gerçek elbet biliniyor…

Muhammed İbn İbrahim, Fudayl İbn ‘Iyâz ile 

Mescid-i Haram’da karşılaşır ve mektubu kendi-

sine verir. Mektubu okuyan Fudayl’ın gözleri yaş-

la dolar. Yaşlar gözlerinden süzülürken: “Ebu Ab-

durrahman doğru söylüyor, bana nasihat ederek 

Çok hacceder, insanlardan 
kopmaz, onlarla içi içe ya-
şar, ellerinden tutar, prob-
lemlerini halleder, hayra or-
tak olur, teşvik eder, önce 
kendi nefsinde uygulardı. 
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doğruyu hatırlatıyor.” der. Sonra kendisine mek-

tubu getiren Muhammed’e: “Sen hadis derleyen 

ve yazan birisin değil mi?” diye sorar. Muham-

med: “evet” diye cevap verir. O gerçekten hadis 

toplayan, bir hadisi asıl kaynağından doğru bir 

şekilde alabilmek için gerektiğinde vadiler, sah-

ralar, ülkeler aşan, şehir şehir dolaşan birisidir. 

Fudayl makbule geçen iki davranışta bulunur: 

Birincisi, doğruyu kabul ve tasdik edişi. İkincisi 

mektubu kendisine ulaştıran kişiye onun en çok 

hoşuna gidecek bir hediye seçişi. Bu hediye sağ-

lam bir senetle kendisine ulaşan bir Hadis-i Şe-

rif’in rivayeti, sonraki nesiller için rivayet zincirine 

Muhammed’in de eklenmesidir. 

Muhammed anlatıyor: “Bana; ‘sen hadis der-

leyen ve yazan birisin değil mi?’ diye sorup da 

ben “evet” diye cevap verince; ‘Ebu Abdurrah-

man’ın mektubunu bana ulaştırma kirası olarak 

şu hadisi yaz.’ dedi ve Fudayl İbn ‘Iyâz bana şunu 

imlâ ettirdi. Mansur İbn Mu’temir, Ebu Sâlih’ten, 

O da Ebu Hureyre’den şu hadisi nakletti: 

Bir adam gelerek: “Ya Rasûlullah! Bana bir 

amel öğret ki onu yaparak Allah yolunda cihad 

edenlerin elde ettiği sevabı elde edebileyim” 

dedi. Onun bu isteği üzerine Allah Rasûlu ken-

disine: “Hiç durmadan namaz kılabilir, hiç iftar 

etmeden oruç tutabilir misin?” diye sorunca: “Ya 

Rasûlullah! Ben bunları yapamam; buna gücüm 

yetmez.” diye cevap verdi. Sahabî bedeninin 

durmadan namaz kılıp oruç tutmaya güç yeti-

remeyeceğini söyleyince Rasûlullah Efendimiz 

(s.a.v.) şöyle buyurdu: “Nefsim elinde olan Allah’a 

yemin ederim ki bütün bunlara güç yetirmiş ol-

san bile Allah yolunda cihad eden bir mücahidin 

derecesine yine ulaşamazsın. Bilmez misin ki bir 

mücahid kışlasında beklerken bile amel defteri-

ne hasenat yazılır.!?”

Bu güzel insan bir başka şiirinde bizlere de 

şöyle nasihat eder: 

“Arkadaşlık yapacaksan eğer biriyle, 

Hayâlı olmalı, hem iffetli, hem de kerem duy-

gularıyla dolu, 

Bu vasıflarda bir dost seçmelisin kendine…”

Bu âlim, fazıl, yiğit ve cömert insan; Hicrî 181 

(M. 797)  yılının Ramazan ayında 63 yaşında iken, 

cihad meydanından dönüş sırasında Hit şehri 

yakınlarında vefat etti. Kabri Fırat kenarında ku-

rulu olan bu şehirdedir.6

Devrine göre çok eser vermiş bir âlimdir. Bili-

nen eserlerinden bir kısmı şunlardır:

* Kitâbü’z-Zühd ve’r-Rekâik. 

* Kitâbü’l- Cihâd. 

* El- Müsned. 

* Kitâbü’l-Birr ve’s-Sıla

* Kitâbü’t-Tefsîr. (Kaynaklarda adı geçen ve ri-

vayet tefsiri olduğu bilinen bu eserin nüshasının 

varlığı bilinmiyor.)

* Kitâbü’t-Târîh. (Bu eser de günümüze ulaş-

mayan eserlerindendir.) 

Dipnotlar
1. Fevâidü’l-Behiyye,  İmam Leknevî, s. 103.

2. Cevâhirü’l-Mudiyye, İmam Ebu’l-Vefâ el-Kureşî, 2/ 325.

3. Fevâidü’l-Behiyye, s. 103.

4. El-Bidâye ve’n-Nihâye, İbn Kesîr, 10/ 184); Fevâi-

dü’l-Behiyye, s. 103.

5. Sabîha Günü, o tarihlerde Bizans’la Tarsus yakınlarında 

yapılan savaşın adıdır. Araplar savaşlar ve önemli olay-

lar için “gün” ifadesini kullanırlar. Uhud Savaşı için Uhud 

Günü, Mekke’nin Fethi için Fetih Günü, Hendek Savaşı 

için Hendek Günü… dendiği gibi.  

6. El-Bidâye ve’n-Nihâye, 10/184; Cevâhirü’l-Mudiyye, 

2/325; Fevâidü’l-Behiyye, s. 103; İslâm Ansiklopedisi, 1/ 

122.
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İnsanlar madenler1 gibi çeşit çeşittir. Bu yüz-

den ahmakça davranan insanları ve bu huyu ta-

nımak için İbnu’l Cezv’nin (h.510-597), Ahmaklar 

ve Dalgınlar2 kitabını okudum. Çok faydalandım, 

bu huya sahip olanlarla alakalı anladığım şeyleri 

aktarmak istedim.

Kahramanların kıssaları, kahramanlık öğretir; 

peki ahmakları anlatan kitap niçin okunur, der-

seniz. Akıllı insan, “ahmakları tanıdıkça; aklının 

kıymetini anlar ve şükreder, onları yanlışa gö-

türen nedenleri öğrenerek o tuzaklara düşmez 

ve nasiplerinde eksiklik olan bu kişilerden zarar 

görmemek için tedbir alır.” derim.

Ahmaklık; amaç doğru olduğu halde yanlış 

yol ve yanlış yöntem takip etmektir. Örneğin bir 

valinin kafesten kuşu kaçar ve şehrin tüm kapı-

larını kapatılmasını emreder. Amacı kuşu koru-

maktır.

Aklı hiç olmayana deli denir. Aklı olup da ak-

lını kullanmayana veya kullanamayana ahmak 

denir. Ahmak; aklı az, görüşü kısa, basiretsiz, kötü 

huylu kimsedir. Kârını ve zararını iyi düşünemez. 

Hikmet; iyiyi kötüden, hakkı batıldan ayıran kuv-

vettir. Hikmetin lüzumundan az olmasına ah-

maklık denir. Ahmak, hayrı ve şerri birbirinden 

tam olarak ayıramaz.

Yaratılıştan olan ahmaklık, şifası olmayan bir 

hastalıktır. İmam Evzâî şöyle diyor: “İsa’ya (a.s.) 

Kahramanların kıssaları, 
kahramanlık öğretir; peki 
ahmakları anlatan kitap ni-
çin okunur, derseniz. Akıllı 
insan, “ahmakları tanıdık-
ça; aklının kıymetini anlar 
ve şükreder.

Ahmak 
İnsanlar

Garip SAĞLIK

Tefekkür
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şöyle sorulduğunu duydum: ‘Ey Allah’ın elçisi! 

Sen ölüleri diriltiyorsun.’ ‘Evet, Allah’ın izniyle.’ 

‘Anadan doğma körü iyileştiriyorsun’ ‘Evet, Al-

lah’ın izniyle.’ ‘Peki, ahmaklığın çaresi nedir?’ diye 

sorulunca ‘işte o beni çaresiz bıraktı’ buyurdu.

Ahmak kimsenin halini anlamak için şu hikâ-

ye anlatılır. “Ormanda bir ayının ayağı, kütük ara-

sına sıkışmış, kurtaramıyormuş. Biri bunu görüp, 

ayının ayağını kütüğün arasından çıkarmış. Ayı 

da kendisine iyilik eden bu adama, ormandaki 

arıların yaptığı petekleri alıp getirmiş. Adam balı 

yiyince orada uyumaya başlamış. Fakat sinekler, 

adamın yüzüne konarak rahatsız ediyormuş. Ayı 

ise, adam rahat uyusun diye sinekleri kovuyor-

muş. Bakmış kovmakla gitmiyor, sinekleri öldü-

reyim bari diye, kocaman bir taş alıp, adamın 

yüzüne konan sineklere vurmuş. Sonucu tahmin 

ediyoruz. Ayı ahmak olduğu için, sinekleri öldür-

mek için vurduğu taşın adama zarar vereceğini 

düşünememiş.”

Hz. Ali (r.a.): “Her insanda az da olsa ahmaklık 

vardır ve onunla yaşar.” demiştir.3 Ahmaklığın en 

büyük delili kişinin sözleridir. Ardından davranış 

ve fiilleri gelir. Ahmakların özelliklerine gelince 

bunlar: 

Kendini çok beğenirler.

Sahte övgüden hoşlanırlar. 

Çok konuşurlar ve çabuk karşılık verirler.

Çokça sağa sola bakarlar.

Bilgisizdirler ve asılsız şeylere inanırlar.

Herkese güvenirler, sır tutamazlar ve sebep-

siz yere öfkelenir.

Faydasız konuşurlar.

Dost düşman ayıramazlar.

Kendilerine iyilik yapana kötülük yaparlar, 

kendilerine kötülük yapana iyilik yaparlar.

Kendilerini insanların en akıllıları sayarlar.

Hayırlı insanların aleyhinde konuşur ve kötü 

insanlarla beraber olurlar.

Tefekkür
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Zeki ahmakların ilki ise şeytandır. O iblis, âbid 

olmasına rağmen; Allah’ın (c.c.) Âdem’e (a.s.), 

secde et emrine uymadı. “Onları mutlaka saptı-

racağım..”4 diyerek başkalarını helak etmek için 

çabalamaya başladı. Bu sözüyle şeytan insanları 

kastederek kendisini cezalandıranı etkilemek is-

temiştir. Ancak Allah (c.c.) hiçbir şeyden etkilen-

mez.

Hz Âdem’in (a.s.) oğlu Kabil, İblis’e uyarak ilk 

ahmaklardan oldu. Kardeşini öldürerek, kardeşi-

nin adağının Allah (c.c.) tarafından kabul edilme-

sine tepki koymuştu. Aslında yapması gereken 

kendi adağının neden kabul edilmediğini araştı-

rıp, tövbe edip, doğrusunu yapmak idi.

O günden itibaren şeytana uyanlar hep ah-

maklık yapmışlardır. Ahiretin ebedî, dünyanın 

kısa ve geçici olduğunu bilen insanlar; dünya-

da Allah’ın (c.c.) rızasına uygun davranmayarak, 

geçici dünya menfaatini ebedî ahiret saadetine 

tercih etmekle ahmaklığın en büyüğünü yap-

maktadırlar.

Bu yüzden ahmaklarla dostluk yapmak sa-

kıncalıdır. Hz. Ömer (r.a.): “Ahmakla arkadaşlıktan 

sakın. Çünkü sana iyilik edeyim derken, zararı 

dokunur.” der. Hasan-ı Basri (r.h.) şöyle demiştir: 

“Ahmağa küsmek, Allah’a (c.c.) yakınlıktır.”  A’meş 

(r.h.) der ki: “Ahmağı yermek, saman sepetine 

üfürmek gibidir.” Yani hiçbir işe yaramaz.

Dünya ahiretin tarlasıdır. Tarlaya tohum at-

madan, sürmeden, bakımını yapmadan ürün 

çıkmasını beklemek ahmaklıktır. Bir ömür bo-

yunca Allah’ı (c.c.) hatırlamadan, O’nun emirleri-

ne itaat etmeden ve ölünce Allah’ın (c.c.) kendi-

sini Cennet’e koyacağını beklemek nedir? 

Ahmak durumuna düşmemek için akıllı kişi-

nin yapacağı şunlardır:

Günahta ısrar etmemek.

Başkasını küçümsememek ve kendini her-

kesten akıllı sanmamak.

Müslümanlarla dostluk yapmak ve düşmanı-

na karşı hazırlıklı olmak.

Boş söz söylememek ve faydasız ilimlerden 

uzak durmak.

Hayırlı arkadaşlar edinmektir.

Dipnotlar
1. Buhârî, Menakıb, 1.

2. Ahmaklar ve Dalgınlar Kitabı, İbnu’l Cezvî, Çev: Enver 

Günenç, Şule Yayınları, 2013.

3. A.e. s. 32.

4. Nisâ Sûresi; 4/119.

Şeytana uyanlar hep ah-
maklık yapmışlardır. Ahi-
retin ebedî, dünyanın kısa 
ve geçici olduğunu bilen 
insanlar; dünyada Allah’ın 
(c.c.) rızasına uygun dav-
ranmayarak, geçici dünya 
menfaatini ebedî ahiret sa-
adetine tercih etmekle ah-
maklığın en büyüğünü yap-
maktadırlar.
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Çevirisini paylaştığımız bu rapor, Angela Ra-

basa ve ekibinin Rand Corporation adlı ABD’li 

meşhur thinktank kurumunun bünyesinde ha-

zırladığı “Building Moderate Muslim Networks 

(Ilımlı Müslüman Ağları İnşa Etmek)” raporunun 

beşinci bölümüdür. Bu rapor, benzerlerinden 

farklı olarak tüm İslam coğrafyasında gerçekleşti-

rilmek istenen daha kapsamlı bir proje için hazır-

lanmıştır. Bu raporu hazırlayanlar gayr-i müslim 

kişilerdir. Müslümanlar hakkındaki düşünceleri 

tarafımızca olduğu gibi tercüme edilmiştir.

Sekülerler

Çok çeşitli görünüşleri olan sekülerizm, mo-

dern Müslüman devletlerin ekserisinin şekillen-

diği yıllarda, politik elitler arasında hâkim olan 

din ile devletin ilişkisini tanımlayan yaygın bir 

kavramsallaştırmaydı. Fakat son zamanlarda se-

külerizm kavramı bulunduğu zemini adım adım 

kaybetti. Bu durum, bir ölçüde son otuz yılda İs-

lam dünyasının büyük bir bölümünde gerçekle-

şen İslamî dirilişten, bir ölçüde de özellikle Arap 

dünyasında sekülerizm kavramının Batı’da hâkim 

olan liberal demokrasi modeliyle değil de başa-

rısız otoriter politik sistemlerle ilişkilendirilme-

sinden kaynaklandı. Bu yüzden İslam’ın seküler 

alternatifleri teşvik edilirken bir ayrım yapmak 

önemlidir. İslam dünyasında sekülerler üç kate-

goride toplanıyor; liberal sekülerler, anti-clerica-

lists (İslam’ın politik müdahalesine karşı olanlar) 

ve aşırı sekülerler (dine ait herhangi bir sembo-

lün toplumda olmasını istemeyenler).

Liberal sekülerler, demokratik toplum içeri-

sinde seküler hukuku ve kurumları destekliyorlar. 

Onlar, Batı-tipi sivil din anlayışının özünü şekil-

lendiren, liberal ve sosyal-demokratik değerle-

ri savunuyor ve bunun yanında politik ve dini 

alanların ayrılmasını istiyorlar. Fakat tüm bunlarla 

birlikte dinin kendisine veya toplumdaki varlığına 

herhangi bir karşıtlıkları söz konusu değil.  Liberal 

seküler değerler Batı’nın politik değerleriyle sıkı 

irtibat içerisindedirler. Bununla birlikte Liberal se-

küler gruplar İslam dünyasında azınlıktır, dene-

bilir. Fakat bizim seküler Müslümanlara yönelik 

çalışmamız, genel kanının aksine, sekülerlerin, 

İslam dünyasında hiç de yeni ve ihmal edilebilir 

bir olgu olmadığını gösteriyor. 

Bir diğer seküler ekol ise Kemalist bakış açı-

sında ve Fransız geleneğinde var olan laikliğe (la-

iceté) daha yakındır. Her ne kadar Sünnî İslam’da 

(Batı’nın) İslam Dünyasın-
da Ilımlı Ağlar İnşa Etmek 
İçin Yol Haritası -II

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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bir ruhban sınıfı olmasa da bu tip bir ekolü ta-

nımlayacak daha iyi bir terim olmadığı için “an-

ti-clericalists” (İslam’ın politik müdahalesine kar-

şı olanlar) kavramını kullanacağız. Bu ekol gün 

geçtikçe zayıflamasına rağmen hala Türkiye’de 

hâkimdir. -Devlet agresif bir şekilde sekülerliğini 

muhafaza eder. Okullarda ve kamusal alanlarda 

dinin açıktan ifşasını yasaklar.- Fransa, Tunus, 

Singapur, Türkiye gibi ülkelerde başörtüsü üze-

rine verilen mücadeleler, laik devlet ile dindarlığı 

temsil eden simgeler arasındaki çatışmalara işa-

ret eder.

Üçüncü seküler ekol aşırı sekülerizmdir. Baas 

Partisi yanlıları, Cemal Abdul Nasır yanlıları, 

neo-komünistler ve çeşitli otoriter rejim savu-

nucuları bu seküler kategoriye dâhildirler. Teorik 

olarak bu otoriter sekülerizmin İslam’a düşman-

lığı söz konusu olsa da bu tür rejimlerin liderleri 

çıkarlarına uygun düştüğü zaman İslamî eylem 

ve söylemleri kullanabiliyorlar. Mesela kendi ik-

tidarının son yıllarında Saddam Hüseyin’in İs-

lamcılarla işbirliği yaptığı biliniyor. Açıkçası bu 

kategorideki bireyler ve gruplar İngiltere ve Batı 

demokratları için uygun birer partner olmaya-

caktır. 

Liberal Müslümanlar

Liberal Müslümanlar, tıpkı Avrupalı Hıristiyan 

demokratlar gibi sekülerlerden politik ideolojileri 

bakımından ayrılıyorlar.  Fakat yine de onlar Batı 

tarzı demokrasi ve çoğulculuğu savunuyorlar. 

Liberal Müslümanlar farklı İslamî geleneklerden 

gelebilirler. Mesela onlar; İslam’ın özüyle, mo-

dern dünyayı uyum içerisinde bir araya getirme-

ye çalışan modernistler olabileceği gibi Endo-

nezya’nın liberal Müslüman aktivisti Ulil Abshar 

Abdallah ve onun liberal Müslüman çevreleri 

gibi gelenekselci arka plana da sahip olabilirler. 

Liberal Müslümanların kendi aralarında pay-

laştıkları ortak değerler İslam’la demokrasinin, 

çoğulculuğun, insan haklarının ve bireysel öz-

gürlüklerin birbirleriyle tutarlı olduğudur. 

Liberal İslam isimlendirmesi bizim temel 

prensiplerimizi ifade eder; Mutezilenin insanın 

özgürlüğü doktrinine göre İslam “bireysel öz-

gürlük”ü vurgular ve aynı zamanda sağlıksız ve 

baskıcı hegomonyaya karşı sosyo-politik yapının 

özgürlüğünü savunur. İslam kelimesinin başına 

gelen “Liberal” sıfatı iki manaya geliyor; özgür 

olma ve özgürleşme. Bizler, “İslam kelimesinin 

başına başka hiçbir sıfat gelemez” argümanını 

kabul edenlerin inandığı İslam’a inanmıyoruz. İs-

lam’ın herhangi bir sıfat almaması imkânsız olan 

bir şey. Çünkü İslam yorumcunun ihtiyaçlarına 

göre birçok farklı şekilde yorumlanabilen bir şey.  

Biz bu yorumlardan birini seçiyoruz ve bundan 

dolayı İslam’ın başına “liberal” sıfatını getirmeyi 

tercih ediyoruz. (Liberal Islam Network, “About 

Liberal Islam Network,” Web page, n.d. )

Bu ekol gün geçtikçe zayıf-
lamasına rağmen hala Tür-
kiye’de hâkimdir. -Devlet 
agresif bir şekilde seküler-
liğini muhafaza eder. Okul-
larda ve kamusal alanlarda 
dinin açıktan ifşasını yasak-
lar.- Fransa, Tunus, Singa-
pur, Türkiye gibi ülkelerde 
başörtüsü üzerine verilen 
mücadeleler, laik devlet ile 
dindarlığı temsil eden sim-
geler arasındaki çatışmala-
ra işaret eder.
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Liberal Müslümanlar ‘İslâm Devleti’ kavra-

mına tam anlamıyla karşıdırlar. Ünlü Endonez-

yalı Modernist ve Muhammadiyah kurumunun 

eski başkanı Ahmad Syafii Maarif Kur’an’da tek 

bir tane bile devlet örgütlenmesine işaret eden 

ayetin olmadığını ifade ediyor. 

Liberal Müslümanlar, İslamî demokrasinin 

köklerinin, Kur’an’a ait olan ve Müslümanların 

eşitlikçi bir politik sisteme inanç duymasını sağ-

layan “şura” kavramından neşet ettiğinin bilincin-

deler. Bu görüşe göre, İslamî hükümet, demok-

ratik bir yapıya sahip olmalıdır. Dolayısıyla, İslamî 

yönetim herhangi bir krala veya padişaha ait ola-

maz. Aksi takdirde, Syafii Maarif’e göre, demok-

ratik sistemi benimsemeyen bir iktidar İslamî 

öğretilerden büyük oranda sapmış olacaktır. Bu 

ifadelerden şu sonucu varmak zor olmayacaktır; 

Suudi Hükümeti’nin anayasası, Kur’an olsa dahi 

İslamî olmaktan oldukça uzaktır.

Liberal Müslüman Modernist anlayıştaki tu-

tarlı bir görüş de şeriatın, kendi ortaya çıktığı 

dönemin bir ürünü olduğudur. Mesela fiziksel 

cezalar artık tarihsel bağlamından kopmuş du-

rumda dolayısıyla bir modernizasyona ihtiyacı 

var. Tunuslu ünlü modernist düşünür Moham-

med Charfi’ye göre; Emeviler ve Abbasiler dö-

neminde yönetim ve İslam şeriatı, âlimler ve po-

litikacıların arasında ittifakı öne alan bir bağlama 

evrildi.  Yasalar her ne kadar dini referans alsa da 

yöneticilerin politik ihtiyaçlarına göre yazılmış-

tır. Bu dönemlerde devlet teorisi otoriter rejim 

üzerine kuruldu. Kadınlar yasalar karşısında eşit 

Tercüme
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değillerdi ve bu yasal sistem fiziksel cezaları da 

ifa ediyordu. Charfi’nin demesine göre bu tip du-

rumlar her yerde vardı. Charfi’ye göre: “Başkaları 

değişir fakat biz değişmeyiz.” (Islam and Liberty: 

The Historical Misunderstanding (İslam ve Öz-

gürlük: Tarihsel Yanlış Anlama) kitabında)

Ilımlı Gelenekselciler ve Sûfiler

Büyük bir olasılıkla Müslümanların çoğunu 

gelenekselciler ve sûfiler oluşturuyor. Onlar ge-

nellikle inançlarını ve geleneklerini koruyan mu-

hafazakâr niteliklere sahip Müslümanlardır. Ab-

durahman Wahid, 1400 senelik İslamî geleneğin 

ve manevîyatın (spirituality) köktenci/radikal ide-

olojiye karşı olduğunu ifade ediyor. Bu gelenek-

ler evliyalara hürmeti, bu evliyaların türbelerinde 

duaların edilmesini ve Vahhabîlere karşı olan di-

ğer pratikleri ihtiva ediyor. Onlar kutsal kitaplarını 

İslam’ın ilk dönemlerinde oluşmuş mezheplerin 

öğretilerini temele alarak yorumluyorlar. Onlar 

Selefîlerin ve Modernistlerin yaptığı gibi Kuran’ın 

ve Sünnet’in (Peygamberin gelenekleri) dolaysız 

yorumlarıyla uğraşmazlar. Çoğu gelenekselci 

kendi dini pratiklerinde sûfizmin bazı unsurlarını 

barındırır. İslamî mistisizm geleneği; ilahî olanın, 

duygusal ve kişisel tecrübesine odaklanır.

Doğrudan doğruya bu çalışmanın ilgisi, Se-

lefîlerin ve Vahhabîlerin, Gelenekselci ve Sûfilerin 

amansız düşmanı olduğu üzerinde toplanıyor. 

Her ne zaman radikal İslamcı hareketler iktida-

rı eline geçirdiyse, Sûfilerin ve gelenekselcilerin 

pratiklerini baskılamaya çalışmışlardır. -Suudi 

Arabistan’daki meşhur türbe yıkımları- Selefî ve 

Vahhabîler tarafından baskı altına alınmalarından 

dolayı, Gelenekselciler ve Sûfiler, ortak zemin 

oluşturulduğu ölçüde, Batı’nın doğal müttefik-

leridir.

Biz Sûfiler ve Gelenekselcilerle partnerlik im-

kânını araştırmaya başladığımız zaman aklımız-

da tutmamız gereken nokta, bu başlık altında 

topladığımız grupların çok çeşitli olacağıdır. Bos-

na, Suriye, İran, Kazakistan ve Endonezya gibi 

ülkelerde sûfi meşrep İslamî gruplar bölgesel ve 

dağınık bir şekilde varlıklarını sürdürüyorlar.  Bu-

nun yanında, Arnavut toprakları, Fas, Endonezya, 

Hindistan ve Türkiye gibi diğer ülkelerde sûfizm, 

disiplinli ve organize edilmiş bir yapıdadır. Bazı 

durumlarda sûfiler, radikal eğilimler sergileyip 

militan grupları destekleseler de; genellikle Sûfi 

gruplar, radikal/ılımlı ayrımında ılımlı tarafta po-

zisyon alıyorlar. Bazı sûfi hareketler, azimli bir 

şekilde ılımlı karakterini korumaktadırlar. Mesela 

Lübnan’daki the Jam’iyyat al-Mashari’ al-Khay-

riyya al-Islamiyya Ahbash [İslamî hayırseverlik 

topluluğu] ılımlılığı ve hoşgörüyü vurguluyor. 

Ayrıca politik aktivizme ve şiddet kullanımına da 

karşı olduğunu beyan ediyor.

Türk dini lider Fetullah Gülen, ‘ılımlı modern 

Sûfi İslam’ formunu toplumda teşvik ediyor. Gü-

len, İslamî kaidelerin yasallaşmasına karşıdır. O, 

İslam’ın çoğu düzenlemesinin insanın özel ha-

yatına dair olduğunu ve az bir kısmının devlete 

yönelik düzenlemeler olduğunu vurguluyor. Ona 

göre devlet İslamî kaideleri yasalaştırmamalıdır. 

Din özel hayata dair bir şey olduğu için herhangi 

bir dinin gerekleri bütün topluma empoze edil-

Liberal Müslümanlar ‘İslâm 
Devleti’ kavramına tam 
anlamıyla karşıdırlar. Ünlü 
Endonezyalı Modernist ve 
Muhammadiyah kurumu-
nun eski başkanı Ahmad 
Syafii Maarif Kur’an’da tek 
bir tane bile devlet örgüt-
lenmesine işaret eden aye-
tin olmadığını ifade ediyor. 
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memelidir. Gülen, hoşgörü ve dinlerarası diyalo-

ğa (Yahudilik ve Hıristiyanlık) dair fikirlerini ortaya 

koydu. O iki kez patrik Bartholomeos’u [head of 

the Greek Orthodox Ecumenical Patriarchate in 

Istanbul] ve bunun yanında 1998’de Roma’da 

papayı ziyaret etti. Ayrıca İsrail’den ziyaretçi ola-

rak gelen Baş Haham’ı ağırladı.  

Gülen, İslam ve Demokrasi’nin bağdaşabilir-

liğini savunuyor. O, bu görüşü hakkında şöyle 

bir argümanı dile getiriyor: İslam’daki şura’ kav-

ramıyla cumhuriyet yönetimi birçok yönden 

birbiriyle uyum içerisindedir.  Bunun yanı sıra 

Gülen, İran ve Suudi Arabistan’daki gibi fikirlere, 

baskı altına alan otoriter rejimlere karşı olduğu 

ifade ediyor. O, Türk-İslam yorumunun ve tec-

rübesinin diğer toplumlardakilerden farklılaştığını 

düşünüyor (özellikle Araplardan). Gülen Anado-

lu İslam’ıyla alakalı yazılar kaleme almıştır. Ona 

göre Anadolu İslam’ı hoşgörüyü temele alıyor; 

acımasız sınırlandırmaları ve fanatizmi ise dışlı-

yor. 

İslamcılar Partner Olmalı mı?

Avrupa ve Amerika’da akademik ve politik 

çevrelerde ‘İslamcıları ılımlılaştırma projesi kap-

samında, bunlar partnerliğe dâhil edilmeli mi 

yoksa edilmemeli mi?’ sorusu etrafında temel 

bir tartışma var. Bu argümanın iki yönü var. Fakat 

bunları belirtmeden önce bizim ‘İslamcılık’ kav-

ramının hangi anlamları ihtiva ettiğini bilmeye 

ihtiyacımız var. Bir tanımlamaya göre, İslamcılar 

politik gündemlere sahip Müslümanlardır. Bu ifa-

deler bir tanımlama için oldukça geniş bir çer-

çeveyi ihtiva ediyor dolayısıyla kullanışlı değil. 

Bir başka deyişle, bu tanımlamada bahsi geçen 

‘İslamcı’ kavramı, İslam dünyasında politikaya 

dâhil olan herkesi kapsıyor. İkinci ve bu kavramın 

anlamını daha berraklaştıran bir tanımlamada 

da; İslamcılar devlet egemenliğiyle, dini otorite-

nin ayrılmasını reddedenler olarak ifade ediliyor. 

İslamcılar, bir İslamî devlet kurma çabasındalar 

veya en azından devletin; şeriat ölçülerini, kendi 

koyduğu yasaların dayanağı olarak kabul etme-

sini istiyorlar. 

İslamcıların da partnerliğe dâhil olması lehin-

de argümanlar ortaya koyanların atıfta bulundu-

ğu üç husus var:

• İslamcılar, İslam dünyasında (özellikle Arap 

dünyasında) otoriter rejimlere karşı kitle temelli 

tek gerçekçi alternatife sahipler.

• Mısır’daki Müslüman Kardeşler gibi İslamcı 

gruplar çoğulcu demokrasiyi destekler bir pozis-

yona evriliyorlar. (kadın hakları vs.)

• Büyük ihtimalle İslamcılar, potansiyel te-

röristleri, şiddet kullanmamaları için ikna etme 

hususunda ana akım âlimlerden daha başarılı 

olacaklardır.

Amr Hamzawy’a göre; Mısır gibi ülkelerde 

sol eğilimli liberaller ve ılımlı Müslümanlarda 

demokratik kurallar, iyi bir yönetim ve yolsuzluk 

karşıtlığı üzerinden bir ortaklaşma söz konusu. 

1990‘dan beri Müslüman Kardeşler teşkilatı top-

luma ve siyasete dair anlayışlarını sürekli göz-

den geçiriyor. Onların bu değişimi, İslamî dev-

let hedefini geri çekmelerini ve muhafazakâr bir 

toplum anlayışından daha az muhafazakâr olan 

bir anlayışa evrilmelerini kapsıyor. Mesela; kadın 

hakları konusunda daha modern görüşe dö-

nüyorlar. Fakat Hamzawy şunu da itiraf ediyor: 

“Müslüman Kardeşlerde bu ilerici düşüncelerin 

yanında hâlâ bazı problemli fikirler var.” Ilımlı 

Müslümanlar liberal değiller. Onlar muhafazakâr 

düşüncelere sahipler. Buna rağmen Hamzawy 

Amerika’nın ılımlı Müslümanlarla temas kurması 

için fırsat olduğunu söylüyor. Ve bu temas sonu-
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cunda bu Müslümanları etkileyebileceğini söy-

lüyor. 

Amerika destekli ve Washington merkezli 

CSID bu yaklaşımı takip ediyor. CSID İslam dün-

yasını demokrasiye teşvik etmek için eğitimcileri 

ve aktivistleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu 

kuruluşun partnerleri sekülerler ve ılımlı Müslü-

manlar. Çünkü bu iki gruptaki bireyler demok-

rasiye inanıyorlar ve şiddeti reddediyorlar. CSID, 

bu gruplarla ‘demokrasi’ kavramı etrafında çeşitli 

tartışmalar düzenliyor. Ve şu konuları tartışıyor-

lar; kendi ülkelerinde demokrasinin nasıl uygu-

lanabileceği, anlaşma ve anlaşmazlık alanları ve 

onların ortak kabul ettiği hususlarda beraber ça-

lışıp çalışamayacakları.

Bazı Avrupalı hükümetler İslamcıları tanımak 

ve teşvik etmek istiyorlar. Bu bazı durumlarda 

söz konusu hükümetlerin bilinçli politikalarından 

çok onların, liberal Müslümanlarla İslamcıları bir-

birinden ayırt edememelerinden kaynaklanıyor. 

Mesela, İngiltere’de hükümet tarafından tanınan 

the Muslim Council of Great Britain İslamcılar 

tarafından sürdürülüyor. İspanya’da Unión de 

Comunidades Islámicas de España [İslami Top-

luluklar Birliği] (UCIDE) –hükümet tarafından ta-

nınan iki federasyondan birisi- İspanya’nın İslamî 

Komisyonu‘nun liderleri Suriye’deki Müslüman 

Kardeşler ile yakın ilişkilere sahip. Fransa’da the 

French Council for the Muslim Religion’un (hü-

kümet tarafından tanınan bir organizasyonun) 

kontrolü radikaller tarafından ele geçirildi. 2003 

yılının Nisan ayında yapılan seçimler, radikallerin 

kontrolünde bulunan camilerde yapıldı.

İslamcıların bu ılımlılaştırma politikasında 

partner olarak dâhil edilmesinin lehinde serdedi-

len argümanlar gibi bunun karşısında olanlar da 

üç tane argüman sıralıyor: 

• İslamcıların demokrasi taraftarı etkili sözleri-

nin ve nispeten daha ılımlı söylemlerinin stratejik 

veya taktiksel bir farklılaşma olup olmadığını bil-

miyoruz. Din ve devletin ayrımını kabul ederek 

gerçek İslamcı olmayı bıraktılar mı? Veya onlar 

basitçe İslam devleti hedefini zayıflatıp daha çe-

kici ve nispeten daha az tartışmalı meseleleri mi 

vurguluyorlar? Bakış açılarında temel ve gözle 

görülür bir farklılık olmadan, İslamcıların gücü 

ele geçirdikten sonra daha radikal gündemlere 

geçmeyeceğinin garantisi var mı? İran, bu konu-

da ikaz edici bir örneklik.

• İslamcılar, kısa vadede terör faaliyetlerinde 

bulunacak olan cihad potansiyeline sahip in-

sanları bu fikirden caydırırsa hükümet tarafın-

dan resmî olarak tanınmaları ve desteği, onların 

güvenilirliğini arttıracaktır ve dinlerini toplumda 

daha etkili bir şekilde yayabileceklerdir. Uzun va-

dede Selefî akımın toplumda yayılmasının top-

lumsal bedeli çok fazla olacaktır. 

• Son olarak, Müslüman dünyanın çoğunda 

liberal ve ılımlı Müslümanların organizasyonel 

olarak zayıf ve şimdiye kadar önemli destekçi-

lerinin olmamasının itiraf edilmesi mecburiyeti 

doğsa -batı açısından konuşursak- bu grupların 

artık desteklenmemesi İslamcıların lehine olacak 

şekilde onların zayıflığını daha da arttıracaktır. 

Bu çalışmanın varsayımlarından bir tanesi şudur 

ki; ‘Liberal ve ılımlı kesimde temel zayıflık orga-

nizasyoneldir. Eğer bu organizasyonel zayıflı-

ğı giderecek dirençli ağlar kurulursa bu onların 

mesajını kuvvetlendirecek ve daha çekici hale 

getirecektir. Ve bu politik alanda, ılımlıların ve li-

berallerin daha etkili bir şekilde mücadele edebi-

leceği bir zemin oluşturacaktır. 

Bu ifadeler, ılımlı İslamcılarla, Amerika ve 

onun partnerleri (ılımlı ve liberal Müslümanlar) 
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diyalog içine girmemeli gibi bir anlama gelmi-

yor. Böyle bir diyalog, iki tarafın da alacağı po-

zisyonu sağlıklı bir şekilde belirleyebilmesi için 

yapıcı olabilir. Fakat Amerika ve partnerlerinin,  

ılımlı ağ inşası için kapasite oluşturmaya yöne-

lik programları ve bunun için gerekli kaynakları, 

ılımlı ve liberal Müslüman organizasyonlara yö-

neltmesi daha iyi bir tavır olur.

Ilımlıları Desteklemek

Ne zaman ılımlı Müslümanlara yardım etme 

konusu açılsa kaygılar hemen artar. Bu kaygıla-

rın ortaya çıkarttığı sorulardan bir tanesi şudur; 

Batı’nın, ılımlı Müslümanlara desteği ılımlılarda 

herhangi bir güvensizliğe neden olacak mı? Bu 

gibi sorular, bir çeşit gerçekçi olmayan politik ça-

tışma fikrini yansıtıyor. Çatışma içerisinde, hiçbir 

silah veya strateji mükemmel değildir. Tam ola-

rak onu çatışma yapan şey de budur. Düşmanlar 

birbirleriyle yüzleşirler, her iki taraf da diğerinin 

stratejilerinin ve silahlarının başarısızlıklarını ve 

sınırlarını keşfetmeye çalışır. Aşırılar risklerle karşı 

karşıya kalır ve önemli engellere rağmen hare-

kete geçerler. Aynısı ılımlılar için de geçerlidir. 

Onları Batı’nın kuklaları diye itibarsızlaştırmak 

için girişimler yapılacak mı? Tabii ki böyle bir 

propaganda yapılacak, tıpkı aşırıların, İslam’ın ra-

dikal ve dışlayıcı yorumunu ve terörist taktikleri 
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kullanmaları sebebiyle yaygın görüşteki birçok 

Müslüman tarafından lekelenmesi gibi.

Problemin abartılmış olabileceğine dair bazı 

belirtiler de var. Birkaç tanınmış ılımlı, Ameri-

ka’nın desteğini iyi karşıladıklarını açıklamışlardı. 

Örnek olarak, tutuklanan Mısırlı aktivist Saaded-

din İbrahim -en sonunda Amerika’nın müda-

haleleriyle serbest bırakıldı- daha sonra almış 

olduğu desteğin her bir parçası için minnettar 

kaldığını ifade etti. Aynı şekilde, meşhur yazar 

Necip Mahfuz etkili bir üslupla şu soruyu sordu: 

“Amerikalılar bizden demokratik bir yönetime sa-

hip olmamızı istiyorsa bunun nesi yanlış? Bazen 

menfaatlerimiz örtüşebilir.”

Geniş bir tarihsel bağlama yerleştirildiğinde, 

bu soruları çözmek daha kolay. Soğuk Savaş 

örneği hatırlanırsa, muhalifler gerçekte hapse-

dilmişti, işkenceye uğramıştı ve bazen öldürül-

müştü. Koyu Solcular ve Komünistler, muhalifleri 

casus olarak gördüler. Ya da, günümüz diliyle, 

onları emperyalistlerin uşakları ve yardakçıları 

olarak gördüler. Bu ideolojik bir çatışmanın do-

ğasıdır. Birçok Komünist için kendi ideolojileri 

yukarıdan empoze edilmiş bir şey değildi; fakat 

bunun yanında güvenilir temelleri olan kardeşlik, 

eşitlik ve adalet gibi fikirleri barındıran bir inanç 

sistemiydi. Bilimsel sosyalizmle din arasındaki 

mesafe çok da fazla değil.

Elbette temel sorun, yardımımızı ve deste-

ğimizi muhtemel ortaklarımıza etkili bir şekilde 

kanalize edip etmeyeceğimiz değil, bunu na-

sıl yapacağımızdır. Ilımlı Müslümanlara verilen 

dış destek, İslamî ülkelerde son derece hassas 

bir meseledir. Uluslararası kaynaklardan gelen 

yardım, yerel şartlara uygun yollarla kanalize 

edilmeli, mümkün olduğu ölçüde alıcı ülkelerle 

hâlihazırda ilişki içerisinde olan devlet dışı or-

ganizasyonlara dayanmalıdır. Bazı Güneydoğu 

Asya ülkelerindeki ortaklarıyla beraber başarılı bir 

şekilde çalışmış olan Asya Vakfı (The Asia Foun-

dation), yerel insiyatifleri desteklemede dikkatli 

ve beraber çalıştığı organizasyonlar hususunda 

seçicidir. Başarının anahtarı, arka planda gerçek-

leşen dış destek çabalarını korumak için güveni-

lir ortakları kullanabilmekte.

Partnerler

Bugünün Müslüman dünyası içerisinde, ortak 

işbirliği gerçekleştirilebilecek potansiyel hedef 

gruplarını bir takım kategorilere ayırmak müm-

kün:

 

Ne zaman ılımlı Müslüman-
lara yardım etme konusu 
açılsa kaygılar hemen artar. 
Bu kaygıların ortaya çıkart-
tığı sorulardan bir tanesi 
şudur; Batı’nın, ılımlı Müs-
lümanlara desteği ılımlılar-
da herhangi bir güvensizli-
ğe neden olacak mı? 

Ilımlı Müslümanlara verilen 
dış destek, İslamî ülkelerde 
son derece hassas bir mese-
ledir. Uluslararası kaynak-
lardan gelen yardım, yerel 
şartlara uygun yollarla ka-
nalize edilmeli, mümkün ol-
duğu ölçüde alıcı ülkelerle 
hâlihazırda ilişki içerisinde 
olan devlet dışı organizas-
yonlara dayanmalıdır. 
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Müslüman medyasındaki 
radikal trendler için ise du-
rum tam tersi; bu nedenle 
web siteleri ve hükümetin 
kontrolünde olmayan med-
yanın yanı sıra yerel ılımlı 
radyo ve televizyon prog-
ramcılığını da desteklemek 
son derece önemli olacak-
tır.

Liberal ve Seküler Müslüman Akademisyen-

ler: Liberaller; üniversitelere, akademi ve araş-

tırma merkezlerine doğru yönelme eğilimin-

dedirler. İslam dünyasının her bir yanında hali 

hazırda bulunan liberal ve ılımlı entelektüellerin, 

uluslararası ılımlı Müslüman ağı için temel yapı 

bloğu gibi bu akademik sektörde yer alanları da 

bu projede aynı öneme sahiptirler.

Genç Ilımlı Vaizler: Radikallerin, fikirlerini yay-

madaki başarılarının sebeplerinden birisi de, din 

propagandası yapmada ve adam bulmada ca-

mileri araç olarak kullanmalarıdır. Öte yandan, 

liberal akademisyenler, camideki insanlarla bu 

şekilde ilgilenmeye uygun değillerdir. Çünkü 

alışık oldukları akademik dili, sokaktaki ortalama 

şahsın diline çevirmekte zorlanırlar. Halkla irtibat 

noktasında ortaya çıkan bu gerekçelerden do-

layı, belli bir halk tabanı olan liberal veya ılımlı 

Müslüman hareketler,  bilhassa geleceğin dini 

lideri olacak ılımlı genç vaizlerin aktif katılımını 

sağlayacak adımlara yönelmelidirler.

Kamu Aktivistleri: Bu inisiyatifin dinamosu, 

liberal ve ılımlı entelektüellerin geliştirdiği fikir-

leri yayanlardır. Fikirlerin çatışmasında; liberal ve 

ılımlı entellektüeller, genellikle şiddet yanlısı olan 

aşırılara karşı durarak ciddi ve şahsi riskler alıyor 

ve bunun yanında onlara karşı verilen fetvaların 

ve şiddetli saldırıların kurbanı oluyorlar. Bu yüz-

den, bu gruplar, uluslararası ağın sağlayabilece-

ği destek ve korumaya en çok muhtaç kişilerdir. 

Örnek olarak; Endonezya’daki Liberal Müslüman 

Ağı’ndan aktivistler İslamcı aşırılığa karşı, toplum-

sal anlamda dikkatleri çokça üzerlerine toplayan 

bir duruş ortaya koymuşlardı ve bunun sonun-

cunda bu aktivistler, İslamcılar tarafından taciz 

ve tehdit kampanyasına maruz bırakılmışlardı.

Kadın Grupları: Radikal İslam’ın ve şeriatın 

aşırı yorumlarının yayılmasından dolayı en faz-

la kayba uğrayanlar, kadınlar ve dini azınlıklardır. 

Bazı ülkelerde kadınlar; kendi haklarını, radikalli-

ğin yükselen dalgasından korumak için organize 

oluyorlar. Ve bu sayede gitgide Müslüman ül-

kelerdeki reformist hareketlerin önemli katılım-

cıları haline geliyorlar. Kadın haklarını ve bunun 

yanında istihdam, eğitim, sağlık ve yasal haklar 

alanındaki fırsatları daha ileriye taşıyabilmek için 

çeşitli gruplar ve organizasyonlar ortaya çıkmış-

tır. Dolayısıyla,  kadınların sivil toplum grupla-

rındaki bu yükselişi, İslam dünyasındaki ılımlı ağ 

inşası için fırsatlar sağlıyor.

Gazeteciler, Yazarlar ve İletişimciler: İnter-

net ve hükümetlerin kontrolü dışındaki diğer 

yeni medya organları eliyle radikal mesajlar 

tüm dünyada Müslüman topluluklara derinden 

nüfuz etmektedir. Amerika tarafından finan-

se edilen yayıncılık faaliyetleri, örneğin; Radyo 

Sawa ve el-Hurra televizyonu, toplumsal yerel 

problemlere ve meselelere eğilme becerisinden 

yoksundur ve bunun yanında ılımlı yerel medya 

pazarlarının gelişimini ileriye taşımak için yeterli 

gayreti göstermiyor. Müslüman medyasında-

ki radikal trendler için ise durum tam tersi; bu 

nedenle web siteleri ve hükümetin kontrolünde 

olmayan medyanın yanı sıra yerel ılımlı radyo ve 

televizyon programcılığını da desteklemek son 

derece önemli olacaktır.
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Mezhep; lügatte “gitmek” anlamına gelen “ze-

he-be” kökünden mastar olup; “gidecek yer ve 

yol” anlamındadır. Terim olarak “dinin aslî veya 

fer’î hükümlerinin dayandığı delilleri bulmakta 

ve bunlardan hüküm çıkarıp yorumlamakta eh-

liyetli müçtehitlerin ortaya koyduğu görüşlerin 

tamamı” diye tanımlanabilir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hayattayken ve 

onun vefatından sonra İslam beldelerine dağı-

lan sahabe-i kiram, gittikleri yerlerde Peygam-

ber Efendimizden (s.a.v.) öğrenmiş olduklarını 

anlatmaya ve öğretmeye çalışmışlardır. Kimileri 

Hadis-i Şerifleri ezberleyip aktarmayı kimileri on-

lardan çıkacak fıkhî hükümler üzerine çalışmayı 

üstlenmişlerdir. Malumdur ki halkın her kesimi 

ilimle uğraşıp âlim olacak kadar ilerleme imkânı 

bulamamış veya bu imkâna ulaşmak için çaba 

göstermemişlerdir. İçlerinden ilme önem verip 

sahabe-i kirama talebe olanlar zamanla fetva 

verecek dereceye ulaşmış ve yüklendikleri ilmi, 

talebelerine öğretmeyi amaçlamışlardır. Kuşku-

suz bu ilim, az bir uğraşla elde edilecek bir şey 

değildi. Belki halk arasında gecesini gündüzüne 

katan, diğer işlerini bırakıp en önemli işini dini 

öğrenip-öğretmek olarak gören zatlar belirmiştir. 

Diğer insanlar ise müşküllerini çözmek için onla-

ra müracaat etmiş, dini yaşam tarzlarını onlardan 

alarak Peygamber Efendimizin (s.a.v.) din anlayı-

şını hayatlarına tatbik etmeye çalışmışlardır. Bu 

şekilde devam eden zatlardan her biri, yüklen-

miş oldukları ilim görevini kendilerinden sonraki 

talebelerine son derece dikkatli bir şekilde aktar-

ma ve belletmeyle ömürlerini harcamışlardır.

Gerek fetihlerle gerek beldelerin İslam’a gir-

meleriyle İslam toprağının her gün genişlemesi, 

beraberinde bilinmeyen yeni fıkhî meseleler ge-

tirmiştir. Buna ilave olarak bu beldelerdeki halkın 

çoğunluğunun ilim ehli olmamaları, farklı meş-

guliyetlerde bulunmaları, fıkıh meselelerine dair 

bilgisizliklerin çoğalması ilimle uğraşan ve halkın 

fıkıh sorunlarını çözmeye çalışan âlimlerin sırtın-

daki yükü ağırlaştırmış ve âlimleri halkın müra-

caat ettikleri kişiler konumuna yükseltmiştir.

Mezheplerin ortaya çıkışları böyle iken; ”mez-

hepsizlik”, hem hiçbir mezhebi tanımamayı hem 

de klasik tabiriyle “telfik”i, yani mezheplerin hü-

kümleri arasından bir derleme ve seçme yapa-

Tefekkür

Her birinin ayrı bir usul ve 
metodu olan mezhepler-
den hiçbirisini tanımamak-
la, aralarındaki ihtilafları ve 
bunların sebeplerini gör-
mezden gelerek bu metot 
ve usuller doğrultusunda 
konmuş olan hükümleri 
birleştirme girişimi arasın-
da netice olarak hiçbir fark 
yoktur.

Mezhepsizlik
Hastalığı

Ahmet AYDIN
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rak karma bir mezhep oluşturmayı anlatmakta-

dır. Zira her birinin ayrı bir usul ve metodu olan 

mezheplerden hiçbirisini tanımamakla, araların-

daki ihtilafları ve bunların sebeplerini görmez-

den gelerek bu metot ve usuller doğrultusunda 

konmuş olan hükümleri birleştirme girişimi ara-

sında netice olarak hiçbir fark yoktur. Çünkü son 

tahlilde her iki davranış şekli de belli bir metodu 

kabul etmeme noktasında buluşmaktadır.

Ayet-i kerimelerin anlamı ve ihtiva ettikleri 

hükümlerin anlaşılıp uygulanması noktasında 

Sünnet-i Seniyye’nin otoritesi de dâhil olmak 

üzere hiçbir vasıta kabul etmeye yanaşmayan 

reformist/modernist anlayış, bu aşamada artık 

önünde uçsuz bucaksız bir hareket alanı bul-

maktadır. “Fikir hürriyeti”, “Kur’an-ı Kerim’e aracı-

sız olarak başvurmak”, “Kur’an-ı Kerim’in, kendi-

sini açık/anlaşılır bir kitap olarak nitelendirmesi”... 

gibi pek çok söylem burada devreye girdi ve 

artık her isteyen; Kur’an-ı Kerim ayetlerinden is-

tediği hükmü çıkarma “özgürlüğüne” kavuşmuş 

oldu. Yüzyıllar içinde bitmez tükenmez samimi 

çabalarla ve tam bir ehliyetle vücuda getirilmiş 

olan Tefsir ve Fıkıh kitapları, müfessirler, fakihler 

ve diğer ulema bin bir ithamla töhmet altında 

bırakıldı ve asırların bilgi birikimi hoyratça çiğne-

nerek devre dışı bırakıldı. Oysa Kur’an-ı Kerim’in 

doğru anlaşılması ve tefsiri için öncelikle ilmîliği 

ispatlanmış bir metot geliştirilmesi gerekir. Böy-

le bir metot olmadan Kur’an-ı Kerim’den hüküm 

çıkarmak, onu tahrif etmekle eş anlamlıdır. Nite-

kim günümüzde bunun büyük bir rahatlıkla ya-

pıldığını görmekteyiz. Her isteyen, Kur’an-ı Ke-

rim’den istediği hükmü çıkarmakta ve “ben böyle 

anlıyorum” diyerek işin içinden sıyrılmaktadır. 

Tevrat ve İncil’in aslında fazla tahrife uğramadığı, 

dolayısıyla bu kitaplara inanan Yahudî ve Hristi-

yanların da “hak din” ve “tevhid dini” üzere oldu-

ğu hükmünden tutunuz; Kur’an-ı Kerim’de yer 

almayan bir hükmün Hz. Peygamber (s.a.v) de 

olsa hiç kimse tarafından konamayacağı tespiti-

ne kadar aslında İslamî olmayan pek çok anlayış 

güya Kur’an-ı Kerim merkeze alınarak vaz edildi. 

Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye tarafından 

konmuş olan en temel sabiteler bile yıkılıp ge-

çildi ve ortaya ne olduğu belirsiz bir din anlayı-

şı çıktı. Her ortama ayak uyduran, her anlayışa 

uyan, hiç kimsenin; hiçbir anlayış ve hareketine 

müdahale etmeyen, uyulsa da olur uyulmasa da 

kabilinden varla yok arası bir din anlayışı ortaya 

çıktı!

Dinde mezhebin niçin önemli olduğu, tam 

bu noktada kendisini bütün ağırlığıyla hissettir-

mektedir. Çünkü mezhep, dinî hassasiyettir, din 

hakkında konuşmanın ve dinî bir hüküm verme-

nin kuralı, çerçevesi ve sistemidir. Mezhep, me-

tot demektir; mezhepsizlik ise metotsuzluktur. 

Metotsuz, kaidesiz yapılan her türlü faaliyet ise 

karmaşaya ve yanlışlığa düşmeye mahkûmdur. 

Mezhep tanımayan insan, kendisini metotsuz-

luğa, karmaşaya ve belirsizliğe atmış demektir. 

Kendisini mezhep imamlarından üstün görerek 

onların kurdukları sistemleri yıkma salahiyetini 

göstermek isteyen kimseler, aslında dinî bir ku-

rumu tahrip etmiş olmaktadırlar. Bunun neticesi 

ise, sonunda zarûrât-ı diniyye dediğimiz alana 

kadar gitmektedir. Zira bu hareket, nerede dura-

cağı –onu yürütenler tarafından bile– önceden 

kestirilemeyen bir “kör gidiş”i ifade etmektedir. 

Netice olarak, yüzlerce yıllık ilmî mirasımızı yok 

sayarak böyle tehlikeli sularda yüzmeye çalış-

mak pek akıl kârı bir iş değildir.

Tefekkür
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Ağlama; insanların seslerini duyurmak için 

acı, üzüntü, güvensizlik, çaresizlik, kaygı, korku 

gibi durumlarda gösterdiği bir davranış şeklidir. 

Duygular, her bebekte doğumla beraber gös-

terilmeye başlanır. Ağlama, gösterilen ilk duygu-

sal tepkidir. Bebekler için istek ve ihtiyaçlarının 

karşılanma ya da karşılanmama durumu duygu-

sal tepki oluşturan başlıca faktördür. Öyle ki, karnı 

doyurulan bebek bu memnuniyetini ifade ede-

cek duygusal tepkiyi gülümseyerek verecektir ya 

da doyurulma durumu geciktirildiğinde oluşan 

memnuniyetsizliğini de ifade edecek duygusal 

tepkiyi ağlayarak gösterecektir. Ağlama, bu ne-

denledir ki, bebeklik döneminde en çok başvu-

rulan davranış olarak gözlenmektedir.

Sözel ifade yetisinin kısıtlı olması göz önüne 

alındığında bu davranışın gayet normal olduğu 

söylenebilir. Büyüme gerçekleşip dilsel ifade ye-

tisinin kazanılmaya başlanması ile bu memnuni-

yet ya da memnuniyetsizlik durumu sözel olarak 

ifade edilmeye başlanacaktır. 

Dil ve ifade gücünün gelişmeye başlaması 

ile duygusal tepkiler sözel olarak ifade edilmeye 

başlar. Dil ve ifade gücünün gelişmeye başlaması 

ile çocuklar sadece duygusal tepkilerini iletmek-

le kalmaz; aynı zamanda istek ve ihtiyaçlarını da 

sözel olarak ifade etmeye başlarlar. Artan ve dile 

dökülmüş olan istekler ile karşılaşılan bu dönem, 

kural ve sınırlar ile çocuklarının tanışması gerek-

liliğini ebeveynlere hatırlatır. 2,5 ile 3 yaşları ara-

sında yaşanan ve gelişimsel bir süreç içerisinde 

yer alan inatçılık döneminin kaynağı işte bu ar-

tan istekler ve bu istekler noktasında gösterilen 

kararlılıktır. Ağlama davranışı da isteklerini yap-

tıramayan ya da isteklerini yaptıracak başka bir 

yol bulamayan çocukların başvurduğu duygusal 

tepkidir. Çocuklar isteklerini yaptırmaya çalışmak 

için ağlama davranışını seçer, bunun nedeni tabi 

ki anne ve babaların çocuklarının ağlamaları 

Ağlayan Çocuğa
Nasıl Yaklaşılmalı?

Emine Sema DUMLUPINAR
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karşısında fazla kararlı olamamalarıdır. Alışılmış 

ağlama davranışı olarak nitelendirilebilecek bu 

davranış şekli aslında alışkanlık haline getirilmiş 

bir durumdur. Nedeni ise anne ve babaların ser-

giledikleri yanlış tutumlardır. Anne ve babalar, 

çocukları ağladıkları zaman duygusal açıdan bir 

çaresizlik hissedebilir ve bu duygu durumsal de-

ğişimin neticesinde koruma-kollama güdüsü ile 

ağlayan çocuklarına karşı reaksiyonel bir tutuma 

dönüşebilir. Böylece çocuklarını ağlatan durum 

ya da olaydan kurtarmaya çalışabilirler. Bu defa 

da, çocukların ağlama davranışlarının altında ya-

tan esas neden anlaşılamadığı için çocuğu duy-

guları yeterince değerlendirilemez ve ağlama 

davranışı pekiştirilebilir.

Bu dönem içerisinde ebeveynlerin çocukların 

isteklerini yerine getirme ve getirmeme nokta-

sında dengeli ve mantıklı davranması gerekmek-

tedir. “Çocuğumun benden bunu arzu etmesi 

makul bir istek midir?”, “Çocuğum isteklerini sö-

zel olarak ifade edebilecekken, neden ağlamaya 

başvurmuş olabilir?” ya da “İstediğini karşıladığım 

zaman ve karşılamadığım zaman bu durumun 

sonuçları neler olacaktır?” veya bazı durumlarda 

“Benim için saçma ve değersiz görünen bu istek 

çocuğum için ne anlam taşıyor?” sorularını bu 

dönem içerisinde ebeveynlerin kendilerine sü-

rekli sormalıdırlar. Unutulmamalıdır ki; her isteği 

yapılan çocuklarda öfke nöbeti adı verilen du-

rum daha yaygın olarak görülmektedir. Bunun 

nedeni ise, çocuğun istediği her şeyi kolayca 

elde edebilmiş olması nedeni ile ortaya çıkan 

elde edememe durumunda gösterdiği taham-

mülsüzlüktür. Her isteği yapılmış çocuklar, is-

tekleri önünde bir engelle karşılaşmadıkları için 

engellenme eşikleri düşüktür. Bu durum nedeni 

ile en küçük engellenme durumu ile karşılaşan 

çocuklar ciddi ağlama krizlerine girebilmekte-

dirler. Ağlamalar öfke nöbeti haline gelmiş ise 

bunun bir alışkanlık haline gelmemesi için bazı 

tedbirler alınabilir. Öncelikle karşımızdaki kişi her 

kim olursa olsun öfkeli ise bizde de öfke duy-

gusu oluşacaktır. Ebeveynler olarak kendimizde 

oluşan bu öfke duygusunu kontrol edebilmemiz 

ve sakin olmamız gerekmektedir. Çocuğumu-

zun dikkatini dağıtabiliyorsak dikkat dağıtarak işe 

başlayabiliriz. Ayrıca çocuğun engellenme eşiği-

ni yükseltmek için çocuğun isteklerini belli nok-

talarda engellemeliyiz. Öfke nöbetleri yaşayan 

çocuk doğal olarak stresli olacaktır. Bu neden-

le, böyle çocuklarla geçirilen vakti anne-babalar 

olarak artırmalıyız. Çocuğumuza ilettiğimiz sev-

gi içerikli cümlelerimizi artırabiliriz. Ayrıca sos-

yal açıdan gelişimlerini, arkadaş ilişkilerini des-

tekleyerek güçlendirebiliriz. Ağlama davranışını 

pekiştirmemek için ise; öncelikle çocuğumuza 

kendini ifade etmesi için fırsat verilmelidir. Ayrıca 

çocuğumuza istediği her neyse onu nasıl iste-

mesi gerektiğini de öğretmemiz gerekecektir. 

Kendini ifade etmeye başladıkça ve isteğini ifade 

ederken ağlama dışında gösterilen yolu dene-

dikçe sonuç aldığını görecek ve ağlamayı artık 

kullanmayı bırakacaktır.

Ağlayan çocuğa müdahalemiz için belirledi-

ğimiz temel noktalar şu şekilde sıralanabilir:

1. Dikkat dağıtma ile istenmeyen durum kar-

şısında çocuğun ilgisini farklı bir yöne kaydırma.

2. Yapma, gitme, elleme gibi sözel uyarıları 

sık sık kullanmamalıyız.

Duygular, her bebekte do-
ğumla beraber gösterilme-
ye başlanır. Ağlama, göste-
rilen ilk duygusal tepkidir. 
Bebekler için istek ve ihti-
yaçlarının karşılanma ya 
da karşılanmama durumu 
duygusal tepki oluşturan 
başlıca faktördür. 
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3. Anne baba tutumu olarak ne aşırı serbest 

ne de aşırı otoriter bir tutum takınmamalıyız.

4. Olumlu davranışlarını ödüllendirmeliyiz ki 

çoğalsın. Olumsuz davranışlarında, bu davra-

nışların sönmesi için tepki göstermemeyi de-

nemeliyiz. Devam eden olumsuz davranışlarda 

ise sevdiği bir etkinlik ya da durumdan mahrum 

bırakmayı deneyebiliriz.

5. Yasaklar konusunda kesin kararlı ve tutarlı 

olmak şarttır.

6. Çocuk her ağladığında isteği yapılmamalı-

dır ki; ağlamanın işe yaramadığını deneyimlesin.

7. Çocuğunuzu korkutma ya da kendinizi ona 

acındırma şeklinde davranarak ağlamayı kısa sü-

reli çözümleyebileceğinizi unutmayın.

Dipnotlar
1. Yazının hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar:

http://sulleranaokulu.meb.k12.tr/meb_iys_dosya-

lar/20/06/751172/icerikler/cocuklarda-aglama-davrani-

si_1057795.html

Uzm. Psi. Mustafa Miral, Aile ve Çocuk Dergisi, Ağustos 

2008.

Sevda Sevimli Yurtseven, Aile ve Çift Terapisti, Özel Me-

morial Hizmet Hastanesi.

Öncelikle karşımızdaki kişi 
her kim olursa olsun öfke-
li ise bizde de öfke duygu-
su oluşacaktır. Ebeveynler 
olarak kendimizde oluşan 
bu öfke duygusunu kont-
rol edebilmemiz ve sakin 
olmamız gerekmektedir. 
Çocuğumuzun dikkatini da-
ğıtabiliyorsak dikkat dağı-
tarak işe başlayabiliriz.

Aile
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“Adam devesinin yularını eline sardı, yükünü 

sağlam bağladığından emindi. Su kırbasını yeni 

doldurmuş uzun bir yolculuk için her eksiğini ta-

mamlamıştı kendince. Bu rahatlıkla etrafını tam 

kontrol etmeden çölün enginliklerine dalmak is-

tedi. Hurma ağacının ardından birden önüne çı-

kan eşek sürücüsü, develi adamı geç fark edince 

çölün orta yerinde kafa kafaya çarpıştılar. Adam 

ağır yaralı olarak sahra hastanesine kaldırılırken, 

eşek sürücüsü sabaha kadar nezarette kaldı. Ai-

leler perişan oldu. Hastaneye kaldırılan deve sü-

rücüsü gecenin ilerleyen saatlerinde can verdi. 

Hanımı dul, iki yaşında oğlu ile dokuz yaşındaki 

kızı yetim kaldı. Eşek sürücüsü ölümlü kazaya 

sebep olmaktan on iki yıl hapse mahkûm olur-

ken hanımı ve dört çocuğu, ölen deve sürücü-

sünün ailesi gibi mağdur oldular.”

Eşek yükünce bol para vererek girdiğimiz 

stand up gösterisinde böyle bir hikâye dinlesek, 

pek gülerdik herhalde. Gülebilirsiniz yine! Çünkü 

deve ile eşek sürücüsünün uçsuz bucaksız bir 

çöl ortasında çarpışacak olması komik bir sah-

nedir. 

Gerçek şu ki; her yıl böylesi sebeplerden ötü-

rü beş bin insanımızı kaybediyoruz. Böylesi se-

beplerle kaç aile mağdur, kaç çocuk yetim, kaç 

kadın dul kalıyor. Ve böylesi sebeplerden ötürü 

kaç kişi karakolluk olup nezarethanelerde sabah-

lıyor. 

Henüz borcu bitmemiş, taksitleri devam eden 

-fani dünyada bir ölümlünün yarını garantiymiş 

gibi borca ve takside girmesi ayrı bir mevzudur!- 

kaç araç hiçe gidiyor, çöpe atılıyor.

Hayat, bütün hızıyla ve acımasızca devam 

ederken, ölüm acısı yetmezmiş gibi yetim ve dul 

kalanların yaşadıkları geçim sıkıntısı her şeyin 

üzerine tuz biber oluyor. 

İş göremez hale gelen ekmek kapısına bak-

ma yükümlülüğü, tek başına bir kadının omuz-

larına yükleniyor veya eşini kaybeden bir adam 

ne edeceğini bilmez halde, çocukları ile baş başa 

kalıyor. Evin direği yıkılıyor. Bir aile perişan olu-

yor. Ya da onca emekle büyütülen, gözünüz-

den sakındığınız yavrunuz, hayal etmediğiniz 

bir anda bir aracın altında hayata göz yumuyor. 

Onca sevgi ve merhamet elinizin altından kayıp 

gidiyor. Hem de gözlerinizin önünde, sizi çaresiz 

bırakarak.

Trafik Muhasebesi
Ya da Ahlaklı
Terörist

Yasin YAĞCI
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Detaylar can sıkıcıdır. Uzatmanın âlemi yok. 

Siz de benden çok bilgi ve tecrübe var!

Acı olan şu ki; bu durum normal bir hal olarak 

karşımıza çıkıyor. Böylesi sebeplerden oluşan “ci-

nayetler” ana haberlerin olmazsa olmazı arasın-

da yer alıyor ama o kadar! Sadece iki bilemediniz 

beş dakikalık bir haber! Akşam yemeğinde, yor-

gunluk kahvesini içerken izlediğimiz bir haber 

olarak kalıyor. İki dudağımızdan dökülen “cık, cık” 

veya “vah, vah” kelimeleri eşliğinde! Tedbiri yor-

gan gibi sarındıktan sonra devesini ya da eşeğini 

çöle vuranların kaderinde göreceği kazayı cümle 

dışında tutarsak öncelikle bu bir cinayettir. İnsan 

katlidir. 

Öncelikle bu bir cinayettir. İnsan katlidir. Bile-

rek ve taammüden insan öldürmektir. Ne yazık 

ki; cezası bir katilinki ile eşdeğer değildir.

Birkaç ay – veya sağlam bir avukat bulunur-

sa- birkaç günde bu katil yine devesine binip, 

eşeğini, hunharca öldüreceği insanların üzerine 

sürmek için serbest kalmaktadır.

Dişlerini yenileten bir yakınınız oldu mu hiç? 

Merak edip bedelini sordunuz mu? Veya bir böb-

reğin ameliyat bedeli ne kadardır, hiç merak etti-

niz mi? Ya da bir kol veya bacak protezi taktıran 

gördünüz mü? Bacağını kopardığınız, elini çolak 

ettiğiniz, bitkisel hayata soktuğunuz bir insanın 

bedelini ne ile ödeyebilirsin ki? Kaç para bir kol 

eder veya bir göz ya da bir bacak!

Evine, çocuklarına, işyerine, yetişmek için 

eşeğini sürerken yaptığın küçük bir hata ile par-

çaladığın bir kolu, bir bacağı, hayattan kopardı-

ğın bir canı hangi şey ile ödeyebilirsin ki?

Dikkatsizce kullandığın devenin verdiği mad-

dî zararı paran vardı ödedin. Can kaybı da ol-

madı, rahatsın. Bu tamam. Peki, o anda yolun 

kapanmasına sebep olduğun için hastaneye 

yetişemeyen ambulanstaki hastanın kaybını, ha-

valimanına yetişemeyen yolcunun uçağı kaçır-

masındaki zararı, yavrusunu okuldan almak için 

giden bir baba veya annenin telaş hakkını ne ile 

ödeyeceksin? Siparişini yetiştiremeyen bir esna-

fın kaybını nasıl bilip de karşılayacaksın? Söz ver-

diği randevusuna yetişemeyen bir Müslüman’ın 

“sözünde durmadı” dedikodusuna sebep olma-

nın bedelini nasıl ödeyeceksin?

Marifetname isimli eserinde İbrahim Hakkı 

Hazretleri; elin, dilin, gözün afetlerini sayarken 

bunlara işaret ettikten sonra “korku hakkı”na dik-

kat çeker ve arkadaşının kıymet verdiği bir eşyayı 

şaka olsun diye saklayıp onu aratmanın netice-

sinde -sadece basit bir aratmadan dolayı- mu-

hatabın aranma esnasında yaşadığı “telaş ve kor-

ku” hakkının şaka yapanda kaldığını ifade eder.  

Bu; “bir kul hakkı yemektir.” der!

Dikkatsizce kullandığın de-
venin verdiği maddî zara-
rı paran vardı ödedin. Can 
kaybı da olmadı, rahatsın. 
Bu tamam. Peki, o anda 
yolun kapanmasına sebep 
olduğun için hastaneye ye-
tişemeyen ambulanstaki 
hastanın kaybını, havali-
manına yetişemeyen yolcu-
nun uçağı kaçırmasındaki 
zararı, yavrusunu okuldan 
almak için giden bir baba 
veya annenin telaş hakkını 
ne ile ödeyeceksin?
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Devenin yularını tutarken sergilenen, basit 

olarak algıladığımız bir hareketin böylesine bir 

sonuca bağlanacağını tahmin etmiyordunuz 

değil mi? 

Dalgın bir şekilde önümüzde giden bir ya-

yanın arkasından kornaya asılmamızın, trafikte 

seyrettiğimiz başka bir aracın üzerine birden di-

reksiyon kırmamızın, sıkışık trafik içinde makas 

atarak ardımızda bıraktığımız “korku ve endişele-

rin” Allah (c.c.) indinde bir “hak” olarak karşımıza 

çıkacağından da haberimiz yoktur! Trafiği engel-

ler şekilde, centilmenlik ederek dörtlüleri yakma-

mıza rağmen(!) birilerinin hakkını yediğimizin de 

farkında değilizdir, eminim!

Yok, artık değil mi?

O zaman şunu soralım kendimize; “zerre 

miskal yapılan iyilik ve kötülüğün bedelinin” so-

rulduğu günde “yok artık” diyebilecek takati kim 

verecektir bize? 

Ne dersiniz?

Yılda –ortalama-  beş bin insanın hayatı-

nı kaybettiği ender ülkelerden birinde olmanın 

acısını duyanlardanım. Buna ek olarak; yapılan 

hataları, erkeklikle bağdaştırma erdemini(!) gös-

terip, hatayı hafifletmede üstüne başka bir bel-

denin bulunmadığı nadir bir toprak parçasında 

yaşamanın sıkıntısı yüreğimde hep yumruk gibi 

duruyor.

Kontağı çevirmeye başladığımda ilk hatırıma 

gelen besmele çekmeden önce; “Allah’ım n’olur, 

kendini bilmez biriyle karşılaşmadan hedefime 

salimen ulaşayım” niyazı olur. Ve hedefime sa-

limen ulaşınca “şükreder”, “hamd ederim” Kanık-

sanmış,  basitleşmiş, kuralsızlığın kurallaştığı or-

tamları solumak acı verir bana.

Bu durum ve halin, “Müslüman” kimlikli in-

sanların çok olduğu bölgelerde yaşanması, ayrı 

bir acıdır benim için. İşim gereği gittiğim, ya-

şadığım Suudî Arabistan, Mısır ve Irak insanı da 

Deneme
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Deneme

bizdeki gibi yola çıktığı zaman duyarsız, neme 

lazımcı, bana necidir.

Avrupa ya da halkı Müslüman olmayan başka 

bir ülkede yakını olanlar da benim gibi çok din-

lemişler, dinlerken çok imrenmişlerdir. Trafikteki 

ahenk, sistem ve düzen daima hikâye edilmiş; 

deveye binenlerin, eşek sürenlerin düzen ve ter-

tibi ballandırılarak aktarılmış, en küçük bir hata 

karşısında bile sistemin ne kadar “insan koruyu-

cu” özelliğe sahip oluşu dile getirilmiştir.

İyi de; benim, çocuğumun, sevdiğim insanla

rın ne suçu, ne günahı vardır ki; absürt sü-

rücülerin dolu olduğu sokak ve caddelere çıkıp, 

akşam eve salimen döndüklerinde ekstra “hamd 

ve şükür” seanslarına tabi olurlar!

Müslüman toplumlarda önceden beri bilinen, 

anlatıla gelen en önemli özellik; Müslümanların 

“kul hakkı” yemediği ile ilgilidir. “Dedemiz Os-

manlı” faslına girildiği zaman mangalda kül kal-

maz, geçmişle övünme konusunda da kimseye 

söz hakkı bırakmayız. Ancak iki veya üç şeritli 

ana yoldan, tek şeritli tali yola gireceğimiz za-

man, sağdan veya soldan “kaynak” yapmanın 

yolunu bulur, kornaya asılan diğer sürücü ile 

camı açıp ağız kavgasına girer; gerekirse el fre-

nini çekip mangalın külünü bütün zerreleriyle 

nasıl yuttuğumuzu âleme gösteririz. O an bizim 

için önemli olan yolumuzu bulmaktır. Gerisi laf-ı 

güzaf!

Dedemiz Osmanlı, girdiği sokakta pencere-

sinde sarıçiçek olan bir ev görürse, o evde hasta 

olduğunu bilip, rahatsız etmemek için çığırtkan-

lık yapmadan satış yaparmış, komşusunun duru-

mu iyi değilse ayda yılda bir gördüğü eti, kokusu 

komşusuna gidip de canı çekmesin diye ızgara 

yapmadan tüketmenin yolunu ararmış! 

Sırası mı şimdi!

Birilerinin sırasını gasp edip hakkına girmişiz, 

birileri ile ağız dalaşına girip galiz ifadeler kulla-

narak günaha girmişiz, birileri ile el freni çekip 

karakolluk olmuşuz umurumuzda değildir. Bizim 

yolumuz açık olsun yeter ki!

Muhatabın hakkını yemek; son dakikada koş-

turarak girdiğimiz Cuma hutbelerinde dinledi-

ğimiz, üstüne bir de utanmadan yanımızdakine 

başımızı sallayarak “ya ya” diye tasdik ettiğimiz 

sıradan bir hikâyedir.

Evde, kahvede, iş yerinde, dost ortamlarında, 

yaşadığımız sohbetlerde ifade ettiğimiz şikâyet-

lerin tamamı nedense devenin yularını tutunca, 

eşeğin semerine oturunca aklımızın ucundan 

bile geçmez. Bu sohbetlerde; trafiğin terörden 

fazla can aldığından, ahlaklı insanın azlığından, 

sistemin hantallığından bahsetmiş; insan kılıklı 

develerden, eşek tipli sürücülerden dem vurmuş 

ve ahkâmlar kesmiş olan kendimiz olsak da…

Muhatabın hakkını yemek; 
son dakikada koşturarak 
girdiğimiz Cuma hutbele-
rinde dinlediğimiz, üstüne 
bir de utanmadan yanımız-
dakine başımızı sallayarak 
“ya ya” diye tasdik ettiği-
miz sıradan bir hikâyedir.
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Toplumun çoğunluğu İslam’ı gerçek mahi-

yetinde anlamak ve yaşamak için çok fazla is-

tekli olamıyor. İslam’ı anlatma işini dert edinenler 

ise bu noktadaki başarıları göründüğü kadarıyla 

kayda değer bir seviyeye gelmemiş. On yıllardır 

el yordamıyla başlayan İslamlaşma çabaları hala 

bunu vazife edinenlerde belli bir kesim hariç yine 

el yordamıyla yapılıyor. İslamlaşmanın gerçek 

dinamiğini oluşturacak usul oluşturulamadığı 

için metotsuz bir hengâme devam etmektedir. 

Usul belirlenemeyince her fikir sahibi dini he-

yecanına göre anlatıyor. Her vakfın, her derneğin 

veya kendisini hocalık, üstatlık makamında gören 

herkesin internette dini anlatan videoları var. Dün-

ya üzerinde ne kadar kendini İslam’a nispet eden 

grup varsa her biri diğer anlayışlara ait kişi veya 

grupları kıyasıya eleştirerek İslam’ı anlatıyorlar. 

Sağlam bir itikada sahip olamayan ve 

Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye’den hü

küm çıkarmakta bir milim bilgi sahibi olma-

yanlar kendi yaşamlarına bu izledikleri ve din-

ledikleri üzerinden yön veriyorlar. Bir de bu 

işin izlenilen hoca efendiler yönü var ki onlar 

karşısındaki anlayışı mı yoksa Allah’ın (c.c.) ve 

Rasûlu’nun (s.a.v.) hükümlerini mi eleştirerek an-

latıyorlar bilinmez; işte bu durum tam bir kaos. 

Bunun Sebebi nedir?

Öncelikli sebebi yukarıda belirttiğimiz gibi bu 

grupların elinde İslam’ı anlatacak bir usulleri yok. 

Kaos 
Teorisi

Kadir ZORLU

Son yıllarda sorulan sorular 
ne kadar değişti farkında 
mıyız? Aslında soru soran 
da dâhil herkes dünyevî so-
runlarına iç rahatlatıcı ce-
vap arıyor. Kimse arınmak 
için değil.  

Tefekkür
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Usul olmayınca mesele bağlanamıyor. Kendileri-

ne sorulan soruya her şahıs/hoca bağlı bulundu-

ğu ekolden ziyade kendi anlayışına göre cevap 

vermekte ya da ayet-i kerime ve hadis-i şeriften 

anladığını aktarmaktadır.  

Tekfir, Selef, Mu’tezile, Kur’an Müslümanlığı, 

Mealcilik, Mürcie, Nurculuk, direk Allah’a (c.c.) 

bağlı olanlar(!),  Fethullahçılık, Şiâ, ayet-i kerime 

ve hadis-i şeriflerden direk hüküm çıkaranlar 

daha çok uzatılabilecek liste ile bu gruplar arz-ı 

endam ediyor. Bu kadar karmaşıklık akla ister 

istemez “Kaos Teorisi”ni getiriyor. Bu teoride, 

her şey çatışmaya dayandırılmaktadır. Yüzlerce 

oluşmuş veya oluşturulmuş grubun birbirine 

düşman olduğu, çatıştığı; kimsenin önünü, çev-

resini, geleceğini göremediği ve iradesinin felç 

edilip direncinin kırıldığı ve çaresizlik içerisinde 

kıvrandığı bir kaos ortamı. Kaos, zıtların çatışma-

sına dayandırılmıştır. 

Kaos yaklaşımının en önemli boyutu; son de-

rece zıt fikirlerin ve bilgilerin Müslümanlara ser-

vis edilip karar vermelerine mani olmak ve kafa 

karışıklığı meydana getirip gerçekleri görmelerini 

engellemektir.

Kaos Yaklaşımı, Müslüman zihinleri aciz bıra-

karak teslim alacak ve istenen dinî anlayış yer-

leştirilmeye çalışılacaktır. Bu dünyevîleşmiş dinî 

anlayışı aranılan fetvalarda görüyoruz. Son yıl-

larda sorulan sorular ne kadar değişti farkında 

mıyız? Aslında soru soran da dâhil herkes dün-

yevî sorunlarına iç rahatlatıcı cevap arıyor. Kimse 

arınmak için değil.  Yani ben maneviyatımı nasıl 

yükseltir, Allah’a (c.c.) nasıl daha iyi bir kul olu-

rum, takvaya nasıl ulaşırım araştırılmıyor. 

Ben ikinci bir hanımla nasıl evlenirim, nasıl 

sünnet namazlar da azaltmaya giderim, tesbihatı 

nasıl bidat konumuna sokar ve bir an önce tica-

retime bakarım vesaire gibi dünyevî sonuç elde 

etme gayreti bizi dünyevîleştiriyor ama farkında 

değiliz. Her konuda dünyevî ve siyasî bir çer-

çeve çiziyoruz. İşin manevî boyutu artık aran-

mıyor. Bâtınîlikte eleştirdiğimiz ve ifrattan uzak 

kalacağız diye oluşturduğumuz karşı bakış açısı 

bizi öyle bir savurdu ki denge yakalanmayınca 

dinde dünyevîleşmeye çıktı yolumuz. Vasat üm-

met olma yolunda düşmanımızı tanıyamayınca; 

düşmanımızın bizi kaosa sürüklediğini de anla-

yamıyoruz. 

Tefekkür
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Dualarımızda Dünyevîleşme

Evet, dünyevî bütün ihtiyaçlarımız Rabbimiz-

den isteyeceğiz. Ayakkabı bağımızı bile. “Bütün 
ihtiyaçlarınızı Allah’tan isteyin, hatta ayakkabı 
bağınızı bile!.. Çünkü Allah kolaylaştırmazsa, 
ayakkabı bağını elde etmeniz bile kolay ol-

maz!”1 Ancak bu ruhsata dayanarak artık uhrevî 

bir şey istemez olduk Rabbimizden sanki. 

Bizleri Cennet’e koymasını, ahlakımızın düz-

gün olmasını, takvalı olmamızı, cömert olma-

mızı, dedikodudan uzak etmesini velhasıl uh-

revî hiç bir şeyi dualarımızda istemez olduk. Bu 

davranışlarımızdan da belli değil mi zaten. Belki 

vereceğim örnekler basit ve klasik olacak ancak, 

vakıa bu. Ticaretimizin devamlılığı için gayretle-

rimiz, çocuklarımızı verdiğimiz fakülteler, eşleri-

mize aldığımız arabalar hepsi sonuçta bir gayret 

ve gayretlerimiz fiili birer dua… Dolayısıyla her 

kal ile ve hal ile ettiğimiz dualar dünyevî.

Bu Kaos Ortamında Kim Kaybedecek Kim 

kazanacak

Bu imtihan kazanılacak ya da kaybedile-

cek. Benim dediğim dedik diyenler de mutedil 

olanlar da bu din için ciddi, ihtiyatlı, can sipe-

rane çalışanlarda ya kazanacak ya kaybedecek. 

Müslümanlar üzerinde oluşturulan tezler, teori-

ler, kumpaslar, oyunlar bir sonuca varacak. Müs-

lümanlar ya bu konularda dirayet gösterip, bir 

usul belirleyip parça parça olmaktan kurtulmak 

için karar verip kardeşliği seçip kazanacaklar. Ya 

da kaos ortamının kurbanı olup Huzur-u İlahiyi 

kaybetmeye namzet olacaklar. 

İmtihanı kazanmak dünya menfaatinden 

vazgeçmekle ve ahiret mükâfatını istemekle ol-

duğunu Kur’an-ı Kerim bize beyan ediyor.  Çün-

kü dünyevîleştikçe ahirete olan bakışımız dara-

lıyor. Ahirete bakışımız daraldıkça dünyaya olan 

bağlılığımız artıyor. Her ne kadar Müslüman ol-

sak da, tuttuğumuz yol İslam ise de fıtrî zaafları-

mıza yenik düştüğümüz an, kaybettiğimiz andır. 

Dünyevîleşme çok yönlü bir kavramdır ve 

sadece hanımların birden fazla olması, arabala-

rın birden fazla olması, fabrikaların çok olması, 

ticarethanelerin fazla olması değildir tabi ki… Ko-

numuz itibariyle İslam’ı anlatan kişinin, sadece 

kendi anlattığı İslamî anlayışın geçerli olduğunu 

kabul ettirmesi de dünyevîleşmenin bir ölçüsü-

dür. Bu anlatan için olduğu kadar o anlatana ta-

raftar olan için de böyledir. 

Mesela insanları tekfir eden birisini ele alalım. 

Tekfirciliğin hocası olsun ya da bu fikre tabi olan 

olsun. Bu kişi de dünyevîleşme şu şekilde tezahür 

eder; bulunduğu ortamlarda sahih İslam’ı anla-

tırken edinmiş olduğu konum kendisini tatmin 

etmediyse bu sefer uç konuları anlatırken itibar 

görüyorsa o İslam anlatımına sıkı sıkıya sarılır. En 

doğru görüşün bu olduğunu savunur. Diğer ta-

raftan bu kişiyi dinleyip ona tabi olan içinde bu 

görüş en doğrusudur. Çünkü kendisi bu görüşü 

savunuyorsa o görüş en doğru görüştür. İşte bu 

benlik ifratı Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye 

doğrusunu aktardığını bilmesine rağmen kişiyi 

doğruya sevk etmez. Tekfircilik doğru görüştür 

diye değil, artık tekfircilik onun tarafından savu-

nulduğu için doğru görüş haline gelmiş olur. 

Dipnotlar
1. Beyhakî, Şuab, II, 41/1118.

İmtihanı kazanmak dünya 
menfaatinden vazgeçmek-
le ve ahiret mükâfatını is-
temekle olduğunu Kur’an-ı 
Kerim bize beyan ediyor.  
Çünkü dünyevîleştikçe 
ahirete olan bakışımız da-
ralıyor. Ahirete bakışımız 
daraldıkça dünyaya olan 
bağlılığımız artıyor.
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Müminlerin ibadetlerinde görülen sapmalar; 

“şüpheler” içerisinde bir imana sahip olmaların-

dan kaynaklanmaktadır. Çünkü yaptıklarının kar-

şılığını alıp alamayacakları konusunda kesin bir 

“imana” sahip değiller. Yani infak ettiklerinde, na-

maz kıldıklarında, iyiliği emredip kötülükten sa-

kındırdıkları zaman Cennet’te karşılığını alacak-

larını; yalan söylediklerinde, gıybet ettiklerinde, 

Allah’a (c.c.) eş koştuklarında, zina ettiklerindede 

Cehennem ateşinin kendilerine dokunmayaca-

ğı veya kısa zaman dokunacağı anlayışına sahip 

olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu sorunun 

çözümü de yalnız ve yalnız okumak okumak 

okumaktır. Bilgisizlik, iman zayıflığı ve şüphe-

ler yumağı içerisinde olan Müslümanlar başta 

Kur’an-ı Kerim’i ve Sünnet-i Seniyye’yi okuyarak 

imanlarını gereği gibi olmasını sağlayabilirler. 

Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:

“Mümin olanlar, ancak o kimselerdir ki, 
onlar, Allah’a ve Rasûlu’ne iman ettiler, son-
ra hiçbir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda 
mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte on-

lar, sadık (doğru) olanların ta kendileridir.”1 

Zikredilen ayet-i kerimede Allah (c.c.): “mü-

minler o kimseler ki; Allaha ve Rasûlu’ne iman 

ederler”  buyruğundan sonra önemli bir noktayı 

da işaret ediyor; “hiçbir kuşkuya kapılmamaları”. 

Burada Allah’a (c.c.) ve Rasûlu’ne (s.a.v.) imanda 

ne şüphesi olabilir. Bu ayet-i kerimeyi anlamak 

için önceki ayet-i kerimeye bakılmalıdır: 

“Bedeviler, ‘İman ettik’ dediler. De ki: ‘Siz 

iman etmediniz; ancak İslam (Müslüman veya 

teslim) olduk deyin. İman henüz kalplerinize 

girmiş değildir.’ Eğer Allah’a ve Rasûlu’ne itaat 

ederseniz, O, sizin amellerinizden hiç bir şeyi 

eksiltmez. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, 

çok esirgeyendir.”2 

Burada İslam olmak ve iman etmek kavram-

larının farklı şeyler olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Kelime-i şahadet getiren İslam olur yani İslam 

dinine girer. İman ise şüphe gerektirmeyen bir 

inanıştır. Bunu Allah (c.c.) Hucurât Sûresi 15. 

ayet-i kerimede belirtmiştir.

Öyle ise nasıl bir iman olması gerekiyor:  

İman; Allah’ı (c.c.) ve Rasûlullah’ı (s.a.v.) söz-

lerinde doğrulamaktır. Bu öyle bir doğrulamaktır 

ki; içine hiçbir şüphe ve kuşku karışmaz. Sarsıl-

mayan, kararsızlık kabul etmeyen, duygu ve he-

veslerin sesinin duyulmadığı, kalbin ve hislerin 

tereddüt duymadığı; yerleşik, değişmez ve gü-

ven verici bir doğrulamadır bu iman... Mal ve can 

ile Allah (c.c.) yolunda cihadın kaynaklandığı bir 

imandır bu... Bir kalp bu imanın tadını tattığı ve 

onda huzur duyup da o iman üzerinde değiş-

meden kaldığı zaman; kalbin dışında, hayat sah-

nesinde, insanların dünyasında o imanın gerçek 

karakterini hayata geçirmek için mutlaka bir atı-

lım yapması kaçınılmazdır.3 

Şüpheden Uzak Bir
İman İle İman Etmek

Şerafettin YAZICI
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İman sadece sözlü olarak ben iman ettim 

demek değildir. İman bu dünyaya niçin geldiğini 

bildiği gibi nereye gideceğini de bilmektir. Deği-

şik düşünceler arasında şaşırıp kalmamaktır. Ca-

hili bütün düşüncelere karşı tavrı nettir, bu netliği 

bilgisinden kaynaklanır.

İman;  iman ettiğimizi Rabbimize salih amel-

lerimizle göstermektir. İman; yeri ve zamanı 

geldiği zaman malımızı ve canımızı ortaya koy-

maktır. İman; birilerine karşı gösteriş değil, başa 

kakma değil, pazarlık konusu yapmak değildir. 

İman; iman ettiğimiz Rabbimizin bize gönder-

diği imtihanlara karşı sabretmektir. İman; kâfirle-

re münafıklara karşı uyanık olmaktır, her zaman 

onların hilelerine karşı hazır durmaktır. 

İman; işimiz ve evimiz arasında sıkışmış kal-

mış pasif, sönük, durgun bir hayat demek değil-

dir. Aksine hayatın her alanına İslam’ı taşımaktır, 

bıkmadan usanmadan sürekli ve planlı hayat 

kurmaktır; bir işi bitince diğerine geçmektir. 

İman dini insanlara en güzel şekilde tebliğ yap-

mak, meclislerimize durmadan duraklamadan 

davet etmektir. İman; Rabbimizin bize verdiği en 

büyük nimete hamd etmektir. 

İman; yaptığımız salih amellerin Cehennem 

ateşine birer kalkan, sırat köprüsünde bizi karşıya 

geçiren birer vasıta ve bunların karşılığında Cen-

net’ten köşkler, bağlar, bahçeler vereceğini şuu-

runda olmaktır. 

Dipnotlar
1. Hucurât Sûresi; 49/15.

2. Hucurât Sûresi; 49/14.

3. Seyyid Kutub, Fîzılâl’il Kur’an. C. 9, s. 336. 

İman; işimiz ve evimiz ara-
sında sıkışmış kalmış pa-
sif, sönük, durgun bir ha-
yat demek değildir. Aksine 
hayatın her alanına İslam’ı 
taşımaktır, bıkmadan usan-
madan sürekli ve planlı ha-
yat kurmaktır

Tefekkür
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Her gün televizyonlarda veya sosyal medya-

da İslam coğrafyasının çektiği acıları görüyoruz. 

Haber programlarında izleyip üzülüyoruz. Peki,  

Ümmet-i Muhammed neden paramparça ol-

muş? Neden İslam beldeleri kan ağlıyor? Neden 

hep Müslümanların çocukları ölüyor? Neden 

Müslüman Müslüman’ı vuruyor? 

Bu durumun başlıca sebepleri şöyle sıralana-

bilir:

1. İslam’ı Dava Olarak Görmüyoruz

Biz İslam’ın sadece ahlakî meselelerden, na-

mazdan, oruçtan ibaret olduğunu sanıyoruz. 

İslam’ın, hayatın her alanında olması gerektiğini 

bilmiyoruz veya bilmek istemiyoruz. Din, kelime 

manası olarak “hayat tarzı”, “yaşam biçimi” de-

mektir. Hepimiz “La İlahe İllallah’ı” zikir çekmek 

gibi görüyoruz. Peki, bu kelime eline, binlik tes-

pih alıp zikir çekmek için midir? 

Hâlbuki “La ilahe illallah” tüm peygamberle-

rin ortak davasıdır. Rasûlullah (s.a.v.) bu kelimeyi 

söylediği için Mekke’den kovuldu, Taif’te taşlandı, 

Uhud’da mübarek dişleri kırıldı. O sadece tek bir 

şey istiyordu: “La ilahe illallah deyin ve kurtulun.” 

Mekke müşrikleri bu kelimenin manasını çok iyi 

bildikleri için Rasûlullah’ın davetini kabul etme-

diler. Bizler Müslüman olduğumuzu iddia ettiği-

miz halde bu kelimeyi Mekke müşrikleri kadar iyi 

bilmiyoruz. Eğer bilseydik Ümmet-i Muhammed 

şu an kan ağlamazdı. Bizim La ilahe illallah deyi-

şimiz kâfirleri, müstekbirleri rahatsız etmiyor. İşte 

birinci sorun bu.

Ümmet-i Muhammed 
Neden Kan Ağlıyor?

Yunus KALKAN

Biz İslam’ın sadece ahlakî 
meselelerden, namazdan, 
oruçtan ibaret olduğunu 
sanıyoruz. İslam’ın, hayatın 
her alanında olması gerek-
tiğini bilmiyoruz veya bil-
mek istemiyoruz.
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2. Kitap Okumuyoruz

Yaratan Rabbinin adıyla oku!1 Biz Rabbimi-

zin ilk emrinin “oku” olmasına rağmen hiç oku-

muyoruz. Ülkemiz şu anda en az kitap okunan, 

en az kütüphane bulunan ülkelerden bir tanesi. 

Okumayan adam düşünemez, düşünemeyen 

adam da ümmetin sorunlarına çözüm ürete-

mez. Kendi kutsal kitabını bile okumayan bir 

Müslüman ümmetin dertlerine nasıl çözüm üre-

tebilir ki?

3. İslamî Camialarda Yer Almıyoruz

“Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve 

kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. 

İşte kurtuluşa erenler onlardır.”2

Atalarımızın dediği gibi: “Bir elin nesi var, iki 

elin sesi var.” Eğer biz Allah’ın (c.c.) adının anıldığı 

mekânlarda sürekli bulunursak ümmetin sorun-

larına karşı daha duyarlı oluruz. Ümmetin sorun-

larına daha duyarlı olursak çözüm önerilerimiz 

de bir o kadar fazla olur. Herkes bu şekilde düşü-

nürse ümmetin felahı da daha çabuk gerçekleşir.

4. Basın-Yayın Organlarımız Yok Denecek 

Kadar Az

Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Düşma-

nın silahıyla silahlanın.” 

Şu an kâfirlerin, müstekbirlerin en büyük sila-

hı medyadır. Zulümlerini, işgallerini kendilerinin 

güdümünde olan basın-yayın organları aracılı-

ğıyla meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Eğer biz de bu 

konuda onlar kadar çalışıp kamuoyunda gün-

dem oluşturabilirsek Ümmet-i Muhammed’in 

yaralarını biraz olsun sarabiliriz.

5. Birlik Olamıyoruz

“Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an-ı Ke-

rim’e) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünme-

yin…”3

Kâfirlerin ve müstekbirlerin en büyük kor-

kusudur Müslümanların birlik olması; çünkü 

Müslümanlar birlik olursa sonlarının gelece-

ğini biliyorlar. Oysa İslam dünyası Şiî ve Sünnî 

diye ayrıldı. Daha sonra onlar da kendi içlerinde 

bölündüler.

Kâfirlere karşı koyabilmek ve yeniden ayağa 

kalkabilmek için Müslümanların acilen birlik ol-

maları gerekiyor. Üstad Hasan El Benna’nın da 

dediği gibi: “Ortak noktalarımızda birleşirsek de-

vamı kendiliğinden gelecek.” O halde bize düşen 

Ümmet-i Muhammed’in tekrar birlik olabilmesi 

için çalışmak.

Sonuç olarak ümmetin paramparça olma-

sından rahatsızlık duymuyorsak imanımızı tek-

rardan gözden geçirmemiz gerekir. “Ümmetin 

derdiyle dertlenmeyen bizden değildir.” hadis-i 

şerifini kendimize şiar edinerek çalışmalıyız. Bu-

nun için de en önemli görev biz gençlere dü-

şüyor. 

“O halde hazırlanın ey gençler! Ve bugün 
çaba gösterin, çünkü yarın iş yapmaya gücü-
nüz yetmez”4

Dipnotlar
1. Alak Sûresi; 96/1.

2. Âl-î İmrân Sûresi; 3/104.

3. Âl-î İmrân Sûresi; 3/103.

4. Hasan El- Benna.

Kâfirlerin ve müstekbirle-
rin en büyük korkusudur 
Müslümanların birlik olma-
sı; çünkü Müslümanlar bir-
lik olursa sonlarının gelece-
ğini biliyorlar.
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Boşluk, hiçliğin çukur noktası ve gönüllerin 

karanlığa saplandığı yerdir. Boşluk, dokunduğun-

da hissedemeyeceğin kadar şeffaf, içine düştü-

ğünde acıtmayacak kadar yumuşak ve aslında 

içinde kaybolduğunda kalbini karartacak kadar 

siyah… 

Sözler, insanın kalbinden geçen tüm hisleri-

ni diline yansıtır, heceler öyle değerli ve özeldir 

ki insan için; dinini, aşkını, hasretini, özlemini, 

tereddütlerini haykırabildiği tek hazinesidir. Zira 

sözler, boşluğun en sert zeminine çarpıp kal-

dığında; şeffaflığıyla süsler kelimeleri, ince ince 

dokur hecelere ve yitirir anlamını kelimeler söz-

lerin boşluğunda… Aciz kalır insan bunu anla-

makta… Boşluk bu ya, içine düşse de sözcükleri, 

çekip alacakken kendi de düşer karanlığa…

Biteceğini bilmemize rağmen, bitmeyecek-

miş gibi yaşadığımız bu hayatın boşluğuna bıra-

kırken sözlerimizi, aslında bir günün saati kadar 

sayılıydı ömrümüz. Ömrümüze yazılmış sözleri-

miz hece hece düşmekteydi saatlerimizden ve 

biz hiç hissetmedik bu düşüşü boşluğun o boş 

ve hissiz zemininden…

“Ki onlar, yalan şahidlikte bulunmayanlar, boş 

ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman onurlu 

olarak geçenlerdir.” diyen Rabbimiz, bir mümin 

olarak olmamız gereken çizgiyi belirlemiş ve ke-

limelerini fütursuzca israf eden insanı kendine 

getirmiştir. Biz ki; “Kardeş” diye vasıflandırdığımız 

nice insanı, sözlerin boşluğuyla anarak, sanki 

omuzlarımızın günah heybesi hafifmiş gibi bir 

de onun günahına omuz veririz! Oysa ne de ke-

rem sahibi bir Rabbimiz var ki, insanı boşluğun 

uçurumundan sıyırıp varlığın en derin yerine gi-

debilmesi için ellerinin arasına bir mucize ema-

net etmiştir… Sonsuz bir varoluş kitabı ve hayatın 

kılavuzu...

Söz ki, insana insanlık katan bir değerken ha-

yatta bunu gelişi güzel, anlamsız ve hiç uğru-

na kullanan insanlar; kullandıkları kelimeler gibi 

hiçleşirler zamanla... Öyle ki, dilimizden dökülen 

sözler ya bir omzumuzda yüzümüzü ağartacak 

bir kelam oluverir ya da diğer omzumuzda yü-

zümüzü karartacak bir günah... Hal böyle iken, 

Boşluktaki 
Sözler

Maşite TORAMAN

Sözler, insanın kalbinden 
geçen tüm hislerini diline 
yansıtır, heceler öyle de-
ğerli ve özeldir ki insan için; 
dinini, aşkını, hasretini, öz-
lemini, tereddütlerini hay-
kırabildiği tek hazinesidir.
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tek bir nefesi bile umursamadan boşluğun al-

danmışlığına bırakamayız…

Bize ses olan her kelam; bizi biz yapan, biz-

den de öte bizi tarih yapan kelamı bir hiç gibi 

tutup attığımızda karanlığa, o zaman bizi hatır-

layacak ne bir nesil, ne bir tarih bırakabiliriz ar-

dımızda. Yüzyıllar öncesinde yaşamış ve hâlâ 

hatırlanan şahsiyetler; harflere ses olmuş, renk 

katmış ve edeple konuşan kimlikler olduğu için 

hatırlanan ve hatırı sayılan insanlar oluverdiler. 

Bu yüzdendir ki sonsuzluğa fani bir dünya kala 

yitirmekte olduğumuz tüm değerleri tutup çek-

meli hiçlikten…

Hayat bir nefeslik ömürden ibaret ve ölüm 

her an dokunmakta parmak uçlarına… Ve son, 

bu kadar yakınken insana, akıp giden zamanı 

görmezden gelemez insan!  Geri dönüşü ol-

madığını bile bile, hayat denilen fırsatın ellerinin 

arasından kayıp gitmesine izin veremez... Zira 

hayat, boşluğun süsü ile donatmışken kendini, 

insana düşen ondan sıyrılıp Allah’ın (c.c.) kelamı-

na sığınmaktır!                       

Sözlerin boşluğundan Allah’a (c.c.) sığınırız…
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Mehmed Âkif 1926 yılında Mısır’da başladı-

ğı tercümeyi, yedi yıl boyunca üzerinde çalışarak 

1932 yılında tamamlamıştı. Bu sıralarda Türkiye’deki 

camilerde namaz kıldırılırken Kur’an- Kerim’in aslı 

yerine tercümesinin okunacağı şayiaları kulağına 

gelince, yaptığı tercümenin bu amaçla kullanılaca-

ğından endişelenmişti. Yaptığı tercümeyi teslim et-

mekten vazgeçerek sözleşme-

yi feshetti. Bunu bizzat kendisi 

şu şekilde ifade etmiştir: 

“Tercüme güzel oldu, hatta 

umduğumdan daha iyi. Lâkin 

onu verirsem, namazda okut-

maya kalkacaklar. Ben o vakit 

Allah’ımın huzuruna çıkamam 

ve Peygamberimin yüzüne 

bakamam.” 

Âkif’in vasiyeti üzerine ölü-

münden sonra özgün tercü-

me ile birlikte yakın dostların-

dan Mehmed İhsan Efendi’nin 

kendi eliyle çoğalttığı nüsha 

yakıldı.

Mahya Yayıncılık tarafından yayınlanan Kur’an 

Meali, uzun yıllar Mısır’da yaşayan ve orada tahsil 

gören merhum Mustafa Runyun tarafından koru-

nan, latinize suretiyle daktilo edilmiş bir metinden 

aktarılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in dokuzuncu sûresi 

olan Berâe Sûresi’nin sonuna kadar olan kısmını 

içine alan tercüme, Kur’an-ı Kerim’in yaklaşık üçte 

birlik kısmına tekabül etmektedir. Mehmed Âkif’in 

güzel ve akıcı Türkçesiyle dilimize kazandırılan ter-

cüme, tadına doyulmaz bir okuma zevki sunması 

yanında, dönemin dil özelliklerini yansıtması bakı-

mından da ayrıca önem taşımaktadır. 

Meali dikkat çekici ve me-

rak konusu haline getiren hu-

sus şüphesiz, Türkçeye olan 

vukufiyeti tartışma dışı olan 

İstiklâl şairinin, aynı zamanda 

Arapça ve dini ilimler üzerin-

deki hâkimiyetidir. Kur’an-ı 

Kerim’in yalın mesajını aynen 

koruyarak bunu Türkçeye ak-

tarma konusunda mevcut 

meallerdeki eksiklik şu ana ka-

dar hep konuşulan bir husus 

olmuştur. Mehmed Âkif’in me-

ali bu alandaki eksikliği kapat-

ma noktasında önemli bir işlev 

görecektir. Merhum Mehmed 

Âkif de bunu hedeflediğini be-

lirtmiştir.

Mahya Yayıncılığın özenli ve titiz çalışmasıyla 

yayınlanan meali; Yrd. Doç. Dr. Âsım Cüneyd Kök-

sal ile Prof. Dr. Recep Şentürk yayına hazırlamış, 

Dücane Cündioğlu tetkik etmiş, redaksiyonunu 

Yüksel Kanar, tashih ve son okumasını da M. Ertuğ-

rul Düzdağ gerçekleştirmiştir.

Akif’in Kur’an
Meali

Vavelif Dergisi
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Kanunî Sultan Süleyman, bir gün adamlarıyla 

birlikte avlanmaya çıkmıştı. Bir ceylanın peşin-

den koşarlarken zamanın nasıl geçtiğini anla-

mamışlardı. “Biz nerelere geldik böyle?” diyerek 

çevrelerine bakındıklarında hava kararmaya yüz 

tutmuştu. Gök kararmakla kalmamış, şiddetli bir 

rüzgâr ve ardından da savruntulu bir yağmur 

bastırmıştı. 

Hünkâr ve adamları, bu dağ başında bula-

bildikleri bir kulübeye kendilerini zor atmışlardı. 

Sığındıkları kulübede, geçimini odunculuk ya-

parak sağlayan yoksul bir köylü yaşamaktaydı. 

Adamcağız bu davetsiz misafirleri içeri aldı, on-

lara elinden geldiğince yardımcı olmaya başladı.

Padişah kendini tanıtmak istememişti ama 

yoksul oduncu onun kim olduğunu anlamak-

ta gecikmedi. O nedenle ocağa büyük büyük 

odunlar atıp kulübeyi iyice ısıttı. Bir de sıcacık 

çorba ikram etti.

Dışarıda hem ıslanıp hem üşüyen padişah ve 

adamları bu durumdan pek memnun kalmışlar-

dı. Geceyi orada rahatça geçirdiler. Hatta padi-

şah bir ara çevresindekilere: “Doğrusu şu ateş bin 
altın eder” diye de söylendi.

Ertesi gün yola çıkmadan önce padişah 
oduncuya önce memnuniyetini bildirdi ve ar-
dından da:

“Efendi! Bizi ihya ettin. Harlı ateşin sayesinde 
geceyi pek rahat geçirdik” dedi ve sordu:

“Söyle bakalım borcumuz ne kadar?”

Oduncu, kırk yılda bir eline geçen bu olanağı 
değerlendi ve parayı biraz yüksek söyledi:

“Bin bir altın yeter, beyzadem” dedi. Bunun 
üzerine:

“Çok fazla istemedin mi?” diye soran padişa-
ha.

“Yemek ve yatak bedeli bir altın, ateşin bin al-
tın ettiğini de zaten siz söylediniz.” dedi.

Padişah adamın kıvrak zekâsı karşısında gü-
lümsedi ve bin bir altını ödedi.

Vavelif Dergisi

Deyimlerin Öyküsü


