
Bismillahirrahmanirrahim…

Üstad Necip Fazıl bu sayıya dosya konusu olarak seçtiğimiz “Allah’ın Rızası” başlığını ne gü-

zelde ifade etmiştir:

Ey akıl, nasıl delinmez küfen? 

Ebedî oluşun urbası kefen! 

Kursa da boşluğa asma köprü, fen, 

Allah derim, başka hiçbir şey demem!

Yeryüzü insana, insan Allah’a (c.c.) matuftur. Âlem ve içindekiler Allah’ı (c.c.) zikrettikleri için 

takdire şayandırlar. Yaratılmışların tek amacı, bu hayatı yaratanın rızasına uygun sürdürmektir. 

Bizlerde İslam’ı kabul etmiş ve hayatımızı bu prensiple sürdürme tercihinde bulunmuş kimse-

ler olarak; tüm seçimlerimizi Allah’ın  (c.c.) rızasına uygun bir şekilde dizayn etmeliyiz.

Kaos ve kozmosun, sıkıntı ve huzurun, kötü ve iyinin, siyah ve beyazın beraberce vuku bul-

duğu dünyamızda insanoğlunun tek amacı kendisini yaratanın rızasına ermektir. İmtihanı kazanıp 

kazanamamayı ahirette nida edilecek tek cümle özetler: “Allah senden razıdır.”

İnsan hayatının pahası Cennet ile biçilmiştir. Kısa bir ömre ebedî güzellikler vaat edilmiştir. Bu 

nimetleri verdiğinden dolayı bizler Allah’tan (c.c.) razı olmalı ve verilenlere kanaat edip şükrünü 

eda ederek Allah’ın (c.c.) rızasını da kazanmalıyız.

Bu vesileyle bu ayki dosya konumuzu “Allah’ın Rızası” olarak belirledik.

Günlük hayatta Müslümanların birbirlerine ettiği duaların en çok tekrar edileni herhalde “Allah 

razı olsun” ifadesidir vurgusuyla Özkan Öztürk “İmla da Bellidir Telaffuz da!” başyazısıyla konuyu 

incelemiştir.

Allah’ın (c.c.) emirlerine uymamak, yasaklarından kaçınmamak ve kulluk zincirini boynundan 

çıkarıp atmak, insan için en büyük felakettir diyerek Orhan Kıtay da “Allah’ın Rızası Yeter” başlıklı 

yazısını bizimle paylaşmıştır.

Sırp birliklerinin katlettiği Bosnalıların Srebrenitsa yürüyüşünü bizlere anlatan ve bizzat bu 

ay düzenlenen yürüyüşe de katılan Zübeyr Avli sohbet tadında röportajı ile bizlerin hassasiyetini 

tekrar tazelemesini sağlayacaktır. Zikredilenlerle birlikte Şerafeddin Kalay, Enver Elkatmış, Mehmet 

Sılay, Yasin Yağcı, Bayram Kaynakçı, Emine Sema Dumlupınar ve birçok kıymetli yazarımızın ya-

zılarını da istifadelerinize sunuyoruz.

Rızasına Matuf bir hayat temennisiyle…
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mizde yayımlanan yazılar, kay-

nak belirterek iktibas edilebilir.

EDİTÖRDEN

Ey Allahım!
Şahitlik ediyoruz ki;

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

 kanıtları çürütebilir.”
Ebu Mansur el-Mâtürîdî
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Günlük hayatta Müslümanların birbirlerine 

ettiği duaların en çok tekrar edileni herhalde “Al-

lah razı olsun” ifadesidir. Dildeki bu tekrarın se-

bebi İslam hayat programının hedef vurgusunun 

“rıza” kavramı merkezli olmasıdır. İslam, hem yer-

yüzü hem ahiret hedefini rıza kavramı etrafında 

işler. İslam rıza, hoşnutluk ve memnuniyet fikrini 

çoğaltarak müminin bütün fiillerinde uygulan-

ması ve kazanılması gereken ahlakî ve itikadî ilke 

olarak değerlendirir. Allah’ın (c.c.) kulundan, ku-

lun Rabbinden, âlemin ve bütün yaratılmışların 

insandan ve insanın da onlardan razı olması sa-

adet ve huzur tasavvurunun merkezinde yer alır. 

Bu anlayışın inşa ettiği kâmil bir mümin, kaza ve 

kader konusunda Hakk’ın takdirine boyun eğen, 

başa gelecek sıkıntı ve musibetler konusunda 

bakışını nefsine ve kendi bilgisine değil de Rab-

bine ve onun ezelî ilmindeki takdirine bırakandır. 

Bu anlamda Kuran-ı Kerim, Allah’tan (c.c.) razı 

olmanın ve O’nun rızasını kazanmanın yollarını 

gösteren bir kitaptır. 

Kur’an-ı Kerim’de rıza kavramı yetmiş üç yer-

de geçer. Allah (c.c.) razı olduğu kulları zikreder-

ken bizlere de rıza modelleri sunar. İslam’ı ilk 

önce kabul eden Muhacirler ve Ensar ile, onlara 

uyanlardan razı olduğunu ve O müminlerin de 

Allah’tan (c.c.) razı olduklarını beyan eder. Rıza 

hedefinin iki yönde gerçekleşmesinin mükâfa-

tı olarak da onlara içinden ırmaklar akan, ebe-

dî kalacakları cennetler hazırladığını ifade eder. 

İmla da Bellidir
Telaffuz da!

Yrd. Doç. Dr. Özkan ÖZTÜRK

Dosya

Günlük hayatta Müslüman-
ların birbirlerine ettiği du-
aların en çok tekrar edileni 
herhalde “Allah razı olsun” 
ifadesidir. Dildeki bu tekra-
rın sebebi İslam hayat prog-
ramının hedef vurgusunun 
“rıza” kavramı merkezli ol-
masıdır. 
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Kur’an-ı Kerim’in tabiri ile bu, “fevzu’l-azîm” yani 

en büyük kurtuluş, en büyük mükâfat ve büyük 

bir başarıdır.1 Kur’an-ı Kerim yine ashaptan bir 

kısmını tahsis ederek, onları ağaç altında Rasûl’e 

(s.a.v.) biat edenler olarak tanıtır ve onlardan razı 

olduğunu anlatır. Onların bu fiilleri “bey‘atü’r-rıd-

vân” (rıdvân [razı olma] biatı) olarak isimlendiril-

miş ve İslam’da feda ve rıza ilişkisini formülleş-

tiren bir tavır olarak tescillenmiştir. Allah (c.c.) 

onlardan razı olmuştur çünkü onların gönülle-

rinde olanı bilmiştir. O müminlerin kalpleri Hakk 

ile ilişkinin kuvveti ile birbirlerine raptolunmuştu. 

Her şeylerini Hakk’ın yolunda terk etmeye kilit-

lenmişlerdi. Bu yüzden Allah (c.c.) onlara huzur, 

güven duygusu vermiş ve onları yakın bir fetihle 

müjdelemiştir.2 Demek ki fetihlere mazhar ol-

manın ön şartı, içlerinden rıza ırmakları çağlayan 

kalplere sahip olmaktır.

Allah (c.c.), rıza mertebesinde bulunan mü-

minlerin özelliklerini sayarken onların Allah’a 

(c.c.) ve ahiret gününe iman ettikten sonra ba-

baları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy sopları 

olsalar bile, Allah’a (c.c.) ve Peygamberine (s.a.v.) 

düşman olan kimselere sevgi beslemediklerini 

beyan etmiştir. Sevgi konusunda tarafını net se-

çen müminlerdir bunlar. Allah (c.c.) onları şöy-

le müjdeler: “İşte Allah onların kalplerine imanı 

yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile des-

teklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan ve 

içlerinde ebedî kalacakları cennetlere sokacaktır. 

Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı 

olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın tarafında olanlar-

dır. İyi bilin ki, Allah’ın tarafında olanlar kurtulu-

şa erenlerin ta kendileridir.”3 Öte yandan Allah 

yolunda mücadele ve cihaddan kaçanlarla ilgili 

Hakk’ın tavrı da nettir. Kur’an-ı Kerim, Allah’ın 

(c.c.) razı olmadığı sınıflara işaret ederken bunları 

da zikreder. İmandan ve Allah’ın (c.c.) hükümle-

rinden uzaklaşan, Allah (c.c.) yolunda cihad et-

mekten kaçınan ve bu konuda mazeretler beyan 

eden kimseler de vardır ve her zamanda da var 

olmaya devam edeceklerdir.4 Allah bu kimseler-

den yüz çevirmeyi emrederek müminleri rıza 

konusunda tek bir hedefe kitler: “Kendilerinden 

razı olasınız diye, size yemin edeceklerdir. Siz 

onlardan razı olsanız bile, Allah o fâsıklar top-

luluğundan asla razı olmaz.”5 Rıza öyle yüce 

bir mertebedir ki buna ulaşan doğru kimselere 

bunun müjdesi bizzat Rabbleri tarafından verile-

cektir. “Allah, şöyle diyecektir: ‘Bugün, doğrula-

ra, doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür.’ 

Onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedî ka-

lacakları cennetler vardır. Allah, onlardan razı 

olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte 

bu büyük başarıdır.”6 Bu başarı ancak iman edip 

salih amel işleyenler ve Allah’tan (c.c.) korkanlar 

içindir.7 

Âlemi İlahî İmlâ İle Okumak

Kur’an-ı Kerim genelde kul ile Rabbinin kar-

şılıklı razı oluşları fiilini büyük kurtuluş ve başarı 

anlamına gelen “fevzu’l-azîm” kelimesi ile ta-

nımlamıştır. Hakk’ın işaret ettiği bu makam, aynı 

zamanda üzerinde düşünülmesi için Müslüman 

zihne verilmiş bir ödevdir. Büyük kurtuluş ve 

başarı deyince sadece ahiret ve Cennet mükâ-

fatı gelmemelidir aklımıza. Çünkü razı olma fiili 

müminleri öncelikle bu dünyada, eşya ve âlemle 

kurulan ilişkide hoşnutluğa ulaştırır. Mümin bu-

radan, imtihanından, kaderinden ve başa gelen-

den de razıdır. Bilir ki her şey Rabbinin bilgisi dâ-

hilinde olmaktadır.  

Mümin çağın mutsuz insanları gibi âlemi, ta-

hakküm edilecek bir alan olarak görmez. Âlem-

den razıdır. Bilir ki Allah (c.c.) âleme “ol” demiş ve 

hemen oluvermiştir her şey. Bütün her şeye “ol” 

buyruğu varlık vermiştir. Allah’ın (c.c.) konuşma 

(kelam) eylemi yaratma eyleminden ayrı düşü-

nülemez ki. Allah (c.c.) tek bir kelime ile varlık 

iradesini âleme yöneltmiş ve her bir varlık bu 

emrin içinden âleme zuhur etmiştir. Demek ki 

kâinatta ne varsa olmadan ve varlığa gelme-

den evvel “ol” kelimesi içerisinde saklıydı. Önce 

“Kün” idi, sonra “kâinat” oldu. Önce “kün” idi sonra 

Dosya
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“mekân” oldu. Var oldu, imkân oldu. Varlığa ge-

liş zaten “ol”  buyruğuna boyun eğiş değil midir? 

“Ol” emri bu anlamda hem bir kelime, hem de 

yaratmaya yönelik Hakk’ın iradesidir. Her varlık 

bu iradeden pay alarak mevcut olmuştur. Her 

bir şey, Allah’ın (c.c.) kelam sıfatından dökülen 

yaratma emrinin bir yönünü kendinde taşır. “Ol” 

iradesinin bir şerhidir bütün âlem. Yani kâinat bu 

kelimenin kendini âleme açmasından ibarettir 

hakikatte. Bu anlamda varlık, Hakk’ın kelimeleri 

ve iradesinin yansımasından ibarettir. Bu nazarla 

varlığa bakmak, gerçek anlamda ontoloji yap-

mak ve varlık-kelime ilişkisini okuma/heceleme 

çabası olarak görülebilir.

Müminler, âlemi Hakk’ın iradesi olarak gö-

rürler. Uçsuz bucaksız kâinat, ilahî iradeyi ifade 

eden “kelimeler” olmuştur. “Ol” emri ile başlayan 

bu süreç, zorunlu bir süreçtir. Her şey zorun-

lu olarak Hakk’ın emriyle var olmuştur. Bir de 

Hakk’ın iradesine tabi olmaya yönelik ikinci bir 

süreç daha vardır. Bu süreç Hakk’ın indirdiği ki-

taplarla başlar. Allah (c.c.) kâinat kitabının yanı-

na koymuştur indirdiği kitabını. İlkinde buyruğu 

“ol” idi. “O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. 

Bir işe hükmetti mi ona sadece “ol” der, o da 

hemen oluverir.”8 İkincisinde ise “Oku”9 diye 

buyurmuştur. Ne ile peki? Yaratan yani “ol” diyen 

Rabbin adıyla. Dolayısı ile müminler; âlemi, ilahî 

imla ile okurlar. Bu ikinci süreç Hakk’ın iradesine 

uyan bir iradeyi gerektirir. Kulların iradelerini, gö-

nüllü olarak Allah’ın (c.c.) iradesine teslim etme-

leri gerekir. Rıza fiilinin gerçekleşmesi ise ancak 

bahsi geçen iki iradenin birleşmesi ile olur. Yani 

Hakk’ın kelimeleri/ayetleri ve kulun âlemi Allah’ın 

(c.c.) adı ile hecelemesi/anlamlandırması. “Oku” 

buyruğu bir yönü ile Hakk’ın kâinattaki iradesi-

ni oku demektir. Âlemi yanlış okuma, bu imla 

ile gör içini ve dışını. Arif ol! “Ol” emri ile “oku” 

emri arasındaki ilişkiyi anla! İdrak et ki kâinat da 

Kur’an-ı Kerim de Allah’ın (c.c.) iradesi ve kelime-

leridir. Ancak bu iradeye uyandan, yani kendi ira-

desini Hakk’ın iradesine uydurarak itaat edenden 

razı olunur. Agâh ol!

Müminler, Hakk’ın emrini “ol dedin oldum, 

oku dedin okumaktayım!” teyakkuzunda bek-

lerler. Hayata bu nazarla bakınca kendilerinden 

de, âlemden de razıdırlar. Hakk’ın takdirinden 

de akıbetlerinden de hoşnutturlar. Nazarları bu 

Dosya
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olunca, gayeleri de yaratanın yaratma iradesi-

ne uymak olur. O’nun iradesine uygun bir siret 

sürerlerse, Rabblerini razı edeceklerini bilirler. 

Demek ki kelimeler ve ayetler Hakk’tan, okuma 

ve anlama kullardan. Hoşnutluk ise iki taraflı-

dır. Fakat müminler bilirler ki kaynak itibarıyla 

rıza, her zaman Allah’ın (c.c.) bir ikramıdır. On-

dan öğrenilir hoşnutluk ilmi. Âlemi, ilahî imla ile 

okuyanlara düşen görev; sadece kâinat kitabı-

nın kelimelerini hecelemektir. Ömürleri âleme 

yazılan rıza alfabesini telaffuza dökmekle geçer. 

Ne güzel bir talebeliktir bu. Fevzu’l-azîm icazeti 

veren okulda öğrenci olmak, Hakk’ın kelimelerini 

taşıyan kitaba göz sürmek. İman rahlesinin önü-

ne diz çökmek ne büyük bahtiyarlık. Demek ki 

aklı olana her şey bir belletmen, kalbi olana âlem 

müfredattır. Bu mektebin talebelerine ikramı rı-

zadır. Ve ne büyük lütuf, şairin dilinden dökülen 

“Keşke sevdiğimi sevse kamu halk-ı cihân, Sözü-

müz cümle hemân kıssa-i Cânân olsa” nakaratını 

dillendirmek gece gündüz. Böyle olur da can-

lar, Canan ile canlanmaz mı? Hoşnutluk kalpten 

azalara ve etrafa taşmaz mı? Kavuşma günü ar-

zulanmaz mı? Arzulanır elbet. Fakat mümin bilir 

ki yârin varsa, yâdında olmalı. Yâdındaysa yanın-

dadır zaten. Hal böyle olunca aklına vuranın dili-

ne de vuracaktır elbet hoşnutluk evradı: 

“Rab olarak Allah’tan, resûl olarak Muham-

med’den, din olarak İslâm’dan razı oldum.”10 

“Allah’ım! Bizden razı ol ve bizi senden razı 

olma derecesine yükselt!”11 “Allah’ım! Sen-

den, gerçekleşen kaza ve kaderinin sonucuna 

rıza göstermeyi bana nasip etmeni dilerim”12

“Allah’ım! Senin gazabından rızana sığını-

rım.”13

Doğru imlâ ile okununca kâinat kitabı da mü-

minlere ses verecektir! Müminler Kur’an-ı Kerim 

kitabını heceledikleri gibi kâinatın sedasını da 

tekrar ederler. Âlemde her şeyin Hakk’ı zikrettiği 

işitilir olur. “Göklerdeki ve yerdeki her şey Al-
lah’ı tespih etmektedir. O, mutlak güç sahibi-

dir, hüküm ve hikmet sahibidir.”14 Çağıldar du-

rur hoşnutluk nameleri. O vakit imlâ da bellidir 

telaffuz da:

“De ki: O, her şeyin Rabbi iken ben O’ndan 

başka bir Rab mi arayacağım?”15

Dipnotlar
1. Bkz. et-Tevbe, 9/100.

2. Bkz. el-Feth, 48/18-19.

3. el-Mücâdele, 58/22.

4. Bkz. et-Tevbe, 9/93-95.

5. et-Tevbe 9/96.

6. el-Mâide 5/119.

7. Bkz. el-Beyyine, 98/8.

8. el-Bakara, 2/117.
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10. Müslîm, Salât, 13, (I 290).
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Dosya

Ömürleri âleme yazılan rıza 
alfabesini telaffuza dök-
mekle geçer. Ne güzel bir 
talebeliktir bu. Fevzu’l-azîm 
icazeti veren okulda öğren-
ci olmak, Hakk’ın kelimele-
rini taşıyan kitaba göz sür-
mek. İman rahlesinin önüne 
diz çökmek ne büyük bahti-
yarlık. Demek ki aklı olana 
her şey bir belletmen, kalbi 
olana âlem müfredattır. Bu 
mektebin talebelerine ikra-
mı rızadır.
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Bu büyük iflasın ve kaybın 
yegâne sebebi; niyetleri-
mize, amellerimize ve söz-
lerimize Allah’ın (c.c.) rıza-
sından başka riya, gösteriş, 
menfaat, şöhret gibi harici 
unsurların karışmasıdır.

Allah’ın (c.c.) emirlerine uymamak, yasakla-

rından kaçınmamak ve kulluk zincirini boynun-

dan çıkarıp atmak, insan için en büyük felakettir. 

Ancak daha acı ve daha büyük felaket şudur ki; 

kişi, Kıyamet günü çeşitli amellerle Allah’ın (c.c.) 

huzuruna gelir de, o ameller kendisinden kabul 

edilmez ve yüzüne çarpılır. Hasret ve pişmanlık-

la Rabbinin huzurundan kovulan böyle bir kim-

seden daha bedbaht kim olabilir? Zira dünyada 

iken kıldığı onca namaz, yaptığı onca infak, çek-

tiği onca sıkıntı boşa gitmiş, kendisine şefaatçi 

olacaklarını umduğu ameller, ahirette kendisine 

hiçbir fayda sağlamamıştır. 

Bu nasıl olabilir? Bu büyük iflasın ve kaybın 

yegâne sebebi; niyetlerimize, amellerimize ve 

sözlerimize Allah’ın (c.c.) rızasından başka riya, 

gösteriş, menfaat, şöhret gibi harici unsurların 

karışmasıdır. Allah’ın (c.c.) rızasının dışında bir 

amaçla yapılan amel ve ibadetlerin ise Allah (c.c.) 

katında hiçbir değeri yoktur. 

Günümüzde sayısı azalsa da bunun en çar-

pıcı örneklerini yardım dağıtım faaliyetlerinde 

görüyoruz. Manzara tam bir fecaattir; yerlerde 

sürünenler, çamura suya bulaşanlar, ağlayanlar, 

yalvaranlar, ezilenler, yıkılanlar… Bazen de kimi 

hayırsever(!) zenginlerimizi görürüz; ellerinde 

bir deste para, çocukları/gençleri sıraya dizmiş, 

tek tek ellerini öptürerek, sözüm ona Allah (c.c.) 

rızası için zekât veriyor, burs veriyor, infakta bulu-

nuyor. İnsanlık şerefini beş para eden böylesi bir 

infakın kime hayrı olur, kimi ateşten korur, kimi 

Allah’ın (c.c.) rızasına kavuşturur? Orası meçhul-

dür. Bilinen bir şey varsa, o da Yüce Allah’ın (c.c.) 

böyle davrananları şiddetle kınadığıdır:

“Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret günü-

ne inanmadığı hâlde insanlara gösteriş olsun 

diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarını-

zı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa 

çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde bi-

raz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli 

yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kaya-

nın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından 

hiçbir şey elde edemezler. Allah, kâfirler top-

luluğunu hidayete erdirmez.”1 

“Gösteriş için yapılan ibadetlerin ve işlerin 

Allah (c.c.) katında hiçbir değerinin olmadı-

ğını Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şu misalle 

açıklamıştır:

Allah’ın Rızası 
Yeter

Orhan KITAY

Dosya
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Kıyamet gününde ilk defa bir şehid hak-

kında hüküm verilecek ve Allah (c.c.) ona ne 

yaptığını sorduğunda:

- Senin uğrunda çarpıştım, şehid oldum 

diyecek.

Fakat Cenâb-ı Hakk ona:

- Yalan söyledin. Sana cesur adam desinler 

diye çarpıştın, buyuracak ve o adam yüzüs-

tü sürüklenerek Cehennem’e atılacak. Daha 

sonra ilim öğrenip öğreten ve Kur’an-ı Kerim 

okuyan birisi getirilecek. Ona da ne yaptığı 

sorulacak.

- İlim öğrendim ve öğrettim. Senin rızan 

için Kur’an-ı Kerim okudum, diyecek. Allah 

Teâlâ ona:

- Yalan söyledin. İlmi sana âlim desinler 

diye öğrendin ve Kur’an-ı Kerim’i de güzel 

okuyor desinler diye okudun. Nitekim öyle de 

denildi, buyuracak. O da yüzüstü sürüklene-

rek Cehennem’e atılacak. Sonra da zengin bir 

adam getirilecek. O da malını Allah rızası için 

harcadığını söyleyecek. Allah ona da:

- Yalan söyledin. Malını cömert adam de-

sinler diye sarf ettin diyecek ve o da diğerleri 

gibi Cehennem’e atılacak.”2 

Asılında hepimiz Allah (c.c.) rızası adına yapıl-

mayan hiçbir amelin faydası olmayacağını biliriz 

bilmesine. Ancak, şeytan kâh yaptığımız ameli 

gözümüzde büyüterek, kâh “Ne güzel bir ibadet 

yaptın” diye sırtımızı sıvazlar. Kâh dalâlet içinde 

yaşayanları nazara verip kendimizi beğendire-

rek, kâh iyilik yaptıklarımızdan hayır dua almak 

adına, kâh mensubu olduğumuz kurum ve ku-

ruluş bilinsin diyerek, ibadetlerimize riya ve gös-

teriş katarız da farkında bile olmayız. Bilinmek ve 

Dosya
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takdir edilmek hissi hepimize normal ve makul 

gelir. Oysa bu, ihlasa ve samimiyete zarar veren 

ve Allah (c.c.) rızasından uzaklaştıran çok sinsi ve 

şeytanî bir tuzaktır.   

Her işin başı ihlas

Allah’a (c.c.) kulluğumuzun göstergeleri ve 

ilanı olan her ibadetin kabul ve makbul olması-

nın iki temel şartı vardır: 

1. Kur’an’a ve Sünnet’e uygun olması.

2. Allah (c.c.) rızası için yapılmış olması.

Bu iki temel şarttan hangisi önceliklidir derse-

niz; Allah (c.c.) rızası için yapılmış olması derim. 

Zira bilgisizlikten veya hatadan dolayı Kur’an ve 

Sünnet’e uymayan ibadetlerimizi dilerse Rabbi-

miz kabul edebilir. Her zaman olmasa da, bazen 

niyetin halis olması yapılan yanlış ameli affettire-

bilir yahut makbul bir amele tebdil edebilir. Ancak 

ihlas üzere yapılmayan bir ibadetin, -Kur›an’a ve 

Sünnet’e yüzde yüz uysa dahi- Allah (c.c.) katın-

da hiçbir değeri yoktur. Yapılan amel, gösterilen 

fedakârlık ne kadar büyük olursa olsun.

Ebû Ümame el-Bahili (r.a.) anlatıyor:

“Adamın biri Rasûlullah’a gelerek:

- Para ve şöhret için savaşan adam nasıl bir 

sevap alır? diye sordu. 

Hz. Peygamber (s.a.v.):

- Hiçbir şey kazanamaz buyurdu. Adam bu 

soruyu Rasûlullah’a üç kez sordu ve her defa-

sında aynı cevabı aldı. Sonra Peygamber Efen-

dimiz şöyle buyurdular: “Allah Teâlâ sadece 

kendi rızası için yapılan ibadetleri kabul eder, 

başkasını değil.”3 

Yapılan bir ibadet yahut hayır ve iyilik karşı-

lığında maddi bir karşılık beklemek gibi; tebrik, 

takdir, teşekkür, alkış, övgü beklentisi içinde ol-

mak da ihlasa zarar verir. Yapılan amelin ecrini 

zayi eder. Karşılığı ve ecri bu dünyada istenen bir 

amelden ayrıca ahirette karşılık beklemek abesle 

iştigaldir.

Hal böyle olunca, yapılan hiçbir işin mükâ-

fatını ve ücretini Allah’tan (c.c.) başkasından asla 

beklememek en doğru yoldur. Bu, bütün pey-

gamberlerin takip ettiği en temiz yol ve en te-

mel düsturdur. İslam adına ortaya çıkan bütün 

cemaatlerin, kurumların ve İslam davetçilerinin 

de değişmez ilkelerinden birisi bu olmalıdır: 

“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemi-

yorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi 

olan Allah’a aittir.”4 

Sözlerimizin sonu Yüce Rabbimizin bizlere 

talim ettirdiği şu duadır:

De ki: “Şüphesiz benim namazım da, di-

ğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de 

âlemlerin Rabbi Allah içindir.”5

Dipnotlar
1. el-Bakara, 2/264.

2. Müslîm, İmare, 152.

3. Nesâî, Cihad, 24.

4. eş-Şuarâ, 26/109.

5. el-En’âm, 6/162.

Hal böyle olunca, yapılan 
hiçbir işin mükâfatını ve 
ücretini Allah’tan (c.c.) baş-
kasından asla beklememek 
en doğru yoldur. Bu, bütün 
peygamberlerin takip etti-
ği en temiz yol ve en temel 
düsturdur.

Dosya
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“Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyo-

rum. Benim ücretimi verecek olan, ancak 

âlemlerin Rabbidir.”1 

Müminler kurtuluşa ermiştir. Çünkü onlar 

geçici dünya nimetlerinin cazibesine rağmen 

Allah’ın (c.c.) beyan buyurduğu ölçülere göre 

hayatlarını idame ettiren insanlardır. Onlar kendi 

iradelerini mutlak irade sahibinin vahyine tes-

lim etmiş Müslümanlardır. İman edenler, varoluş 

amacını kavramış ve yaratılış hikmetine uygun 

bir hayatı yaşamaya azmetmiş kişilerdir. Onlar 

vahyin hakikatinin ilmek ilmek ördüğü anlam 

haritaları ile iman merkezli hayat ve dünya için 

çabalayanlardır.

İman, insanın teslimiyeti ve samimiyeti ora-

nında derecelendirilecek bir yapıdadır. Yani her 

Müslümanın iman derecesi farklılık gösterir. Bu-

nunla birlikte bütün müminler Allah’ın (c.c.) razı 

olması ve taklidi imandan tahkiki imana; ihlas ve 

ihsan makamına doğru devam etmeleri gerekir.  

Her mümin her amelinde Allah’ın (c.c.) rızasını 

arar durur hayatı boyunca. 

Muhlis Olmak

Mümin, tüm şüphe ve tereddütlerden sıyrı-

larak yüzünü Allah’a (c.c.) dönen2 ve dini sadece 

Allah’a (c.c.) has kılarak kulluğa devam eden ki-

şidir.3 Bu, kalp ve zihinde oluşabilecek her türlü 

şüphe, tereddüt ve hesabilikten sıyrılarak Allah 

(c.c.) rızası yolunda ihlas ile yol yaşama hedefi-

nin başlangıç noktasıdır. Vahye olan mütereddit 

teslimiyet ve mutlak itaatin sonucu olan müsta-

kim bir hayat inşa eder.4 

İhlas, sadece samimi olmak/samimiyet de-

ğildir. İmandaki ihlas kişinin halis, katışıksız ve 

her türlü ön şarttan sıyrılarak kendini Rabbine 

teslim etmesidir. Sözlükte; “arınmak, saflaşmak, 

kurtulmak” manasındaki hulûs/halâs kökünden 

türetilmiş olup “bir şeyi, içine karışmış ve değe-

Riyakârlar ve 
Muhlisler

Yasin KAYIKÇI

Dosya
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rini düşürmüş olan başka şeylerden temizleyip 

arındırmak, saflaştırmak” anlamına gelen ihlâs 

kelimesi, terim olarak “ibadet ve iyilikleri riyadan, 

çıkardan ve kaygılarından arındırıp sadece Allah 

için yapmak” demektir.”5

Şeytanın hedefi ise müminleri muhlis ol-

maktan uzaklaştırma çabasıdır. Onun ayartıcı ve 

aldatıcı sözlerinin tesir edeceği kişiler ihlastan 

uzak olanlardır. Şeytanın gönülden Allah’a (c.c.) 

dönen müminler üzerindeki etkisi olmayacak ve 

Allah (c.c.) onları koruyacaktır.6

 

Ahiret karşılığı Dünya Teklifleri ve Pey-

gamberlerin Tavrı

Risalet davasına ilk karşı çıkanlar genellik-

le dünyevî menfaatlere teşne bir hayat tarzını 

benimsemiş olan insanlardır. İnsanın fıtrî olarak 

meyilli olduğu dünyevî nimetler, onlar için mü-

cadele edilesi en önemli değerler mesabesin-

dedir. Yine vahye karşı savaş açan toplumların 

genel özelliği de mal ve servetçe bir yarış içinde 

olmalarıdır. Bu nedenle “Risalet Davasının Emin 

Savaşçıları” olan kişilerin de aynı amaçla yola 

çıktıklarını sanarak çeşitli tekliflerle yollarından 

döndürmeyi düşünmüşlerdir. Getirdikleri tek-

lifler onlar için karşı çıkılamaz ve reddedilemez 

hususlardandır. Peygamberleri bu şekilde yolla-

rından ayıracaklarını, davalarından vazgeçirebi-

leceklerini düşünen bu insanlara “…Benim üc-

retim âlemlerin Rabbine aittir.” diyerek bu dava 

yolunda hiçbir dünyevî beklenti içinde olmadık-

larını defaatle vurgulamışlardır. Teklifleri şiddetle 

ret ederek bu yolda ölüme kadar mücadeleye 

devam edeceklerini söyleyerek kararlılıklarını 

göstermişlerdir. Ve bu yolda işkencelere rağmen 

ölene veya öldürülene kadar bu yola revan ol-

dular 

Mekke’de Daru’n-Nedve’nin üyelerinden 

Utbe b. Rebia mevcut meclisin onayı ile Pey-

gamber Efendimizin (s.a.v.) karşısına çıktı. Ona 

göre getireceği teklifler kimsenin reddedeme

yeceği şeylerdi. Onlar için bir insan bu kadar 

tehlikeyi göze alarak bir mücadele yürütüyorsa 

dünyevî arzuları var demekti. Veya bütün ulvî/

yüce değerler dünya nimetleri için feda edilebilir 

unsurlar diye bir düşünce ve anlayışları olduğu 

için Peygamber Efendimizi de böylece yolun-

dan çevirebilecekleri düşüncesi ile karşısına çıktı. 

Ona; mal, servet ve iktidar teklifinde bulundu. 

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) cevabı Fussilet 

Sûresi’nin 1-37. Ayet-i kerimeleri oldu. Ki o ayet-i 

kerimelerini bazıları şöyledir:

“Şüphesiz ‘Rabbimiz Allah’tır’ deyip de, 

sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine 

akın akın melekler iner ve derler ki: ‘Korkma-

yın, üzülmeyin, size (dünyada iken) va’dedil-

mekte olan Cennetle sevinin! Biz dünya ha-

yatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok 

bağışlayan ve çok merhametli olan Allah’tan 

bir ağırlama olarak, orada canlarınızın çekti-

ği her şey var, istediğiniz her şey orada sizin 

için var.’ Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve 

‘Kuşkusuz ben Müslümanlardanım’ diyenden 

daha güzel sözlü kimdir?”7 

İstikamet üzere sürdürülen mümince bir ha-

yat ile elde edilecek Allah (c.c.) rızasının sonu-

cunda ebedî saadetin müminlere (bu davaya 

ram olanlara)  müjdelendiği ayet-i kerimeler. Ki 

bu ayet-i kerimelerle, ahiret nimeti karşısında 

dünyanın ve içindekilerin önemsizliği anlatılmış 

ve mümince bir duruş öğretilmiştir.

Dosya

İhlas, sadece samimi ol-
mak/samimiyet değildir. 
İmandaki ihlas kişinin halis, 
katışıksız ve her türlü ön 
şarttan sıyrılarak kendini 
Rabbine teslim etmesidir. 
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Dünya nimetlerinin kendilerini büyülediği o 

insanların anlayamadıkları bir mücadelenin mi-

marıdır peygamberler. Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.) dava yolunda taviz vermeyen tavrı ve 

düşmana karşı geri adım atmayan kararlı tutumu 

ile müşrikleri hayretlere gark etti. Birçoğu oku-

nan ayetlerin hakikatten haber verdiğini görüyor 

ancak dünyevî çıkarları için yan çiziyorlar, Hakka 

savaş açıyorlardı. 

Onlar yoldan çıkmış bir topluluktu. Özellikle 

aldatmanın, hilenin, yalanın, riyanın ve hesabi-

liğin hâkim bir anlayışın olduğu toplumlarda “Al-

lah rızası” hiçbir anlam ifade etmeyen söz haline 

gelmiştir. Söylenen her güzel sözün, yapılan her 

iyiliğin ve gösterilen her ilginin karşılığının men-

faat ile devşirilmesi gerektiği düşüncesine sahip 

insanlar hükmeder oldu dünyaya. 

Böyle toplumlarda pragmatist, oportünist 

ve makyavelist tavır hâkimdir. Her halden fay-

dalanmaya çalışan, trajedileri bile kendisi için 

fırsata dönüştürme amacına matuf bir anlayış-

la her yolu mubah gören bir hayattır bu. Bazen 

başkalarının gözyaşları üzerinden kendileri-

ne mutluluklar inşa ederler. Onlar için sattıkları 

bombaların hangi masum insanın bedeninde 

patlayacağı önemli değildir artık. Real politik 

kaygılarla, dönemsel rüzgârlarla önce öldürü

len/ölen insanlar siyasetlerine uygun araçlar 

olarak işlevsel bir malzemeye dönüşürken; sü-

resi dolunca tedavülden kaldırılması ve unu-

tulması gerekir. Çünkü onlar için önemli olan 

kıyıya vuran masum bir beden değil; pazar-

lık aracı olarak kullanılacak bir araçtır, maşadır.

Riyakârlar ve Muhlisler

Mümin, imanını ve amelini ihlas testine tabi 

tutmalıdır. İman en büyük imkân ve nimettir. 

Amel imanın hasılasıdır, meyvesidir. İman ni-

metinin karşılığı olabilecek dünyevî hiçbir değer 

olmadığını yakini bir şekilde kalbimize, zihnimi-

ze ve halimize hâkim kılmalıyız. İmanın sonucu 

olan amellerin karşılığı verilecek her türlü dünya 

nimetinin ise Allah’ın (c.c.) rızası yanında zerre-i 

miskal değeri olmadığı bilinç ve şuuruna erme-

liyiz.

Yalnız unutulmaması gereken önemli bir ha-

kikat şudur ki; ihlasın en büyük düşmanlarından 

Dosya

Onlar yoldan çıkmış bir top-
luluktu. Özellikle aldatma-
nın, hilenin, yalanın, riyanın 
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gelmiştir.
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biri olan riya her eylemimize karışma tehlike-

si gösteren gizli bir zehirdir. Rasûlullah’ın (s.a.v.) 

küçük şirk diye nitelendirdiği riya,  insanın na-

mazlarından tutun da İslamî mücadele yolunda 

mevzi tutan mücahidlere kadar sirayet edecek 

gizlilikle zehrini zerk eder insana. Allah’ın (c.c.) 

rızasını kazanacağımızı düşündüğümüz amelle-

rimize bulaşmış riya ise bizleri Cehennem’e sü-

rükleyecektir. 

“Kim (işlediği hayrı şöhret için) insanlara 

duyurursa, Allah onun (gizli işlerini) duyurur. 

Kim de (herhangi bir hayrı) gösterişçe yapar-

sa, Allah da onun gösterişçiliğini meydana çı-

karır.”8

Yine Allah (c.c.) için yapılması gereken amel-

lerle dünyalık elde etmeyi amaçlayan kişinin ise 

Cennet’in kokusunu bile alamayacağını haber 

veren Peygamber Efendimiz (s.a.v.),9 riya tehlike-

sine karşın bizleri uyarmaktadır.

Riyaya karşı en güzel ilaçlardan biri yapılan 

nafileleri gizleyerek nefsin azması ve şeytanın 

tasallutunun önüne geçmektir. Gösteri çağının 

insanları olarak itibar görmenin geçer akçe ol-

duğu bir zamanda reklamdan uzak durmak nef-

sin ağrına giden bir tavırdır. İnsanlar etrafta; “Ben 

yaptım, ben düşündüm, benim projem” diyerek 

arz-ı endam ederken; Halık, bilsin yeter demenin 

ne kadar zor olduğu aşikârdır. Çünkü reklamını 

yapanlar her alanda şöhret ve itibar basamakla-

rını hızla tırmanırken,  işlerini ihlas ile en iyi şekil-

de yapanlar çoğunlukla görünmezler. Amellerini 

uluorta etrafa saçanlar, yaptıklarının karşılığını bu 

dünyada insanların takdirleri ile alarak ahirette 

hüsrana uğrayacak olanlardır.

Kişinin yaptıklarını etrafa saçması reklam kül-

türünün bir sonucudur. Bugünün insanlarına, 

sadaka taşları, Zimem (veresiye) defterleri, ge-

celeri evlerin önüne bırakılan her türlü hayr ve 

hasenat çok uzaktır. Eğer bir hayr/iyilik yapmış 

isen mutlaka onu afişe etmeli, ondan menfaat 

devşirmeli, diğerlerinin gözüne sokarcasına in-

sanlara göstermelisin. İnsanlara verirken “başa 

kakmanın” bir başka yüzüdür bu. Yoksa o amel 

bir kayıp olarak nitelendirilecektir.

Bazen bu iyi niyetle yapılırken zamanla bu iyi 

niyete galebe çalan “ben” duygusu insana yavaş 

yavaş ihlasını kaybettirir. Riya ile ihlas arasında 

çok ince bir çizgi vardır. Bu nedenle kendimizi 

denetim altında tutmalıyız.

Şeytan özellikle kendini davaya adamışlara 

musallat olur.  Bir yerde abilik, hocalık veya yö-

neticilik yapmaya görsün bir kul, nefis ve şey-

tan ayağını kaydırmak için yola revan olur. Önde 

olma, başta olma hastalığı bir süre sonra ortaya 

çıkar. Herkesi eleştiren ancak eleştirilemez olan; 

kendi dışında herkesin hatalar yaptığını iddia 

eden; verilen makamın emanet olduğunu unu-

Dosya
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tup mutlak gören; istişare yaptıklarını rakip göre-

rek mücadele eden kişiye dönüşür. Ben merkezli 

düşünen kişide bir süre sonra ucup, kibir ve ha-

set hastalığı baş gösterir.

Dava Adamı

Öncelikli olarak tekrar bir iç muhasebeye ih-

tiyaç duyulmaktadır. Bu ferdi plandan toplumsal 

yapılara kadar (dernek, vakıf, cemaatler dâhil) ye-

nilenmesi gereken bir süreç olarak ele alınmalı-

dır. 

Allah’a (c.c.) iman eden ve O’nun yoluna ken-

dini adayan her Müslüman sadece Allah (c.c.) 

rızası için ihlas ile yol almalıdır. İhlasın hilafına 

başka bir gayenin imana ve amele karışmama-

sı için kendini devamlı kontrol etmelidir. Çünkü 

Allah’ı (c.c.) razı etmek için yola çıkan Müslüman, 

bunları ne birilerinin hoşgörüsüne ne birilerinin 

takdir etmesine ne de birilerinin önünü açacak-

ları menfaatler devşirmesine hasredemez.

İslamî mücadele kişisel ihtiraslara teslim edi-

lemez. Dava adamı olan kişi nerede görev verilir-

se orada en iyisini yapmaya çalışır. Önde olması 

veya arkada bulunmasının hiçbir önemi yoktur. 

O; aşk, coşku ve ihlas ile çalışan, uğraşan kişidir. 

Makamın adamı olan kişi; görünür olduğu yer-

de çok çalışan, görünmediği yerden kaçan veya 

görevini umursamayan kişidir. Bu nedenle çalış-

ma şevkimizi mevkiye göre değerlendirmekten 

ziyade; “Allah rızası için en iyisini yapmalıyım” 

mantığı ile hareket etmeliyiz.

“Ey Abdurrahman! Sen kimseden emirlik 

isteme! Eğer sen isteyerek sana emirlik (baş-

kanlık, yöneticilik) verilirse, istediğin şey ile 

yalnız bırakılırsın. Eğer emirlik (başkanlık, yö-

neticilik)  sen istemeden sana verilirse, (Allah 

tarafından) emirlik işi üzerinde yardım olu-

nursun…”10

Nihayet; hoşlanmadığımız hususlarda gıy-

betten uzak durarak kendi mevziimizde en ha-

yırlı ameller için canla başla çalışmalıyız. 

Dipnotlar
1. eş-Şuarâ, 26/109, 127, 145, 164, 180. 

2. Bkz. el-Hucurât, 49/15.

3. Bkz. ez-Zümer, 39/2.

4. Bkz. Müslîm, İman, 62.

5. DİA, İhlas Maddesi.

6. el-İsrâ, 17/65.

7. Fussilet, 41/30-33.

8. Buhârî, Rikaak, 36.

9. Bkz. Ebû Dâvûd, İlim, 12/3664.

10. Buhârî, Ahkâm, 5/10; ayrıca bkz. aynı yer 7/13’teki ha-

dis-i şerifte ise emirlik isteyen kişiye “Biz bu iş üzerine 

onu isteyen ve ona hırslı olan kimseyi tayin etmeyiz” 

buyurulmaktadır.

Dosya
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uzak durmak nefsin ağrına 
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Çoğu zaman namazlarımızdan tat almadığı-

mızdan şikâyetçi oluruz. Sanki namazımız, bize 

huzur vermiyor… Günde beş vakit kıldığımız 

namaz günlük hayatımız içinde süreğenleşiyor 

ve sıradanlaşıyor… Namazlarımız hayatlarımıza 

tesir etmiyor… Namazlarımız bizleri kötülük-

lere karşı korumuyor. Namazlarımız sosyal ha-

yatımıza, ahlakımıza, ihsanımıza tesir etmiyor… 

Namazlarımızda huşûyu yakalayamıyoruz. Oysa 

Rabbimiz namazda huşû sahibi olmamız gerek-

tiğini beyan ediyor:

“O mü’minler ki, namazlarında huşû sahi-

bidirler.”1 

Taberî buradaki huşû kelimesini; “kulun na-

maz kılarak Allah’a (c.c.) itaatini, saygısını sergi-

lemesi ve namaz kılmak suretiyle Allah’ın (c.c.) 

emrini yerine getirmesi” şeklinde açıklar. Ayet-i 

kerimenin ifadesindeki asıl tanımlayıcı öge ise 

“saygı” yani huşû, tezellül, hudû kavramlarıdır. Bu 

kavramların özünde; kendini aşağıda görmek, 

boyun eğmek, alçak gönüllülük ve eğilmek gibi 

manalara gelmektedir.

Tefhimü’l Kur’an’ın yazarı ayet-i kerimenin 

tefsiri ile ilgili olarak şu açıklamaları yapar: “Hâ-

şiûn (huşû sahipleri), bedenin olduğu kadar kal-

bin de bir durumu olan huşûdan gelir. Kalbin 

huşûsu, korkmak ve güçlü bir şahsın karşısında 

onun heybetini hissetmektir. Bedenin huşûsu 

ise, böyle bir şahsın huzurunda baş eğmek, ba-

kışları aşağı çevirip sesi alçaltmaktır.” 

Huşû, Allah’a (c.c.) boyun eğme, kalbin korku 

ve sevgi ile dolması anlamına gelmektedir.  Huşû 

ve haşyet; kulun bütün eylemlerini Allah’ın (c.c.) 

hoşnutluğunu gözeterek yapması ve kendisini 

tamamen Allah’a (c.c.) vermesi demektir. Allah’ın 

(c.c.), kendine kendisinden daha yakın olduğunu 

ve her an kendisini gözetip; ne yapıp, ne söyle-

diğinden haberdar olduğunu bilenler yani kalp-

Her Daim...
Huşû...

Enver GÖKKAYA

Dosya
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leriyle bu durumun farkında olanlar ve bu bilgiy-

le yaşayıp hayatlarına yön verenler ancak haşyet 

sahibi olabilirler. Huşû sahibi olmak demek, sü-

rekli Allah’ın (c.c.) huzurunda bulunduğunun bi-

linci içinde olmaktır…

Huşû tam bir boyun eğiş ve bu boyun eği-

şin gerektirdiği hareketleri yerine getirmeyi ifade 

eder. Bu yerine getiriliş; bir hareket olduğunda 

sanki yerin sarsıntısı, dağların yerinden oyna-

ması, bulutların akıp gitmesi gibidir… Namazda 

huşû içinde olmak demek; dünya ile bağlantılar 

kesmek, maddî gaflet örtüsünden sıyrılmak de-

mektir. O anda kalp ve beden tümüyle Allah’ın 

(c.c.) huzurunda boyun bükmüş ve yalnızca 

O’nunla meşgul durumdadır.

İnsan dışında diğer varlıklar; söz gelimi yer-

yüzü, Allah’ın (c.c.) karşısında huşû içindedir. El 

pençe divan durmuş, her türlü emri yerine ge-

tirmektedir. Yaratıcısı karşısında boynu büküktür. 

Dağlar bile, Kur’an-ı Kerim kendisine indirilseydi 

Allah’a (c.c.) olan haşyetinden dolayı baş eğer, 

huşû içinde olurlardı.2 Demek ki, Kur’an-ı Ke-

rim’in kendilerine indirildiği insanlara da düşen 

Allah’ın (c.c.) karşısında baş eğmek ve bütünüyle 

teslimiyet halinde olmaktır. İşte huşû budur;

İslam’da; “namazın eksiksiz kılınması (muha-

faza)”3 şartı vardır. Bu da vücut, dil ve zihin ha-

reketleriyle yapılan farzları, vacip ve sünnetleri 

yerine getirmekle olur ve en azından farz ve 

vacip namazları geçirmemekle gerçekleşir. Na-

mazla ilgili olan bu iki mükellefiyet dışında bir 

de kalple (zihin-duygu işbirliği ile) yapılan huşû 

şartı vardır. Huşû namaz kılan müminin huzu-

runda bulunduğu Rabbinin büyüklüğüne yaraşır 

bir saygı, kulluk ve itaat duygusu, kendini veriş, 

bütünüyle yöneliş şeklinde gerçekleşir. Unutul-

mamalı; huşûsuz namaz, ruhsuz ceset gibidir. 

Dosya
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Bu sebepledir ki; “namazları eksiksiz ve devam-

lı kılın” emrinden sonra “huzur ve huşû içinde” 

kaydı getirilmiştir.

O halde genelde hayatımızda, özel de ise na-

mazda huşûyu nasıl yakalayacağız? Bunu sağla-

yan unsurlar nelerdir?

- Öncelikli olarak namazı hayatımızın ekseni-

ne yerleştireceğiz. Hayatımızı namaza endeks-

leyeceğiz. Yani namaz eksenli bir hayatımız ola-

cak. Günlük meşgalelerimiz içerisinde namaz, 

sıkıştırılmış ve kıstırılmış bir halde olmayacak. 

Namaz, hayatın akışına dur diyen bir namaz ola-

cak. Hayatın her anında Rabbimizin rızasına uy-

gun yaşarken, vakti geldiğinde şimdi daha özel 

bir zaman dilimi yaşıyoruz, diyerek huzura ge-

linecektir…

- Namaz İslam’ın temel ibadetlerinden biri 

ve kulun Allah’a (c.c.) yönelişinin, O’nunla bir-

likteliğinin en anlamlı ifadesidir. Fakat sembolik 

yönü de olan namazın bu manevî derinliği ka-

zanabilmesi için bedensel hareketler, dilin ayet 

ve duaların lafızlarını okuması yeterli değildir; bu 

şeklî kalıpların kalpteki kulluk niyeti ve bilinci ile 

bütünleştirilmesi, Allah’a (c.c.) saygı şuuruyla an-

lamlı hale getirilmesi gerekir. İbadetin ve özellik-

le namazın bu ruhî ve manevî boyutu Kur’an-ı 

Kerim dilinde huşû ve takva gibi terimlerle ifade 

edilmiştir. Huşû kavramı ayrıca itikadı ve ahlakî 

bir anlamı da kendisinde barındırmaktadır. Çün-

kü Allah’a (c.c.) inanmayanın, O’na huşû ile yö-

nelmesi beklenemez.

- Namazda huşûyu yakalayabilmenin diğer 

önemli yolu ise nasıl bir Rabbin huzuruna çık-

tığımızın bilincinde olmaktır. Yüceler yücesi, her 

şeyi yaratan, yaşatan, rızıklandıran… Kalplerdeki-

ni, zihinlerdekini ve her şeyi en iyi bilen… En gü-

zel sıfatların ve en güzel isimlerin sahibi... Bütün 

kötülüklerden ve çirkinliklerden uzak… acıyan, 

merhamet eden, azabın ve mükâfatın sahibi… 

Sığındığımız, korkmamız ve sevmemiz gereken, 

ibadetlerimizi sunduğumuz, huzurunda secde-

lere kapandığımız… Ayıplarımızı örten… Yegâne 

ve tek ilahımız olan Allah’ın (c.c.) huzuruna çıkılı-

yor. Bu makam sıradan bir makam değildir. Nasıl 

bir zatın huzuruna çıktığının şuuruyla hazırlanıl-

malı ve öyle çıkılmalıdır huzuru ilahiye… 

Bu konuda Fî Zılâli’l-Kur’ân’da Mü’minûn Sû-

resi’nin ikinci ayet-i kerimesinin tefsirinde şöyle 

ifade edilmiştir: “Kalpler namazda, Allah’ın (c.c.) 

huzurunda bulunmanın heybeti ile titrer. Bu 

yüzden durulur ve derinden ürperir. Bu ürperti 

oradan organlara, duygu ve hareketlere yansır. 

Allah’ın (c.c.) huzurunda O’nun yüceliğine bü-

rünür ruhlar. Zihinlerini kurcalayan tüm uğraş-

lar kaybolur. Allah’ın (c.c.) yüceliğinin bilincine 

vardıkları O’nunla konuşmanın verdiği huzu-

ru hissettikleri için başka bir şeyle uğraşmazlar. 

Bu kutsal huzurdayken, çevrelerinde bulunan, 

akıllarında yer eden her şey bir kenara çekilir, 

kaybolur. Sadece Allah’ı (c.c.) hissederler. Ancak 

namazdaki sözlerin anlamlarından zevk alırlar. 

Vicdanları her türlü kirden arınır. Her türlü leke 

silinir gider. Allah’ın (c.c.) kudreti dışında hiçbir 

şey barınmaz içlerinde. İşte bu noktada boşlukta 

yüzen zerre, ana kaynağı ile buluşur. Şaşkın ruh 

Kalbin huşûsu, korkmak ve 
güçlü bir şahsın karşısın-
da onun heybetini hisset-
mektir. Bedenin huşûsu ise, 
böyle bir şahsın huzurunda 
baş eğmek, bakışları aşağı 
çevirip sesi alçaltmaktır.

Dosya
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yolunu bulur, ürkek kalp sığınağını tanır. Bu anda 

Allah’a (c.c.) bağlanamayan bütün değerler, eş-

yalar ve şahıslar küçülür gider.” 

- Namazda meşgul edecek zihinsel ve fizik-

sel engelleri kaldırıp ve öylece çıkmak gerekir 

Allah’ın (c.c.) huzuruna. Ticaret, iş, ders, dert ve 

düşüncelerden sıyrılmak ve öylece çıkmak la-

zımdır. Namaz esnasında bunların hiçbiri düşü-

nülmemelidir. Mü’minûn Sûresi’nin ikinci ayet-i 

kerimesi nazil olmadan önce sahabe namazda 

gözlerini gökyüzüne kaldırıyor, sağa-sola bakını-

yorlardı. Ayet-i kerime nazil olunca artık gözlerini 

secde mahalline çevirmeye başladılar. Abdullah 

bin Ömer (r.a.) bu ayet-i kerime ile ilgili şöyle der: 

“Sahabe-i kiram, namaz için ayağa kalktıklarında 

başka hiçbir şey ile ilgilenmez, bütün varlıklarıyla 

kendilerini namaza verirlerdi. Gözlerini secdeye 

dikerler ve Allah’ın (c.c.) kendilerine baktığını ka-

bul ederlerdi”  

- Namazda yaptığımız hareketlere odak-

lanmak, namazın ta’dil-i erkânına riayet etmek 

huşûyu sağlar. İslam huşûyu sağlamak için ki-

şiye yardımcı olmak açısından bir takım kural-

lar koymuştur. Mesela; namazdayken sağa-sola 

dönmek, başı yukarı kaldırmak, elbiseyle oyna-

mak, iki eli birlikte hareket ettirmek ve üzerindeki 

tozu toprağı silkelemek doğru değildir. Yönümüz 

kıbleye, gözümüz secde mahalline çevrilmelidir. 

Üst üste geğirmek, esnemek ve namazı hızlı hızlı 

kılmak da doğru değildir. Namazın her bir rüknü 

yavaş yavaş ve huzur içinde yerine getirilmeli ve 

bir rükün tamamlanmadan diğerine geçilme-

melidir.

Namazdaki bedensel davranış kurallarının 

yanı sıra, namaz esnasında ilgisiz şeyler düşün-

mekten de kaçınmak gerekir. İnsanın tabiî za-

yıflığı nedeniyle kendiliğinden zihne bir takım 

düşünceler gelirse; böyle durumlarda zihnin ve 

kalbin bütünüyle Allah’a (c.c.) yönelmesi ve zih-

nin dille tam bir uyum içinde olması için elden 

gelen yapılmalı, ilgisiz düşüncelerin farkına varıl-

dığında hemen dikkatler namaza yöneltilmelidir.

- Kıldığı namazı; en son namazıymış gibi ve 

bir daha namaz kılma fırsatı bulamayacak bir 

kişinin kıldığı gibi kılmak da huşuyu sağlayan 

unsurlardandır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.): 

“Namaz kıldığında dünyaya veda eden kişinin 

namazı gibi namaz kıl.”4 buyurmaktadır.

Dipnotlar
1. el-Mü’minûn, 23/2.

2. Bkz. el-Haşr, 59/21.

3. Bkz. El-Bakara, 2/238.

4. Cami’us Sağîr.

Dosya
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Ben-biz hazır mıyım/z?

Bilmiyorum, acaba Allah (c.c.) beni -âcizi- 

hazır kılar mı?

Ben buna layık mıyım?

Bilemiyorum acaba Allah (c.c.) beni kendi 

rızasını kazananlarla bir eder mi? Buna hazırlar 

mı? Bilemiyorum…

Rabbanî yolda yürümek samimiyet, ciddiyet 

ve istikrar ister. 

Bu yolda mesafe kaydetmek için hazırlık yap-

mak gerekir. Her şeyde hazırlık, yol hazırlığı… Yol 

hazırlığı olmayanlara Allah (c.c.): “Oturun, otu-

ran âcizlerle beraber”1 der. Bu ilahî cezaya du-

çar olmamak için ashab-ı kiram gibi Mekke’deki 

tüm sıkıntılara, işkencelere, boykotlara katlanıp; 

bu iştiyakla Medine’ye yürümeliyiz. Ancak Mek-

ke’ye katlananlar Medine’ye ulaşabilir. Mekke’ye 

katlananların, Medine’yi kucaklayanların bugün 

ve kıyamete kadar izleri ve etkileri görülmeye 

muktedirdir.

Rabbanî yolda yürümek... 

Yürümek, engel tanımamaktır. Yürüme ka-

rarı engellerin aşılması demektir. Karınca hiçbir 

zaman durmaz, engel tanımaz; çünkü yürür. 

Yürümek durmamaktır, harekettir. Hareketten 

yoksunluk zafiyettir.  Zafiyet, fıtrata zulümdür. İs-

lam zafiyeti kabul etmez. Karada yürüyemeyene 

denizi gösterir. Nuh gibi, Musa gibi. Yürümek is-

teyenlere gemi yaptırtır, denizi yardırır.

Hacer gibi yürümeli, Safa ve Merve’de. Hz. İb-

rahim’in (a.s.) Allah’ın emrinde, ıssız, korkutucu, 

hiçbir şeyin olmadığı bir çöle bıraktığı Hz. Hacer 

ve Hz. İsmail (a.s.). Hz. Hacer, hiç durmadan, sü-

rekli engel tanımadan yürüdü ve bu yürüyüşü 

sonuç verdi.

Ve İsmail gibi yürümeli. Hacer gibi yürüyen 

anneden terbiye olan çocuk yaştaki İsmail, bıça-

ğın altına yatarken tereddüt etmiyor, yürüdüğü 

yoldan taviz vermiyordu.

Ashab-ı Kehf gibi yürümeli, istikrarlı, kararlı, 

hiçbir engelde ve işkencede yılmayan ve Rabb 

tarafından yoldaki kararlılıkları nedeniyle korun-

mak ve ödüllendirilmek.

Yusuf gibi yürümeli, Züleyhaların ağlarına ta-

kılmadan, makam sarhoşluğuna dalmadan...

Yunus gibi yürümek, tövbelerle, işlenen hata-

ların farkına varmak ve bunlardan dolayı umut-

suzluğa kapılmadan, yılmadan tekrar Allah’a (c.c.) 

yönelerek, içinden çıkılması zor gibi gözüken 

zorlukları aşarak, karanlıkları aydınlatan umut 

halinde ve ye’si yenerek yürümek...

Rabbanî Yolda
Yürümenin ABC’si

İlker ÜNAL

Dosya
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Ensar gibi Muhacir gibi yürümeli, Allah’a (c.c.) 

karşı verdiğimiz sözden bir an olsun sapmadan, 

bu yolda başınızın bile hiç sorgusuz kolayca ve-

rileceği bilincinde olmak.

Evet... Rasûlullah (s.a.v.) gibi yürümeli, Taiflere 

yılmadan, işkence, zulüm ve boykotlardan kork-

madan, Ebu Leheblere, Ebu Cehillere meydan 

okuyarak, kan ve göz yaşı ile, sabırlı, istikrarlı ve 

yılmadan...

Yürümenin zorlukları güzelliği getirir.

Issız ve korkutucu çölde yılmayan Hacer’den 

İsmail gibi bir peygamber çıktı.

Yusuf’un zindanı nefsine tercih etmesi onu 

belli bir makama getirmesi ve sabrı Yakup’u bul-

durdu.

Cin taifesi Taif’te yılmayan Rasûlullah’a (s.a.v.) 

uydu.

Yürüyüşteki istikrar Uhud’un ardında Cen-

net’in kokusunu duyurur. Uhud’un arkasında 

Cennet kokusu alan ihtişam sahibi Hz. Enes (r.a.) 

anlatıyor:

“Amcam Nadr’ın oğlu Enes, Bedir Sava-

şı’nda âlemlerin Efendisi’nin (s.a.v.) yanında 

savaş saflarında bulunamadı. Bu üzüntü ile: 

‘Eğer beni ikinci bir savaşa yetiştirirsem ben 

yapacağımı bilirim,’ dedi bir yıl sonra Uhud 

Savaşı vuku buldu ve bu savaşa katıldı. Sava-

şın kızıştığı bir anda İslam Ordusu saflarında 

bir bozgun yaşandı Ve ‘Muhammed öldürül-

dü’, diye bir şayia duyuldu. Bu haber ordunun 

içinde kargaşa çıkarttı ve dağılmalar vuku bul-

du. Evet, yeryüzünün bile savaşı izlediği, âle-

min nefesini tuttuğu bir anda Enes (r.a.) şöyle 

nida etti: ‘Ey kavmim! Eğer Muhammed öldü 

ise O’nun Rabbi Hayy ve Kayyum’dur. Rasûlul-

lah’tan sonra siz yaşayıp da ne yapacaksınız? 

O’nun uğrunda öldüğü dava için sizde ölün’ 

dedi. O hışımla kendisini gören Sad b. Muaz: 

‘Nereye gidiyorsun?’ diye sorunca Enes şu ta-

rihi sözü söyledi: ‘Uhud’un ardında Cennet’in 

kokusunu alıyorum.’ Bu sözden sonra öyle bir 

mücadele etti ki; tüm uzuvları kesilmiş, vü-

cudunda seksen küsur yara almış bir halde 

şehadet şerbetini içti, onu kız kardeşi ancak 

parmak ucundan tanıyabildi.”2 

Dosya
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Peygamberi hayatlarında öldürmeyenler, 

onu tüm varlığı ile yaşatanlar, onun davasın-

da onunla beraber yürüyenler, yürüme işlevini 

Rasûlsuz yapmayanlar, ancak Uhud’un ardında 

Cennet kokusu duyabilir.

Yusuf gibi, Hacer gibi yürüyen… Enes, yürü-

yüşünde hiçbir engel tanımayan Enes yürüyü-

şün meyvesini görmeyi hak etmişti. İşte o mey-

ve Cennet’ti. Enes Cennet’e koşmuştu.

Umeyr b. Haman el- Ensarî gibi Enes de Cen-

net’e koşmuştu.

Bedir’de Rasûlullah (s.a.v.) savaş meydanında 

ashabına şöyle sesleniyordu:

“Haydi, genişliği gökler ve yer kadar olan 

Cennet’e hazırlanıp kalkın.”

Bu sözü duyan Umeyr: “Ey Allah’ın Rasûlu! 

Gökler ve yer kadar geniş olan Cennet mi?” dedi. 

Elindeki hurmaları attı ve Cennet’e koştu.

“Rabbinizin bağışına, genişliği göklerle yer 

arası kadar olan ve Allah’a karşı gelmekten 

sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete 

koşun.”3 

Koşun... Hiç durmadan,

Koşun… Engel tanımada,

Koşun... Cennet için…

Gidilen yolda engeller bizi Rızâ-i Bâri’ye ulaş-

maktan alıkoyar. Maddî ve manevî tüm engeller... 

Engeller aşılmadan, bu yolda her şey feda edil-

meden yürüyüş nihayete ermez.

Suheyb-i Rumî (r.a.) hicret esnasında kendi-

sini bırakmayan Kureyş eşrafına tüm malını ver-

mişti ve yürüyüşünü malından feragat ederek 

tamamlamıştı. Abdullah b. Revâha (r.a.) yürü-

yüşünde feda ettiklerine bir bakın, nefsi, dünya 

metası, karısı, cariyeleri, oğulları, makamı ve şöh-

reti... İşte bunlar feda edilmeden Cennet’e koşul-

maz, yürüyüş tamamlanmaz.

Peygamber yürüdü, yılmadı. Sabırla, cehd ile 

yürüyüşünü tamamladı. Biz yürüyen peygam-

berin oturan ümmeti olmayalım. Oturanlar... 

Güvendiklerini oturmakta bulanlar... Ölüm hiç 

mi ulaşmayacak? Emniyeti evinde oturmakta 

arayanlar, sarp kulelerde olsalar da ölümün ken-

dilerine ulaşmayacağını mı sanırlar?

Ey akılları oturarak büyüyenler söyleyin; otu-

ranların kazanıp da yürüyenlerin mahrum kaldığı 

bir güzellik biliyor musunuz?

Tüm güzellikler yürüyenler için...

Erdem, onur ve izzet yürüyenlerin…

Nedamet ve zillet oturanlarındır…

Tebük’te evinde oturanlar: “Bu sıcakta sefere 

mi çıkılır?” dedi. İşte Allah’ın (c.c.) onlara cevabı: 

“Cehennem ateşi daha şiddetli sıcaktır.”4 Sı-

cakta yürüyemeyenler, evlerinde rahat arayanlar, 

yürüyüşün sıcağında pişip davayı taşıma olgun-

luğu gösteremeyenlere Allah’ın (c.c.) cevabı...

Dipnotlar
1. et-Tevbe, 9/46.

2. Buhârî; Müslîm.

3. Âl-î İmrân, 3/133.

4. et-Tevbe, 9/81.
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Dosya

Ahir zaman fitneleri Müslümanları kuşatmış 

ve Müslümanlar yavaş yavaş değerlerini kaybe-

diyor. Samimiyet ve ihlasımız en çok yara alan 

imtihanımız haline geldi. Bu yüzden halis dini-

miz İslam’ın gayelerini gerçekleştirme hususun-

da zaman kaybediyoruz. Birçok alanda da başa-

rısız olmak suretiyle güzel dinimizi temsiliyette 

sıkıntılar yaşıyoruz. Aile, ticaret, eğitim, sağlık, 

teknoloji, devlet, ibadet vs. alanlarda ruhsuz bir 

ceset gibiyiz. O ruh geri gelmedikçe de bize ait 

bu kurum ve alanlarda cahili düzenler ve sistem-

ler istedikleri gibi at koşturacaklar ve özümüze 

dönme hususunda da bizlere ayak bağı olacaktır.

Mehmed Âkif Ersoy’un tabiriyle “Hakiki Müs-

lümanlık En Büyük Kahramanlıktır.” Bu ümmetin 

kahramanları tarih boyunca ihlası kuşanarak zir-

velerde dolaştılar. Kıyamete kadar da önümüz-

de örnek ve övünç kaynağı olarak, yolumuzu 

aydınlatacak bir kandil misali duracaklar. Bu ko-

nuda en büyük örneklerimiz peygamberlerdir; 

özelde de Rasûlullah’tır (s.a.v.). Onlar için Allah 

(c.c.); “ihlaslı kullarımızdandırlar” diye ayet-i keri-

melerde yer yer zikreder. 

Nebilerden sonra da örneğimiz Seyyid Ku-

tub’un; “Eşsiz Kur’an Nesli” dediği sahabe-i kiram 

(r.anhum) gelir. Onları “Eşsiz Kur’an Nesli” yapan 

en önemli vasfın ihlas ve sadakat olduğunu gö-

rürüz. Bu vasıfları ile Allah (c.c.) onlara dünyanın 

kapılarını açtı ve onları zilletten kurtarıp izzete 

kavuşturdu. Dünya kendilerine verildiğinde Al-

lah’ı (c.c.) bırakıp dünyanın kulu ve kölesi olma-

dılar. Altın ve dinar onların kalbine değil cebine 

girdi. İhlaslarını korudukları müddetçe Allah (c.c.) 

onlara dünya ile birlikte ahireti de vaat etti. Al-

lah’ın (c.c.) muhlis kulları olduktan sonra da Allah 

(c.c.) onlardan razı oldu onlar da Allah’tan (c.c.) 

razı oldular. Cenâb-ı Hak onları sevdi, Rasûlullah 

(s.a.v.) onları sevdi, melekler onları sevdi ve bizler 

de onları sevmeyi imanın bize yüklediği bir gö-

rev bildik.     

Bu gün örnek nesil sahabe ile günümüz 

Müslümanlarını ayıran ve fersah fersah onlardan 

uzaklaşmaya sebep olan yegâne unsur ihlastır. 

Dünya ve nimetleri önümüze serildikçe ihlası-

mız erozyona uğradı, lekelendi. İnsanlar ihlas 

yetmezliğine maruz kaldılar. İzzeti dünya ve 

dünyalıkta gören günümüz Müslümanları bu ni-

metler karşısında “samimiyet sınavını” geçmede 

Halis Dinin
Muhlis Kulları

Serkan GÜMÜŞ
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sıkıntılar yaşadı ve hala da yaşıyorlar. İktidar araç 

iken amaç haline geldi. Zenginlik baş döndüren 

afete dönüştü. Mevkî ve makam tevazuuyu yok 

etti. Böyle olunca da muhlis dostların yerini dal-

kavuklar, menfaatçiler ve çıkarcılar aldı. Söz ve 

eylemdeki çelişki gözle görülür hale gelince de; 

ne kendilerini bu girdaptan kurtarabildiler ne de 

insanlığın kurtuluşu için umut ışığı olabildiler. 

Kur’an-ı Kerimde; samimiyetsizliğin, nankör-

lüğün en belirgin örneği olarak İsrailoğullarını 

görmekteyiz. Hz. Musa’nın (a.s.) kavmi ile im-

tihanı ders olarak Kur’an-ı Kerim’de bizlere an-

latılmaktadır. Peygamberlerini yolda bırakmış, 

nasihatten anlamaz, nimetler karşısında nankör, 

Allah’a (c.c.) karşı ciddiyetsiz ve samimiyetsiz 

mel’un bir kavimdir İsrailoğulları. Onların kıssa-

larını muhakkak ki Kur’an-ı Kerim sadece hikâye 

olsun diye anlatmıyor bizlere. Allah (c.c.); İsrai-

loğullarının neden lanetlendiğini görüp ve ibret 

almamız için çeşitli surelerde defalarca onları 

ve yaptıklarını anlatıyor. Nitekim ashab-ı kiram 

(r.anhum) bu kıssalardan hisselerini aldılar. Bedir 

Savaşı’nda samimiyet sınavından geçerken Ya-

hudilerin kulaklarını çınlattılar. Rasûlullah (s.a.v.), 

ashab-ı kiram (r.anhum) ile istişare ettiğinde; on-

lar, Efendimize (s.a.v.) şu tarihi cevabı verdiler: “… 

Yemin ederim ki, sen bize denizi gösterip yü-

rüsen biz de beraberinizde denize dalarız...”1 

diyerek ihlas ve sadakatin en büyük ve en an-

lamlı temsilcileri oldular. 

Riyakârlık, hilekârlık, samimiyetsizlik, güven-

sizlik, çıkarcılık, fırsatçılık toplumsal bir maraza 

dönüşmüşse; erdemi, onuru, ahlakı, ihlası koru-

ma ve ayağa kaldırmak zamanın Müslümanları-

Dosya
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nın, sadık ve salihlerinin sorumluluğu altındadır. 

Gaye kimseyi ihlas sorgusuna çekmek değildir. 

Derdimiz hesaba çekilmeden önce nefsimizi he-

saba çekmektir. Halis dinin muhlis kulları olabil-

mektir.    

İhlas; içtenlik, samimiyet, saflık, temizlik, du-

ruluk, sadakat, bir işi sırf Allah (c.c.) için yapmak 

manalarına gelir. İhlası kuşanmış kula da muh-

lis denir. Muhlis kişiler; Allah (c.c.) için gösteriş-

ten uzak kimsedir. Ramazan Kayan’ın ifadesiyle: 

“Muhlis; kesin ihlas sahibi… samimiyet ve ihla-

sında kendini kanıtlayan… sınavını verebilen… 

ihlas yolunda sebat eden… başkalaşmayan… son 

saate kadar kararlılığını sürdürebilen… samimiye-

ti dönemsel, sezonluk, konjönktürel olmayan… 

İhlasında kalıcı ve köklü bir duruş sergileyen…  

Şovmenlikten, rol yapmaktan uzak… gerçekçi bir 

duruşu olan… gösterişten berî, sade, amacı parsa 

toplama olmayan samimi kimsedir.”2

Muhlisler şeytana karşı dirençli bir yapıya sa-

hiptirler. Onlar yalnız başlarına dini Allah’a (c.c.) 

has kılıp onun rızası için çalışıyorlarsa, insanların 

içinde de aynı samimiyet ve sadakatle Allah’ın 

(c.c.) rızasını kazanmayı düşünürler. Nitekim Ku-

ran-ı Kerim’de şöyle buyurulur:

“İblis, ‘Rabbim! Beni azdırmana karşılık, an-
dolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel 
göstereceğim, içlerinde ihlâsa erdirilmiş kulla-

rın hariç, onların hepsini azdıracağım’ dedi.”3  

Çok amel mi? İhlâslı amel mi? 

Bizden istenen ihlaslı ameldir. Az ama ihlaslı 

ameli Allah (c.c.) kendi katında çoğaltır; çok ama 

içine riya bulaşan, ihlassız ameli de Allah (c.c.) 

kulunun yüzüne çarpar ve onu yüz üstü Cehen-

nem’e sürükler. 

Hadis-i şerifte Kıyamet günü hesabı ilk görü-

lecek ve Cehennem’e yüz üstü atılacak üç züm-

reden bahsedilir. Şehid!, Alim!, Cömert! Kimse-

lerdir bu zümreler. Zahiren bakıldığında Allah’ın 

(c.c.) razı olacağı sıfatlara sahip bu insanları Ce-

hennem’e sürükleyen şey ise ihlassız iş yapma-

ları, amellerine riya karıştırmaları ve Allah’ın (c.c.) 

rızasını bırakıp, insanlar “desinler” düşüncesine 

meyil etmeleridir.4

Riya hastalığından kurtulup muhlislerden ol-

manın reçetesi şöyle sıralanabilir: 

1. İhsan ve İhlas ile örülü bir kulluk.

2. Muhasebe ve kalp ayarına dikkat edilen bir 

bilinç.

3. Beklentisiz ve pazarlıksız bir hayat, 

4. Salih ve sadıklarla beraber olmak.

5. İltica ve dua ile süren bir yürüyüş… 

Dipnotlar
1. İbn-i Mâce, s. 187, Hadis No: 293.

2. Ramazan Kayan, İhlas Çağrısı, s. 19.

3. el-Hicr, 15/39-40.  

4. Müslîm, İmâre, 152.

Dosya
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Vavelif Dergisi: Srebrenitsa Katliamı nasıl 

gerçekleştirildi?

Zübeyr Avli: Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995’te 

Sırp birlikleri tarafından işgal edildi. Bunun üze-

rine buradaki Bosnalılar BM bünyesindeki Hol-

landalı askerlere sığındılar. BM bünyesindeki 

Hollandalı askerler, Boşnakları Sırplara teslim et-

tiler. Sırplar, kadın ve çocukların Boşnak askerle-

rin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin verdi 

ama sekiz binden fazla Boşnak erkeği ormanlık 

alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Kat-

ledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü. 

Vavelif Dergisi: Srebrenitsa Yürüyüşü’ne ne 

anlam yükleniyor ve bu yürüyüş ne zaman-

dan beri devam ediyor?

Zübeyr Avli: Srebrenitsa Yürüyüşü yirmi bir 

yıldır devam eden bir yürüyüştür. Srebrenitsa 

Bosna Savaşı’nda en büyük katliamın yapıldığı 

bölgedir. Aslında bu savaşta Bosna’nın birçok 

bölgesinde katliamlar yapıldı ancak Srebrenit-

sa’da yapılan katliam en büyüğü ve acımasızıydı. 

Srebrenista’da sekiz binden fazla kişi katledildi ve 

bu katliam Birleşmiş Milletler gözetiminde ya-

pıldı. Yıllardır bu katliam gündemimizde; çünkü 

yanı başımızda yapılmış olan bir katliamdır bu. 

Bu katliam Avrupa’da Müslümanlara karşı yapıl-

mış bir katliamdı ve bizler o tarihte tepki göster-

dik; ancak katliamı engelleyemedik. 

Günümüzde devam eden yürüyüşlerden 

maksadımız bu katliamı yaşamış bölgeleri ve ya-

şamış olan insanları tanımak ve onların derdine 

Srebrenitsa Ölüm 
Yürüyüşü Üzerine

Zübeyr Avli İle

Röportaj: Nurmehmet ÇARBOĞA

Röportaj
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ortak olmaktır. Ayrıca bu yürüyüşle yapılan kat-

liamı daha iyi anlayacaktık. Bu sebeplerden do-

layı yürüyüşe katılmaya karar verdim. Bu niyetle 

Bosna’ya geçtik, oradan da yürüyüşün başlaya-

cağı noktaya gittik.

Srebrenitsa Yürüyüşü’nün yapıldığı mesafe 

ortalama 110 kilometre, bunun %60-%70’i dağlık 

ve engebeli alanları oluşturuyor. Bundan dolayı 

oldukça zorlu bir yürüyüştü. Ancak bu yürüyüşte 

güzel anılarımız oldu. Yürüyüş esnasında Bosna 

Savaşı’na katılmış olan insanlarla tanışma imkâ-

nımız oldu. Onlara katliamın nasıl gerçekleştiril-

diğini sorma fırsatımız oldu. Bu yürüyüş esna-

sında Srebrenitsa Yürüyüşü’nü daha iyi anlamış 

olduk. 

Dikkatimi çeken noktalardan biri bu yürüyüşe 

katılan insanlar oldu. Bu yürüyüşe katılanlardan 

yaşlılar, sakatlar, kadınlar ve çocuklar da vardı; 

ancak hepsinin ortak noktası bu yürüyüşü ta-

mamlamaktı. Çünkü yürüyenler katliamı biliyor-

lardı ve dünyanın da bundan haberdar olmasını 

istiyorlardı. 

Vavelif Dergisi: Yürüyüşe katılım ne kadar-

dı. Bununla ilgili sayısal bir rakam zikredebilir 

miyiz?

Zübeyr Avli: Her sene yürüyüşe ortalama on 

bin insanın katıldığı söylendi. Bu sene de takri-

ben yedi-sekiz bin kişinin katıldığı söylendi gö-

revlilerce. Bunun beş bini tam parkur yürüdü. 

Diğerleri yürüyüşe sonradan dâhil oldular. 

Röportaj
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Bosna’daki kardeşlerimiz yürüyüş için bazı 

programlar yapmışlar. Yürüyüşün birinci parku-

ru kısa bir parkur olarak hazırlanmıştı. On beş 

kilometrelik bir parkurdu. Bu parkurun bitişine 

Cuma Namazı da eklenmişti. Cuma Namazı 

vakti, namaz kılınabilecek bir yer belirlenmiş-

ti. Tüm insanlar Cuma vaktinde o yere geldiler 

ve ezan okundu. Sonra Cuma Namazı kılındı ve 

namazdan sonra insanlar bir müddet dinlendiler. 

Bu parkurdan sonraki parkur kırk kilometre ola-

rak ayarlanmıştı ve Cuma Namazı’ndan sonra 

bu yürüyüş başladı. Bu parkurdaki yürüyüş, epey 

zorlu bir yürüyüş oldu. 

Vavelif Dergisi: Srebrenitsa Yürüyüşü’ne 

kimler katıldı. Sadece Müslümanlar mı vardı 

yoksa farklı inanç ve düşünceden insanlar da 

var mıydı?

Zübeyr Avli: Yürüyüşe farklı dinden ve inanç-

tan insanlar da katılmışlardı; ancak katılım göste-

renlerin büyük çoğunluğu Müslümanlardı. 

Bu yürüyüşü önemli kılan bir nokta da şudur; 

bu Bosna için bir milat olarak görülüyor. Bu milat 

Bosna halkı tarafından iyi anlaşılmış ve anlatıl-

mış durumdadır. Bosna’da yediden yetmişe tüm 

halk bu yürüyüşün önemini biliyor ve yürüyüşe 

katılmak için çaba gösteriyor. Yürüyüşe katılan 

insanlar birbirlerine çok sıcakkanlı davranıyorlar-

dı. Yürüyüş esnasında; bu yol güzergâhında zu-

lümden kaçarken şehid edilen insanların mezar-

larına denk geldik. Bu mezarların olduğu yerler 

işaretlerle gösterilmekteydi ve insanlar buraları 

ziyaret ederek Fatihalar okuyorlardı. 

Yürüyüşe katılanlara; yol boyunca köylüler 

tarafından çok fazla ilgi ve alaka gösteriliyordu. 

Yol boyunca yerleşmiş olan köylerdeki köylüler; 

yürüyüşe katılanlar için çaylar ve kahveler ha-

zırlamışlardı ve getirip ikram etmek istiyorlardı. 

Özellikle Türklere daha fazla ilgi ve alaka göste-

riyorlardı. Bu ilgi bizleri de ziyadesiyle memnun 

etti. 

Bizler yola çıkarken Srebrenitsa acısını ya-

şayanların dertlerini daha iyi anlayabilmek için 

yanımıza sırt çantalarımızı aldık; çünkü o gün 

katliamdan ve zulümden kaçanlar da yanlarına 

çanta ve eşyalarını almışlardı. Aslında bu yürü-

yüşe çanta ile devam etmek çok zordu ve birçok 

kişi yanına çanta almadan yola çıkmıştı; ancak 

biz çanta ile yola çıkmayı tercih ettik ve bundan 

dolayı da çok yorulduk. Aslında bu yorgunluk ve 

meşakkat bize, o gün Müslümanların yaşadıkla-

rını daha iyi hissettirdi. Ancak şunu da unutma-

mak lazım; bu yürüyüş o gün zulümden ve kat-

liamdan kaçanların yürüyüşü ile eş tutulamaz. 

Savaştan kaçan Müslümanlar; o gün bir yandan 

yürüyerek katliamdan kurtulmaya çalışıyorlardı 

ve bir yandan da düşman, hava şartları ve ben-

zeri olumsuz durumlarla mücadele ediyorlardı. 

Bununla beraber, o gün keskin nişancılar yol 

boyunca konuşlanmış ve Rabblerinin rızasını ka-

zanmak için hicret edenleri şehid etmeye çalışı-

yorlardı. 

Vavelif Dergisi: Hicretin de aslında başlı 

başına bir zorluk olduğunu görüyoruz bura-

da. Bugün hicret eden Müslümanları savaştan 

kaçmış kabul edip, bu Müslümanların hor gö-

rülmesi nasıl değerlendirilmelidir?

O gün keskin nişancılar yol 
boyunca konuşlanmış ve 
Rabblerinin rızasını kazan-
mak için hicret edenleri şe-
hid etmeye çalışıyorlardı. 

Röportaj
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Zübeyr Avli: Evet, aslında o gün zulüm ve 

katliamdan kaçan kardeşlerimizin yaptığı bir 

hicretti. Bu insanlar; kimliklerinde “Müslüman” 

ibaresinden dolayı zulüm ve katliamlara maruz 

kalıyorlardı. Yoksa buradaki Müslümanlar, ibadet 

geleneğini çok iyi yaşayan insanlarda değillerdi 

ve bugün de tam anlamıyla böyle bir anlayışa 

sahip değiller. Buna rağmen kimliklerinde “Müs-

lüman” ibaresi yazılı olduğu için onlara karşı kat-

liam yapıldı. 

Müslümanların üzerine düşen şeylerden biri 

de zulme uğrayan ve katliam yapılan coğrafya-

daki kardeşlerine yardım etmektir. Burada bunu 

da gördük. Birçok insan şehid oldu; ancak bu 

savaş oradaki Müslümanlara asıllarını hatırlattı. 

Savaşla beraber Bosnalılar Müslüman olduklarını 

daha fazla hissetmeye başladılar; çünkü onlara 

saldıran ve onları katledenler “Müslüman” ibare-

sini dikkate alarak bu katliamı yaptılar. 

Şahid olduğumuz noktalardan biri de; Bosna 

Savaşı’ndan sonra Boşnak Müslümanların daha 

fazla bilinçlenmiş olduklarıdır. Savaştan sonra 

Boşnaklar; Sırp ve Hırvatlara farklı bakmaya baş-

lamışlar. Artık bu insanlarla daha yüzeysel bir iliş-

ki geliştiriyorlar. Mesela; savaştan önce kız alıp 

verdikleri halde, savaştan sonra bu anlayış ner-

deyse yok olmuş durumda. Hatta savaştan son-

ra bir Müslüman’ın Sırp veya Hırvat biri ile ev-

lenmesi, ticaret yapması gibi durumlar toplum 

tarafından ciddi anlamda yadırganıyor. Bosnalı 

Müslümanlar arasında savaştan sonra ibadet ve 

inanç anlamında da İslam’a yakınlaşmalar artmış 

durumda.

Srebrenitsa Yürüyüşü boyunca selamlaşma-

lar ve insanların birbirlerine karşı samimi mu-

habbetleri oldukça önemli bir durumdu. Yürü-

yüşe katılanlar birbirlerine yardımcı olmak için 

ellerinden geleni yapmaya gayret gösteriyorlar-

dı. Bununla beraber dikkatimizi çeken bir nokta 

oldu. En zor parkurda, parkurun bitiş noktasın-

da Amerika Konsolosluğu’nun yardım kuruluşu 

vardı ve yorulan insanlara ikramlarda bulunmak 

istiyorlardı. En zor ve en sıkıntılı zamandan son-

ra insanların karşısına Amerikalıların yardım ku-

ruluşları çıkıyordu. Bundan dolayı yardımı geri 

çevirmek imkânsız gibi gözüküyordu. Ve birçok 

insan da geri çevirmedi. Biz ve bazı insanlar tüm 

bu zorluklara ve Amerikalıların ısrarlarına rağmen 
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yardımlarını kabul etmedik. Amerika’nın bu kur-

naz tavrı gerçekten hayret vericiydi; çünkü Bos-

na Savaşı’nda katliamlar yapılırken sessiz kalmıştı 

ve bugün de İslam Coğrafyası’ndaki katliamlara 

sessiz kalmakta veya bizzat bu katliamları kendisi 

yapmaktadır.  

Bizimle beraber yürüyenler arasında Srebre-

nitsa Katliamı’ndan kaçanlar da vardı ve onlar bu 

yollarda yakınlarını kaybetmişlerdi. Onlar tekrar 

bu acıyı yaşıyorlardı. 

Vavelif Dergisi: İslam Coğrafyası’nın farklı 

yerlerinden bu yürüyüşe katılanlar var mıydı?

Zübeyr Avli: Yürüyüşe özellikle Türkiye’den 

yoğun bir katılım vardı. Avrupalı Müslümanlar-

dan katılanlar vardı ancak sayıları çok fazla de-

ğildi. Arap ülkelerinden ve Balkan ülkelerinden 

katılanlar vardı. Yani farklı coğrafyalıdan katılan 

Müslümanlar vardı; ancak sayıları azdı. Ayrıca 

yürüyüş etkinliğine Bosna’nın farklı illerinden 

motorlu, bisikletli ve koşucu kalabalık gruplar da 

katıldılar. 

Bosna’da gördüğümüz başka bir şey; burada 

yabancılık çekmiyorsunuz. Türkiye’nin herhangi 

bir şehrindeymişsiniz gibi bir izlenimi var. Bos-

nalıların özellikle bize karşı bir teveccühleri var. 

Bunu rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. 

Vavelif Dergisi: Gördüğümüz kadarıyla her 

sene yeni cesetler ve kemikler çıkarılıyor ve 

bu yürüyüşten sonra cenaze töreni düzenle-

niyor. Bununla ilgili söylemek istediğiniz bir 

şey var mıdır?

Zübeyr Avli: Bu sene de 127 şehidin cesedi 

bulundu ve yürüyüşten sonra cenazeleri gömül-

dü. Bununla beraber toplu mezarlarda kemikler 

çıkmaya devam etmekte ve bu kemiklerin kime 

ait olduğu ile ilgili çalışmalar da devam etmekte-

dir. Bunlardan cesedi belli olan kişiler, Srebrenitsa 

Yürüyüşü’nden sonra cenaze töreni ile gömülü-

yorlar. Bu cenaze törenine bu sene takriben elli 

bin kişi katıldı. 

Bu yürüyüş esnasında Sırp ve Hırvat köyleri-

ne de rastladık. Buralarda Sırp ve Hırvat polisler 

görevdeydiler. Bu köyler Boşnak köylere olduk-

ça yakındılar ve birçoğunun arasında sadece bir 

yol vardı. Yani aslında buralar patlamaya hazır bir 

bomba gibi halen. 

Röportaj
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Vavelif Dergisi: Bu katliamdan ve Bosna 

Savaşı’ndan sonra Boşnaklar İslam Coğrafya-

sı’na daha fazla mı yakınlaştılar? Yani katliam-

dan önce ve sonra diye değerlendirirsek; ne 

diyebiliriz?

Zübeyr Avli: Bu katliamdan sonra Bosnalı 

Müslümanlarda iki şey oluştu. Birincisi Bosna-

lı Müslümanlarda ümmet olma bilinci gelişti. 

İkincisi de İslamî eğitim almak ve Müslümanla-

ra daha fazla yakınlaşmak gibi eğilimler arttı. Bu 

bağlamda Osmanlı sevgisi ve İslam kardeşliği 

şuuru Bosnalı Müslümanların gündemine daha 

çok gelmeye başladı. İslam’ı yaşamayanlar bile 

İslam’ı yaşayanlara karşı saygılı olmaya ve sevgi 

göstermeye başladılar bu savaş ve katliamdan 

sonra. Yani İslam’a ve Müslümanlara gıpta ile ba-

kılmaya başlandı. 

Bu savaş ve katliamlar Bosnalı Müslümanları 

bilinçlendirdi. Onların kâfirlere ve Müslümanlara 

bakışları değişti. Bosnalı Müslümanlarla beraber 

Balkanlardaki tüm Müslümanların İslam’a ve 

Müslümanlara bakışları değişti ve Balkanlı Müs-

lümanlar, kâfirlerle dost olunmayacağını da an-

ladılar. 

Biz bu etkinliğin neticesinde; Müslüman-

ların, bu coğrafyayı ziyaret etmeleri gerektiği 

kanaatine ulaştık. Aslında sadece Bosna değil; 

Kosova, Selanik, Karadağ, Makedonya, Kırım ve 

benzeri birçok yerdeki Müslümanlara sahip çı-

kılması gerektiğini düşünmeye başladık. Çünkü 

bu bölgelerdeki Müslümanlar kâfirlerin arasında 

kalmış durumdalar ve oldukça zor bir sınav ver-

mektedirler. Bu sınav konusunda Müslüman kar-

deşlerimize destek olmalıyız. Ayrıca imkânı olan 

arkadaşların bu yürüyüşe katılmaları ve burada 

gördüklerini insanlarla paylaşmaları gerekir. Bu 

kardeşliğimizin gereğidir. 

Vavelif Dergisi: Son olarak söylemek istedi-

ğiniz bir şey var mıdır?

Zübeyr Avli: Son olarak şunları eklemek is-

terim: Bu yürüyüşe katılırken hangi reflekslerle 

yürüdüğümüz önemlidir. Biz kardeşlik bilinci ile 

yürüdük. Kardeşlerimizin yaşadığı acıları anla-

yabilmek için yürüdük. Bence bu yürüyüş Mavi 

Marmara yolculuğuna benziyordu; çünkü her iki 

etkinliğe de farklı yaşlardan, farklı dinlerden, farklı 

ırklardan, farklı renklerden ve farklı düşünceler-

den insanlar katıldılar. Yani iki etkinliğe de; kimi 

insanlık adına, kimi vicdanı adına ve kimi de üm-

met adına katılmıştı. Etkinliğe katılan Müslüman-

ların gayesi ise Balkanları gezmek değil; Allah’ın 

(c.c.) rızasını kazanmak ve kardeşlerinin derdiyle 

dertlenmekti. 
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Hz. Temim’ud Dari (r.a.) anlatıyor: Peygamber 

(s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Din nasihattir. Biz kendisine: ‘Kimin için 

nasihattir?’ dedik. Peygamber Efendimiz: ‘Al-

lah, Kitabı, Rasûlu, müminlerin yöneticileri ve 

tüm Müslümanlar için nasihattir.’ buyurdu.”1

Hadis-i şerifin şanı pek büyüktür. Âlimlerimiz, 

bu hadis-i şerifi İslam’ın temel esaslarından bah-

seden bir hadis olarak kabul ederler. İmam Ne-

vevî ise; İslam’ın mihverinin bu hadis üzerinde 

bulunduğunu söyler.

Nasihat; bir şeyi yabancı maddelerden ayır-

ma, dikiş dikme, samimi olma, samimi olan ve 

içinde kötülük bulunmayan bütün iyi söz ve iş-

ler. Öğüt verme, akıl ve yol gösterme. Nasihat, 

İslam’ın pratik hayata aktarılması, ahlakı prensip-

lerin yaşanması, insanı erdemliliklerin, görgü ku-

rallarının öğretilmesi amacıyla bilenlerin bilme-

yenlere öğretmesi ve hatırlatmada bulunması 

amacıyla yapılan öğütlerdir. Bu öğütler yapılırken 

asla bir art niyet güdülmez, dünyevî çıkarlar dü-

şünülmez. Nasihat eden kişi samimiyetle nasihat 

ettiği takdirde güvenilir olur. Samimiyetle yapıl-

dığı takdirde müddetçe yapılan nasihatler etkisi-

ni gösterir. Müminler sürekli olarak birbirine öğüt 

vermek suretiyle birbirlerine yardımcı olurlar.

Cenâb-ı Allah: “Sen yine de öğüt ver. Çünkü 

öğüt müminlere fayda verir.”2 buyurmuştur.

Âlimler bu hadis-i şerifi yorumlarken; nasiha-

tin şu anlamlara geldiğini söylemişlerdir:

1. Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliğine samimi ola-

rak inanıp, O’nu noksan sıfatlardan tenzih etmek, 

O’na en üstün nitelikleri layık görmek, sevdiği 

şeyleri yapıp, sevmediği şeyleri yapmamak ve 

O’na karşı gelenlere düşman olmak.

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.), peygamber ol-

duğuna inanmak, emir ve yasaklarına uymak, 

O’nu ve Ehl-i Beyti’ni sevmek, Sünnet-i Seniy-

ye’sine sarılmak ve O’nun ahlakı ile ahlaklanmak.

3. Kur’an-ı Kerim’i layık olduğu şekilde oku-

mak, ihtiva ettiği hükümleri öğrenmek ve baş-

kalarına öğretmek, O’na hürmette kusur etme-

mek, tavsiye ettiği şekilde bir Müslüman olmak 

ve O’nun ahlakını yaşamak.

4. Allah’ın (c.c.) hükümlerini uygulayan ve İs-

lam’ı hâkim kılan idarecilere itaat etmek, onlara 

karşı gelmemek ve onlara doğruyu göstermek, 

bilmedikleri konularda onları uyarmak, onlara 

karşı görev ve yükümlülüklerini samimiyetle ye-

rine getirmek.

5. Müslümanlara düşman olanlarla mücadele 

etmek, onlara iyi ve doğruyu göstermek, bütün 

Din Nasihattir
Hazırlayan: Vavelif Dergisi
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Müslümanlara dua etmek, hepsi hakkında iyilik 

düşünmek, salih kişileri sevmek.

Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde: 

“Müslümanlar bir vücudun azaları gibidirler. Vü-

cutta bir organ hasta olunca bütün vücut rahat-

sız ve hasta olur. Müslümanlar da tıpkı bir vücut 

gibi birbirlerini sever, birbirlerine acır ve şefkat 

ederler.”  buyurmuştur.

Bütün açıklamalardan Müslüman’ın dinî ve 

insanî görev ve yükümlülüklerini samimi olarak 

yerine getirmeleri, en iyi ve en güzel sözü söy-

lemeleri, nasihat olarak belirtilmektedir. Bununla 

birlikte Türkçede nasihat, öğüt ve irşad anlamla-

rında da kullanılmaktadır. Bu daha ziyade samimi 

olarak görüşlerini söylemek demek olduğu için 

nasihatin sözlü kısmı ile de ilgilidir.

Görülüyor ki nasihat, hakikaten pek çok ma-

naları kendinde toplayan bir kelimedir. Lisanı-

mızda daha ziyade öğüt vermek manasında 

kullanılan bu kelime burada yalnız o mana ile 

kalmıyor. Bilhassa bu hadis-i şerifte bütün ma-

naları umumî ve şamil olarak kullanılmıştır.

Hadis-i şerif İslam’ın esasını teşkil etmekte-

dir. “Din nasihattir” demek; dinin direği ve kıvamı 

nasihattir anlamına gelir. Hadis-i şerifte nasihatin 

dindeki yerinin büyüklüğüne dikkat çekilmek is-

tenerek; sanki din sadece nasihatten ibaretmiş 

gibi buyurulmuştur. Hâlbuki din, nasihat ve daha 

nice güzel hasletleri içermektedir.

Nasihate, din veya İslam da denilebileceği 

mezkûr hadis-i şeriften anlaşılmaktadır. Nasihat 

farz-ı kifayedir. Nasihat edenin sözü dinlenir, 

Hadis Köşesi
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emrine itaat edilir kimselerden olması ve kendi-

sine zarar verilmemesi gerekir. Nasihatin ihtiyaca 

göre olması da önemlidir.

Müslümanlara nasihat etmek farzdır. Zira na-

sihat dinin direği ve esasıdır. Allah (c.c.) için na-

sihat; O’na karşı samimi bir iman ve ihlaslı bir 

ibadet ile, Allah’ın Kitabına nasihat; Kitabına iman 

ve O’nu okuyup ahkamıyla amel etmek ve de-

ğiştirmemek ile, Rasûl’une nasihat; peygamber-

liğini tasdik, emrine itaat, Sünnet-i Seniyyesi’ne 

ve şeriatına sarılmakla, Müslümanların yönetici-

lerine nasihat ise; Hak üzere olmaları durumun-

da onlara yardımcı olmaya, günah olmayan ko-

nularda onlara itaat, iyilikle onların eğriliklerinin 

düzeltilmesi, küfürlerini izhar etmedikleri müd-

detçe onlara isyan etmemekle, Müslümanlara 

ve cemaatine nasihat ise; dünya ve ahiretlerine 

faydalı şeylere teşvik, iyiliği emir ve kötülükten 

nehiy ile olur.

Allah İçin Nasihat

Bir mümin için öncelikler vardır. Bunların ba-

şında Allah’a (c.c.) iman, ilk sırada yer alır. Tabii 

ki Allah’a (c.c.) iman, sadece “inandım” demekle 

yerine gelmiş olmaz. Nitekim ayet-i kerimede: 

“İnsanlar, ‘inandık’ demekle imtihan edilme-

den bırakılacaklarını mı zannederler.”3 buyu-

rulur. İşte dinin Allah (c.c.) için nasihat oluşu-

nun ilk basamağı Allah’a (c.c.) imandır. O’na şirk 

koşmamak, O’na kulluk ve ibadette ihlaslı dav-

ranmak, daima Allah’a (c.c.) itaat üzere olmak, 

O’na isyandan şiddetle kaçınmaktır. Allah (c.c.) 

için sevmek, Allah (c.c.) için buğzetmek, Allah’a 

(c.c.) itaat edene dost, isyan edene düşman ol-

maktır. Allah’ı (c.c.) inkâr edenlerle cihad etmek, 

Allah’ın (c.c.) bağışladığı nimetlere şükretmektir. 

İşte bunlar Allah’a (c.c.) imanın gereği ve dinin 

Allah (c.c.) için nasihat oluşunun icabıdır.  Müs-

lüman’ın bütün söz ve davranışlarında bunların 

gereğini yerine getirmesi, hem dünyada hem de 

ahirette kendisine fayda verir.

Allah’ın Kitabı İçin Nasihat

Allah’ın (c.c.) Kitabı’ndan maksat Kur’an-ı Ke-

rim’dir. Bir Müslüman bütün semavî kitapların Al-

lah (c.c.) katından indirildiğine, Kur’an-ı Kerim’in 

o kitapların sonuncusu ve onlara şahit olduğuna 

inanır. Bu konudaki inanç temelleri şunları da 

içine alır; Kur’an-ı Kerim’in Allah (c.c.) kelamı ol-

duğu, Allah (c.c.) tarafından gönderildiği ve yine 

O’nun tarafından korunacağı, kulların sözlerin-

den hiçbirinin O’na benzemediği, kullardan hiç-

birinin O’nun bir benzerini getiremeyeceği ger-

çeklerini kabul edip inanmak. İşte bütün bunlar, 

Kur’an-ı Kerim’e yönelik inanç esaslarıdır.

Dinin Kur’an-ı Kerim için nasihat oluşuna şu 

prensipleri de ilave etmemiz gerekir; Kur’an-ı 

Kerim’i okumak ve hıfzetmek. Çünkü O’nu oku-

makla ilim ve irfan kazanılır; nefis temizliği ve 

gönül saflığı elde edilir; insanın takvası artar. O 

halde Kur’an-ı Kerim’i okumak, sadece lafzını 

okuyup sevap kazanmak değil; Kur’an bilgisine 

sahip olmaya gayret etmek anlamındadır. Şunu 

da hemen ifade edelim ki; Kur’an-ı Kerim’i oku-

makla insan büyük sevap kazanır ve O, kendisini 

okuyana şefaatçi olur. Ancak bunların tahakkuk 

etmesi için bir takım şartların yerine getirilmesi 

gerekir.

Kur’an-ı Kerim’i okurken, O’na saygı ve tazim 

göstermek, tecvidine ve adabına riayet ederek 

okumak, harflerinin hakkını vermek, huşu içinde 

okumak gerekir. Bu konu, Kur’an-ı Kerim’in kıraa-

ti ile ilgili kitaplarda genişçe ele alınır.

Kur’an-ı Kerim’i okurken manalarını düşün-

mek, ayet-i kerimelerin mahiyetini anlamaya 

çalışmak icap eder.  Nitekim Allah (c.c.): “Onlar 

Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üze-

rinde kilitleri mi var?”4 buyurarak bizi uyarır.

Kur’an-ı Kerim’i Müslüman nesillere öğret-

mek, Kur’an-ı Kerim’in korunması konusunda, 

Hadis Köşesi
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onlara mesuliyetlerini hissettirmek ve O’na dil 

uzatanlara karşı müdafaa görevini yerine getir-

mek, her Müslüman’ın vazifesidir. Kur’an-ı Ke-

rim’i öğrenmek ve öğretmek bizler için izzetin, 

şerefin ve saadetin önemli bir vesilesidir. Pey-

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

Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.”5 buyur-

muşlardır. Bütün Müslümanların Kur’an-ı Kerim’i 

okumayı öğrenmeleri ve ayrıca O’nu anlamaya 

çalışmaları üzerlerine düşen önemli görevlerden 

biridir. Bütün yeryüzü Müslümanları, buna özel 

bir ilgi ve ihtimam göstermelidirler. Çünkü bu 

konu, Müslümanların temel görevlerin başında 

gelir.

Kur’an-ı Kerim’i anlamak ve O’nunla amel 

etmek esastır. Anlama azmi olmadan ve sevap 

kazanma duygusundan mahrum olarak sadece 

okumak ve amel etmeksizin sadece anlamak 

bir hayır ve fazilet olarak kabul edilemez. Amel 

edilmeyen bilgi fayda vermediği gibi hoş da kar-

şılanmaz. Allah (c.c.): “Ey iman edenler! Yapma-

yacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yap-

mayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında 

büyük gazap gerektiren bir iştir.”6 buyurur.

Kur’an ilimlerinin her birini öğrenmek, neşret-

mek, muhkemini, müteşabihini, nasih ve men-

suhunu, umum ve hususunu bilmek de ümmet 

üzerine farz olan hususlardandır. Bu konularda 

âlim yetiştirilmezse topyekûn ümmet sorumlu 

olur.

Allah’ın Rasûlu İçin Nasihat

İslam, Allah (c.c.) katından insanlığa gönde-

rilen son din, Kur’an-ı Kerim’in son Kitap olduğu 

gibi Hz. Muhammed (s.a.v.) de en son peygam-

berdir. Bir müminin Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 

ile ilgili inancı şu esasları da ihtiva etmelidir; Hz. 

Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın (c.c.) elçisi olduğu-

nu kalp ile tasdik, dil ile ikrar etmek. Rasûlullah’ın 

(s.a.v.), Kur’an-ı Kerim ve sahih sünnetle getirip 

bildirdiklerine iman etmek. Onu sevip itaat et-

meyi, Allah’ı (c.c.) sevip itaat etmek gibi kabul 

etmek.

De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun 

ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağış-

lasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok mer-

hamet edendir.”7 

“Kim peygambere itaat ederse, Allah’a ita-

at etmiş olur. Kim yüz çevirirse, (bilsin ki) biz 

seni onlara bekçi göndermedik.”8 gibi ayet-i 

kerimeler de bunun delilidir. Rasûlullah’ı (s.a.v.) 

dost edinenleri dost, düşmanlarını düşman bil-

mek. Ehl-i Beyti’ni ve ashabını sevmek, O’na 

inanmanın gerekleridir.

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Sünnet-i Seniyyesini 

ihya edip hayata geçirmek, bidatten ve bidat-

çılardan kaçınmak, İslam’ın davetini yeryüzüne 

yaymak, sünnet ilimlerini öğrenmek, bunları 

başkalarına da öğretmek, ilmi öğrenir ve öğretir-

ken edeplerine riayet etmek, âlimlere saygı gös-

termek, terbiye ve nezaket kaidelerine uymak, 

Peygamber’in (s.a.v.) ahlakıyla ahlaklanıp ede-

biyle edeplenmek gibi görev ve sorumluluklar 

her Müslüman’ın hassasiyetle uyması gereken 

esaslardır.

Hadis Köşesi

Kur’an ilimlerinin her biri-
ni öğrenmek, neşretmek, 
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Müminlerin Yöneticileri İçin Nasihat

Hadis-i şerifte geçen “eimme” tabirini, yö-

neticiler diye tercüme ettik. Esasen bu kelime 

“imam” kelimesinin çoğuludur. İmam ise, toplu-

mun önünde bulunan ve onlara önderlik yapan, 

toplumun da kendisine uyduğu kişidir. Daha özel 

anlamıyla imam, İslam ümmetinin başında bu-

lunan liderdir. Ümmet denilmesinin sebebi de 

bir imama tabi olduklarındandır. Bu lidere imam, 

halife, emir, sultan ve bunlara benzer isimler ve-

rilmiştir. Hangi adla anılırsa anılsın, imam; üm-

metin önünde, onlardan sorumlu olan ve onları 

yöneten kişidir. Toplum içinde devletin yöneti-

cisi adına hüküm verme yetkisine sahip kılınan 

herkes, her seviyedeki yönetici bu tabirin kapsa-

mına girer. Ayrıca toplumda doğruyu ve yanlışı 

bildirme vazifesiyle mükellef olan âlimler, insan-

lara örnek olması gereken mürşidler ve davetçi-

ler de bu tabirin muhtevasına dâhildirler.

Muhteva tespitini yaptıktan sonra, konunun 

esasına yönelik açıklamalara geçebiliriz. Müslü-

manları yönetenler, onların işlerinin başına ge-

çenler, Müslümanlardan olmalıdır. Çünkü Müs-

lümanların kendilerini yönetenlere itaat etmeleri 

bir fariza, bir vecibe ve bir zorunluluktur. Müslü-

man olmayanlara nasıl itaat edilebilir? Allah (c.c.) 

şöyle emreder: “Ey iman edenler! Allah’a itaat 

edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan 

ulu’l-emre (idarecilere) de...”9 Bizlerin yönetici-

lere nasihatimiz, onlara karşı vazifemiz, kendile-

rinin iyi ve dürüst olmalarını, doğru yolu bulma-

larını, adaletli davranmalarını istemektir. Onlara 

karşı saygımız ve sevgimiz, şahıslarını tanımamı-

za veya birtakım özel işlerimizi onlar vasıtasıyla 

gerçekleştirmemize bağlı olamaz. Böyle bir saygı 

ve sevgi dinimiz nazarında makbul de sayılmaz. 

Yöneticilerin adil idareleri altında bütün İslam 

ümmetinin birliğini ister, bunun için gayret ede-

riz. İslam ümmetinin parçalanmışlığı yüreğimizi 

yaralar; insanların zalim yöneticilerin zulmü al-

tında inlemesi, içimizi parçalar. Bu sebeple: “Yer-

yüzünü, Allah’ın halis kulları, gerçek müminler 

idare etmelidir” deriz ve bunun tahakkuku için 

var gücümüzle çalışmamız gerektiğine inanırız.

Dinin idareciler için nasihat oluşu şu pren-

sipleri de içine alır; hak üzere oldukları sürece 

onlara yardımcı olmak, haktan ayrılmamala-

rı yönünde onları uyarmak, yaptıkları yanlışları 

hatırlatmak, bunları yaparken kendilerine karşı 

yumuşak ve nezaket kaideleri içinde davran-

mak, yöneticilerine nasihatkâr olmayan, zalime 

‘sen zalimsin’ demeyen, hak söze karşı da kulak-

ları tıkanmış olan bir ümmette hayır olmayaca-

ğını bilmek. Emir olan kişinin arkasında namaz 

kılmak, ona toplamakla yükümlü olduğu zekâtı 

vermek, onunla birlikte cihada gitmek, kendisine 

hayır dua etmek, yalancı övgülerle onu aldatma-

mak gibi hususlardır.

İşaret ettiğimiz bu noktalar, dinin imamlar 

yani yöneticiler için nasihat oluşunun neler ih-

tiva ettiğini ortaya koyar. Bunların izahı ve uy-

gulama safhası ile ilgili açıklamaların yeri burası 

değildir. İslamî ilimlerin her birinde, ilgili oldukları 

bölümlerde konuya gereken önem ve hassasi-

yet gösterilir.

Âlimlerin Görevleri

Allah’ın (c.c.) Kitabı ve Rasûlullah’ın (s.a.v.) 

Sünnet-i Seniyyesinin anlaşılması ve hayata ge-

çirilmesinde âlimlerin sorumlulukları çok büyük-

tür. Onlar Kitap ve Sünnet’in emir ve yasaklarını, 

kendi heva ve hevesleri, sapık düşünce ve an-

layışları doğrultusunda çarpıtmaya çalışanlara 

karşı koyma ve onların yanlışlarını, hatalarını ilmî 

bir tarzda reddetme mesuliyeti taşımaktadırlar. O 

halde öncelikle âlimler, dini çok iyi bilip, kendileri 

salah bulmuş olmalıdırlar. Kendileri salah bulma-

yanların başkalarını ıslah etmeleri mümkün ola-

maz.

Hadis Köşesi
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Âlimler toplumu yöneten idarecilere, Allah’ın 

(c.c.) Kitabı ve Rasûlullah’ın (s.a.v.) Sünnet’i yö-

nünde nasihat etmeyi ve kendilerini hakka davet 

etmeyi büyük ve şerefli bir görev saymalıdırlar. 

Bu hususta görevlerini yerine getirmezlerse, Al-

lah (c.c.) katında sorumluluktan kaçmış olmanın 

cezasını çekeceklerini bilmelidirler. Çünkü Rasû-

lullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “En büyük 

cihad, zalim idareciye karşı hakkı haykırmak-

tır.”10 Bunu yerine getirmediği gibi, zalimlerin zu-

lümlerine ortak olan, azgınlıklarına göz yuman, 

zalimlere övgüler dizinler Allah (c.c. ) katında na-

sıl makbul olabilir ve Cenâb-ı Hakk’ın huzurun-

da nasıl hesap verebilirler? Gerçek âlimler, her 

asırda ümmete yol ve yön göstermiş, toplumu 

sapmaktan korumuş, yöneticileri de gerektiği 

şekilde ikaz etme görevini yerine getirmişlerdir. 

Bunu yapmayanların bulunuşu, bütün ulemayı, 

muslihleri ve mürşidleri suçlamayı gerektirmez, 

gerektirmemelidir. Çünkü âlimlere her asırda 

şiddetle ihtiyaç duyulmuştur. Ümmete düşen 

görev, gerçek âlimlere tabi olmaktır.

Bütün Müslümanlar İçin Nasihat

Bütün Müslümanların âlim olması, âlim olan-

larının da her şeyi bilmesi mümkün değildir. Her 

yaştan, her renkten, her ırktan, her cinsten ve her 

seviyede insanıyla ümmet bir bütündür. Burada 

herkesin birbirine karşı vazife ve mesuliyetle-

ri vardır. İşte bunları öğrenmek, öğretmek, din 

ve dünyalarına ait faydalı olan şeyleri insanlara 

göstermek, onlara yardımcı olmak, kusurlarını 

örtmek, onlara eziyet etmemek, iyilikleri emir, 

kötülükleri nehyetmek, başkalarını aldatmamak, 

haset etmemek, hürmet, şefkat ve merhameti 

aralarında yaymak, kendisi için arzu ettiklerini 

onlar için de istemek, kendi nefsi için arzu et-

mediklerini onlar için de istememek, canlarını, 

mallarını, ırz ve namuslarını korumak ve müda-

faa etmek dinin bütün Müslümanlar için nasihat 

oluşunun gereğidir.

Bu açıklamalardan sonra, nasihatin din ve 

İslam anlamında da kullanıldığını söyleyebiliriz. 

Başlangıçta ifade ettiğimiz ve bu açıklamalarda 

da görüldüğü üzere nasihat, yaygın olarak anla-

şıldığı gibi sadece öğüt vermek anlamında kulla-

nılmış değildir.
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31.

2. ez-Zâriyât, 51/55.  

3. el-Ankebut, 29/2.

4. Muhammed, 47/24.

5. Buhârî.

6. es-Saff, 61/2-3.

7. Âl-î İmrân, 3/31.
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Medine-i Münevvere’de Bedir Gazvesi için 

hazırlıklar var. 

Sayısı küçük, değeri büyük Bedir Ordusu son 

şeklini alıyor, yeniden teftişten geçiriliyor. 

Saflar arasında küçük bir çocuk göze çarpı-

yor. Henüz 13 yaşlarında. Elindeki kılıç boyunu 

aşıyor. Gelip saflara yerleşmiş, gözleri pırıl pırıl, 

zekâ ve güven fışkırıyor. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisine yakla-

şınca, saftan çıkarılacağını anlıyor ve:

“Canım yoluna feda olsun Ya Rasûlallah! Bana 

izin ver. Cihadda yanında olayım. Allah düşman-

larıyla bayrağın altında savaşayım,” diyordu.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onu cihada ka-

bul edemiyordu. Ama bu küçük delikanlının tav-

rı, duruşu, azmi, cümleleri çok hoşuna gitmiş; 

gönlüne sevinç ve sürur vermişti. Omuzuna şef-

kat ve sevgiyle dokunmuş, gönlünü hoş ederek 

saflardan ayırmıştı. 

Çocuk üzülmüştü; kocaman kılıcını sürükle-

yerek geri döndü... 

Bu çocuk Sâbit’in oğlu Zeyd’di. Annesi, Mâlik 

İbn Muâviye’nin kızı Nevvâr (r.anhâ). Zeyd (r.a.), 

yetimdi. Babası, o henüz 6 yaşında iken “Buâs 

Günü”1 diye anılan günde öldürülmüştü. 

Rasûlullah’ın (s.a.v.) yanında cihada katıla-

mayışı bu yetimi bakan ve büyüten annesini 

de üzmüştü. Kocasının bu günleri görmesini ve 

Rasûlullah’ın (s.a.v.) yanında yer almasını ne ka-

dar isterdi. Şimdi, yavrusunun inandığı yolda bir 

yiğit olmasını, hak davayı omuzlamada payının 

bulunmasını istiyordu. 

Zeyd (r.a.), Rasûlullah’ın (sa.v.) yanında, yakı-

nında yer almak için ısrarlıydı. Yaşı küçük olduğu 

için onunla birlikte cihadda yer alamamıştı. An-

cak keskin zekâsı, kısa zamanda emeline ulaşa-

cak başka bir yol bulmuştu. Düşüncesini annesi-

ne açtı. Bulduğu yolun yaşla ilgisi de yoktu.       

Annesi Nevvâr (r.anhâ), kendi sülalesinden 

ileri gelen birisine bu düşünceyi söyledi. O da 

Zeyd İbn Sâbit
Dr. Şerafeddin KALAY

Örnek Şahsiyetler



Ağustos 201642

Zeyd’i (r.a.) alarak Rasûlullah’ın (s.a.v.) huzuruna 

vardı. 

“Ey Allah Rasûlu! Oğlumuz Zeyd İbn Sâbit 

Kur’ân-ı Kerim’den 17 sûre bilen ve kalbinize nasıl 

indirildi ise öylece tilâvet edebilen biri... Ayrıca, o 

çok zekidir. Hem yazısı, hem okuyuşu çok gü-

zeldir. Sizin yanında durmak, yakınınızda olmak 

istiyor. Onu dinlemek ister misiniz?” 

Rasûlullah (s.a.v.) dinliyor. Tahminlerin ötesin-

de bir okuyuş. Her harf, her kelime yerini buluyor, 

hakkını alıyor. Anlayan, mana derinliklerine inen 

pırıl pırıl bir zekâ ve kabiliyetin okuyuşu. Okur-

ken hislenişi, yaptığı duruşlar, vurgular... hepsi bir 

başka güzellikte. 

Okuyuşu bitiyor ve Zeyd (r.a.), Rasûlullah’ın 

(s.a.v.) yanında kalıyordu...

Allah Rasûlu (s.a.v.) bir gün kendisine:

“Zeyd, benim için Yahudî dilini öğren. Söyle-

diğim sözlerin tam aktarılması konusunda onlara 

güvenemiyorum.” 

Zeyd’in (r.a.) cevabı, kesin ve güven vericiydi: 

“Hemen ya Rasûlullah!” 

15 gün gibi akla durgunluk verecek çok kısa 

bir sürede bu dili, okuyup yazmasını öğreniyor-

du. Onun bu müthiş zekâsını gören Efendimiz 

(s.a.v.), İbraniceyi öğrendiği gibi ondan Süryani-

ceyi de öğrenmesini istiyor; Zeyd (r.a.), 17 günde 

de Süryaniceyi öğreniyordu. 

Böylece Rasûlullah’a (s.a.v.) hem tercüman 

oluyor, hem de kazandığı derin güven duygu-

suyla vahiy kâtibi olma şerefine eriyordu. Böy-

lece, inen ayet-i kerimelerle filizlenip büyüme, 

ayet-i kerimeleri, Rasûl’e (s.a.v.) tebliğ tazeliğinde 

iken öğrenme ve yazıya geçirme imkânını elde 

ediyordu. 

Gelişip büyüyünce de ilimle cihadı birleştiren, 

zorluklara katlanmasını bilen, daima hayra talip 

olan bir dava eri oluyor. Onu, inen vahyi kale-

me alırken gördüğümüz gibi, Hendek’te toprak 

taşırken, cihad meydanında at koşturup kılıç sal-

larken, mümin kardeşinin yardımına koşarken, 

başkalarını ilmiyle beslerken görüyoruz. 

Rasûlullah (s.a.v.) onun için: “Ona gelince; o 

ne güzel bir delikanlıdır,” buyuruyordu. 

Bir başka hadis-i şerifte de: 

“Ümmetimin en iyi ferâiz bileni Zeyd İbn 

Sâbit’tir,” buyurarak miras hukukundaki derin bil-

gisine ve hesap kabiliyetine işaret ediyordu. 

Rasûlullah’ın (s.a.v.) ahirete intikalinden sonra, 

halifenin kim olacağı, Ensar’dan mı, yoksa hicret 

edenlerden mi seçilmesi gerektiği konusunda 

ihtilaf çıkmış, Zeyd’in (r.a.) Sakîf Günü şu sözle-

riyle durum yatışmış ve netleşmişti:

“Ey Ensâr topluluğu! Allah Rasûlu, hicret 

edenlerdendi. Yerine geçecek halife de onun 

gibi, hicret edenlerden olmalı. Biz Rasûlullah’ın 

(s.a.v.) yardımcısı, destekçisiydik. Ondan sonraki 

halifesinin de hak yolda yardımcısı ve destekçisi 

olacağız.” 

Bu cümlelerden sonra ellerini uzatarak Hz. 

Ebu Bekir’e (r.a.) biat etmiş ve: “İşte halifeniz!” di-

yerek sözlerini noktalamıştı. 

Örnek Şahsiyetler

“Zeyd, benim için Yahu-
dî dilini öğren. Söylediğim 
sözlerin tam aktarılması 
konusunda onlara güvene-
miyorum.” 
Zeyd’in (r.a.) cevabı, kesin 
ve güven vericiydi: “Hemen 
ya Rasûlullah!” 



Ağustos 2016 43

Her geçen gün, ilmi ve keskin zekâsıyla her-

kes tarafından tanınmaya, birçok ilmi konuda 

kaynak olmaya başlamıştı. Özellikle miras ilmin-

de ve Kur’an-ı Kerim’in zaptında tartışılmaz bir 

otoriteydi.  

Kur’an-ı Kerim’in toplanılıp tek kitap haline 

getirilmesi karara bağlanınca bunu yapacak he-

yetin başına o getirildi. 

Çok ciddî ve titiz bir çalışmayla bu şerefli hiz-

meti en güzel şekilde tamamlıyordu. 

Bu tarihî hizmeti, Hz. Osman’ın (r.a.) devrinde 

biraz değişik olarak bir kere daha tekrarladı. 

Hz. Ömer (r.a.), hacca gittiğinde Medine’de 

idareyi ona teslim ederdi. İki hac, bir de Şam Se-

feri sırasında olmak üzere üç defa Medine emiri 

olmuştu. 

Ev içinde şen-şakrak olduğu, çocuklarıyla 

oynayıp latifeleştiği, ilim meclisine çıkınca çok 

vakur davrandığı, evinden gelen haberlerdendir. 

Onun kadrini en iyi bilenler, şüphesiz ilmin 

kadrini en iyi bilenlerdi. İlim denizi Abdullah İbn 

Abbâs (r.a.), onu ata binmeye hazırlanırken gö-

rüyor; atılarak atının dizginini tutuyordu. Allah 

Rasûlu’nun (s.a.v.) amcaoğlunun bu davranışıyla 

mahcup olan Zeyd (r.a.): “Ey Rasûlullah’ın am-

caoğlu, bunu yapma, ne olur bırak!” diyorsa da, 

İbn Abbâs (r.a.): “Âlimlerimize böyle davranmakla 

emrolunduk,” diyordu. 

Zeki insan, derhal bunun altından kalkmanın, 

bu güzel davranışa güzel karşılık vermenin yolu-

nu buluyor: “Elini görebilir miyim?” diye soruyor, 

İbni Abbas (r.a.) göstermek için elini uzatınca da 

yakalayıp öpüyor ve: “Biz de Efendimizin Ehl-i 

Beyti’ne böyle davranmakla emrolunduk,” diyor-

du. 

Bu Aziz sahabî, 56 gibi henüz genç dene-

cek çağlarda hayata gözlerini yumunca peşin-

de derin bir üzüntü bırakıyor; Ebu Hureyre (r.a.) 

bu üzüntüyü şu cümlelerle dile getiriyordu:  “Bu 

gün, bu ümmetin ilim denizi hayata gözlerini 

yummuştur. Umarız ki Rabb’ımız, İbn Abbas’a, 

onun yerini doldurtur.” 

Allah Rasûlu’nun (s.a.v) şairi Hassân İbn Sâbit 

(r.a.), onun ölümü sebebiyle üzüntüsünü şöyle 

dile getirir: 

“Nesi kaldı; Hassân ve oğlundan sonra kafiye-

nin, mısraların,

Nesi kaldı; Zeyd İbn Sâbit’ten sonra ilmin ve 

engin mânâların?”2

Onu daima Bedir’e katılmak istediği günkü 

boyundan uzun kılıcı, kılıçtan keskin zekâsı ve 

Kur’an-ı Kerim’e olan hizmetiyle hatırlayacağız... 

Selam engin mana denizine...

Dipnotlar
1. Buâs, Medine yakınlarında bir yerin adı. Buâs Günü, 

hicretten 5 yıl önce Evs ve Hazrec kabileleri arasında çı-

kan savaşa verilen isimdir.

2. Zeyd İbn Sâbit (r.a.) hakkında bilgi için; bkz. El-İstiâb 

(1/551); El-İsâbe (1/561); El-Burhan fî Ulumi’l-Kur’ân, 

Zerkeşî, (1/233, 236); Hayatü’s-Sahabe (2/195, 440, 4441; 

3/525); Suvarun min Hayatü’s-Sahâbe (5/92-104).

Onu, inen vahyi kaleme 
alırken gördüğümüz gibi, 
Hendek’te toprak taşırken, 
cihad meydanında at koş-
turup kılıç sallarken, mü-
min kardeşinin yardımına 
koşarken, başkalarını ilmiy-
le beslerken görüyoruz. 

Örnek Şahsiyetler
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Tefekkür

“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, ya-

kıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O 

ateşin başında gayet katı, çetin, Allah’ın ken-

dilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve 

kendilerine emredilen şeyi yapan melekler 

vardır.”1 

İnsanların diğer canlılara göre oldukça yavaş 

tempoda seyreden gelişim çağı içinde ergenlik 

ve gençlik çağının önemi büyüktür. Zira; kişilik, 

eğitim, karakter oluşumu ve ideolojik fikrî geliş-

me genellikle bu dönemlerde alınan eğitim ve 

yönelişler sonunda ortaya çıkmaktadır. İnsanın 

hayatını etkileyen önemli gelişmelerin çoğu 

gençlik döneminde ve yüksek tahsil esnasında 

kazanılan birikimlerle de yakından alakalıdır. 

Kur’an-ı Kerim’deki bazı kıssalarda ve Sîret-i 

Nebi’de genç ve dinamik insanların; tevhid inan-

cı, hak, hakikat ve erdemlilik mücadelesinde 

aksiyoner girişimleri ile sivrildikleri ve temayüz 

ettikleri (seçkinleştikleri) görülmektedir. Putpe-

restlik ve zulümde azgınlaşmış Nemrud’a ve 

onun kavmine karşı çıkan Hz. İbrahim (a.s.) bir 

gençtir. Hz. Yusuf (a.s.) da genç çağda Mısır’da 

önemli sorumlulukların kendisine emanet edil-

diği genç bir zattır. Hz. Ali, Hz. Ammar bin Yasir, 

Hz. Bilâl-i Habeşî, Hz. Fadl İbn Abbas, Hz. Usâme 

İbn Zeyd (r.anhum) gibi genç sahabiler, İslam di-

ninin tebliğinde aktif faaliyetler gerçekleştirmiş 

önder kişilerdir. 

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) peygamberlikten 

önce Mekke’de, zulme ve haksızlığa engel olmak 

için aralarına katıldığı “Hılfu’l-Fudûl” adlı topluluk 

da gençlerin organize ettiği bir oluşumdur. 

İslam ümmetinin geleceğini tayin eden 

gençlik olgusu, en kapsamlı ifadesiyle tüm İslam 

âleminin bekasını tanımlayan bir kavram olarak 

karşımıza çıkar. Bilgi teknolojisinin zirveyi zor-

ladığı günümüz dünyasında gençliği bekleyen 

tehlikeler ile bunların çözüm yolları önceliğimiz 

olmalıdır. 

Gençliği bekleyen tehlikeler dört ana başlık 

altında toplanabilir:

Gençlerimiz
Geleceğimizdir

Celal ÇELİK

Ey iman edenler! Kendinizi 
ve ailenizi, yakıtı insanlar 
ve taşlar olan ateşten koru-
yun. O ateşin başında gayet 
katı, çetin, Allah’ın kendile-
rine verdiği emirlere karşı 
gelmeyen ve kendilerine 
emredilen şeyi yapan me-
lekler vardır.
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Tefekkür
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1. Moderniteyle Birlikte Değişen İnsan, Kadın, 

Aile ve Ergenlik Anlayışlarındaki Tehlikeler

2. Eğitim Sistemindeki Tehlikeler

3. Dış Dünyadaki Tehlikeler

4. Televizyon, Bilgisayar ve Cep Telefonun-

dan Oluşan Tehlikeler 

Yukarda saydıklarımıza ek olarak;  fikrî ve fel-

sefî akımlar, hayalcilik, özenti, kimlik bunalımı, 

kendini tanımama, bencillik, idealsizlik, cinsel-

likle ilgili aşırılıklar, marka düşkünlüğü, manevî 

değerlerin azalması, ahlakî çöküntü, kız-erkek 

ilişkileri, uyuşturucu bağımlılığı, fanatizm, kötü 

alışkanlıkların kazanılması, zararlı yayınlar, aile ile 

geçimsizlik, okul hayatında şiddet, karamsarlık, 

can sıkıntısı, güvensizlik, işsizlik, gelecek kaygısı, 

iletişim sorunları, meslek ve eş seçimi, internet, 

müstehcen siteler,  twitter ve facebook bağım-

lılığı gibi durumlar günümüz gençliğinin temel 

sorunları olarak görülebilir.

Her geçen gün mantar gibi çoğalan televiz-

yon kanalları gençliği tehdit ediyor. Günümüzde, 

bizi bize yabancılaştıran televizyonların gölge-

sinde bir kayıp nesil yetişiyor. Televizyon bağım-

lısı gençler hayattan çekiliyor. 

Ortalık dizilerden geçilmiyor. Bu dizilerde 

çoğu zaman yanlış mesajlar veriliyor. Kadın-er-

kek arasındaki mahrem ilişkiler, uluorta teşhir 

ediliyor. Çıplaklık sınır tanımıyor. Aşkla cinsellik 

birbirine karıştırılıyor. Gençlere takdim edilen 

sözde model insanlar; İslam inancı ve örfümüzle 

çelişiyor. Düzenlenen içi boş, dışı cilalı yarışma-

lar vasıtasıyla gençliğin duyguları ve hassasiyet-

leriyle oynanıyor.

Gençlerin önemli bir kısmı, odalarına çekilip 

saatlerini bilgisayarlarının başında geçiriyorlar. 

Böylelikle gençlik asosyalleşiyor ve toplumdan 

kopuyor.  Neticede kimseyle konuşmayan, dert-

lerini paylaşmayan, içine kapanık bir kuşak doğu-

yor. Bu durum, ilerde ciddi psikolojik rahatsızlık-

lara yol açıyor. Çocuklarımız bilgisayarlarda daha 

çok oyun oynuyorlar. Bir kısım strateji oyunları, 

gençleri üç-beş saat bilgisayara kilitliyor. 

Bilgisayarlarda gençleri bekleyen bir başka 

tehlike de müstehcen sitelerdir. Bu siteler, yarın-

larımızın teminatı olan gençlerin ruhlarını karar-

tıyor; insaf, basiret ve izan hissiyatını öldürüyor. 

Bu hususlarda ailelere büyük görevler düşüyor. 

Anne-babaların çocuklarını denetim ve gözetim 

altında tutmaları gerekiyor. Gençliği ahlaksızlığa 

ve zinaya sevk eden bütün yolları kapatmak için 

gerekli tedbirler alınmalıdır.

Öte yandan, maddî ve manevî varlığımızın 

varisleri, geleceğimizin teminatı olan çocukları-

mızı ve gençlerimizi, her türlü zararlı fikir akımları 

ve alışkanlıklardan uzak tutmamız, onlara dün-

ya ve ahiret hayatıyla ilgili yeterli bilgi vermemiz 

gerekir. İnsanların iyilikte yardımlaşmaları, kö-

tülüklerden birbirlerini uzaklaştırmaları Allah’ın 

emri olan hayatî bir zarurettir. Zira bu gerçeklere 

karşı ilgisizlik, fert ve toplum huzurunun yok ol-

ması sonucunu doğurur. Böyle olunca da insan-

lar, telafisi imkânsız zararlarla karşılaşırlar. 

Günümüzde gençlerimizin bazı hatalara 

düşmemeleri için şu hususlara dikkat etmeliyiz:

Tefekkür

Gençlere takdim edilen söz-
de model insanlar; İslam 
inancı ve örfümüzle çelişi-
yor. Düzenlenen içi boş, dışı 
cilalı yarışmalar vasıtasıyla 
gençliğin duyguları ve has-
sasiyetleriyle oynanıyor.
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Ebeveynler; ilköğretimden üniversiteye ka-

dar çocuklarının her adımını, her hareketini ta-

kip etmeli ve onların bir anını bile boş bırakma-

malıdırlar. Arkadaşlarını, hocalarını, telefonlarını 

dahi takip altına almalı; düşebileceği bir hatanın 

emarelerini görür görmez müdahalede bulun-

malıdırlar. “Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi 

odunu insanlar ve taşlar olan cehennem ateşin-

den koruyunuz” emri gereğince evlatlarını nasi-

hat, telkin, takip ile günaha girmekten alıkoyma 

gayreti içinde olmalıdırlar. Okulda edindiği arka-

daşları mutlaka bilmeli, bu arkadaşlarını zararlı 

görüyorlarsa çocuklarını söz konusu arkadaş 

çevresinden uzaklaştırmaya çalışmalıdırlar. İşin 

ucunda ciddi bir zarar görüyorlarsa gerekirse 

sınıfını ya da okulunu değiştirmelidirler. İster il-

köğretim, ister lise, isterse üniversite düzeyinde 

olsun çocuklarının not defterlerini; varsa günlük-

lerini, telefon ya da bilgisayarlarında kayıtlı me-

sajları zaman zaman kontrol etmelidirler. Tüm 

ilişkilerinden haberdar olmalı, tehlikeyi sezdiğin-

de ise anında olayın önünü alabilmelidirler. 

Eğer okul evimize uzaksa ve çocuklarımız 

başkalarıyla kalmak durumunda kalıyorsa arka-

daşlarıyla mutlaka tanışmalıyız. Kaldıkları yer çok 

uzak olsa bile en az bir kere kaldıkları yeri ziyaret 

etmeliyiz. 

Çocuk; ailenin verdiği harçlığın üzerinde har-

cama yapıyor mu, verilen hediyeler varsa bunları 

kimler verdi, boş zamanlarını kimlerle geçiriyor… 

sorularının cevaplarından mutlaka emin olun-

malıdır. Haftanın belli günlerinde çocuklarımızın 

sohbetlere katılmasını sağlamalıyız, çocuklarımı-

za küçüklükten itibaren kitap okuma alışkanlığı 

edindirmeliyiz.

Gençlerimizin yetişmesinde uygun bir çevre 

de çok önemlidir. Dolayısıyla yaşıtlarıyla oyna-

yabileceği, konuşabileceği ve beraber İslamî de-

ğerleri öğrenebileceği ve tatbik edeceği bir çevre 

gereklidir.

Netice olarak diyebiliriz ki, insan hayatında 

gençlik çok önemli bir dönemdir. Çünkü in-

san; hayatını çoğunlukla bu dönemde öğrendi-

ği bilgiler vasıtasıyla yönlendirir. İşte bu yüzden 

gençlik dönemi, çok kritik ve önemli bir dönem

dir. Bu dönemin ihmal edilmesi ve iyi değerlen-

dirilmemesi daha sonraki dönemlerin sıkıntılı 

geçmesine sebep olabilir. Gençler, bir milletin 

geleceğini şekillendirmektedirler. Geleceğinin 

aydınlık olmasını isteyen, gençlerini iyi yetiştir-

mek zorundadır. Dolayısıyla bizlere her konuda 

en güzel örnek olan Sevgili Peygamberimizin 

(s.a.v.) tavsiyelerine kulak vererek gençlerimizi iyi 

bir din eğitimi vererek yetiştirmeliyiz.

Gelecek sağlıklı bir şekilde kurulacaksa; bu 

kesinlikle “derdi” olan gençliğin sayesinde ger-

çekleşecektir. Bugün, gençlerimizin yeryüzünü 

imar etmesi şuuruyla, değerlerimiz doğrultu-

sunda ve geleceğin sorumluluğunu da yüklene-

bilecek nitelikte yetişmesi Rabbimizden en bü-

yük niyazımızdır.

Dipnotlar
1. et-Tahrîm, 66/6.

Gelecek sağlıklı bir şekilde 
kurulacaksa; bu kesinlikle 
“derdi” olan gençliğin saye-
sinde gerçekleşecektir.

Tefekkür
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Her insan zayıf ve muhtaç olarak dünyaya 

gelir; çevresinin bakımı ve özeni ile güçlenir, 

büyür ve karakterini inşa eder. Gençlik, olgunluk 

dönemlerinde bu güç doruğa ulaşır. 60 yaş son-

rası yaşlılık dönemi ise çocuklaşmaya evirildiği 

tekrar çocuklaştığı dönemdir. Bu yüzden insan 

sürekli bir değişim halinde kendini ve çevresini 

anlamaya çalışarak farklı eylemlerde bulunur. 

Sürekli yanlış ve doğrular yaparak olgunlaş-

ma, tecrübe kazanma, deneme ve yanılma ile 

karakterini inşa eder. Her yaptığı doğruyu bile bir 

zaman sonra çiğ ya da eksik görür. Daha fazlasını 

hep ister ve ulaşmaya çalışır.  

Kişi; hamurunun, terbiyesinin, vicdanın ve 

çevresinin etkisi ile bir karakter inşa eder, seçim-

lerde bulunur. İyi bir kişi olmak ve etrafına faydalı 

olmak ile bencillik yaparak etrafını sömürmek 

arasında tercihte bulunur. Bencillik sürekli kötü-

lüğe yönlendirir. 

İmam Şafiî (r.aleyh) günahın tarifini yaparken 

büyük küçük ayrımına gitmeden “Allah’a (c.c.) is-

yan etmektir” diye özetler. Ancak diğer insanları 

etkileyen ve kul hakkı içermesi sebebiyle İslam 

âlimleri bazı günahları büyük günah olarak ad-

landırmışlardır. Bu yüzden İslam âlimleri, Müslü-

manların kimlik inşasında ilk yapmaları gerekeni; 

sağlıklı bir inanca sahip olup büyük günahlardan 

kaçınmak olarak tarif ederler. 

Sağlam ve doğru bir İslam inancına sahip 

olan Müslümanın doğal olarak günah diye ad-

landırılan ve kişiye yasaklanan inanç, ahlak ve 

amellerden (eylemler) uzak durma gayretinde 

bulunur. Çünkü inancı ona bunu emreder. Fa-

kat günah işlemekten tamamıyla uzak olmak 

mümkün değildir. Bu yüzden sürekli tövbe etme 

konusu ibadet olarak gündemimize gelir. Gü-

nahtan kaçınmak ise sürekli insanın içinde bu-

lunması gereken bir dikkat halidir. Bu hali sağlıklı 

yönetebilmek için günahı doğru anlamalı ve gü-

nahlarımıza engel olacak tedbirler geliştirmeliyiz.

Her hata, günah ya da haramın işlenmesinde 

psikolojik bir süreç ile gerçekleşmektedir. Bu sü-

reç şöyledir;

1. Çevreden gelen etkilerle haram, kötülük 

gündeme gelir (medya, sosyal yaşantı…)

2. Kişinin aklında bir durumdan dolayı düşün-

ce oluşur konuyu anlamaya çalışıp tefekkür eder. 

Günah İşlemenin
Psikolojisi

Garip SAĞLIK

Tefekkür

Günahtan kaçınmak ise sü-
rekli insanın içinde bulun-
ması gereken bir dikkat 
halidir. Bu hali sağlıklı yöne-
tebilmek için günahı doğru 
anlamalı ve günahlarımıza 
engel olacak tedbirler ge-
liştirmeliyiz.
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Ama bu çok hızlı gerçekleşir.

3. Terbiye edilmemiş nefis sahibi hemen bu 

konuya ilgi gösterir.

4. Ardından o konu hakkında bir meyil var ise 

istek oluşur.

5. Fakat bunun karşısına inanç ve ahlak dikilir.

6. Bunlar engel olamazsa sıra ikinci barikat 

olan sosyal çevreye gelir. (İnsanlar ne der, öğ-

renilince nasıl bir ceza alırım, bundan sonrası ne 

olur…) Çevreden bu konuya tepki var ise bundan 

uzaklaşır.

7. Bu da kişiyi engellemez ise kötü fiili gerçek-

leştirmeye çalışır.

8. Kişi haram işlendiğinde ya vaz geçip tövbe 

eder ya da yanlışını tekrar eder.

9. Nihayet tekrar, uzun süreli olursa alışkanlık, 

bağımlılığa dönüşür.

Bu süreci tek tek incelersek konu daha iyi an-

laşılacaktır.

Haramın engellenmesinden ya da en aza in-

dirgenmesinde en önemli konu insanların için-

de yaşadığı sistemin, kötülük üreten bir bataklı-

ğa dönüşmemesidir. Yanlış inanç, kötü ahlak ve 

adaletsizlik toplumları çürütüp çökerten virüsler-

dir. Bu yüzden İslam’ın sağlıklı bir şekilde Müs-

lümanlar tarafından yaşandığı devirlerde şu üç 

şey güneş gibi ortaya çıkmaktadır. Doğru inanç 

(Tevhit inancı), Güzel Ahlak (Sünnet-i Seniyye) 

ve Adalet.

Cahiliyeyi yaşayan sistemlerde; yönetim 

kaygıları, medya, yapılan kanunlar ve insanlar 

günahı sürekli üreten bir ortam oluşturur. Bu 

ortamlardan Müslümanların etkilenmemeleri 

mümkün değildir.

İslam’ı öğrenip bireysel ve toplumsal seviye-

de yaşamaya çalışma gayreti, bu etkiyi en aza 

indirger. Bu cehd olmadığında rüzgârın önün-

deki kuru yaprak gibi sistemin şekillendirdiği bir 

insan tipi ortaya çıkar ki; bunlar inandığı gibi ya-

şamayan insan tipleridir. Maalesef toplumların 

çoğunluğu böyledir.

Bu yüzden Müslüman kişi her karşılaştığını 

anlamaya çalışmalı, hemen kabul ve ret konu-

sunda aceleci davranmamalıdır. Buradaki doğru 

ölçüsü elbette İslam’ın kaynakları olan Kur’an-ı 

Kerim, Sünnet-i Seniyye, İcmâ-ı Ümmet ve Kı-

yas-ı Fukahâ olmalıdır. Doğru ölçüsünde süzge-

cimiz, menfaatlerimiz ve bencilliğimiz olmama-

lıdır. Bu hem dünya hem de ahiret için felaket 

olur.

Terbiye edilmemiş nefis; kötülüğü, menfaati, 

hazzı, açık açık ister ve ona yönelir. Bu yüzden 

Müslüman kişi nefsini terbiye etmenin incelik-

lerini öğrenmek zorundadır. Terbiyenin her aş-

masında elde edilen karakter inşası kişiyi kendine 

hâkim ve dengeli birey haline getirecektir.

Tefekkür
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Her insanın kötülüğe meyli, kötülük yaptığı 

konu ile alakalı inancının eksik olması ve daha 

önce o kötülüğü yapmış olması ile alakalıdır. 

Zikredilen konuya odaklanıp kötülüğe meyil ol-

duğunda hemen Allah’a (c.c.) sığınıp, ardından 

uygulandığında oluşacak haramı ve isyanı düşü-

nüp nefsini ikna etmelidir. Sahih inanç ve güzel 

ahlak, her zaman şeytanın ve şeytanlaşmış in-

sanların kötülüğüne karşı koruma duvarı gibidir. 

Kişinin yaşadığı çevrede İslamî bir topluluğun 

olması onun için koruma kalkanıdır. Şehvetin 

akla galebe çaldığı durumlarda, kişiyi inancı ve 

ahlakı engelleyemediği durumlarda, etrafı onu 

engelleyebilir. Bu yüzden atalarımız “Allah’tan 

korkmuyorsan, bari kuldan utan” demişlerdir.

Aynı zamanda, Müslümanların içinde bulun-

dukları toplum; gücü yettiğince kötülüklere se-

yirci kalmamalı ve bu konuda aşırıya gitmemek 

şartıyla kötülüğe müdahale etmesi gerekmekte-

dir. Zira Allah (c.c.) aşırıya gidenleri sevmez.1

Kişi günah işleyince; lezzeti az pişmanlığı çok 

olan diğer amellerde olduğu gibi pişmanlık hali 

kısa bir süre sonra gündeme gelir. Kalbi katılaş-

mış ise bu gerçekleşmez, tam tersi doğru bir şey 

yaptığı inancına bürünür; çünkü o çokça günah 

işlemekten kalbini katılaştırmıştır. Ama kalbi ka-

tılaşmamış ise pişmanlık gündeme gelir ki; o 

hâl soğumadan derhal yanlıştan vaz geçmelidir. 

Çünkü insan denize düştüğü için boğulmaz, su-

dan çıkmadığı için boğulur. 

Bir hatayı tekrar etmek onu alışkanlığa dö-

nüştürmek demektir ki; bu konudaki kişinin zaafı 

ortaya çıkar. Müslüman kişide işlenen günaha 

karşı bir alarm durumu olmalı ve bu durum neti-

cesinde zaaf tespit edilip, önlem almalıdır.

Sonuç olarak; hata, kötülük ve günah bataklı-

ğına saplanmamak için şunlara dikkat etmeliyiz:

- Cahiliye sistemlerinin etkisinden ve medya-

nın beyin yıkayan programlarından uzak durmak 

için kişisel,  ailevî ve toplumsal olarak İslam’ı ya-

şama gayretini sürekli hale getirmeliyiz. 

- Karşılaştığımız her olayı, her konuyu İslamî 

gözlüklerle okumalı ve değerlendirmeliyiz.

- Yaşantımızda sadece inanmak ve farz amel-

leri yapmak yeterli değil; bunları güzel ahlak ile 

süslemeliyiz. 

- Nefsi kontrol altına almalı ve onu terbiye 

edici olan inanç, ahlak ve amelleri öğrenip, ya-

şamalıyız.

- Kötülüğe, harama meylimiz olduğu anda 

hemen tövbe etmeyi alışkanlık haline getirme-

liyiz.

- Eğitimde ilk önce sahih bir İslam inancını ve 

ardından güzel ahlakı öğrenmeliyiz. 

- Tek başımıza İslam’ı yaşamak çok zordur. İs-

lamî şahsiyet inşa ederken aynı zamanda İslamî 

bir aile ve İslamî bir toplum da inşa etmeliyiz.

- Hata işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenler-

dir. Kişi aynı hatayı tekrar etmediğinde, ilk hatayı 

tecrübeye dönüştürmüş olur.

- Eğer tekrar çokça oluyorsa kişinin kendini 

düzeltmediği manasına gelir.  Çözümü ise konu-

nun uzmanlarından yardım almaktır. Aksi takdir-

de sorun kangrene döner ve bu mutlaka büyük 

bir zarara dönüşür. 

Dipnotlar
1. Bkz. el-Bakara, 2/190.

Tefekkür
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Tefekkür

Hayatımızı yaşar, eşimizin 
siparişlerini eksiksiz götür-
menin, akşam sofrasında 
ailemizi ağırlamanın der-
dini taşırken, nereden çıktı 
şimdi bu?

Cenaze ne demektir?  Ölü kimdir?

Musalla taşında üstü yeşil bezle kapalı sandu-

kada kim yatar?

Tabii ki de bunun cevabı; “BİZ” değil, “O” dur!

Biz ne ölür, ne cenaze tanımlamasına girer, 

ne de yeşil örtülü sandukaya sığarız!  Orada ya-

tan hep “başkası” olur.

Hayatımızı yaşar, eşimizin siparişlerini eksik-

siz götürmenin, akşam sofrasında ailemizi ağır-

lamanın derdini taşırken, nereden çıktı şimdi bu?

Gazetenin üçüncü sayfa haberi, akşam ajan-

sının en son haberi, -yeni bela- internetin tarar-

ken karşımıza çıkan bir spottan başka nedir ki; 

ölüm ve cenaze kavramları.

Hayatımızda yeri olmayan bir olgunun, du-

rup dururken, ayda bir abone olup elimize aldı-

ğımız şu dergi sayfalarında işi ne?

Merdivenleri yorgun çıkan adam, karşı kom-

şunun evinden gelen feryatla irkilmişse bundan 

bize ne! 

Sıradan bir komşudur. 

Her evde olabileceği üzere ya çiftler kavga 

etmiştir ya evin kızı veya oğlu ile ilgili bir sorun 

vardır. Zaten geçen gün merdivenlerde gördü-

ğümde gözüm pek tutmamıştı! 

Ölüm? O kadar yakına gelemez ki!

Bu merdivenleri çıkıp çelik kapımı çalacak ve 

benden bir “parça” yı alıp götürecek, yok canım 

git işine!

Hem oturduğum sitede güvenlik var!

İşin esprisi bir yana, nedense soğuk gelir hep 

ölüm, cenaze ve kabir!

Geçen gün bir sohbette, hocanın aktardığı 

hikâyede saklıdır ölüm. Orada kalır öylece. Hikâ-

ye sonuçta, satırlarda gizlendiği kelimelerden 

çıkamaz!

Ölüm, cenaze, kabir üçlemesinden hiç olma-

sa birisini yanınıza alıp aynalara baktınız mı hiç? 

Bir kere bile bunu prova ettiniz mi? 

Kıyamet
Kantarı

Yasin YAĞCI
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Bir bakın bakalım. Siz de bu deveye benzer 

hal var mıdır? Bir benzerlik, bir yakınlaşma, bir 

empati hali, duygu benzerliği…

Ben de öyle tahmin etmiştim... Zira bende de 

olmadı!

Olmadığının testini kendimce yaptığımda 

karşımdaki ayna değil, müşterimdi. 

Geçen gün alışveriş esnasında satış yapmak 

için kandırmıştım onu. 

Ve aynadaki kızımdı. Gelirim, birlikte çözeriz 

sorununu demiştim ama gitmedim. Sözümde 

durmayıp kandırdım onu da! 

Ve aynadaki eşimdi ve arkadaşımdı ve patro-

numdu ve herkes idi. Kandırdım hepsini, kandı-

rabildiğimi sandım kendimce!

Bu vakit namazımı erkence kılayım dedim, kı-

lamadım. Üstelik sohbet uzadığı için kesemedim 

ve kazaya kaldı! Kandıramadım!

Ülserim, sınavım var, şeker hapı alıyorum, 

açlığa dayanamıyorum dedim tutmadım orucu-

mu, kazaya kaldı! Kandıramadım!

Çekler çok yüklü, borçlarım bini aştı, taksitle-

rimi ödeyemiyorum, yaza düğün var dedim ve 

zekâtımı vermedim, hacca gidemedim! Kandıra-

madım!

Kanacak gibi değildi ölüm, kanacak gibi de-

ğildi Azrail! Ve kandıramadım. 

Düğümlenmişti boğazıma heceler ve kelime-

ler. Öylece kaldım. Büsbütün, kaskatı bir halde…

Ölmüştüm işte!

Ben, hem de ben ölmüştüm…

“La ilahe illallah, ölüm ne zor şeymiş” buyuran 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gibi değil elbette…

Ama bir ölümdü yaşadığım…

Hem de hiç sırası değilken, dükkân kepengi-

ni açıyordum, ofiste sıcak poğaçamı yemek için 

çayımı alıyordum, annemlere gitmek için araba-

ya yeni binmiştim ve daha kontağı bile çevirme-

miştim, elimdeki çamaşırları balkona çıkarıyor-

dum asmak için…

İşte o an evet tam da elimdeki işin telaşını ya-

şarken ve işim daha bitmemişken işte…

Tefekkür
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Hayatımın bayramlarında ve cumalarında 

işimden ötürü geciktiğim için yüzünü dahi gö-

remediğim cami hocası, her zaman başkalarına 

okuduğu “salaları” şimdi benim için okumaya ha-

zırlanıyordu. Ve ben, evet ben ölmüştüm işte… 

Üstelik her şey yarım kaldı…

Benden istenen bu muydu sahiden? Haya-

tımın gayesi, amacı, hedefi bu muydu? Neydi 

benden istenen?

İnsan öldüğünün farkına varır mı dersiniz! Ya 

da Azrail randevu vermiş midir bütün ölenlere? 

Hiç ölmedik ki bilelim değil mi?

Azrail randevusuz gelir. Ajandamıza kayde-

dilmiş Azrail randevusu hiç olmamıştır. Böyle bir 

randevuya sayfalarımızda yer de yoktur zaten. 

Bütün planlar hayat üzerine, banka ödemeleri-

ne, taksitlere, iş görüşmelerine, eş dost arkadaş 

buluşmalarına ayrılmıştır. 

Ancak hiç planda yokken Azrail’in gelişi ani 

ve hızlı olur. 

Yerimizde olup olmamamız, işimizi bitirip bi-

tirmememiz, planlarımızı tamamlayıp tamamla-

madığımız onun için sorun değildir. Aldığı emrin 

saati ve saniyesi dolunca karşımıza çıkıverir ani-

den.

O beklenmeyendir. Randevusu olmayandır. 

Zaten onu beklemek nafile bir uğraşı olur. 

Biz ancak eşimizi, dostumuzu, arkadaşımı-

zı bekler ya da bekletiriz saatlerce. Randevuya 

geç kalan için gönlümüzden hoş şeyler geçmez 

çoğu zamanda. 

Azrail öyle değildir. Onun aldığı randevuya 

geç kaldığı görülmemiştir. Ve her randevusuna 

bir sebep gizlemiştir, hikmet-i ilahî işte. 

Bu sebeple etrafımızdaki hiç kimse ölmez.

Ya trafik canavarı ya kalp krizi veya bir kahpe 

kurşundur yakınımızı bizden vakitsiz ayıran şey. 

Hiç ölüm olmamıştır ayrılığımıza sebep en sev-

diklerimizden.

Ölümü değil ‘sebebi’dir, günlerce üzerinde 

yorum yapıp kafa yorduğumuz olay.  “Ya vah 

vah, çok erken oldu, geçen gün konuşuyorduk, 

başladığı işi bu hafta bitirecekti. Ya vah vah önü-

müzdeki ay düğünü vardı…” gibi.

Dikkat ederseniz hiçbir yakınımız vaktinde 

ve eceliyle ölmemiştir. Hepsi erkenden ve hepsi 

planlarını yarım bırakarak aramızdan ayrılmışlardır.

Tefekkür
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Ve ölüm yaşadığı şekilde alır yakınlarımızı. 

Nasıl yaşanmışsa hayat ölüme yakalanış öyledir. 

“Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz” ifadesi kendi-

ni ispatlayan bir ifade olarak karşımıza çıkar her 

daim.

Bir de ölüm ve ayrılık denince ne hikmetse 

ölen daima dini bütün bir insan olup çıkar kar-

şımıza. 

Namazı kılınacak ölü hayatında hiç kimsenin 

kuyusunu kazmamıştır, kimseye yanlış yapma-

mıştır, devletini ve milletini dolandırmamış, eşine 

dostuna etrafındaki insanlara her zaman çok iyi 

davranmış bir kere bile kalp kırmamıştır…

Çok iyi bir insan, çok iyi bir eş, çok çok iyi bir 

dost, arkadaş, kardeş ya da büyüktür…

Bu ülkede ölenler çok dindar ve ülke dini bü-

tün insanlar topluluğundan oluşan bir yer ise, 

dindarların karşısına çıkan Ebu Cehiller, alış ve-

rişte birbirini kandıranlar, faiz alanlar, örtünme-

yenler, içki içip sarhoş olanlar, zina edenler, eşini 

aldatanlar, hırsızlık yapanlar… Dinin emrettiği gibi 

yaşamayanlar kimlerdir!

Ve insanımız neden muhatap olduğu kimse-

ye güvenmez,  çekler senetler geri döner, trafikte 

kavgalar olur… 

Neden çocuklarımızı güvenle sokaklara sa-

lamayız, parklara çıkaramayız, en yakın bakkala 

gönderemeyiz…

Neden kızlarımız, kadınlarımız sürekli aşağıla-

nır, horlanır, dayak yer, işkence görür de hak etti-

ği, dinin kendilerine verdiği saygınlığı aile içinde 

bile hissetmez ve yaşamazlar…

Neden gençlerimiz gayrimüslimleri taklit 

eder, idol seçer, peşinden gider, yaptıklarını yap-

maya özen gösterir, Müslümanlar gibi değil de 

gayrimüslimler gibi olmak isterler…

Neden bir esnafımız, tüccarımız, araba tamir-

cimiz, berberimiz, doktorumuz, aşçımız, teknis-

yenimiz, muhtarımız hatta cami hocamız; “bu 

ne hoş bir insandır, ne iyi bir Müslümandır!” diye 

yaşarken örnek gösterilmez!

Neden hep Hıristiyan ya da Yahudî bir ülke ve 

insanı; düzen, dürüstlük, doğruluk, temizlik de-

nince Müslüman ülke ve insanından daha önce 

akla gelir ve örnek teşkil eder konuşmalarımıza!

Kıyamet kantarına oturmadan bunların ceva-

bını bulabilir miyiz?

Haklısınız, ölmedik ki bilelim değil mi?

Tefekkür
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Bebek hareketlilik kazanıp annenin kucağın-

dan indiğinde; ‘anneden ayrı’ bir benlik kurmaya 

başlar. Emeklemeye ve yürümeye başlamak-

la birlikte kendini ve çevreyi daha iyi keşfetme 

fırsatını yakalar. Kendini keşfederken, kendini ve 

kendine ait olanları tanımlama ihtiyacı içindedir. 

“Ben” ve “benim” kelimeleri yavaş yavaş en sık 

kullandığı kelimeler olmaya başlar. Yürüme be-

cerisinin gelişmesiyle birlikte, dünyayı keşfi ken-

di kontrolüne girer. Çevre, ulaşılacak noktalar ve 

incelenecek nesnelerle doludur. Geliştirmekte 

olduğu kontrol duygusunu nesnelere karşı da 

kullanmaya başlar. Açıkça kendine ait olan nes-

nelerin ötesine geçip, ulaşabildiği her nesneye 

“benim” demeye başlar. Bu dönem çocuklarının 

en temel bilişsel gelişim özelliği ben-merkezcil 

düşünmedir. Dünya hakkındaki kısıtlı bilgileri, 

yeni tanımlamaya başladıkları ”ben” çevresinde 

gelişmektedir çünkü.

Bu nedenlerle; anne-babalarının en yaygın 

şikâyetleri arasındadır 2-3 yaş çocuklarının pay-

laşmayı bilmemesi. Nesneleri kontrol, çevreyi 

kontrol, tuvaletini kontrol gibi konular çocuğa 

bir yandan güç kazandırırken, bir yandan da 

kaybetme kaygısını yükler. Oyuncak arabasını 

oyun arkadaşıyla paylaşması söylendiğinde; ço-

cuk, arabayı verdiğinde geri alıp alamayacağını 

bile bilmemektedir. Dolayısıyla, arabası üzerin-

deki kontrolünü ve sahiplik duygusunu yitirme 

tehlikesiyle karşı karşıyadır. Doğal olarak tepkisi 

“HAYIR” olacaktır. Çocuğun paylaşmaya verdiği 

bu kaygılı ve öfkeli tepki bir yetişkine anlamsız 

görünebilir; ancak bu tepkinin, çocuğun doğal 

gelişimsel dönemine ait doğal bir tepki olduğu-

nu hatırlamakta fayda vardır.

Paylaşma duygusu çocuğun doğuştan ge-

tirdiği bir özellik olmadığına göre, çocuk bunu 

sonradan kazanacaktır. Bunun için de, gerekli 

gelişimsel olgunluk seviyesine erişmesi önem-

lidir. Çocuğun paylaşmayı öğrenmesinin yolu, 

gözlem ve rehberlik olacaktır. Paylaşmayı öğret-

mek için çocuğu zorlamak, baştan kaybetmek-

tir. Oyuncağını zorla almak, tehdit etmek, ceza 

vermek gibi yöntemler çocuğun paylaşmaya 

Çocuklara Paylaşma 
Duygusu Nasıl Öğretilir?
“HEPSİ BENİM PAYLAŞAMAM!”

Emine Yalçın DUMLUPINAR

Aile

Seslendiren: Soydan ERDEN

Sesli Makale
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olan öfkesini artırır sadece. Bu nedenle, çocuğa 

paylaşmayı öğretirken ilk adım, kontrolün onda 

olduğunu çocuğa hissettirmektir. “Şimdi birlikte 

resim yapacağız. Kalemlerinden hangisini arka-

daşına vermek istersin? Mavi olanı mı, kırmızı 

olanı mı?” Bu ifadede çocuk, sahip olduğu nes-

neler üzerinde hala kontrolü olduğunu hisseder. 

Seçim yapma ve karar verme hakkına sahip ol-

mak, paylaşma kavramının olumlu yüzünü gös-

terir çocuğa.

Çevredeki yetişkinleri paylaşım örnekleri ser-

gilerken görmek de çocuk için önemlidir. Böy-

lece çocuk, sahip olunan bir şey başkasına ve-

rildiğinde geri alınabildiğini, istediği zaman geri 

almaya hakkı olduğunu ve paylaşım sayesinde 

karşılıklı bir güven ve işbirliği kurulabildiğini gö-

recektir. Çocukla oynanacak ‘alma-verme’ te-

malı bir oyun, yetişkin-çocuk arasında güvenilir 

bir ortamda paylaşmayı öğretmek için idealdir. 

İstenen oyuncağı verdiği zaman takdir, gülüm-

seme, tebrik gibi olumlu pekiştireçlerle karşılaşan 

çocuk; hem davranışı ile ilgili geri bildirim almış 

olacak hem de kendisine ait olan oyuncağın 

paylaşma sonrasında geri döndüğünü ve onu 

kaybetmemiş olduğunu görecektir. Bu durumun 

neticesinde de paylaşma kavramının anlamını 

uygulamalı olarak görmüş olacaktır.

Paylaşma kavramı çocuğa öğretilirken, nasıl 

ve ne zaman paylaşması gerektiğini öğretmek 

de önemlidir. Kendisi için çok özel bir oyuncağı 

paylaşmak zorunda değildir. Yetişkin olarak he-

pimizin, başkalarıyla paylaşmak istemediğimiz, 

bizim için özel olan eşyalarımız vardır. Çocuk-

lar için de durum aynıdır. Bu yüzden bu durum 

çocuğa anlatılabilir ve paylaşmayı kabul ettiği 

oyuncaklarla, paylaşmak istemediği oyuncaklar 

ayrı kutulara yerleştirilebilir. Eve misafir geldiğin-

de veya oyun parkına giderken; diğer çocuklarla 

yaşanacak sorunu baştan önlemek için çocuk, 

paylaşmayı kabul ettiği kutudan oyuncaklar se-

çebilir. 

Paylaşım konusu bazen kardeşler arasındaki 

çatışmaların zeminini oluşturabilir. Küçük kardeşi 

ağlıyor diye elindeki oyuncağı vermek zorun-

da kalan çocuk, kendi haklarına kimsenin saygı 

duymadığı düşünür. Bu da kardeşe ve anne-ba-

baya karşı öfkeye neden olabilir. Oyun, çocuklar 

için eğlenceden öte anlamlar taşır. Bu nedenle 

oyunu sürekli bölünen, oyuncağını kardeşine 

vermek zorunda kalan çocuk; devamlı hayal kı-

rıklığı ve öfke yaşayacak ve yaptığı şeyin kimse 

tarafından önemsenmediğini, başkalarının duy-

gularının daha çok önemsendiğini düşünecektir. 

Ayrıca, sürekli bölünme beklentisi içine girip, bir 

işle derinlemesine meşgul olmanın, yoğun dik-

kat göstermenin gereksiz olduğunu da hissedip, 

kısa süreli ve sonuçsuz faaliyetlere yönelebilir. 

Tüm bunlardan sonra, başarı ve haz duygusunu 

alamadığı için çocuğun özgüveni ve benlik duy-

gusu sürekli zedelenecektir.

Paylaşmanın farklı türleri vardır; oyuncağını 

oynaması için başka bir çocuğa vermek, kurabi-

yelerinden bir kısmını arkadaşlarına vermek veya 

bir çocuğu oyuna davet etmek gibi. Eğer çocuk 

Aile

Çocuğun paylaşmayı öğ-
renmesinin yolu, gözlem ve 
rehberlik olacaktır. Paylaş-
mayı öğretmek için çocuğu 
zorlamak, baştan kaybet-
mektir. Oyuncağını zorla 
almak, tehdit etmek, ceza 
vermek gibi yöntemler ço-
cuğun paylaşmaya olan öf-
kesini artırır sadece.
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henüz oyuncağını vermek konusunda hazır de-

ğilse, diğer paylaşım yollarını öğretmekle işe baş-

lanabilir. Paylaşmayı öğrenmede çocuğa en çok 

yardımcı olanlar yine çocuklar olacaktır. Çocuk 

sosyalleşmeye başladıkça paylaşmanın, işbirliği 

kurmakta ve arkadaş edinmekteki önemini öğ-

renmeye başlar. Paylaşan çocuklar yaşıtları ara-

sında tercih edilirken, paylaşmayanlar genellikle 

dışlanır ve yalnız kalır. Sosyalleşmeyle birlikte ço-

cuklar, bu tür gözlemleri ve geri bildirimleri, ken-

di davranışlarını düzenlemede kullanabilir hale 

gelirler. Böylece normal gelişimsel bir dönem 

kriz haline gelmeden yaşanmış olunur. Çocuk-

lar genellikle 5-6 yaşlarında paylaşmayı ve grup 

içinde işbirliği kurarak oynamayı öğrenmiş olur-

lar. İlkokul çağında hala paylaşmayı bilmeyen 

çocuk için; bir uzmana danışmakta fayda vardır.

Küçük kardeşi ağlıyor diye 
elindeki oyuncağı vermek 
zorunda kalan çocuk, ken-
di haklarına kimsenin say-
gı duymadığı düşünür. Bu 
da kardeşe ve anne-babaya 
karşı öfkeye neden olabilir

Aile
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Eğitim ve Psikoloji

Çocuğunu kitapla buluşturmak isteyen ebe-

veynlerin en sık yönelttiği beş soru ve bu soru-

lara verilebilecek özlü en makul beş cevap şöyle 

sıralanabilir:

1. Çocuğuma Kitap Okumaya İlk Ne Za-

man Başlamalıyım?

Sanılanın aksine, “okuma” eylemi, sadece göz 

organıyla yapılan bir iş değildir; beynin aslî fonk-

siyonlarının yerine gelmesiyle, kulak ve idrak 

melekesinin ilk oluşumuyla birlikte başlar. Bu da 

takribî olarak anne karnındaki altıncı aya tekabül 

etmektedir. O andan itibaren her insan yavrusu, 

dış dünyadan aldığı ses ve temas iletişimini kendi 

ruhunda “okur” ve kendince “yorumlar”… Şidde-

ti, sevgiyi, yumuşaklığı; hikâyeyi, masalı, ezgiyi… 

her şeyi dinler, hisseder, özüne nakşeder.

Dolayısıyla evladına okuma alışkanlığı kazan-

dırmak isteyen anne-baba, bu gerçeği hesaba 

katmak zorundadır. Çocuğu henüz dünyaya 

gelmeden önce, eline aldığı her kitabı ona da 

okuması gerektiğinin bilincinde olmalıdır. Belki 

de mutlu haberi ilk aldığında, o sene açılan tüm 

kitap fuarlarından -ailenin yeni ferdi için- satın 

alacağı eserlerin bir listesini tutmalıdır. Zira “oku-

ma” eylemi salt anlık ve sıradan bir iş değil; geniş 

zamanlı, tam bir ömre yayılan “kültürel bir olgu”-

dur.

2. Kitap Okumak Çocuğuma Neler Kazan-

dırır?

İster anne-babanın evladına isterse çocuğun 

kendi başına düzenli kitap okuması ve dinlemesi 

suretiyle, konuşma becerisi gelişir, kelime haz-

nesi artar, ileri düzeyde iletişim kurma ve tarif 

etme kabiliyeti oluşur; buna bağlı olarak, öğren-

me ve algıda seçicilik, sorgulama ve karar verme 

süreçleri olumlu düzeyde etkilenir. Bu husus; en 

azından teorik anlamda böyledir…

Zira zihin aktivitelerinin gözlemlendiği birçok 

deneyde, okuma eylemi içerisinde olan birey-

lerin ön loblarında (beynin düşünme ve dik-

kat kesilme bölümlerinde) belli bir hareketliliğe 

rastlanmıştır. Bunun tersi; zihnin pasif duruma 

geçtiği ve kendini “otomatik moda” aldığı anla-

rın ise daha çok televizyon izlerken, (instagram, 

facebook, twitter gibi) hızlı ekran akışlarını takip 

ederken ve karanlık-belirsiz noktalara odaklanır-

ken olduğu görülmüştür.

Bundan başka, okuyan (yahut kendisine kitap 

okunulan) çocuğun, satır aralarından edindiği 

bilgiler, ona, hayat hakkında birçok ipucu suna-

cak, okuduğu-dinlediği kitapların içeriğine bağlı 

olarak, bilim ve fenne karşı bir merak oluştura-

cak, onu doğruluk ve erdem sahibi kılacak, na-

Çocuğumu Kitapla 
Buluşturmak 
İstiyorum

Emre İLSEVER
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sihat etmekle belki mümkün olmayan bir takım 

ahlakî vazifeler kazanmasını sağlayacaktır.

Okumanın terki ise çocuğu sokağın ve inter-

netin ahlakına, karşılaştığı her popüler kimseyi 

rol model almasına hatta anne-babasının -on-

lar istemese dahi- zaafiyetlerini “kopyalamaya” 

götürecektir. Böylece ilmi ve hakikati araştırma-

yan, araştırması gerektiğine bile inanmayan, belli 

çevrelerin kolay manipüle ettiği basit zihinlerin 

oluşturduğu bir toplumun sıradan bir bireyi hali-

ne dönüşecektir.

İş bu hususların tamamı, arif olanların tecrü-

besi ile sabittir ve geldiğimiz ahval de maalesef 

herkesçe malumdur.

3. Çocuğuma Kitap Okumayı Nasıl Sevdi-

rebilirim?

Temel prensip; çocuğuna herhangi bir şeyi 

yaptırmak veya sevdirmek isteyen ebeveynin, o 

şeyi alenen ve daimi olarak kendi yapması yahut 

azmetmesi üzerine kuruludur. Aksi takdirde; ba-

şını parlak LCD ekrandan alıkoymayan, elindeki 

iPhone’u düşürmeyen, eser ve müellifleri bilme-

yen-tanımayan ve evde “kitap” diye bir gündemi 

olmayan anne-babanın, çocuğundan “okumayı 

sevmesi” yönünde bir beklenti içerisinde olması, 

ancak trajikomik bir sahneyi andırır.

Bunun için, öncelikli ve ivedi biçimde ilk dü-

zeltilmesi gereken kişi, anne-babadır… Yapılacak 

iş ise şu minvaldedir:

Evde tüm aile bireylerinin uyacağı bir “okuma 

saati” yahut “okuma rutini” oluşturulmalı; bilgisa-

yar ve televizyon kullanımı günlük belli bir sınır 

(makul olan birer saat) içerisinde tutulmalı; kitap 

için aylık bir bütçe oluşturulmalı; semtin kütüp-

hane, kitapevi ve fuarlarına ziyarete gidilmeli, 

buralarda çocuğun kimi kitapları kendi seçmesi 

istenmelidir. İlave olarak; çocuğun odasına kü-

çük de olsa bir kitaplık kurulması ve elinin he-

men altında kolay erişebileceği kitap ve dergile-

rin bulunması, okuma alışkanlığına son derece 

katkı sağlayacaktır.

Eğitim ve Psikoloji
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4. Kitap Okurken Nelere Dikkat Edilmeli-

dir?

Okul çağına varıncaya dek (okumayı iyice 

sökeceği yedi yaşının sonlarına kadar), çocuklara 

kitap okuma işi tamamıyla anne-babaya ait bir 

sorumluluktur. Bundan yüz çevirmek yahut im-

tina etmek, Allah’ın (c.c.) emanetine ihanet et-

mek nev’indendir… Zira çocukların ilk temel eği-

timi, anne-babanın vazifesidir ve bu husus, delil 

gerektirmeyen apaçık meselelerdendir. Bununla 

birlikte, anne-babanın bu işi nasıl yapacağını bil-

memesi belki mazur görülebilir.

Pedagogların verdiği ipuçlarını ise şöyle sıra-

layabiliriz:

- Bebekler kucağımızda, iki yaş üzeri ise he-

men yakınımızda (yine bizimle temas halinde) 

iken okumalı ve kitabı tutmalarına izin verilme-

lidir.

- Kitap okurken ses tonumuz, okunan met-

nin türüne göre değişiklik arz etmeli; karakter-

lerin mizaçları ve olayların seyrine göre yükselip 

alçalmalı yahut kalınlaşıp incelmelidir.

- Yüz ifademiz ise tekdüze ve somurtkan 

biçimde olmamalı; mümkün mertebede canlı, 

abartılı olmayan mimik ifadeleri kullanmalı ve 

genel olarak mütebessim olmalıyız.

- Okuma esnasında sabırlı davranmalıyız; 

çocuğun araya girerek soru sormasına ve oku-

nanları tekrar etmemizi istemesine olumlu yak-

laşmalıyız.

- Etkinlik içerikli kitapların, etkinliklerini mutla-

ka birlikte yapmalıyız ve çocuğumuzu başarabi-

leceği hususunda sık sık teşvik etmeliyiz. Kesin-

likle motivasyonu kırıcı sözlerden kaçınmalı ve 

övgü sözcükleri kullanmalıyız.

- Okuma süresini, çocuğun yaşına ve hare-

ketliliğine bağlı olarak, 10 dk ile 30 dk. arasında 

tutmalıyız. Genelde babanın akşam yatmadan 

önce okumasını ve bunu bir gelenek haline ge-

tirmesini tavsiye edebiliriz. Annenin ise gün için-

de münferit zamanlarda okuması daha iyi sonuç 

verecektir.

Eğer çocuk, kendi başına kitap okuyabileceği 

yaşa erişmişse, artık anne-babasının yönlendir-

mesi ile kendi kitaplığını oluşturmalıdır. Ayrıca 

evin “okuma rutinine” baskı ve zorlama olmaksı-

zın, nefret ettirilmeden bir şekilde dâhil edilme-

lidir. Okuduğu kitapları bitirince “ne okuduğu?”, 

“ne anladığı”, “nelerden bahsedildiği” çocuğa so-

rulmalıdır. Bazı zamanlar ödül verilmelidir…

5. Hangi Yaşta Hangi Kitabı Okumalı ve 

Okutmalıyım?

İnsan zihninin gelişim aşamalarına paralel 

olarak okuma seyri de değişiklik arz etmelidir. 

Şöyle ki:

Anne Karnındayken: Bu dönemde çocuğa en 

huzur verici okuma mukaddes Kur’an-ı Kerim 

olmalıdır. Bundan başka, dinlendirici bazı müzik-

ler, edebî metinler ve İslamî içerikli vaazlar olabi-

lir… Neticede, bebek bunların tamamını duyuyor 

ve zamanla nefsine alışkanlık ediniyor olacaktır.

0-2 Yaş Aralığındayken: Bilhassa altıncı aydan 

itibaren bebeklerin renk ve cisimleri ayırt etme 

özelliği netlik kazanacağı için okunacak kitap-

lar, kumaş veya sert kartondan yapılmalı tama-

mı şekil ve resim içerikli olup tuvalet eğitimine 

değinen, kelime dağarcığı öğreten ve ses çıka-

ran kitaplar olmalıdır. Zira bu dönemin sonunda, 

bebeğin konuşma becerisi, bezden kurtulma ve 

kendi çatal-kaşığını kullanabiliyor olması beklen-

mektedir. 

Tavsiye Edeceğimiz Eserler: Minik Arkadaşım 

Serisi, Net Çocuk Yay. (7 Kitap); Dr. Stoppard Se-

risi, Mandolin Yay. (6 Kitap); Mutlu Bebek Sesleri 

Öğreniyorum, Çiçek Yay. (2 Kitap); Kızımın/Oğ-

Eğitim ve Psikoloji
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lumun Tuvalet Kitabı, Net Çocuk Yay. (2 Kitap) ve 

Fisher Price, İlk Kitaplarım Serisi…

3-5 Yaş Aralığındayken: Bu dönem, hayal gü-

cünün en ileri düzeyde olduğu dönemdir. Do-

layısıyla bol resimli fabl tarzı eserler fazladan ilgi 

görecektir. İçerisinde cadıların, kesme ve öldür-

menin, canavar, peri ve şeytanların bulunduğu 

öykülerden uzak durulması gerekmektedir. (Bu 

manada Dünya Klasikleri serisi, bu yaş için ciddi 

korkuların oluşmasına sebebiyet verebilir!) Ayrı-

ca temel ahlak eğitiminin ve çeşitli konulara dair 

merakın başladığı dönem, yine bu yaş aralığıdır.

Tavsiye Edeceğimiz Eserler: Öykülerle Dav-

ranış Eğitimi Serisi, Berrin Göncü Işıkoğlu, Nesil 

Yay. (10 Kitap); Acaba Nasıl? Serisi, Lale Süphan-

dağı, Nesil Yay. (10 Kitap); Pırpır’ın Dua Günlü-

ğü,  Kübra Yeşilyurt, Nesil Yay. (5 Kitap); Balina 

Baliba İle Dikkatimizi Güçlendirelim Serisi, Hasan 

Ay, Adeda Yay. (10 Kitap); Çocuklar İçin Görgü ve 

Nezaket, Eyüp Özdemir, Muştu Yay. ve Hikâye-

lerle Kur’an Elifbası, Tuğba Bozcan, Damla Yay. 

6-9 Yaş Aralığındayken: Çocuğun akîl olduğu, 

sağını solundan iyicene ayırdığı bu dönemde, ar-

tık daha gerçekçi kitaplar okunmalı ve “fantastik 

kurgular” terk edilmelidir. Bilhassa Allah’ı (c.c.) ve 

Peygamberi (s.a.v.) tanıtıcı eserlere bu dönem-

de başlanabilir… En ideal anlamda, altı yaşında 

“Esma-ul Husna” ve sekiz yaşında bir siyer kitabı 

bitirilebilir. Kitapların bu dönemde de kesinlikle 

renkli ve geniş aralıklı yazı biçiminde olması ge-

rekmektedir.

Tavsiye Edeceğimiz Eserler: Allah’ın Güzel 

İsimleri Dizisi, Erol Ergün, Muştu Yay. (8 Kitap); 

Çocuklar İçin Dua ve Zikirler (Hısnu’l-Müslim), 

Guraba Yay. (Cep Boy); Hikâyelerle 365 Gün Gü-

zel Davranış, Ali Karaçam-Süleyman Ezber, Nesil 

Çocuk Yay. (Büyük Boy Ciltli); Peygamberimi-

zin Çocuk Arkadaşları, Nehir Aydın Gökduman, 

Damla Yay. (10 Kitap); Peygamberimizin Çocuk-

luğu: Can Muhammed, Hilal Çelikkol Kara, Nesil 

Yay. ve Tübitak Yayınları, İlk Okuma Serisi.

10-14 Yaş Aralığındayken: Önde gelen tarihî 

şahsiyetlerin hayatını, gizemli doğa olaylarını, 

basit makineleri ve evreni anlatan eserler bu dö-

nem içerisinde en çok rağbet görenler arasında 

sayılabilir. Ayrıca ergenliğe başlayacak olan gen-

cin bu yaş aralığında “temel ilmihal bilgisini” ve 

“akaide dair delilleri” güzelce bilip tamamlamış 

olması beklenmektedir. Bunun için onu iyi takip 

etmek ve yönlendirmek gerekmektedir. Aksi tak-

dirde kızları romantik ve dedektifli öykülere, er-

kekleri ise çizgi kahramanlar ve futbola gömül-

müş olarak bulmak pekâlâ mümkündür…

Tavsiye Edeceğimiz Eserler: Özkan Öze, İlk 

Gençlik Yay. (Tüm Eserleri); Peygamber Efen-

dimizden Kıssalar, Mehmet Küçük, Muştu Yay.; 

Hadis ve Hadislerin Diliyle: Namaz-Oruç-Hac-

Zekât, Veysel Akkaya, Muştu Yay. (4 Kitap); Al-

lah’ın Elçileri Dizisi, Mustafa Doğru, Damla Yay. 

(24 Kitap); Organlarımız Konuşuyor, Faruk Kan-

ger, Erkam Yay. ve EDAM Yayınları Ev Okulu Seri-

si, (Siyer 1-2-3, Ahlak 1-2-3, İlmihal 1-2-3)

Yukarıda sizlere aktardıklarımız ve yazılanların 

tamamını önce bilfiil uygulanmıştır… Yapmadığı-

mız bir şeyi tavsiye etmemeye gayret ettik. 

Eğer çocuk, kendi başına ki-
tap okuyabileceği yaşa eriş-
mişse, artık anne-babasının 
yönlendirmesi ile kendi ki-
taplığını oluşturmalıdır. Ay-
rıca evin “okuma rutinine” 
baskı ve zorlama olmaksı-
zın, nefret ettirilmeden bir 
şekilde dâhil edilmelidir. 

Eğitim ve Psikoloji
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I. Emperyalistler İslam coğrafyasını önce ko-

lonileştirmeye çalıştılar. Bayraklarıyla, askerleriyle 

ve kendi insanlarıyla İslam coğrafyasına yerleşip 

yeraltı ve yerüstü zenginliklerini sömürdüler ve 

aynı zamanda Müslümanları da asimile etmeyi 

denediler. Bir anlamda; Avustralya’da Aborijin-

lere, Amerika’da Kızılderililere yaptıklarını Müs-

lümanlara yapmaya çalıştılar. Fakat kısa bir süre 

içerisinde Müslümanların bağımsızlık mücadele-

lerine başlamaları üzerine; İslam Medeniyetinin 

kendi medeniyetlerinden çok daha güçlü oldu-

ğunu görmeleri ve daha önce İslam coğrafyasını 

istila eden Moğolların akıbetine uğrama (İslam 

inancını ve medeniyetini kabullenme) korkuları 

üzerine yöntem değişikliğine gittiler.

II. Birinci döneme kolonileştirme dönemi 

diyecek olursak, bu ikinci döneme köleleştir-

me dönemi diyebiliriz. Emperyalizmin bu ikinci 

evresine dair en güzel tarifi İhvân-ı Müslimîn’in 

hareketinin teorisyeni Şehid Seyyid Kutub’dan 

okumuştum. Seyyid Kutub şöyle tarif ediyordu 

Emperyalizmi: “Mısır’dan beyaz ve yabancı İngi-

liz çekildi. Yerine esmer yerli bir İngiliz bıraktı, Es-

mer yerli İngiliz, yabancı beyaz İngiliz’in yaptığı 

ve yapmak istediklerinin fazlasını bizlere yaptı.” 

Seyyid Kutub’un Mısır için söyledikleri aslında 

tüm İslam coğrafyası için geçerlidir. Emperya-

listler, yerli işbirlikçilerini Müslümanların başına 

diktatör, kral veya emir yaptılar. Bu işbirlikçilerin 

ellerine kırbacı tutuşturup, kendileri sütre geri-

sine çekildiler ve kendi yapmak istediklerini bu 

yerli işbirlikçi kâhyalarına yaptırdılar.

Müslümanlar, Emperyalistlerin bu oyununa 

kısa sürede vakıf oldu. Başlarındaki tiranlara ve 

onları başlarına cebren ve hile ile diken efendile-

rine karşı anti-emperyalist, anti-siyonist, radikal 

karakterli İslamî bir muhalefet hızla oluşmaya 

başladı.

İslam Coğrafyasında 
Olup Bitenlerin Özeti

Enver ELKATMIŞ

Tefekkür

Mısır’dan beyaz ve yaban-
cı İngiliz çekildi. Yerine es-
mer yerli bir İngiliz bıraktı, 
Esmer yerli İngiliz, yabancı 
beyaz İngiliz’in yaptığı ve 
yapmak istediklerinin faz-
lasını bizlere yaptı.
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Emperyalistler, İslam coğrafyasının fay hatla-

rında kendilerine yönelik biriken öfke enerjisinin 

kendilerinin sonu olabilecek şiddetli bir depremi 

oluşturacağını anlayınca; tekrar yöntem değişik-

liğine gittiler.

III. Hedeflediklerinden hareketle; Emperya-

lizmin bu üçüncü dönemini Müslümanları ken-

dilerine “uşak etme” yani Emperyalistlerin “uşak-

laştırma” evresi şeklinde tanımlayabiliriz. 

1990’lı yılların başlarında başlatılan Müs-

lümanları “uşaklaştırma” projesi şöyle gerçek-

leştirilecekti; Emperyalistlerin öncülüğünde 

İslam coğrafyasına demokrasi ihraç edilecek, 

radikal İslamcılara iktidardan ve iktidar nimet-

lerinden pay verilecekti. Emperyalistlerin mik-

tarını belirleyecekleri biraz özgürlük, biraz 

refah karşılığında İslamcılar ılımlılaşacak ve 

kendilerine bu lütfu gösteren emperyalistlere 

“uşak” olmayı kabulleneceklerdi. Proje buydu. 

Emperyalizmin bu taktiksel değişikliğinin nede-

nini anlamak için; köle ve uşak arasındaki farkı 

anlamamız gerekiyor: 

Köle: İradesi dışında özgürlüğü elinden alın-

mış, gasp edilmiş kişidir. Efendilerine sadakatli bir 

bağlılıkları yoktur.

Uşak: Cüzi bir miktar karşılığında özgürlüğü-

nü kendi rızasıyla satmış kişidir. Efendilerine son 

derece sadık ve bağlıdırlar.

Onun içindir ki tarihte birçok köle isyanı vardır. 

Bunlardan en bilineni, en meşhuru Spartaküs’ün 

liderliğinde Roma İmparatorluğu Döneminde 

(M.Ö. 73 – M.Ö. 71) yapılan isyandır. Fakat tarihte 

uşakların efendilerine karşı isyanları yoktur. Yani 

köle Spartaküsler efendilerine isyan ederler. Ama 

uşak Sebastianlar efendilerine isyan etmezler.

Söz konusu projeyi Cezayir’de denediler. 

Özgür ve adil seçimler sonucunda FİS  (İslamî 

Selamet Cephesi) büyük oranda halkın desteği-

ni aldı. Fakat FİS’in lideri Abbas Medeni verdiği 

demeçlerle Emperyalistlere uşaklık yapmayaca-

ğını açıkça deklare edince; sözde Fransa’ya karşı 

bağımsızlık mücadelesi vermiş ve bağımsız bir 

devlet olan ama gerçekte halen Fransa’nın bir 

sömürgesi olan Cezayir’de ordu, Fransa’nın des-

teğiyle darbe yaparak FİS’in iktidarının önünü 

kesti.

Filistin’de gittikçe güçlenen Hamas hareketi-

ni de seçimlere katılması için adeta teşvik ettiler. 

Hamas seçimlerden büyük bir zafer kazandı. Fa-

kat Hamas gayrimeşru işgalci İsrail devletini ta-

nımadı ve Emperyalistlere uşak olmayı da kabul 

etmedi. Bunun üzerine Siyonistlerin işbirlikçisi 

Mahmud Abbas liderliğindeki FKÖ ve İsrail Dev-

leti birlikte Hamas’a ve ona destek veren Gaz-

ze’deki Müslümanlara karşı insanlık dışı zülüm, 

baskı ve katliamlarda bulundular. Ve adeta Gaz-

ze’yi açık cezaevine dönüştürdüler.

Arap Baharı’ndan sonra da aynı oyunu Mı-

sır’da oynadılar. Demokratik seçimler sonucunda 

İslamcılar iktidara geldi. Muhammed Mursi’nin li-

derliğindeki İslamcılar uşak olmayı kabullenme-

yeceklerini belli edince; ABD ve İsrail’in destek 

ve teşviki ile askerî bir darbe yapıldı. Mısır’da da 

demokrasi rafa kaldırıldı ve İslamcılar cezaevleri-

ne dolduruldu.

Tefekkür

Tarihte uşakların efendile-
rine karşı isyanları yoktur. 
Yani köle Spartaküsler efen-
dilerine isyan ederler. Ama 
uşak Sebastianlar efendile-
rine isyan etmezler.
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Emperyalistler, Müslümanların; kolonileştir-

meye, köleleştirmeye isyan ettiklerini ve uşak 

olmayı da kabullenmediklerini görünce yeniden 

yöntem değişikliğine gittiler.

IV. Emperyalizmin şu an tanığı olduğumuz 

yeni taktiğinin bu dördüncü evresinin tarifini ya-

pacak olursak; en uygun tarif Müslümanları “te-

rörize etmek/terörleştirmek” şeklinde olur.

IŞİD ve benzeri terör örgütleri Emperyalizmin 

bu yeni taktiksel döneminin önemli enstrüman-

ları ve icatlarıdır. IŞİD ve benzeri terör örgütleri 

marifetiyle Emperyalistler şu üç şeyi geçekleştir-

mek istiyorlar:

1. Emperyalizme karşı hak, adalet, onur ve 

özgürlük mücadelesi veren Müslümanları ma-

şerî (toplumsal) vicdanda mahkûm etmektir. Bu 

yolla da zikredilen Müslümanların haklı mücade-

lesini karalamak ve halkın onlara olan desteğinin 

önüne geçerek, mücadelelerini akamete uğrat-

mak vardır.

2.  Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin; savun-

masız sivil Müslümanlara karşı giriştikleri katli-

amı örtbas etmek, gündemden düşürmek ve 

hatta meşrulaştırmak vardır. Nitekim ABD’nin, 

Rusya’nın, Esed’in, Suriye’de; Şiî yönetimin ve 

ABD’nin Irak’ta işledikleri cinayetler gündemden 

düşmüştür.

3. IŞİD ve benzeri terör örgütlerinin işledikleri 

insanlık dışı cinayetlerle, oluşturdukları tedhiş ve 

kaosla Müslümanları ehven-i şer kabilinden köle 

veya uşak olmaya razı etmek.

Tefekkür
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Tefekkür

İspanyol dilinde Rekonkista; yeniden ele ge-

çirme, yeniden fetih demektir.

Kuzeydeki dağlık bölge hariç İber Yarımada-

sının dörtte üçüne hâkim olan Endülüs Müslü-

manlarına karşı gerçekleştirilen Vadi Leke Muha-

rebesi’nden sadece dört yıl sonra teorik olarak 

başlatılan Rekonkista tam sekiz asır sonra hede-

fine ulaşmıştır. Bir varlık ve yokluk mücadelesi 

olan Vadi Leke, Endülüs’ün Bedir Savaşı’dır. 

Son İslam kalesi olan Granada’nın zaptını Va-

tikan İstanbul’un rövanşı olarak kutlamış. Bir bu-

çuk milyon nüfuslu fakat dağınık ve bir diğerine 

rakip olarak yaşayan Müslümanlar zayıf düşmüş 

ve sürgün edilmişler,  tehditle din değiştirmeye 

zorlanmışlar. Direnen Müslümanlar işkence gör-

müş, müebbet hapse mahkûm edilmiş veya şe-

hir meydanlarında bir dal çıra gibi yakılmışlar.

Endülüs’te 1031 yılında merkezi idarenin 

sona erip, beylikler-şehir devletleri yani Mülû-

kü’t-Tavâif döneminin ilk işgal edilen şehri, baş-

kent Toledo-Tuleytula olmuştur. Sonra da Birle-

şik Krallık ordusu tarafından Müslüman Endülüs’e 

karşı Rekonkista sabırla devam etmiş. Her asırda 

iki-üç beylik Birleşik Hıristiyan krallığının eline 

geçmiş. Sıranın kendilerine yaklaşmakta olduğu-

nu gördükleri halde kabilecilik, aşiretçilik, kavmi-

yetçilik fitnesiyle soy-boy-hanedan takıntısı ve 

dünya muhabbeti tuzaklarını aşamamışlar Müs-

lümanlar.

İbretlik bir olaydır; on ay boyunca Hıristiyan-

larca kuşatılan Toledo’ya hiçbir Müslüman bey-

liği yardım etmiyor. Yönetici olan emirlerin dün-

ya hırsı ve basiretsizliği güç dengesini Endülüs 

Müslümanları aleyhine bozuyor. 

Müslümanlar, Katalan yönetimine razı olan 

Müslümanlara Deccal’dan bozma Müdeccen 

dediler. Mecburen Hıristiyanlığı kabul edip vaf-

tizden geçenlere de Katolikler domuzcuk-do-

muz yavrusu yahut yeni Hıristiyan anlamında 

Morisko2 dediler. Yani zorla İslam’ı terk etmiş gibi 

görünenlere gizli Müslüman-Morisko dediler. 

Moriskolar dışarıda Hıristiyan, içerde-evlerinde 

Müslüman’dılar.

Birleşik Hıristiyan Krallıklar, Müslümanlar-

Rekonkista1 ve 
Yerli Devşirmeler

Mehmet SILAY

İnsaflı rahipler “İkna Oda-
ları” kurdular. Müslüman 
hanımlara nasihat ederek 
başörtülerini açmalarını 
tavsiye ettiler. Bu uygula-
ma asırlar sonra bizim üni-
versitelerimizde uygulanan 
“İkna Odaları” ile benzerlik 
gösterir. 
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la yaptıkları hiçbir anlaşmaya sadık kalmadılar. 

İşgalden sonra, sırayla camileri, hamamları ve 

kütüphaneleri birer birer yıktılar. Müslüman me-

zarlıklarını tahrip ettiler. Sahipsiz ve savunmasız 

kalan Endülüs Müslümanlarına ne Kuzey Afrika 

Müslümanları, ne Mısır ve ne de Osmanlı sadra 

şifa olacak bir yardımda bulunamadılar.  

Katolikler, karşılarında İslam’ın simgesi olan 

başörtülü kadınları gördüler. Başlangıçta insaflı 

rahipler “İkna Odaları” kurdular. Müslüman ha-

nımlara nasihat ederek başörtülerini açmalarını 

tavsiye ettiler. Bu uygulama asırlar sonra bizim 

üniversitelerimizde uygulanan “İkna Odaları” ile 

benzerlik gösterir. 

Başörtüsünün Allah’ın (c.c.) emri olduğunu 

bilen ve inanan Endülüslü Müslüman hanımlar 

rahiplerin çabalarını boşa çıkardılar. Bu sefer de 

günümüz Türkiye üniversitelerinde ve çalışma 

alanlarında rektör, kaymakam ve müdürlerin ki-

şisel inisiyatifiyle dayatıldığı gibi yönetmelik ben-

zeri bir emirnameyle kılık-kıyafet yasağını dayat-

tılar. Müslüman kadınların direnişleri yirmi-otuz 

yıl bu başörtüsü yasağını erteletti. Kral Fernando 

ve Kraliçe Isabel, Endülüs Müslümanlarına karşı 

engizisyon mahkemesi, müebbet hapis, işkence 

ve sürgünleri Vatikan’ın sunduğu Kataşizm adına 

yapıyorlardı. 

“Peki, Türkiye’de engizisyon benzeri İstiklal 

Mahkemeleri, bir dönem Kur’an-ı Kerim eğiti-

minin yasaklanması, Ezan-ı Muhammedî’nin on 

sekiz yıl Türkçe okunması, bir dönem Hac yasa-

ğı, belli yaşın altındaki çocuklara Kur’an-ı Kerim 

öğretmenin kanunla yasaklanması, Kur’an kurs-

larının topyekûn kapatılması, Başörtüsüne karşı 

tarihte görülmemiş bir kinle savaş açılması, Müs-

lüman halkımızın devletin değil rejimin emriyle 

Allah’ın (c.c.) emri arasında tercihe zorlanması, 

toplumun ekonomik, sosyal ve ahlakî açıdan 

bunalıma girmesi ve iç barışı bozma pahasına 

Endülüs benzeri bir Rekonkista projesi sürdü-

rülmüştür. Batılılar bu zulmü kendi adlarına, bi-

zim yerli devşirmeler ise Batılılar adına bu görevi 

üstlendiler. Anadolu’da yaklaşık bir asırdır yürü-

tülen ve 28 Şubat’ta Postmodern -Ergenekon 

cuntasının tezgâhladığı- Darbeyle yeni bir şekle 

bürünen Anadolu’yu İslam’dan arındırma girişi-

mi, Emperyalistler hesabına iş tutan yerli devşir-

meler -yerli lejyonerler- Anadolu Rekonkista’sını 

kendilerine iktidar garantisi sağlayan yabancılar 

adına yapıyorlar.”       

On beşinci asrın sonlarında Granada çarşısın-

da bir Müslüman kadının başörtüsünü Katolikler 

tarafından zorla açma teşebbüsü üzerine esnaf 

ayaklandı. Çatışma Katolik-Müslüman çatışma-

sına dönüştü. İki taraftan da çok sayıda ölenler 

Tefekkür
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oldu. Yeni ordu birliklerinin şehre sevk edilmeleri 

ile çok sayıda Müslüman tutuklandı. Başörtüsü 

Katoliklerin gözünde İslam’ın simgesiydi. Çün-

kü Moriskoların -gizli Müslümanların- hanımları 

başörtüyü çıkartmadılar. Beşinci Carlos ile İkinci 

Filip, örtünme yasağını en sert cezalarla uygu-

lamaya koydular. Nihayet kılık-kıyafet yasağını 

kanunlarla kökünden hallettiler. Yıllarca gererek, 

kırbaçlayarak, askıya alarak, kazığa oturtarak, 

mızrakla ve bıçakla öldürme tarzlarını deneyen 

Katolikler, bugün resmî açıklamalarıyla Kurtu-

ba’nın merkezinde bir İşkence Müzesi kurmaya 

utanmayacaklar! Her yıl Endülüs’ün düşen şehir-

lerinden birinde dininde kesin tavır koyan Müs-

lümanlardan birkaçı şehir meydanlarında ibret-i 

âlem için yükselen çığlıklar arasında yakıldılar. 

1610 yılında İber Yarımadası’nda sekiz asır 

yaşayan Endülüs Müslüman medeniyetinden 

geriye bir tek Müslüman kalmadı. Buna rağmen 

Endülüs’te Müslümanların kökünü kazımak için 

Vatikan emriyle kurulan Engizisyon mahkeme-

leri ancak 1860 yılında kapatılmıştır. Fakat geçen 

asırlara rağmen Vatikan’ın ve Katoliklerin korsan 

mezheplerinden Masonik Snt. Jan. Tapınak ve 

Hospitaliyer kuruluşlarının hesapları tersine dö-

ner. Çünkü  “keser döner sap döner, bir gün he-

saplar döner!” Hesaplar da Mevla’nın dilediği gibi 

dönmüştür. 

Bugün İspanyol tarihçilerine göre: “Endülüs 

İslam Medeniyeti, İberya Tarihinin parlak bir dö-

nemidir!” 

Köklerini arayanlar devlet arşivlerinden ziya-

de kilise sicillerine giriyor ve asıllarını buluyorlar. 

Berberî ve Arap asıllı ilk Endülüs fatihlerinin to-

runları şimdi “Elhamdülillah Müslümanım!” diye-

biliyor. Türkiye’den Endülüs’e gelen gezginler bir 

Vizigot yahut Hispano-Romen imamın arkasın-

da namaza durabiliyor. Endülüs’ün hemen her 

şehrinde bir “İslam Kültür Merkezi-Centro İsla-

mik” vardır. Yükselen minareleriyle camiler ve 

mescitlerde beş vakit secdeye varmak mümkün. 

Yaşlıların ekseriyette olduğu, kırk dört milyon 

nüfuslu İspanyada; yüzde beş Müslüman, yüzde 

on iki ateist, yüzde üç animist ve geriye kalan 

yüzde seksen ekseriyet de kiliseye soğuk-dar-

gın Katoliklerden oluşuyor. Yüzde beşlik oran 

Endülüs’te iki milyon Müslüman’a tekabül edi-

yor. Bugün İspanya genelinde iki milyon Müslü-

man kardeşimiz yaşamaktadır. Asırlarca Kur’an-ı 

Kerim ahkâmının-egemenliğinin sürdüğü Da-

ru’l-İslam olan Endülüs’e daha sık gitmeli ve kar-

deşlerimizle kucaklaşmalıyız. 

Dipnotlar
1. Endülüs döneminde İber Yarımadasındaki Hıristiyan-

ların, Müslümanların yarımadadaki varlıklarını ortadan 

kaldırma amaç ve çabalarına verilen ad.

2. 1500’lerde Endülüs tamamen yok edildikten sonra 

Müslümanların ve Yahudilerin İber yarımadasından sü-

rülmesi üzerine vatanları İspanya ve Portekiz’den ayrıl-

mamak için Hıristiyanlığa dönen Müslümanlara verilen 

ad.

Tefekkür

Yıllarca gererek, kırbaçla-
yarak, askıya alarak, kazı-
ğa oturtarak, mızrakla ve 
bıçakla öldürme tarzlarını 
deneyen Katolikler, bugün 
resmî açıklamalarıyla Kur-
tuba’nın merkezinde bir 
İşkence Müzesi kurmaya 
utanmayacaklar!
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Muhammed Hamdi Yazır, 1877 yılında Antal-

ya’nın Elmalılı kazasında doğmuştur. Annesi Fat-

ma Hanım, babası Numan Efendi’dir. İlk mektebi 

ve rüştiyeyi Elmalı’da bitirmiş, 1893 senesinde 

İstanbul’a gelmiş ve tanınmış bazı hocalardan 

dersler görmüş, 1907 senesinde Beyazıt dersia-

mı (Osmanlı’da müderrislerin camilerde verdiği 

dersler) olarak hocası Kayserili Mahmud Efen-

di’den icazet almıştır. Bu yüzden hocası büyük 

Hamdi kendisi de küçük Hamdi diye anılmaya 

başlanmıştır. Tahsili sırasında Bakkal Arif Efendi 

ile Sami Efendi’den hat dersleri gördü ve onlar-

dan da icazet aldı. Bir yandan da kendi çabalarıy-

la felsefe ve musiki öğrendi. Beyazıt Medresesi’n-

deki iki yıllık görevinin ardından II. Meşrutiyet’in 

ilk meclisine Antalya mebusu olarak girdi.

II. Abdülhamid’in tahtan indirilmesine rıza 

göstermeyen fetva emini Nuri Efendi’yi ikna edip 

fetva müsveddesini yazmak suretiyle bu konu-

da etkili bir rol oynadı. Onun bu davranışında 

padişahın öldürülmesi, meclisin kapatılması ve 

ülkenin büsbütün kargaşaya sürüklenmesi ihti-

mallerini göz önüne almasının etkili olduğu söy-

leniyor. Daha sonra Şeyhülislamlık Mektubî Kale-

mi’nde görev aldı. Mekteb-i Nüvvab ve Mekteb-i 

Kudat’ta fıkıh, Medresetü’l-Mütehassısin’de usul-i 

fıkıh, Süleymaniye Medresesi’nde mantık, Mül-

kiye Mektebi’nde vakıf hukuku dersleri okuttu. 

1915–1917 yıllarında huzur derslerine muhatap 

olarak katıldı. 1918’de Şeyhülislamlık bünyesinde 

kurulan ‘Darü’l-Hikmeti’l-İslamiyye’1 azalığına  

bir müddet sonra da bu müessesenin reisliğine 

tayin edildi. Israrlı teklifler üzerine Damat Ferit 

Paşa’nın birinci ve ikinci hükümetlerinde Evkaf 

Nazırı olarak görev yaptı. Bu görevde iken ikinci 

rütbeden Osmanlı nişanı ile ödüllendirildi. 

15 Eylül 1919’da ayan heyeti üyeliğine tayin 

edildi. İlmi rütbesi de Süleymaniye Medresesi 

müderrisliğine yükseltildi. Mantık hocalığı yaptığı 

sıralarda Cumhuriyet ilan edildi ve medreseler 

kapatıldı. Milli mücadele sırasında I. ve II. Damat 

Ferit Paşa Hükümeti’nde görev yaptığı için İs-

tiklal Mahkemesi’nce gıyaben idama mahkûm 

edilmesi üzerine Fatih’teki evinden alınarak An-

kara’ya götürüldü ve kırk gün tutuklu kaldı. Mah-

keme sonunda muhtemelen İttihat ve Terakki

M. Hamdi Yazır 
Hayatı

Bayram KAYNAKÇI

Biyografi
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Cemiyeti’ne üye olması sebebiyle suçsuz bu-

lunarak serbest bırakılınca İstanbul’a döndü. Bu 

olaylardan sonra tamamen inzivaya çekildi ve 

vefatına kadar yalnızca camiye gitmek için evin-

den çıktı. Bir geliri olmadığı için maddi sıkıntı 

çektiği bu dönemde “Metalib ve Mezahib” adlı 

tercüme eserini tamamladı. Kitabın baş tarafı-

na medreselerin kapatılmasının getireceği mad-

dî ve manevî zararları anlatan bir önsöz yazdı. 

‘Medreselerin kapatılmasıyla geçim sıkıntısına 

düşmüştür. Elmalılı’yı bir filozof olarak tanımamı-

za vesile olan “Metalib ve Mezahib” adlı eser de 

bu sıkıntının ürünüdür. Fakat amacı sırf bu değil-

dir. Daha çok Hakk’ın rızasını kazanabilmek için 

bu eseri tercüme etmiştir.’2

Mısır Prensi Abbas Halim Paşa’nın teşvikiyle 

büyük çapta bir İslam Hukuku Kamusu  hazır-

lamaya başladı. Fakat bu çalışmasını yarıda bı-

raktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Türkçe bir 

tefsir hazırlatılması kararı alınınca Diyanet İşleri 

Başkanlığı bu işi kendisine teklif etti. Elmalılı tek-

lifi kabul ederek tefsiri yazmaya başladı. Hak Dini 

Kur’an Dili  adını verdiği eserini vefatından önce 

bitirmeye muvaffak oldu. Aslında bu eserin meali 

Mehmed Âkif Ersoy’a, tefsiri Elmalılı’ya verilmiş-

ti. Fakat öyle ya da böyle M. Âkif bu işten daha 

sonra vazgeçti. Bunun Türkçe Kur’an ile ibadet 

edileceğini duymasında ki pay yüksektir. M. Âkif 

bu işten çekilince meal de Elmalılı’ya kalmıştır.

Eserleri

1. Hak Dini Kur’an Dili: Elmalılı meal ve tefsir 

kendisine kalınca, M. Âkif’in korktuğu durum onu 

da pek âlâ ürkütmüştür. Bu yüzden meali yazar-

ken devrik cümleler kullanmaya özen göstermiş-

tir. Türkçeye hâkimiyeti yüksek olan Elmalılı’nın 

bunu kasti olarak yaptığı aşikârdır. ‘Hak Din’ de-

mek suretiyle dinin tekliği ve kaynağına, ‘Kur’an 

Dili’ demekle de, Kur’an’ın Kur’an olabilmesinin 

ancak indiği dilde olmasına bağlı olduğunu işa-

ret etmiştir. “Türkçe Kur’an mı var be hey şaşkın? 

Kur’an Arapçadır. Kur’an-ı Kerim’in manaları tam 

olarak anlaşılıp bitirilemez. Bir manası meydana 

çıkınca arkasından bir mana daha yüz gösterir. 

Nurunun açık parlaklığı içinde gizlilik ortaya çı-

kar. Mümine hitap ederken, kâfire bir korkutma 

fırlatır. Kâfiri korkuturken, mümine bir müjde 

nüktesini uzatır. Halka hitap ederken, ileri gelen-

leri düşündürür. Âlime söylerken, cahile dinletir. 

Cahile söylerken âlime dokundurur. Geçmişten 

bahsederken geleceği gösterir. Bugünü tasvir 

ederken, yarını anlatır. En basit gözlemlerden, en 

yüksek gerçeklere götürür. Müminlere gaybı an-

latırken, kâfirleri şimdiki zamandan usandırır. Ve 

bütün bunları, duruma, makama, yere, zamana 

ve konuya göre en uygun, en güzel kelimelerle 

anlatır.”3

2. İrşadü’l-Ahlaf Fi Ahkamil-Evkaf: Elmalılı 

Hamdi Yazır’ın Mekteb-i Mülkiye’de hoca iken 

okuttuğu ders notlarını ihtiva etmektedir. Eser 

1330/1911 yılında İstanbul’da Ahmet Kamil Mat-

baası’nda basılmıştır.

3. Sefer Bahsi: Hak Dini Kur’an Dili Tefsirinin 

8. ve 9. ciltlerinin başına konulan bu uzun mek-

tup, 1960 yılında Nebioğlu Basımevinde Hamdi 

Efendi’nin büyük oğlu Muhtar Yazır tarafından 

bastırılmıştır.
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4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Dini: Hamdi 

Efendi’nin, Meşihat Makamına Anglikan Kilise-

si’ne mensup Dini Eserler Kütüphanesi Müdürü 

tarafından yöneltilmiş sorulara yazdığı cevaplar-

dır.

5. Metalib Ve Mezahib: Paris Üniversitesi Ede-

biyat Fakültesi profesörlerinden Paul Janet ile 

aynı fakültenin konferans muallimi Gabriel Se-

ailles’in 1887 tarihinde neşrettikleri Histoire de 

la Philosophie (Felsefe Tarihi’nin Tahlili) eserinin 

tercümesidir. Eserin başlangıcında bulunan ön-

söz (Dibace) tercümenin özeti niteliğindedir.

6. İstintaci Ve İstikrai Mantık: İngiliz filozofla-

rından Alexander Bain’in bu isimdeki kitabı Gab-

riel Compaire tarafından 1875 yılında Fransızca-

ya çevrilmiş, Hamdi Efendi de bu kitabı Türkçeye 

çevirerek, hoca olarak bulunduğu sırada Süley-

maniye Medresesi’nde okutmuştur.

7. Hüccetullahi’l-Baliğa: bu eseri diyanet işle-

ri başkanlığı namına tercümeye başlamış ancak 

fazla bir şey tercüme edemeden vefat etmiştir.

8. Beyanü’l-Hak, Sebilürreşad, Ceride-i İlmiye 

Dergilerinde Yayımlanan Makaleleri: Elmalılı Mu-

hammed Hamdi Yazır’ın II. Meşrutiyet Dönemi-

nin süreli yayın organları olan bu dergilerde top-

lam yetmişin üstünde makalesi yayımlanmıştır. 

Elmalılı Hamdi Yazır’ın makalelerinden bazıları 

Cüneyd Köksal ve Murat Kaya tarafından bir ara-

ya getirilip hazırlanmış ve Kitabevi Yayın tarafın-

dan Ekim 1997 tarihinde İstanbul’da basılmıştır. 

Ayrıca Elmalılı Hamdi Yazır’ın fıkıh usulüne dair 

bir eseri, yarım vaziyette bir hukuk kamusu, bir 

kısmı eksik olan bir divanı da mevcuttur.

Yarım kalmış olan İslam Hukuku Kamusu, 1. 3. 

ve 5. ciltleri Sıtkı Gülle, 2. cildi Ayhan Yalçın tara-

fından 5 cilt halinde hazırlanmış, “Alfabetik İslam 

Hukuku ve Fıkıh Istılahları Kamusu” adıyla Eser 

Neşriyat ve Dağıtım–Masaüstü Yayıncılık tarafın-

dan 1997 tarihinde İstanbul’da basılmıştır. 

Dibace (Önsöz)

M. Hamdi Yazır’ın Metalib ve Mezahip adlı çe-

viri eserinde bulunan önsöz (dibace) eserin özeti 

niteliğindedir. Kendi dipnotlarıyla dolu bu önsöz 

için, şu cümleler eseri daha iyi anlamak için ye-

tiyor: “Elmalılı’nın Metalib ve Mezahib isimli ter-

cüme eserinin başına kendi el yazısıyla yazmış 

olduğu yazı beni çok etkilemiştir. Onu okurken 

insan kendisini bir çağlayanın kıyısındaymış gibi 

hisseder.”4
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Medreselerin kapanmasıyla geçim sıkıntısına 

düşen Elmalılı, Metalib ve Mezahip adlı eserini bu 

geçim sıkıntısı çektiği dönemde kaleme almıştır. 

Tabii ki Elmalılı bu çeviri eserini ele alırken ge-

çim sıkıntısı çekmesinden ziyade, hem kendisine 

hem de İslam âlimlerine yeni bilgiler katabilmek 

ve Hakk’ın rızasını kazanabilmek ümidiyle yola 

çıkmıştır. Lisan bakımından kendi dili dışında pek 

dil bilmeyen âlimlere böylesine iyi bir çeviri eseri 

sunabilmek için çok kısa bir süre de -6 ay kadar- 

Fransızcaya hâkim olmuştur. Batı’nın felsefesini 

bilmek istemeyen ve bilinirse kötü sonuçlar do-

ğurabileceğini düşünen İslam âlimlerine karşılık, 

onların bizim eserlerimizi bilip tercüme ettikle-

rini ve hiçbirinin de Müslümanlaşmadığını ileri 

sürer. Elmalılı, onların eserlerini de biz tercüme 

edersek, Hıristiyanlaşma olmayacağı gibi onlara 

karşılık dinimizi daha iyi müdafaa edebileceği-

mizi belirtir.

Elmalılı’ya göre ilk felsefe bütün ilimleri kendi 

etrafında toplamıştı. Oysa günümüzde böyle bir 

şey kalmadı. Her ilim kendi etrafında gelişmek-

te, kendi kanunlarını ve metotlarını koymaktadır. 

Yazır’a göre felsefî düşünce, bu ilimlerin verileri 

üzerine düşünmek, sonrasında değerlendirme-

ye tabi tutmaktır. Zira ilimlerin kıymetini ancak 

felsefî içtihad verebilir. Felsefenin ilimlerle olan 

bu münasebeti dolasıyla, din ile felsefenin ara-

sındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan Elmalılı bunun 

için: “Felsefenin sonu Din Felsefesi olmuştur.”5 

demiştir. Bu yüzden felsefeye ‘hikmet’ adını 

vermiştir. Din, Hakk’ı aramak ve bulmaktır. Dini 

tanıtanlar peygamberlerdir. Filozoflar ise ancak 

peygamberlerden aldıklarıyla hareket ederler ve 

hâkim olabilirler. Hakikat apaçıktır. Yalnız bunu 

göremeyen filozoflar -yani dine karşı çıkanlar- 

bir hakikat öne sürerek bunu temellendirmezler. 

Bu da eksik idrakten kaynaklıdır. 

Kant, A. Comte ve Spencer’ın din ile ilgi-

li felsefî tavırlarından hareket eden Elmalılı, Batı 

felsefesinin en sonunda Allah’ın birliğini kabul 

ettiğini görmüştür. Ona göre Kant; “tenkit yolu 

ile felsefeyi feda etmiş olduğu halde dini ihmal 

edememiştir.”6 Pratik akıl yoluyla söz konusu 

Tanrı kavramını kabul etmek mecburidir. Böyle 

bir kabul de ahlakî açıdan çelişki içermemelidir. 

“Bizi imana götüren teorik aklın değil, pratik 

aklın ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç bizi rasyonel bir 

tek imana götürür.”7 Comte, Tanrı’yı bırakmış 

ve kendi kendine bir din meydana çıkarmıştır. 

Bu din insanlık dinidir. Tanrısı da bir kadındır. Ta-

bii bu sevdiği kadın idi! Daha sonra Spencer ise, 

tüm ilimlerin ve felsefenin dinin içinde barındığı 

sonucunu çıkarmıştır. Bunlardan hareketle kısa-

cası felsefe birliği (Allah’ı) arar.

Din Felsefesi ile Felsefe Dinini birbirinden 

ayırmaya çalışan yalnızca Batı’dır. Çünkü ayır-

maya kalktıklarında ki tek problem peygamber-

lik bahsi olsa gerektir. İslam da bu söz konusu 

değilken onlar da sorun teşkil etmiştir. Allah’ın 
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(c.c.) varlığını kabul edip felsefenin içine dâhil 

etmek ne ise peygamberlikte odur. Bu neden 

onlara zor gelmiştir. Yazır’a göre bir dinin Allah 

(c.c.) tarafından konulduğu hususu, insan ruhu-

na her yönüyle uygun zorunlu bir ilim ile apaçık 

aşikâr olarak belli olmalıdır. Bu zorunlu ilmin din 

dilindeki adı ‘vahiy’dir. Vahyin bir kişi de ortaya 

çıkması da ‘nübüvvet’tir. Dolayısıyla peygamber-

siz bir hak din düşünmek imkânsızdır. Bir dinin 

hak din oluşu da ancak böyle anlaşılır. Allah’ın 

(c.c.) varlığı ve birliğini ele alan Batı Felsefesinin, 

vahiy ve nübüvvet konularını da bundan ötürü 

bir problem olarak ele alması gerekirdi. Ele al-

mamaları onlar için bir eksikliktir. Batı Felsefesi-

nin bu konuyu ele almamasının sebebi şüphesiz 

Hıristiyan inancındaki Allah (c.c.) ve Peygambe-

ri (a.s.) bir görme yanlışından ötürüdür. Vahiy, 

Hakk’ın tecelli etmesinin özel bir adıdır. O, ha-

berinin kaynağı Allah (c.c.) olan bir haberleşme 

şekli olup, kesin bir ilimdir. Hak din, herhangi bir 

kişinin değil bizzat Allah’ın (c.c.) koyduğu dindir. 

Bir dinin hak mı batıl mı olduğunu gösteren tek 

ölçüt işte bu vahiydir. Peki, insanlarla peygam-

berler arasında neden fark vardır? Onlar da insan 

değil mi? sorularına karşılık şöyle denebilir ki: “Bu 

durum bir yaratılış vergisi olduğu dikkate alınsın. 

Yaratılışın bazı vicdanlara hakikat ile pek kuvvetli 

ve büyük bir münasebet bahşettiğini inkâra hiç 

bir sebep kalmaz.”8 

Bir dinden bahsederken onun hem akla uy-

gun olması, hem de hislere karşılık verebilmesi 

gerekir. Bu nokta da akıl hissiyatla ters düşme-

melidir. Ters düşmemesi için de vicdan devreye 
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girer ve ikisini ortak noktada buluşturur. Akıl ilmi 

inanış, his ise kalp inanışıdır. Bu ikisi birleşme-

dikçe çıkılan yolda dümensiz kalan kaptan gibi 

kalınır. Yalnız akılla sağlanan din eksik kalacağı 

gibi, yalnız hislerle sağlanan dinde eksik kalır. Bu 

durumlar yaratılışa ters düşer. Bu yüzden ikisi-

nin de ortak bir noktada buluşması –vicdan- zo-

runludur. Hıristiyanlar saf bağlılıkla hareket edip 

aklı his karşısında söndürmüşlerdir. Bu onların 

kanayan yarasıdır. İslam da ise giderek azalan 

dini hassasiyetler, zevklerin ve aşkın düşkünlüğü, 

ilimlere uzak kalınış gerileme sebebidir. His anlık 

olacağı gibi süreklilikte gösterebilir. 

Bir insanın sevdiği bir kadınla evlendikten bir 

süre sonra aynı şevki duymaması ilk hissin azal-

dığını gösterir. Dini boyutta gerileme de ise bu ilk 

hissin giderek azalması söz konusudur. Bu hissin 

azalmaması içinse yapılması gereken yeniliktir. 

Peki, yenilik yapılırken nelere dikkat etmek ge-

rekir?  Bu yenilik diye yapılacak şeyler bidat ol-

mayacak mı? 

İşte bu durumda Yazır, Peygamber Efendi-

mizin (s.a.v.) hadis-i şerifini nakleder: “Cenâb-ı 

Allah hiç şüphe yok ki her yüz sene başında 

yani her asırda bu ümmete, dinini yenileşti-

recek adam veya adamlar gönderecektir.”9 Fa-

kat bu yenilikler ortaya koyulurken; ayıklanmalar 

yapılacak ve uygun görülenler yapılacaktır. Her-

hangi bir şekilde dinin hükümlerini etkilemeye-

cek, tehlikeli olan bidatlere düşürmeyecektir. Bu 

kararları verecek kişiler (hâkimler) işte bu pey-

gamber varisleri olan din âlimleridir. Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) bu sebeple bizi zamanın kötü 

arzu ve isteklerinden korumaya çalışmıştır. Ya-

zır, bu nokta da yeniliklerden uzun bir müddettir 

mahrum kalındığını, bu yüzden bu yeniliklerin 

yapılmasını; fakat bunlar yapılırken Hıristiyanla-

rın düştüğü his-akıl zıtlığına düşmemeyi kısacası, 

ümmeti bir birlik içinde tutacak bir medeniyeti 

arzu etmektedir. Batı, yapılan değişiklikler sonrası 

İslam’a kötü yaftalar yapıştırmaya çalışsa da ba-

şarılı olamamıştır.

Ben bu kitabı tercüme ederken sadece, Batı 

aklının özünü öğrenmek sevdasını taşıyordum. 

Fakat neticede anladım ki; o akıl, bütün cereyan 

ve seyri ile bizim dinimiz olan Allah’ın (c.c.) bir-

liği akidesine doğru koşmuş ve bütün arzulara 

rağmen, gerek dinsizliği ve gerek Teslisi tespit 

edememiştir. Onu takip ederken, İslamiyet’ten 

aldığım akıl ve felsefem, sarsılmak şöyle dursun; 

gittikçe kuvvet kazandı, gelişecek noktalar bul-

du.10

Yazır, Descartes’ten yola çıkarak felsefenin İs-

lam dininden başka diğer dinlere haram olduğu-

nu belirtmiştir.

Descartes’a göre, insan ruhunda doğuştan 

bulunan (yani doğuştan sonra, duyular aracılığı 

ile dışardan gelmemiş olan) fikirler vardır. Tanrı 

fikri de yani sonsuz ve mükemmel bir varlık hak-

kındaki fikir de bu türdendir. Bu en mükemmel 

ve en gerçek varlık fikri bize nereden gelmiştir? 

Bu fikir, duyularımız yoluyla bize gelmiş olamaz; 
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çünkü duyularımızın bize tanıttığı şeyler mü-

kemmel ve kusursuz varlıklar değildir. Biz kendi-

miz de mükemmel bir yaratık değiliz. Eksik ve sı-

nırlı bir varlığız. Öyleyse, bu fikri bizim ruhumuza 

koyan Tanrı’nın bizzat kendisidir. 

Descartes, tanrının varlığını ispatlamak için, 

ikinci bir kanıt (delil) daha kullanır. Bu kanıt, fel-

sefe tarihinde ontolojik kanıt yani varlık bilimsel 

kanıt diye ün kazanmış ve Ortaçağ’da Anselmus 

tarafından ileri sürülmüştür. Bu kanıtı şöyle özet-

leyebiliriz: Tanrıyı en mükemmel, en gerçek var-

lık olarak kavrıyoruz. Tanrının varolmadığını dü-

şünürsek, ondan bir özellik eksilmiş olur. Varlığa 

sahip olmamakla, mükemmel olmaktan çıkmıştır 

O. Çünkü mükemmel olanda, hiç bir şeyin eksik 

olmaması, varlığın da bulunması gereklidir. De-

mek ki, en gerçek ve en mükemmel varlık kav-

ramını, varlığı da olan bir şeyi gösteren kavram 

olarak düşünmek zorundayız. Bu kavramı varlığı 

olmayan bir şey olarak düşünürsek kavramda bir 

çelişme ortaya çıkar. 

En mükemmel ve gerçek varlığın var olama-

ması düşüncesi mantık bakımından bir çelişme 

olduğuna göre; bunun karşıtının yani en mü-

kemmel varlığın varolması düşüncesinin doğru 

olması zorunludur. Demek ki Tanrı vardır.

İslam Felsefesi Tarihi’ni de yazısının içeriğine 

eklemek arzusunda olan Yazır, imkânların azlı-

ğından ötürü bu arzusunu yerine getirememiş-

tir. Kabaca İslam’da felsefenin geçirmiş olduğu 

üç devirden bahsetmiştir. Bunlardan Meşaiye=A-

risto ve İşrakiye=Yeni Eflatuncu, ikincisi Mütekel-

limin mezhebi ve sonuncusu Sofiye=Tasavvuf-

tur. Bunlardan asıl İslam Felsefesini kapsayanın 

ikincisi olduğunu belirtir. Yalnızca bu mezhepte 

Dini Felsefe ile Felsefe Dininin ahengini buldu-

ğunu söyler. 11
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Para kazanmak için zamanımızı vermemiz 

gerekiyor. Zaman ki en değerli şeydir. Aktığın-

da bir daha geri gelmesi mümkün olmayan 

zamanımızdan çalıyoruz. Zaman kadar değerli 

olan özgürlüğümüzü de kısıtlıyoruz. Bedenimi-

zin kuvvetini uğrunda harcıyor, düşünmekten 

mahrum kalıyoruz. Hepsi para kazanmak için. 

Paranın insanı daha özgür/bağsız kılması gerekir. 

Mantıklı olan budur. Ancak hiç de öyle olmuyor. 

Parayla kendimizi zincire vurduğumuz/bağladı-

ğımız hapishaneler satın alıyoruz. Kulağa aptalca 

mı geliyor? Gel sana nasıl olduğunu anlatayım.

Mülkiyete karşı olduğumu düşünme. Bu dün-

yayı terk etmeye de çağırmıyorum. Fakat sev-

gili dostum, sahip olduğumuz her şey bizi biraz 

daha esir kılıyor. Yalnız ruhumuz/benliğimiz de-

ğil esir olan, cismimiz de bağlı. Bir araban var di-

yelim. Mantıklı olan bu arabanın seni daha özgür 

kılmasıdır. Sana bir çeşit hareket özgürlüğü ver-

diğini düşünürsün. Bu arabayı yolda bir kenara 

çekip istediğin herhangi bir yere gidebilir misin? 

Araban senin hareket alanını kısıtladı. Onun üze-

rindeki fiili hâkimiyetini kaybetmene yol açacak 

(hırsızlık işte, ne uzattırdın lafı!) birkaç metre çapı 

aşamazsın. Yiyorsa uzaklaş. Telefonundan kaç 

metre uzaklaşabiliyorsun? Bunlar senin hapis-

hanelerin ve hatta efendilerin. Onların hizmeti-

ni görüyorsun. Vergisini öde, bakımını yap, şarja 

tak, kontörünü yükle, faturasını öde. Eskirse yeni 

bir efendi satın al.

Kendimize dört duvarı olmayan hapishaneler 

satın alıyoruz. Bu hapishanelerin temelinde mül-

kiyet var. Bu hapishanelerin zincirleri de mülki-

yetten. Birkaç metre çapı olan bu çemberin or-

tasında mülkiyet var. Sahip olmanın verdiği bir 

huzur var. Bir evinin olmasının, bir arabanın, bil-

gisayarının, telefonunun olmasının. Bunu inkâr 

edemem. Ama öyle durumlar oluyor ki sahip 

olmayanın sahip olandan daha huzurlu olduğu-

nu düşündürüyor. Bunlar ihtiyaç sınıfından oldu-

ğundan sahip olmayanların huzursuzluk içinde 

olduğunu söyleyebilirim. Gel seninle kapitalist 

toplumu, müsrifliğin fazilet olduğu tüketim top-

lumunu inceleyelim. İnsanlar ihtiyacı olmayan 

şeyler satın alıyorlar. Satın aldıkları şey ya fazla-

dır ya tamamen gereksiz. Daha pahalı olanı, lüks 

olanı satın almaya çalışıyorlar. Bu durumda sahip 

olmayan sahip olandan daha huzurludur. Sahip, 

mülküne zeval gelmesin deyü duaya duruyor, 

aklında her an o var. Kadın, şu yüzüğü kendisi-

ne satın almayan kocasına dargın. En değersiz 

bir mülkünün hapsinden kurtulmaya, eş deyişle 

özgürlüğe dayanamaz. Mülkiyet bazen esaretten 

başka bir şey değildir. İnsan kendi hapishanesini 

de satın alır.

Hapishane Satın
Almak

Muhammed ÖZEN

Deneme
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İrade Sahibi Olan İnsanın Sevme ile İmtihanı

İnsan denen eşrefi mahlûkat seçim yapabil-

me özelliğine sahiptir. Bazı zamanlar karşıt ar-

zular arasında seçim yapabilmek zorunda kala-

biliriz. Hem yalnız olmak hem de arkadaşlar ile 

beraber zaman geçirme isteği gibi. İrade ise in-

sanın yapmak istediğini yapıp, yapmak istemedi-

ğini yapmamasıdır. Bu tür seçimler aslında biraz 

da sosyolojik kökenlidir çünkü medeniyet tara-

fından belirlenmiştir. Çatışmalar ve fikirler değer 

yargılarıyla ilişkili olduğundan farkına varmak için 

kendi değer sistemini insan kendisi geliştirmeli 

ve bununla bakış açısını oluşturmalıdır. Başkala-

rından aldığımız değerler seçim yaparken bize 

yol gösterecek güçte değildir. Maalesef modern 

çağda başka değerler ile yaşadığımız için kendi-

mizin de farkında olamıyoruz ve ne istediğimizi 

bilemiyoruz.

Kendimizden Yoksun Kalmak

Kısacası öz bilinçten yoksun yaşıyoruz ve 

bu da bize empati, merhamet gibi değerlerden 

yoksunlaştırıyor. Empatiden uzak kalınca sürekli 

olumsuz düşünceler, davranışlar ve zanlar pe-

şimizi bırakmıyor. Önemli olan kendi zihnimizi 

aydınlık kılabilmektir, karanlık bizim zihnimizden 

kaynaklanıyorsa nereye gidersek gidelim karan-

lıkta kalırız. Bunların sonucu olarak depresyon, 

kaygı gibi sorunlar maalesef ortaya çıkıyor.

Kimlik ve Referans Çerçeveleri

Unutmamak gerekir ki her egonun bir benli-

ği, her benliğin de bir kimliği vardır. Kimlik, bir in-

sanın normlarını, değerlerini ve seçimlerini içerir 

ve egonun dünya içindeki konumu bu minvalde 

şekillenir, davranışı yönlendirecek referans nok-

talarının netliği bozulduğunda kimlik algılaması 

bulanıklaşır ve insan dünyasına, kendi değerleri-

ne yabancı hale gelir. Kendi değerlerimizden ör-

nek verecek olursak; Müslümanların davranışını 

yönlendiren asıl çerçeve Peygamber Efendimi-

zin (s.a.v.) yaptığı ve bizlere örnek olarak bıraktığı 

“Sünnet-i Seniyye’yi” oluşturan davranışlardır.

Aile Kıskacında Özerkliğimiz

İnsan belirli referans çerçevesinde tutar-

lı örüntüler geliştirebilmesi, iç sesiyle uyumlu 

seçimler göstermesine bağlıdır. Mesela insanın 

arada kalmaması gerekir. Anne; “ders çalış”, baba; 

“çalışıp kendini yorma” dediği zaman birey arada 

kalır ve kaygı geliştirir. Kısacası bireysel özerkliği-

miz ipotek altına alınmıştır. Bebeklikten itibaren 

toplum ve ondan etkilenen ailemiz bizi yetiştir-

me telaşında ama neye ve nereye yetiştirme? 

Yetiştirmenin kelime manası sürat, hız anlamına 

gelir. Oysaki biz yetiştirme yerine bireyleştirme 

kelimesini kullansak daha sağlıklı olur diye dü-

şünüyorum.

İnsanın bireyleşme süreci anne karnında kor-

don bağının koparılmasıyla başlamıştır. Bundan 

sonra insan bireyleşmeye atılmıştır adeta ama 

İrade ve Sevme
Halil İbrahim YALÇIN

Deneme

İnsan belirli referans çerçe-
vesinde tutarlı örüntüler 
geliştirebilmesi, iç sesiyle 
uyumlu seçimler gösterme-
sine bağlıdır. Mesela insa-
nın arada kalmaması gere-
kir. 
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insan her zaman anne karnındaki sıcak ve gü-

venilir ortam arayışındadır, bireyleşmek için ra-

hat ve güvenilir ortamdan fedakârlık yapmamız 

gerekir. Ayrışma ve bireyleşmeden erişkin olan 

kişi öznelleşemez, kendini var etmek için hep 

başkasına bağımlı kalır ve kendi varlığı ötekine 

muhtaçtır. “Öteki” genellikle bebek ve çocuklukta 

ailemiz olur, yetişkinlikte ise eşlerimiz olur.

Çocuğun seçimleri yerine kendi seçimini 

empoze eden davranışlar bireyin özerkliğini en-

geller. Unutmamak gerekir ki kendi seçimlerini 

empoze etmeye çalışan ebeveyn kendisinin bir 

minyatürünü inşa etmeye çalışmaktadır. Diğer 

bir deyişle,  kendi tecrübesini ve yaşanmışlığının 

aynısını aksettirtmeye çalışmaktadır; ancak bu 

son derece yanlıştır “her insan tek ve özeldir ve 

bir daha onun gibisi gelmeyecektir”. Bu açıdan 

çocuğumuz istediğimiz davranışları sergilediğin-

de, koşullu olarak sevmemeliyiz; onları koşulsuz 

kabullenip sevmeliyiz.

Yapacağı şeyleri kendisi için değil, ailesi için 

yapmaya çalışan bireyler oluşturmaktayız. Ör-

nek vermek gerekirse; sınav hazırlığını son güne 

bırakan, misafir geleceği zaman temizliğini son 

dakikaya bırakan insanlara rastlamaktayız. İşte bu 

bireyler, kendileri için değil başkaları için hare-

ketlerini yönlendirirler.

Nesne ve Özneyi Karıştırmak

İnsan bunlarla beraber doğal olamıyor ve 

kendisinin farkında olamayan insan kendisini 

farklı şekillerde dışarıya yansıtıyor. İnsan kendi 

arkadaşını veya kardeşini tanıdığını zannediyor 

ama çoğu zaman yanılıyor. Örneğin,  arkadaşı 

veya kardeşi ile ilgili iyi veya kötü bir özellik söyle 

diye sorulduğunda, ya donuklaşıyor ya da onu 

sadece nesne gibi tanıtıyor ama insan öznel bir 

varlıktır bunu unutmamak gerekiyor. İnsan sa-

dece nesnelerle yaşıyor ve karşısındakine de 

sadece bir nesne gözüyle bakıyor ve artık “sev-

me” dediğimiz yetiden uzaklaşıyor. Kimse artık 

Deneme
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sevmek istemiyor aksine yalnızca sevilmek isti-

yor çünkü sevmek emek ister ama bilinçaltında 

maddi karşılığı olmadığı için insan ne emek ve-

riyor ne de bunun için çaba gösteriyor. Sevilmek 

isteyen insan yalnızca nesne olarak sunuyor; 

erkek para ve güç ile, kadın ise cazibe ve dış gö-

rünüş ile.  

Yaşam Konuşulmaz Yaşanır

Bazı insanlar, ciddi ekonomik kısıtlamaları ol-

madığı halde içinde yaşadığımız bu zenginlikler 

şehrinin sunabileceği güzelliklerinin farkına va-

ramadan yaşıyorlar. Aynı mekânlar, aynı insanlar 

tekrarlanıp duruyor, gettoda yaşarcasına. Sonra 

Paolo Coelho’nun “Simyacı” adlı kitabıyla kar-

şılaşıp kendilerinden geçiyorlar ya da Susanna 

Tamaro’nun “Yüreğinin Götürdüğü Yere Git” slo-

ganını anlatıp duruyorlar ama yine aynı masa-

larda, aynı sloganları tekrarlayarak ve bunalarak. 

Bazılarımız bu sloganları klişeleştirirken, kimi de 

ne yapmak istiyorsa yapıyor, üstelik tekrarlayıp 

duran insanların bıraktıkları boşluklardan yararla-

narak. Çünkü yaşam konuşulmaz yaşanır, söz-

cükler yaşamın içinde paylaşılır. Bizlere gelince, 

yaşadığımızdan çok konuşuyoruz sanki. Oysa 

bunları pratiğe dökmemiz gerekir. Tamaro’nun 

kitabının başlığına dönecek olursak, yüreğimizin 

götürdüğü yere gidebilmemiz için önce kendi-

mizi ve yüreğimizi dinlemeyi bilmek gerekiyor; 

üretilmiş sorunların uyuşturucu eden etkisinden 

sıyrılıp yüreğimize ulaşabilirsek tabii. Sonra da 

inişiyle, çıkışıyla, riskleriyle, “şikâyet etmeden” çı-

kılacak yola koyulmak üzere. O zaman dünyaya 

daha az kızıyoruz.

Seversek Kazanırız

Sevmek için ilgi, sorumluluk, saygı ve bilgi 

gerekir. Sevgi olmadan mutluluk sağlanamaz. İn-

sanı mutlu edenin sevilmek olduğunu düşünü-

rüz oysa en büyük sevgi “sevebilmek”tir. Sevmek 

almak, değil vermektir. Sevginin kazanılması için 

kendi narsisizmimizi yenmemiz gerekir ki sevil-

meyi bırakalım. Sevme yetisinden yoksun insan-

ların özelliğini ve davranışlarını analiz etmek ge-

rekirse; bu insanlar üç tür davranış sergiliyorlar:

1. İnsanlara yakınlaşır: Koşulsuz sever, her şe-

kilde kabul eder ve her şeyi görmezden gelir. Se-

vilmek ister ve yapışır, saygısızca hareketleri bile 

sineye çeker.

2. İnsanlardan uzaklaşır: Kendi güvenliğini 

sağlamak ister ve yalnız kalınca güvenli olduğu-

nu zanneder, azıcık yakınlaşma bile onu tedirgin 

eder. Para ve koleksiyon biriktirme bu insanların 

özelliğidir.

3. İnsanların aksine gider: Güç kullanarak 

sevgi elde etmeye çalışır. Makam, para gibi hep 

maddi odaklıdırlar. 

Özetlemek gerekirse; kendi özerkliğimizi ka-

zanmalıyız, potansiyelimizi ortaya çıkarmalıyız 

ve kendimizin farkında olmalıyız. İç görünümü-

müzü geliştirmeliyiz ki; kendimizin ne istediğinin 

farkında olalım, istediklerimizi yapalım ve kendi-

mizi sevelim. Çünkü ancak kendimizi seversek 

başkasını sevebiliriz…

Deneme
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ye çalışmaktadır.
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Deneme

Musab Bin Umeyr (r.a.) denince, çoğumuzun 

aklına zenginliği ve yakışıklılığı gelir. Aslında yan-

lış da değildir. Musab b. Umeyr (r.a.) Mekke’nin 

en zengin ailelerinden birinin çocuğuydu. Öyle 

ki, en güzel kıyafetlere, en güzel kokulara sahip-

ti. Annesi onu özenerek süsler ve herkesin ona 

imrenerek baktığını bilip gururlanırdı. Çünkü Mu-

sab’ın yüzünde henüz kimsenin bilmediği, şehid 

edasıyla süslenmiş bir güzellik vardı. Mekke’nin 

en yakışıklısı diye bilinir ve yakışıklılığı kimsenin 

gözünden kaçmazdı. Musab b. Umeyr (r.a.), gü-

zel konuşan, nazik, yumuşak huylu ve akl-ı selîm 

bir insandı.

Herkes ona gıpta ederken, herkes onun gü-

zelliğine ve zenginliğine imrenirken; O, içinde 

kopan fırtınaları kimseye dillendiremezdi. Ta ki 

Rasûlullah (s.a.v.) peygamberliğini ilan edene 

kadar. Musab (r.a.), kalbindeki o büyük boşluğu, 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) getirdiği din ile doldu-

rabileceğini anlamıştı. Mekke’nin, işkence şehri 

olduğu ve insanların yavaş yavaş, gizliden gizliye 

İslam’a girdiği bu dönemdi. Musab (r.a.), Erkam’ın 

(r.a.) evinde toplanıp gönülleri dinin güzellikle-

riyle dolduran Hz. Peygamber’in (s.a.v.) dizinin 

dibine oturdu ve Kelime-i Şehadet getirerek 

zenginliğini, şöhretini, varı yoğu ne varsa hiç dü-

şünmeden bir kâğıt gibi buruşturup attı geçmişi-

nin tozlu yıllarına…

Artık onu titizlikle, sevgiyle, üstüne titreyerek 

büyüten annesi; onun en çetin düşmanıydı. 

Onu bu dinden döndürmek, ilahlarının yüce 

olduğunu Musab’ın (r.a.) ağızından duymak için 

ona türlü işkenceler yapıp, evlerinin mahzenin-

de günlerce, gecelerce aç ve susuz bıraktı. Mu-

sab (r.a.), annesinin onca ısrarı ve işkencelerine 

rağmen Rabbinin birliğini; Rasûlullah’ın (s.a.v.), 

peygamberliğini haykırıp gönlüne dolan huzuru 

dinliyordu…

Musab’la (r.a.) gururlanıp onunla övünen an-

nesi, onun İslam’dan dönmeyeceğini anlayınca 

evlatlıktan reddedip, mal varlığından mahrum 

ederek onu serbest bıraktı. Allah’ın (c.c.) bere-

ketiyle yürüyen Musab (r.a.), bütün zenginliğini 

ve şöhretini Mekke’nin putlu sokaklarında bıra-

kıp Habeşistan’a hicret etti. Musab (r.a.), Habe-

şistan’da bir müddet kaldıktan sonra geri döndü. 

Fakat Musab (r.a.) gittiği gibi değildi; üzerindeki 

yamalı elbisesinden başka hiçbir varlığı olmadığı 

halde geldi. Peygamber (s.a.v.) ona bu fedakârlı-

Musab Bin 
Umeyr

Maşite TORAMAN

Kısa zamanda birçok insa-
nın gönlüne; konuşmasıy-
la, muhabbetiyle, hitabıyla 
taht kuran Musab (r.a.), Pey-
gamber’in (s.a.v.) kendisine 
vermiş olduğu sorumlulu-
ğu yerine getirmenin mut-
luluğunu yaşıyordu. 
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ğından dolayı ona, gıpta dolu gözlerle bakıyor ve 

kendisine dua ediyordu.

Birinci Akabe Biatı’nda Müslüman olan Yes-

ribliler (Medineliler), şehirlerinde onlara doğruyu 

anlatacak, dinini öğretecek, halktan diğer insan-

ları İslam’a çağıracak bir öğretmen istediler. Pey-

gamber (s.a.v.) bu kutlu iş için; güzel konuşan, 

iyi huylu, yumuşak karakterli Musab’ı (r.a.) görev-

lendirdi. Musab (r.a.), bu görevi büyük bir hizmet 

aşkıyla üstlendi. Rasûlullah (s.a.v.) ona kutlu bir 

görev vermişti, bu görevi hakkıyla yerine getir-

meliydi ve öyle de oldu. Kısa zamanda birçok 

insanın gönlüne; konuşmasıyla, muhabbetiyle, 

hitabıyla taht kuran Musab (r.a.), Peygamber’in 

(s.a.v.) kendisine vermiş olduğu sorumluluğu ye-

rine getirmenin mutluluğunu yaşıyordu. 

Musab bin Umeyr (r.a.), gün geçtikçe çoğa-

lıp güçlenen Müslümanların, müşriklerle yapmış 

olduğu savaşa sancaktar olarak katıldı. Zırhını gi-

yince gönülden bağlandığı Peygamber’e (s.a.v.) 

benzerdi. Bu durum onu çok mutlu ederdi. Aynı 

zırhla Uhud Savaşı’nda da sancaktardı. Peygam-

ber’in (s.a.v.) etrafında, ona gelen herhangi bir 

saldırıda gözünü bile kırpmadan bütün yiğitliği 

ile atılıp Peygamber’i (s.a.v.) koruyordu. Ve vu-

ruldu Musab (r.a.), müşrik saflarından gelen bir 

darbe ile yüzünün güzelliğindeki şehid edası 

parladı birden, güzelliğine güzellik geldi ve Mu-

sab (r.a.) Uhud’un eteklerinde kahramanca dinini 

savunup şehid düşenlerdendi. Evet, Musab (r.a.), 

Uhud şehitlerindendi…

İslam’ın ilk öğretmeni, Uhud’da şehid düş-

müştü ve onu defnederken üzerini örtecek 

bezin yarım kalışı bütün arkadaşlarını ve sevgili 

Peygamber’i (s.a.v.) hüzne boğdu. Mekke’nin en 

zenginlerinden birinin oğlu olmasına rağmen, 

yüzünü örttüklerinde ayaklarının açık kaldığı bir 

bezle defnedilince; bu manzara arkadaşlarının 

aklından hiçbir zaman çıkmadı. Ve Musab (r.a.) 

her ne kadar mahrum edilse de babasının malın-

dan, her ne kadar reddedilse de ailesi tarafından, 

her ne kadar defnedilirken açık kalsa da ayakları; 

şehidlik onu zannedildiği kadar mahzun bırak-

mayacaktı. Rabbi onu şehidler makamına aldı. 

Dünya da mahrum bırakıldığı malının çok daha 

fazlasını Rabbi Cennet’te ikram edecekti ona, ai-

lesi reddetmiş olsa da Peygamber (s.a.v.) ve sa-

habeler güzel bir aile oldular ona. Yani Musab 

(r.a.) aslında en doğru yolu seçip adımlarını en 

doğru yerde attı, nefesini en doğru yerde tüketti 

ve canını en doğru yerde feda etti.

Deneme
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Çok sevinip mutlu olmak.

Başarılı ve mutlu olup sevinmek herkesin 

hakkıdır. Ancak her başarının ve mutluluğun bir 

bedeli vardır. İnsan bu bedeli ödemeden yani 

birtakım sıkıntılara katlanmadan başarılı ve mut-

lu olamaz.

Bir zamanlar Anadolu’nun bir yerinde, herke-

sin sevip hürmet ettiği güler yüzlü, tatlı dilli bir 

şeyh yaşarmış.

Şeyhin, pabuçlarının sivri ucunda ve cüppe-

sinin eteklerinde yüzlerce kuzu çıngırağı bulu-

nurmuş. Şeyhin uzaktan gelişi bu çıngırakların 

çıkarttığı sesten anlaşılırmış.

Bir gün şeyhe bu çıngırakları niçin taktığını 

sormuşlar. O da:

– Yürürken yerdeki karıncaları ürkütüp çiğne-

nerek ölmelerine engel olmak için, diye cevap 

vermiş.

Bir gün güvenlik güçleri, çok tehlikeli bir hırsız 

çetesinin saklandığı yerden çıkmasını beklerken, 

çıngıraklı şeyh oradan geçiyormuş. Azılı hırsızlar 

çıngırak sesini duyunca ortaya çıkmış ve kaçma-

ya çalışırken yakalanmışlar.

Azılı bir çetenin yakalanmasına sebep olan 

çıngıraklı şeyhi halk sevincinden kucaklayıp ha-

vaya kaldırırken, şeyhin eteklerindeki çıngıraklar, 

daha fazla ses çıkarmış, adeta zil çalmış. Halk da 

bu çıkan sesten çok mutlu olmuş.

Bu olaydan sonra o yerin ahalisi, bir şeye çok 

sevinip mutlu olanları görünce: “Ne o eteklerin 

zil çalıyor.” demeye başlamış.

Etekleri Zil 
Çalmak

Vavelif Dergisi

Deyimlerin Öyküsü
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Geçen Asırdan Çizgiler
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Kitaplanmak

Bugün, aldığımız en basitinden bir aletin bile 

kutusunda, o aletin nasıl kullanılacağını ve ne 

tür özelliklerinin olduğunu belirten açıklayıcı bir 

kılavuz ile karşılaşırız. Peki, bilgi kirliliğinin zirve 

yaptığı günümüzde, acaba çocuklarımızı yetişti-

rirken doğru bir kılavuza ihtiyacımız yok mudur?

İşte, bu eser; öncelikle anne-babalar olmak 

üzere, çocuk eğitimi ile ilgilenen herkese doğru 

bir rehber ve kılavuz olma amacıyla yazılmıştır. 

Eserin önemli bir özelliği de; oldukça sade ve 

akıcı bir üslupla kaleme alınmış olmasıdır. 

Çocuk yetiştirirken biliyor olsanız bile, tekrar 

tekrar hatırlamanız gereken noktalara yeniden 

dikkatleri çekmek amaçlanmıştır.

Çocuk yetiştirme ve onları eğitme sorumlu-

luğunu üstlenmiş olan tüm anne-babalar ile eği-

timciler için yol gösterici olacağı düşünülen bil-

giler mümkün olduğunca sade bir anlatımla ve 

bir şifrenin çözümlemesi yapılıyormuş şeklinde 

verilmeye çalışılmıştır.

Çocukların sağlıklı, mutlu, vicdanlı, duyarlı, 

saygın, güvenilir ve başarılı insanlar olarak yetiş-

tirmeleri ve eğitimlerine ticarî kaygı ve beklen-

tilerden uzak bir anlayış içinde yaklaşmaları bu 

kitapta önerilmiştir.  
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