
Bismillahirrahmanirrahim…

Birçok düşünür, münevver, lider ve ilim erbabı ilmin üstünlüğünü dile ge-

tirmiştir. Bununla beraber Hz. Peygamber (s.a.v.) ve Allah (c.c.) de ilim öğren-

menin üstünlüğünü defalarca vurgulamış ve ilmin önemini dillendirmişlerdir. 

Konuyla ilgili Zümer Süresi 9. ayet-i kerime son derece önemlidir ve ilmin 

önemini çok güzel bir şekilde anlatmaktadır. Allah (c.c.) bu ayet-i kerime de: 

“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?...” buyurarak ilim erbabının üstünlüğü-

nü en güzel şekilde dillendirmiştir. 

İlim öğrenmek ve ilim adamı olmak oldukça önemli bir üstünlük olduğu 

kesin olmakla beraber; bunun bazı tehlikeli yanları da vardır. Hiç şüphesiz; öğ-

renilen ilimle amel etmemek, ilmi mevcut güç ve otoritelerin emrine koymak, 

hakikati öğrendikten sonra gizlemek ve öğrenilen ilimle riyakârlık yapmak bu 

tehlikelerin başından gelir. Bundan dolayı ilimle meşgul olanların başta pey-

gamberler olmak üzere, sahabeleri ve ilk dönem İslam âlimlerini örnek al-

maları gereklidir. Çünkü İslam tarihi, ilmi hakk ve adalet yolunda kullananlarla 

doludur.

Biz dergimizin 15. sayısında “eğitim” konusunu ele almaya gayret ettik. Al-

lah’ın (c.c.),  “Rabb” yani terbiye eden, programlayan ve düzene koyan ism-i 

şerifini dikkate alarak; Müslümanca bir eğitimin önemini vurgulamaya gayret 

ettik. Bu bağlamda Abdullah Yıldız ile eğitim üzerine bir röportaj gerçekleş-

tirdik. Röportajda “eğitimde namaz ve namaz eğitiminin önemi” üzerinde de 

duruldu. Ayrıca Yasin Kayıkçı, Enver Gökkaya, Celal Çelik, İlker Ünal, Hatice 

Kalay (tercüme), Fikret Sağlam ve Garip Sağlık tarafından yazılan makalelerle 

eğitim konusu ele alındı.  Ayrıca bir komisyon tarafından çevirisi yapılan; “(Ba-

tı’nın) İslam Dünyasında Ilımlı Ağlar İnşa Etmek İçin Yol Haritası –III” adlı tercü-

menin üçüncü ve son kısmı da bu sayımızda okuyucularımızla buluşturuldu. 

Yeni dönemde daha fazla okuyucuya ulaşmak için; “Dijital Dergi” forma-

tıyla bir yeniliğe giriştik. Okuyucularımızla yapılan istişare sonucu girişilen bu 

girişimin hayırlara vesile olmasını dilerken; yaklaşan Kurban Bayramınızı da en 

içten dileklerimiz ile kutlarız…
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Dergimizde yayımlanan yazı, 

ilan ve reklamların sorumlu-

luğu sahiplerine aittir. Dergi-

mizde yayımlanan yazılar, kay-

nak belirterek iktibas edilebilir.

EDİTÖRDEN

Ey Allahım!
Şahitlik ediyoruz ki;

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

 kanıtları çürütebilir.”
Ebu Mansur el-Mâtürîdî
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Takvimler 1806’yı gösterdiğinde; Avrupa, 

profesyonel Prusya ordusunun amatör Napol-

yon askerleri karşısındaki yenilgisine tanık oldu.  

Bu yenilginin nedenleri üzerinde duran Alman 

felsefeci J.G. Fichte, “Alman Ulusuna Hitaben” 

isimli bir kitap kaleme aldı. Eski tarz eğitim sis-

temi yerine her bireyin daha kolay itaat altına 

alınmasını ve disipline edilmesini sağlayacak 

olan, günümüzdekine benzer zorunlu eğitimi 

savundu. Daha önce uygulanan zorunlu eğitim-

den farklı olarak bu yeni sistemle ulusal bir bilinç 

içinde bütün Almanlara yönelik zorunlu eğitim 

uygulamasına başlandı.  Bu yeni uygulama ile 

aşağıdaki amaçlar hedeflenmişti: 

1. Orduya itaatkâr askerler yetiştirmek.

2. Maden ocaklarında çalıştırılmak üzere ita-

atkâr işçiler yetiştirmek.

3. Hükümetlere azamî düzeyde tabi olacak 

sivil hizmetliler yetiştirmek.

4. Endüstriyel yapıların emrinde çalışacak 

memurlar yetiştirmek.

5. Kritik konu ve sorunlarda birbirine yakın 

düşünen vatandaşlar yetiştirmek.1 

Avrupa devletleri arasında zorunlu ilköğretim 

uygulamasının ilk olarak başladığı yer de aslın-

da Prusya idi (1716). Ancak Fichte daha radikal 

bir uygulama ve çerçevesi daha netleştirilmiş 

bir yöntem önerdi.  Almanlara uygulanacak 

yeni sistemin başlangıcında ise ailelerin çocuk-

ları üzerindeki olumsuz etkisi sıfırlanmalıydı. Bu 

amaçla çocuklar, mutlaka ailelerinden tamamen 

uzaklaştırılmalı idi. 

Bu yeni yöntem ile yetiştirilen her kişi itaatkâr 

bir vatandaş olarak ulusal menfaatler için kendi-

ni feda edebilecekti. Çocukların aile ortamından 

ve onların olumsuz eğitiminden uzaklaştırılması 

gerektiğini söyleyerek devlete adanmış robotlar 

Zorunlu Eğitim ve 
Alternatif Arayışlar

Yasin KAYIKÇI

Dosya
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yetiştirilmesini öneriyordu. Tavizsiz bir formda 

ve tam disiplin içinde proje uygulamaya konul-

du. Böylece devletin resmi ülküsüne uygun; ulu

sun/ülkenin birliğini sağlamaya adanmış insanla-

rın yetişmesi sağlandı. Prusya örneği üzerinden 

yakalanan başarılar sonucunda hızla dünyanın 

tamamında da zorunlu eğitim uygulaması baş-

ladı. Çünkü Almanlar (Prusya) uzun yıllara dayalı 

olarak sürdürdüğü bu eğitim sonucunda 1870 

yılında Fransızları yapılan savaşta yendikleri gibi 

kalkınma ve gelişimde de büyük başarılar elde 

ettiler. Birçok ülke, Almanya’nın bu başarıları in-

celemek için bilim insanları gönderdiler. Osman-

lı Devleti de bu başarıları öğrenmek için birçok 

öğrenci göndermeye başladı.2 

Zorunlu eğitim, hâkim paradigmanın arzu et-

tiği vatandaş tipinin yetiştirilme çabasının ürü-

nüdür. Sadece okuma yazma öğretmeye ve bazı 

alet ilimlerine dair bilgi vermeye dayalı değildir. 

En azından ülkemizin eğitim sistemi incelendi-

ğinde 80 anayasası ile Atatürk İlke ve İnkılapları 

dersi, okul öncesinden başlayarak üniversiteye 

kadar uzanan bir süreç boyunca eğitimin her ka-

demesinde zorunlu olarak verildi. Sistemin ana 

hedefi doğrultusunda derslerin müfredatından 

başlayarak okulların mimari yapıları, süslemeleri 

ve sınıflardaki genel görünüm başta olmak üzere 

bir hedef doğrultusunda oluşturuldu.

Yine kurucu paradigmanın hilafına oluşabile-

cek her türlü farklı düşünce ise sistemin sahipleri 

tarafından “Yıkıcı” olarak isimlendirilerek marjinal 

ilan edildi. Burada şunu da özellikle belirtmeden 

geçemeyeceğim. Darbe kalkışması sonrasında 

televizyonlarda arzı endam eden başta emekli 

subaylar olmak üzere Kemalistlerin; “Bu ülkenin 

kurucu ilkeleri etrafında, devletin laik ve Atatürk-

çü yapısı altında yeniden birleşmeliyiz.” derken 

onlara şunu hatırlatırız; bu ülkenin insanlarını 

1919’dan itibaren başlayan yeni süreçte bir araya 

getiren ve birleştiren İslamî ilke ve prensipler-

di. Aslında devletin kurucu ilkeleri de İslam’dan 

başka bir şey değildi. O insanlar İslam’ın mayası 

ile yoğruldukları için düşman karşısında dimdik 

ayakta durarak mücadele ettiler. Eğer bu insan-

lar samimi iseler cebren ve hile ile sistemi/dev-

leti ele geçiren birilerinin oluşturduğu toplumu 

ruhsuz ve köksüz bırakan nev-zuhûr mantıktan 

vazgeçerek Müslümanlarla ve İslam’la barışarak 

ilk adımı atmalıdırlar.

Ülkemizdeki Eğitimin Hal-i Pür Melâli

Osmanlının son dönemlerinden itibaren uy-

gulanmaya çalışılan zorunlu eğitimin yaygınlaş-

Dosya

Zorunlu eğitim, hâkim pa-
radigmanın arzu ettiği va-
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ması Cumhuriyet dönemi ile hızlanmıştır. Burada 

hem yeni ilan edilen devlete hâkim olan rejimin/

ideolojinin kendini halk nezdinde kabulü hem 

de okur-yazar oranının arttırılması amaçlanmış-

tır.  Öncelikle hedef ise çocukların ilan edilen 

yeni ülkü idealine bağlı olarak yetiştirilmesidir…

Beş-altı yaşındaki çocukların ailelerinden gü-

nün belirli saatleri alınarak başlanan okul süreci 

dönemsel olarak farklı mülahazalar gözetilerek 5 

den 8’e oradan 12 yıla kadar çıkarıldı. Sistem ço-

cuklarımızın ve gençlerimizin yetişme dönem-

lerini her açıdan kuşatarak işini garantiye almayı 

hedefledi. Zorunlu eğitim süresini arttırmakla he-

deflerini gerçekleştireceğini sanan mevcut kad-

rolar devamlı duvara tosladılar. Alt yapı çalışma-

ları tamamlanmadan, müfredat tam ve bütüncül 

olarak gözden geçirilmeden, fiziki şartlara yöne-

lik iyileştirme çalışmaları sağlıklı olarak yürütül-

meden alınan kararlar birçok sorunu da berabe-

rinde getirdi. Özellikle varoş olarak görülen bazı 

bölgelerdeki okullarda mevcudun 45 kişiden az 

olmadığı görülmektedir. Günlük en az beş saat 

boyunca öğrenciler fiziki şartları uygun olmayan 

bir sınıfa sıkıştırılıp kalmakta (hapsedilmekte) ve 

burada yapılan işe eğitim adı verilmektedir. 20-

25 kişilik sınıf mevcutları ile en fazla günlük üç 

saatlik bir sürede yapılabilecek bu eğitim, çocuk-

larımızı oyalayacak şekilde verilmektedir. Uzun 

eğitim sürecinde çocuklarımıza tanınan dinlen-

me zamanları ise yok hükmündedir. Çocukların 

dinlenme vakitleri olan teneffüsler yüksek katlı 

hapishane görünümlü binalardan bahçeye çıka-

na kadar bitmektedir. Zaten öğrenci fazlalığı ne-

deniyle beton yığını bahçelerde çocuklarımızın 

bırakın özgürce koşuşturmasını, yürümeleri bile 

imkânsız olduğu için volta atılan avlulara dönüş-

mektedir. Konuşmaya ve oynamaya ihtiyaç duy-

dukları zamanda disiplin adına yapılan eziyetle-

re de eğitim denilmektedir. Verilmesi gereken 

eğitim, en kısa zamanda ve en faydalı yöntemle 

öğrenciye sunulması gerekirken tersine bir sü-

reç işlemektedir. Okullar çocuklarımızı oyalama 

yerlerine dönüşürken, en verimli dönemleri de 

heder olmaktadır.

Kısaca eğitim sistemini hangi açıdan ele alır-

sak alalım maalesef elimizde kalmaktadır. Konu-

nun yetkilileri ise zamanın akışı içinde sorunların 

düzeleceğini düşünürken bir nesil tüketilmek-

tedir. Tüketilme kelimesi özellikle seçildi. Çünkü 

Dosya
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yenidünya düzeninde çocuklarımız -biraz yu-

muşatarak- deneysel materyaller gibi kullanıl-

maktadır. Özellikle ülkemizde yıllardır hükümet-

te olan Müslüman insanların eğitim adına ortaya 

koydukları ise tam bir fecaat arz etmektedir. Öz-

gün bir eğitim politikası yürütemeyen Bakanlık, 

deneme yanılma yöntemi ile çocuklarımızla/

geleceğimizle oynamaya devam etmektedir.

Zorunlu Eğitim ve Müslümanlar

Her devletin kendi insanlarına eğitim verme-

si, bu amaçla eğitim tesisleri inşa etmesi kadar 

doğal bir süreç olamaz. Ancak halkın inançlarını 

hakir gören, çocuklar ile aileleri arasını ayıran bir 

yöntem ve müfredat üzerinden yürütülen eği-

tim söz konusu olduğunda ise gerilim ve çatış-

ma ortamı ortaya çıkmaktadır. Böylesi bir eğitim 

hem birçok eksiklikler barındırmakta hem de 

çarpıklıklarla sürdürülmektedir. Bu ülkenin aslî 

unsurları olan Müslüman halka azınlıklara bile 

verilen haklar verilmedi.  Çocuklarımız kendi ruh 

köküne yabancılaştırıldı. Zorla dönüştürmeyi he-

deflediler.

Öncelikle bu ülkenin halkın inançlarına aykırı 

nev-zuhûr ideolojik yapılanmadan vazgeçerek 

bizleri bir arada tutan İslam ile sistemin tamamı 

ve özellikle eğitim sistemi esaslı bir barış süreci-

ne girmelidir. Bu toprakların mayası olan İslam’a 

karşı gösterilen düşmanca tavırdan ve İslam’ı 

ideolojik emelleri için dönüştürme, değiştirme 

ve tahrif etme arzusundan vazgeçilmelidir. Bu-

nun ilk adımı da eğitim müfredatından başlaya-

rak yeniden yapılandırılmasıdır. Çocuklarımızın 

kalbine ve zihnine öncelikle Allah (c.c.) ve Pey-

gamber (s.a.v.) sevgisi yerleştirilmelidir. Devletin 

laik yapısından dolayı milletin inançlarına uzak 

bu mantığın eseri olan bir eğitim sistemine hiç-

bir Müslümanın çocuğunu rahatça teslim ede-

meyeceği gerçeği unutulmamalıdır. Eğer sistem 

kendi ideolojik formasyonundan vazgeçmeye-

cekse, tapınılan demokrasi adına olsa bile bu hak 

verilmeyecekse; Müslümanların çocuklarını, laik 

eğitime teslim etmeme hakkının verilmesi ge-

rekir. Çünkü sisteme hâkim olan ideolojinin ör-

nek aldığı laik ve demokratik ülkelerde, örneğin 

ABD’de bazı kilise mensuplarının ve kapitalizm 

karşıtı yapıların resmi eğitim kurumlarına çocuk-

larını göndermeme hakkının en azından ülkemi-

zin aslî unsuru olan Müslümanlara da tanınması 

gerekmektedir. 

Son yıllarda hükümetin iyi niyetli bazı çalış-

maları sonucunda devlet ile halkın bütünleştiril-

mesine yönelik olumlu adımlar atmakla birlikte 

bu süreci İslamî STK’ların çok dikkatli bir şekilde 

incelemesi gerekmektedir. Atılan birçok adımın 

pansuman tedaviden öteye gidemediği gerçeği-

ni unutmadan sistemin kökünden değiştirilmesi 

iradesini beyan etmelidirler. Hükümetin sahip-

lerinin Müslümanlar olması rahatlığına ve reha-

vetine kapılmadan Müslümanlar adına olumlu 

adımların atılmasına katkıda bulunulmalıdır. 

Yukarıda beyan edildiği gibi sistem 100 yıllık 

refleksinden kurtulamıyorsa hükümetin buradaki 

görevi ailelere, istekleri doğrultusunda, çocukla-

rına istedikleri yerlerde eğitim almasına müsaa-

de etmesidir. Alternatif eğitim kurumlarının oluş-

turulmasına izin verilmelidir. Aksi takdirde resmî 

ideolojinin dini inançlarımıza aykırı eğitim uygu-

lamasının önüne geçilmedikçe sorunlar devam 

edecektir.

Alternatif Eğitim

Bu ülkenin Müslüman nüfusunun geneli, 

zorunlu eğitim ile çocuklara yüklenen yeni de-

ğerlerin kendi değerlerine bir savaş ilanı olarak 

gördüğü için kendince koruma tedbirleri alarak 

mücadeleye girişti. Okullarda uygulama alanına 

Dosya
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sokulan ritüeller, karma eğitim anlayışı, çağdaş-

laşma adına okullarda yapılan baloları (özellikle 

“Peygamber Ocağı”na yetiştirilen subaylara yö-

nelik uygulamalar) ve en önemlisi oluşturulan 

eğitim müfredatı, halkın inançlarını hor ve hakir 

görme temeli üzerine bina edildi. 

Bu ülkede İslam ortak paydasında bir arada 

yaşayan çeşitli ırklardan insanların temel değeri 

olan “…Eğer iman etmişseniz en üstün sizsi-

niz”3 ilahi düsturu yok sayılarak bir ırk üzerinden 

yeni bir üstünlük tanımı yapıldı. İlahî vahiy ise za-

ten “Gökten indiği sanılan kitapların doğmaları” 

olarak kabul edildiği için uydurma olarak nitelen-

dirildi. İslam dışlanarak kendi halkının inancına 

yabancı bir düşünce sistematiği içinde üretilen 

müfredat ile çocuklarımız köklerine yabancılaş-

tırıldı. Köksüz ve ruhsuz kuru bir bilim tapınıcılığı 

ortaya çıktı. Allah (c.c.) ve Peygamber’in (s.a.v.) 

yerini bir başkası alırken; Kur’an-ı Kerim yerine 

yeni bir “Kitap” kutsallaştırıldı.

Böylece uygulamaya konulan yeni sistem 

dolayısıyla hem düzen hem de Müslümanlar 

birbirine karşı gardını aldı. Jakoben bir anlayışın 

ürünü olarak ortaya çıkan yeni düzen kendini 

halka kabul ettirebilmek için de eğitime daha 

çok önem verdi. “Cahil” halkın eğitilerek yeni 

düzenin kabul süreci hızlandırılmaya çalışıldı. 

Bununla birlikte halkın inançlarını düşman gö-

ren bu yeni düzen,  uygulamaya koyduğu sert 

tavrını ise çeşitli saiklerle zamanla yumuşatmak 

zorunda kaldı.

Zaman içinde hem kanunî tedbirler hem de 

psikolojik ve sosyolojik birçok nedenle okullarla 

tanışan çocuklarımızı yine de sisteme tamamen 

teslim etmemek adına alternatif eğitim metot-

ları geliştirildi/geliştirdik. Resmî ideoloji katı ve 

ceberrut yöntemlerinin tam olarak işe yarama-

dığını görünce kontrol edilebilir olarak gördüğü 

kimi kurumların oluşturulmasına müsaade etti. 

İlahiyatlar, Yüksek İslam Enstitüleri, İmam Hatip 

Liseleri ve Diyanet kontrolündeki Kur’an Kursları 

ile halkın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştı. As-

lında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kuruluşundan 

günümüzdeki misyonuna kavuşana kadar din ve 

din hizmetleri kontrollü olarak halka sunulmaya 

devam etti. Çeşitli bahanelerle bir kapatılan bir 

açılan kurumlar, bir yasaklanan bir izin verilen 

hizmetler ile halk istenilen forma sokulmaya ça-

lışıldı. Ancak bir türlü bu halkı istedikleri forma ve 

düşünceye sokamadılar.

Bu Müslüman halkı istedikleri forma sokama-

malarının en önemli nedeni ise kimi zaman sis-

temin izin verdiği kurum ve hizmetlerde görev 

alan salihlerin gayretli çalışmaları, kimi zaman da 

sistemin kanunsuz olarak nitelendirdiği gayret-

li âlim ve davetçilerin iğneyle kuyu kazarcasına 

sürdürdükleri mücadeleleridir. Özellikle alterna-

tif eğitim metotları ile halkın arasında yaşamaya 

devam eden Osmanlı bakiyesi ilim erbabı, on-

larca soruşturma, işkence ve hapse rağmen üs-

tün gayretleri ile Allah (c.c.) rızası için insanlara 

İslam’ı anlatmaya devam ettiler.  

Ancak halis niyetlerle gizli olarak yürütülen 

bu faaliyetler beraberinde parçalı bir İslam an-

layışına ve kimi zaman ise eksik ve yanlış İslamî 

eğitime neden oldu. 

İslam dışlanarak kendi hal-
kının inancına yabancı bir 
düşünce sistematiği içinde 
üretilen müfredat ile ço-
cuklarımız köklerine yaban-
cılaştırıldı. 
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Eleştirilecek yönleri olmasına rağmen siste-

min zorunlu eğitimine karşın alternatif eğitimler-

le halkın köklerinden uzaklaştırılmasının önüne 

geçilmeye çalışıldı.

Burada şunu da özellikle vurgulamak gerekir 

ki; resmî ideolojinin izin verdiği sınırlar içinde fa-

aliyet göstererek kültürel İslam anlatısına sahip 

olanlar ile “sivri” tarafları törpülenerek sunulan 

İslamî faaliyetlere izin verildi. Bunların haricinde 

İslam’ı tepeden tırnağa tüm hakikati ile anlatma 

çabasındaki yapılar ise çeşitli şekillerde yaftalan-

mak sureti ile itibarsızlaştırılmaya çalışıldı.

Ancak her iki kulvarda da faaliyet gösteren 

eğitim çalışmaları (bazı sınırlı örnekler dışında) 

bir türlü istenen seviyeye/kaliteye ulaşamadı. 

Bazı Öneriler

Yukarıda da belirtildiği gibi öncelikle bu ül-

kenin aslî unsuru olan Müslümanların, laik ve 

Kemalist ideolojik takıntılardan kurtulmuş bir 

eğitim sistemi uygulamasına izin verilmelidir. 

Bu çerçevedeki düşüncelerimizi yukarıda kısaca 

izah etmeye çalıştık.

Bütün bunlarla birlikte İslamî STK’lar kendi 

eğitim sistemlerini gözden geçirmelidir. Maale-

sef yapılan eğitim süreçleri birçok açıdan eksik 

kalmaktadır. Sistemin okullarına benzeşerek ço-

cuklarımız/gençlerimiz oyalanmaktadır. Bu alan-

daki eksikliklerin başında hoca/öğretmen/öğreti-

ci liyakatsizliği ve özgün eğitim müfredatlarının 

oluşturulamaması gelmektedir. Sonrasında fizikî 

şartların ve eğitim materyallerinin eksikliği, dü-

zensiz plan ve programlama, toplumun tüm kat-

manlarına ulaşamama ve benzeri birçok açıdan 

ağır aksak ilerlemektedir. Eğitim dediğimiz olgu 

çok boyutlu olarak ele alınmalıdır.  Tek boyutlu 

sistemlerin handikapları görülmelidir.

Camilerde verilen İslamî eğitim bir türlü dü-

zene sokulamamıştır. Camiler, memur mantı-

ğından kurtulamayan kişilerin insafından kurta-

rılmalıdır. Çünkü mevcut yapılanması ile Diyanet 

bu işi sürdürememektedir. Bu nedenle Diyanet’in 

tekelindeki camilerin STK’lar tarafından aktif ola-

rak kullanılmasının önü mutlaka açılmalıdır. Sa-

dece vakit namazları öncesinde hizmete açılıp 

sonrasında kapanan bir alan olmaktan çıkararak 

buralarda çeşitli derslerin yapılabildiği alanların 

oluşturulması gerekmektedir. Çocukların yaşla-

rına uygun olarak hazırlanacak eğitim tesislerini 

bünyesinde barındırmalıdır. Cami yanlarında inşa 

edilecek oyun alanları bile çocukların camilere 

olan ünsiyetini arttıracaktır. Camilerde çocukları 

sindirerek eğitim verdiğini sanan ve disiplin ile iş-

kenceyi birbirine karıştırarak eğitim veren imam 

ve görevliler rehabilitasyona alınmalıdır.

Kişisel eğitim bir ömür boyu devam ettirile-

cek bir süreçtir. İlmin ve öğrenmenin bir sınırı ol-

madığı gibi İslamî eğitimin en önemli özelliği de 

pratiğe dönük olmasıdır. Akademik bir tecessü-

sün sonucunda veya kişisel ikbal arzusu ile ilim 

öğrenmek İslam’ın ilim ve eğitim anlayışı olma-

dığını unutmayalım.

Dipnotlar
1. Alternatif Eğitim, Editör: Matt Hern, Kalkedon Yay., s. 

73-74. 

2. Fichte’nin Eğitim Üzerine Düşünceleri ve Türkiye’deki 

Yansımaları, Editör: Bahri Ata, s. 1-4.

3. Âl-î İmrân, 3/139.

Dosya
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Yeni bir nesil oluşturmak, kazanımları sonraki 

kuşaklara aktarmak, geleceği imar ve inşa etmek, 

ilimde ilerlemek, teknolojiyi insanın hizmetine 

sunmak, geriye yaşanabilir bir dünya bırakmak 

ve dünyada huzuru sağlamak… ve daha birçok 

hususta eğitimin rolü inkâr edilemez. 

Fakat yaklaşık bir asırlık dönem İslam’ın ev-

rensel ve hem bu dünyada hem de ahirette 

mutluluk ve huzurunu sağlayacak eğitim siste-

minden mahrum durumda insanlık.

Özelde İslam coğrafyasına genel anlamda da 

tüm dünyaya dayatılan eğitim mantığı hem ar-

zulanan insan modelini ortaya çıkaramadı hem 

de insanlığa bu dünyada huzur getiremedi. İs-

lam coğrafyasına batı tipi eğitim metotları daya-

tılırken, kültür emperyalizmi tüm dünyayı etkisi 

altına aldı. Bu dönem içinde ise Müslümanlar sü-

rekli savaşlarla, işgallerle boğuştu ve Müslüman-

lar İslam’ın eğitim sistemine yeterince eğileme-

di. Bundan dolayı eğitim yeterince gelişemedi ve 

kısır kaldı.

İslam, eğitimi Allah (c.c.) kulluğun içinde ele 

alır. Eğitimi kulluktan bağımsız olarak değerlen-

dirmez. Allah (c.c.), kitaplarını ve elçilerini; kulla-

rını uyarmak, müjdelemek ve eğitmek için gön-

dermiştir. İslam’ın dışındaki anlayışlar ise eğitimi, 

ilmî hakikatleri ve bilgiyi Allah’tan (c.c.) ve O’nun 

dininden bağımsız olarak ele almaktadırlar. Bun-

lar, bilgiyi ve ilmi; duyu organlarına, deneysel 

verilere bağlamışlardır. Bu anlayış bilimsel çalış-

malarda Allah’ı (c.c.) devre dışı bırakan bir anla-

yıştır. Oysa İslam insan aklını, bilimsel gerçekle-

ri, deney ve tecrübeleri inkâr etmezken; eğitim 

de dâhil her hususu Tevhid ilkesine dayandırır. 

Çünkü ilmin yaratıcısı, ilmi, aklı, dünyayı ve her 

şeyi insana bahşeden el-Alîm olan Allah (c.c.)’dır. 

Sonuçta O’na ulaştırmayan bilgi doğru bilgi de-

ğildir.

Bugün dünya yeniden İslam’a ve İslam’ın eği-

tim sistemine muhtaç durumdadır. Son dönem-

de hâkim olan Batı uygarlığı ve onun değerleri 

sonuç itibariyle insanlığa huzur getirmemiş ve 

onu büyük bir buhrana sürüklemiştir.

Her Daim...
Eğitim...

Enver GÖKKAYA

Dosya

Bugün dünya yeniden İs-
lam’a ve İslam’ın eğitim 
sistemine muhtaç durum-
dadır. Son dönemde hâkim 
olan Batı uygarlığı ve onun 
değerleri sonuç itibariyle 
insanlığa huzur getirmemiş 
ve onu büyük bir buhrana 
sürüklemiştir.

Seslendiren: Ahmet Furkan KILIÇARSLAN

Sesli Makale
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İslam eğitimi ele alırken, eğitimin temeline 

tevhidi yerleştirir. Ardından kişiye ibadet ve kul-

luk bilinci aşılar. Bugün insanların çoğu hayat ve 

ölüm gerçeğini tanımamaktadır. Dünyaya niçin 

geldiğini bilmemekte ve sadece dünya için çalış-

maktadır. Bundan dolayı da yalnızca kendi refahı 

için çalışmaktadır. Günümüzde uygulanan mo-

dern eğitim ilkeleri böyle bir insan tipi üretmiştir.

İslamî eğitim anlayışı, insana değerler bilinci 

kazandırırken; onu ahlaken erdemli kılmayı he-

deflemektedir. Bugün uygulanan eğitim anlayışı 

ise; en üst olması gereken insanî hedefleri kay-

betmiş ve ideal ilkeleri ve değerleri yitirmiş, he-

donist ve egoist insan tipleri ortaya çıkarmıştır.

İslam’ın hedefi ise insanın hem bu dünyada 

hem de ahirette mutlu olmasını temin etmektir.

İslam’ın eğitim sistemi; insana kâinat, canlılar, 

evren, dünya ve hayatın gayesi konusunda bakış 

açısı kazandırır. İslam dışındaki eğitim sistemleri, 

insanın ne fıtratına ne de doğasına göre hareket 

etmemiş; insanın evrenle ilişkisini, kendisinin ne 

olduğunu, hayatın ne anlama geldiğini ve haya-

tın sona ermesinden sonra insanın ne olacağı 

hakkında bilgi vermemiştir. 

Bu İslam dışı anlayış sonuçta “en üstün in-

san” olarak kendi ırkını ve ulusunu görmüş. İyi 

vatandaş yetiştirdiğini zannederken; ırkçı insan 

tipini ortaya çıkarmıştır. Kabiliyet kazandırayım 

Dosya
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derken; bu kabiliyetleri elinde bulunduranları 

mal, egemenlik veya şehvet yoluyla ya da insan 

tabiatının yöneldiği bazı dünyevî şeyler uğruna 

kullanmıştır. Rızık kazanma gayesi insanları iliş-

kilerine göre sınıflara ayırmaya; sonucunda da 

toplumu oluşturan fertleri büyük bir savaş aleti 

haline getirmiş. İnsanın elde etme arzusu, insa-

nın insanı ezmesine dönüşmüştür. Sonuçta kar-

deş kardeşi ezmeye başlamıştır.

Bugün dünyada ve özelde ülkemizde bir eği-

tim krizi yaşanmaktadır. Bu krizi çözmek ve so-

runa çözüm bulmak gerekmektedir. Bu çözüm; 

her alanda problemli olan asrımız insanlığını 

kurtaracak seviyede olmalıdır.

Asrımızda eğitim konusunda iki farklı ba-

kış açısı getirilmiş ve bunlarla sorunlara çözüm 

aranmaya çalışılmıştır. Bunlarda birincisi Batı eği-

tim sistemini taklit etmektir ki netice ortadadır. 

Bu eğitim sisteminin sonuçlarını anlayabilmek 

için yetişen nesillerin neyin peşinde olduklarına 

ve kimleri taklit ettiklerine bakmak yeterli olacak-

tır.

Eğitimde diğer bir çözüm yaklaşımı da, İs-

lamî eğitim sisteminin sözlü bir kısmını, bir ta-

kım konuları toplumun yaşantısı ve karşılaştığı 

problemlerin bir kısmı için deva görme yönte-

midir. Bu mantığa göre toplumun başına bir kriz 

geldiğinde İslam’ın bir bölümü alınır ve problem 

çözülmeye çalışılır.

Bu iki yöntem hem tarz hem de yaklaşım 

olarak tamamen yanlıştır. Bu ve benzeri sorun-

ların tek kurtuluş çaresi, hayat sistemini yeniden 

incelemek; prensip, esas, gaye, şekil ve özellikle-

riyle en mükemmel olan İslamî eğitim sistemine 

tekrar sarılmaktır.

Hayata İslam penceresinden bakan, yaşamını 

iman esasları üzerine işleyen Müslüman bir nesil 

ortaya çıkarmak istiyorsak, bunun başka bir yolu 

yoktur. İslam’ın ortaya koyduğu ve kalplerinin 

böylece eğitildiği kişide Allah’a (c.c.) iman nuru, 

takva, Allah (c.c.) korkusu, fazilet, şefkat ve mer-

hamet ve daha birçok güzel duygular yerleşir ve 

yetişir.

Oysa İslamî eğitim anlayışında uzak olan ve 

Batı’nın ortaya koyduğu ilmî yaklaşımlar, bilim-

sel çalışmalar, edebiyat ve felsefecilerin yazdığı 

kitaplar; kalplere sapıklık, küfür, donukluk, sadece 

maddeye ve duyu organlarıyla algılanan şeylere 

inanmaya götürmüştür.

Sonuç olarak hem dünyada ve hem de ahi-

rette mutluluğu ve kurtuluşu kazanmak için Tev-

hidî bir eğitime ihtiyaç vardır. Bu eğitim sayesin-

de ibadet ve kulluk bilinci elde edilecek. Ahlakî 

erdemlere ulaşılacak. Elde edilen insanî değer-

lerle örnek bir hayat yaşayacak bir nesil ortaya 

çıkacaktır. İlmî gelişme ve ilerlemelerle bilgi ve 

teknolojiyi insanları öldürmek, onlara tahakküm 

etmek ve onları sömürmek için değil; dünyayı 

imar ve ıslah etmek için kullanan bir nesil ortaya 

çıkacaktır.

Dosya

İlmî gelişme ve ilerleme-
lerle bilgi ve teknolojiyi in-
sanları öldürmek, onlara 
tahakküm etmek ve onları 
sömürmek için değil; dün-
yayı imar ve ıslah etmek 
için kullanan bir nesil orta-
ya çıkacaktır.
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Dosya

“Hikmetli bilgi, tecrübe ile desteklenmiş ve 

uygulanabilir özellikler taşıyan ilimdir... Hik-

met, ilim ile sanatın birleşmesidir.”1 

Eğitim anne karnında başlayan ve mezarda 

son bulan bir faaliyettir. Doğru bir eğitimle in-

sanlar ve toplumlar istenilen davranış değişikleri-

ne ulaşabilirler. İnsanoğlu dünya ile irtibat kurdu-

ğu andan itibaren eğitim kavramı ile tanışmıştır. 

Doğru bir eğitimle toplumlar ahlak ve erde-

mi yakalamış, yanlış eğitimle zulüm ve savaşlar 

ortaya koymuştur. Biz de bu yazımızda doğru 

eğitimin temellerine değinmeden önce, eğitim 

kavramının anlamlarını ortaya koyalım.

Türk Dil Kurumunun eğitime verdiği tanım; 

çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yer-

lerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayış-

ları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine 

okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı 

yardım etme, terbiye.2 

Sokrates’e göre; eğitim, insandaki iyilik tohu-

munu yeşertmektir.3

Eflatun’da ise eğitim; bedene ve ruha müsait 

oldukları tekemmülü (mükemmelliği) temin et-

mektir.

Kınalızade’ye göre ise, kulu; dinî ve dünyevî 

vazifelerini hakkıyla yapabilecek bir olgunluğa 

eriştirmektir.

Eğitim kavramı, Türkçe bir kavram olarak 

amaçlananı, zihinlerde olanı tam yansıtmamak-

tadır. Birey davranışlarını daha iyiye, daha güzele, 

daha doğruya, daha yükseklere gidiş olarak bir 

değiştirme anlamını ilk bakışta içermiyor. Bu açı-

dan, Arapçadaki neşvünema vermek, büyütmek, 

Eğitim mi?
Öğütüm mü?

İlker ÜNAL Seslendiren: Emre TAVŞAN

Sesli Makale
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yükseltmek anlamına gelen terbiye ile İngilizce 

ve Fransızcada yükseltmek, yetiştirmek anlam-

larına gelen education kelimelerinin eşdeğeri 

değildir.4 Eğitim; teraküm eden, biriken beşer 

kültürünü yeni nesillere aktarma ve doğuştan 

getirdiği kapasiteleri inkişaf ettirme faaliyetidir.5 

Bu etimolojik serencamdan sonra eğitime 

genel bir tanımlama yapacak olursak; selim bir 

fıtratla dünya ile buluşan insanoğlu, beşeriyete 

ait bir takım ahlakî, fikrî ve hissî kabiliyetlerle do-

ğar ve hayat serüveninde öğrenme eylemi içe-

risine girer. İyi ya da kötü, kendisini yükselten ya 

da alçaltan, dinî ya da dünyevî tüm kazanımlara 

eğitim diyoruz.

Fransız devrimi ve Aydınlanma düşüncesi 

sonrasında Batı’da birçok ideoloji çıkmıştır. Bu 

ideolojiler kendi insan profilini oluşturmak için 

sayısızca eğitim modeli ortaya koymuştur. 

O dönemde buhranlar çağını yaşayan Os-

manlı kendi köklerine yabancılaşarak eğitim 

modelinde Fransa’dan etkilenmiştir. Daha son-

ra Cumhuriyet Dönemi ile 1933-1945 yılların-

da eğitim modeli olarak Alman, 1945’ten sonra 

Amerika modeli etkili olmuştur.  Köklerinde İs-

lam’ın motifleri olan bir milletiz. Asr-ı Saadet’ten 

Osmanlı’ya manevî şuurunu taşımış ve bu şuuru 

birçok darbede ayaklandırmışızdır.

Osmanlının son zamanlarında neşvünema 

bulan ve Cumhuriyet ile beraber derinleşen top-

lumsal mühendislik projeleri insanımızı kendi 

toplumuna yabancılaştırmıştır. Bu yabancılaştır-

ma operasyonu eğitim sistemi üzerinden teza-

hür etmiştir. 

İslam medeniyetinin sadra şifa eğitim mode-

lini terk eden ve Batı’nın seküler değerlerini odak 

noktası yapan bir eğitim sistemi inşa edildi.

Batıdan ihraç edilen eğitim sisteminin ana 

özelliği insanı eğitmesi değil öğütmesidir. Kişinin 

kendisine ve kültürüne yabancılaşarak mankurt-

laşma sürecine tabi tutulmasıdır.

Maneviyat yoksunu, kendi temiz fıtratını ve 

kültürünü ayaklar altına alan, mutsuzluk send-

romuna tutulmuş insanımızı bu süreçteki eğitim 

sistemi varetmiştir. 

Cumhuriyet Dönemi yanlış felsefe ve yön-

temler kullanarak eğitimzedeler türetmiştir. 

Modern eğitim sistemi fonksiyonel ve çıkar-

cıdır. Eğittiği ferdi manevî özelliklerden arındırır. 

Eğitim sonucunda meslekî bir uzmanlık alanına 

ulaştırır; fakat hakikat arayışı, erdemli bir hayat, 

irfan ve hikmet dolu bir amacı yoktur.

Toplumsal çözülmeler, ferdin çöküntüsüyle 

doğru orantılıdır. Toplumun refahının yükselme-

si, ahlakî tutumlar ve paylaşımcı tavırlar ferdin 

eğitimine bağlıdır. Eğitim düzeneği, kutsal olanı 

referans noktası kabul ettiği oranda bu ulvî he-

deflere ulaşabilir.

Dosya

Osmanlının son zamanla-
rında neşvünema bulan ve 
Cumhuriyet ile beraber de-
rinleşen toplumsal mühen-
dislik projeleri insanımızı 
kendi toplumuna yabancı-
laştırmıştır. Bu yabancılaş-
tırma operasyonu eğitim 
sistemi üzerinden tezahür 
etmiştir. 
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Eğitim Sistemi hangi vasıflarda insan yetiştir-

melidir:

1. Kendini ve Yaratanını tanıyan.

2. Haddini ve hukukunu bilen.

3. Dinine, kültürüne ve toplumuna yabancılaş-

mayan.

4. Örf ve adetlerine sahip çıkan.

5. Tarih şuuruna hâkim.

6. Hayatını dinine göre tanzim eden.

7. Kişiliğini güzel ahlakla inşa eden, helal kazançlı 

bir meslek edinen.

8. Aşağılayıcı ve tepeden bakan değil; insanlarla 

ve toplumla barışık kalabilen.

9. İnsanımızı kalkındıran ve topluma yeni ufuklar 

açabilen.

10. Zina, alkol, kumar, şiddet, zulüm ve yalandan 

yüz çeviren.

11. Hak-adalet ve sorumluluk duygusuna sahip 

olan.

12. Ebeveyn, akraba, komşu, fakir, yetim hakkı 

bilen.

13. İlme ve bilgiye sahip.

14. Faydalı olanı alan…

Dipnotlar
1. Elmalılı M. Hamdi Yazır.

2. tdk.

3. Ayhan Aydın, Düşünce Tarihi ve İnsan Doğası, İstan-

bul, 2004, Gendaş Yay.

4. İbrahim Canan, Hz. Peygamber’in Sünnetinde Terbiye, 

1980, DİB Yay. s. 27.

5. İbrahim Canan, a.e., s. 30.

Dosya
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Vavelif Dergisi: Eğitim kavramını müreb-

biye kavramını da dikkate alarak açıklamamız 

gerekirse; neler diyebiliriz?

Abdullah Yıldız: Bismillahirrahmanirrahim. 

Bizim dilimizde eğitim, öğretim hatta talim, ter-

biye gibi kavramlar içi içe geçmiş kavramlardır; 

ancak bu kavramların ayrıştırılması gereklidir. As-

lında bu kavramların İslamî ıstılahta karşılığı ter-

biyedir ve terbiye kelimesi de ‘Rabb’ kökünden 

türemiştir. Allah’ın (c.c.), Allah isminden sonra 

Kur’an-ı Kerimde en çok geçen ismi Rabb’dır. 

‘Rabb’ kelimesi Arapçada; mürebbi yani terbiye 

eden anlamında kullanılır.  Allah’ın (c.c.), Rabb 

yani mürebbiye olarak biz kullarla ilişkisi açısın-

dan meseleye bakmak gerekiyor. Burada şunu 

görüyoruz; Allah (c.c.) kullarını sadece yarat-

makla kalmadı, onları terbiye de etti. Peki, terbiye 

veya Rabb kelimesinin ifade ettiği mana nedir? 

Bu kelime şunu ifade eder; Allah (c.c.) terbiye 

eden, olgunlaştıran, kemale erdiren; verdiği tüm 

hizmetlerle insanları besleyen, büyüten ama 

aynı zamanda o insanların hayatlarının bütün 

alanlarını neye göre şekillendireceğinin kuralla-

rını, kodlarını, ilkelerini, prensiplerini, helallerini, 

haramlarını, yapılması gerekenleri, yapılmaması 

gerekenleri belirler. Bu durum en güzel şekil-

de Araf Sûresi 172. ayet-i kerimede anlatılır. Bu 

ayet-i kerimede yaratılış dönemini anlatan Allah 

(c.c.), Allah lafzı yerine Rabb kelimesi kullanılıyor 

ve Âdem’e (a.s.) hitaben tüm insanlığa anlatıyor. 

Bu ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor: 

“Hani Rabbin onların bellerinden zürriyetlerini 

almıştı ve ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ de-

mişti.” Bakın; Hâlik olan/Yaratan Allah (c.c.), kul-

larına: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diyor. 

Aslında burada yaratma söz konusu ama buna 

rağmen; “ben sizin yaratıcınız değil miyim?” veya 

“ben sizin Allahınız/ilahınız değil miyim?” demi-

yor. “ Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diyor. Bu 

hitap üslubu oldukça önemlidir. Hâlik/Yaratıcı 

olan Allah (c.c.): “Ben sizin Rabbiniz/sizi terbiye- 

Abdullah Yıldız Hoca 
ile Eğitim ve 
Namaz Üzerine

Röportaj: Nurmehmet ÇARBOĞA

Röportaj
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edenim.” diyor. Bundan dolayı; “Rabbim Allah’tır.” 

demek çok muhteşem bir ifade, iddia ve kabul-

dür. Burada bir sözleşme vardır yani beni yaratan 

Allah (c.c.), benim Rabbimdir. Beni dünya haya-

tında terbiye edecektir. Yani ruhlar âleminde Al-

lah (c.c.) bizimle bir sözleşme yaptı ve biz onun 

Rabb olduğunu, terbiye edici olduğunu, mürebbi 

olduğunu kabul ettik. Şimdi insanoğlu; “Rabbim, 

beni terbiye eden, mürebbim, hayat programımı 

belirleyen Allah’tır (c.c.)” sözünün gereğini yeri-

ne getirmesi gerekmektedir ve bütün meselede 

budur. 

Aslında şu da enteresandır. Peygamber’e 

(s.a.v.) gelen ilk vahiy: “Rabbinin adıyla oku, anla, 

öğren ve hatta başkalarına bunu aktar. Rabbin 

insanı bir kan pıhtısından/alakadan/embriyodan 

yarattı. Rabbin, cömert ve kerem sahibidir. Ka-

lemle yazmayı öğretti, insana bilmediğini öğ-

retti.” şeklindedir. Bu ilk ayet-i kerimeler muhte-

şemdir ve ilk inen ayetlerdir. 

Ruhlar âleminde Allah’ın (c.c.), bizim Rabbi-

miz, mürebbiyemiz olduğunu kabul ediyor ve 

buna şahid oluyoruz. İnen ilk vahiyle de Allah 

(c.c.), kendi Rabbliğini tekrardan bize hatırlatı-

yor. Allah (c.c.), bizim Rabbimiz ve mürebbimiz 

olduğu için; bize kalemle yazmayı öğretecek, 

bilmediklerimizi öğretecek ve her türlü maddî 

ve manevî imkânlarla hayatımıza yön verecek-

tir. Zaten Müslüman olmak, Allah’ı (c.c.) sadece 

yaratıcı olarak değil; Rabb ve ilah olarak da ka-

bul etmektir. Bu yüzden bir insan Müslüman ol-

duğunda; “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü 

enne Muhammeden abduhu ve rasûluhu” der. 

Yani Allah’ın (c.c.) ilahlığını kabul eder. İlahlığı 

yani ulûhiyeti kabul, hemen yanı başında ru-

bubiyeti kabulü gerektirir. Bu şu demektir; Al-

lah (c.c.) bizim ilahımızdır, O’ndan başka otorite, 

yasa koyucu, dualarımıza icabet edecek mercii 

yoktur. Yaratan, yaşatan, yöneten, hayatımıza 

yön veren, bizi terbiye eden, verdiği nimetlerle 

bizi madden büyüten ve manen kemale erdiren 

yegâne otorite Allah’tır (c.c.). Bunları kabul ettiği-

miz anda mesele tamamlanıyor.

Allah (c.c.), mürebbimiz olarak, Rabbimiz 

olarak bize kitap yani Kur’an-ı Kerim’i gönderdi. 

Kur’an-ı Kerim’i bize en güzel şekilde öğreten, 

açıklayan, tefsir eden, talim eden ama aynı za-

manda örnekleyen, modelleyen; bir mürebbi, 

komutan, örnek, model, öğretmen, lider ve kul 

olarak Peygamber’i (s.a.v.) gönderdi. Rabbimiz 

olan Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerim’in ete-kemiğe bü-

rünmüş hali ve modeli olan Peygamber’i (s.a.v.) 

örnek olarak gönderdi. Zaten Peygamber (s.a.v.) 

de şöyle buyurmaktadır: “Beni Rabbim edeblen-

dirdi ve ne güzel edeblendirdi.” Dikkat edecek 

olursak; “Allah, Rahman, Rahim veya yaratıcım 

edeblendirdi.” demiyor; Allah’ın (c.c.) diğer sı-

fatlarını kullanmıyor Peygamber (s.a.v.). “Rabbim 

edeblendirdi.” diyor. Rabb yani terbiye eden sı-

fatını kullanıyor; bu ifade son derece önemlidir. 

Rabbimiz olan Allah (c.c.) önce Peygamber’i 

(s.a.v.) terbiye etti. Biz de O’na bakarak, onu ör-

nek alarak ve elbette Kur’an-ı Kerim doğrultu-

sunda edebleneceğiz, terbiye olacağız, eğitim 

ve talim alacağız, yasaklara, haram ve helallere 

dikkat edeceğiz. Ahlakımızı da, Allah’ın (c.c.) ter-

biyesi doğrultusunda düzelteceğiz; çünkü “beni 

Rabbim edeblendirdi” cümlesindeki edep, ahlakı 

da kapsamaktadır. Edep; sadece âdâb-ı muâşe-

rete sığdırılacak kadar dar bir kavram değildir. Biz 

de bu kavram biraz daraltıldı; hâlbuki edep ha-

yatın tüm alanlarını kuşatır. Hatta Kur’an-ı Kerim 
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için de; Allah’ın (c.c.) edeplerini içeren kitap ifa-

desi” kullanılmıştır. Yani aslında Allah (c.c.), Pey-

gamber’i (s.a.v.) Kur’an-ı Kerim ile edeblendir-

miştir. Âişe (r.anhâ) annemize Hz. Peygamber’in 

(s.a.v.) ahlakı sorulduğunda, cevabı şu olmuştur: 

“O’nun ahlakı Kur’an’dı.” Mevlana’nın bir beytinde 

geçen edeple ilgili şu ifadeler edebi ne kadar gü-

zel açıklamaktadır:  

“Eğer âdemoğlunun edebi yoksa âdem değil-

dir. İnsan ile hayvan arasındaki fark edeptir. Göz 

gezdir ve Allah’ın kelamına -Kur’an’a- ayet ayet 

tamamına bak, Kur’an’ın anlamı edeptir.”

Kur’an-ı Kerim bir edep kitabıdır; Allah’a (c.c.) 

kulluğun, ibadetin edebini Kur’an-ı Kerim’den 

öğreniriz. Kulluk ve ibadetin edebiyle ilgili de-

tayları ise Efendimizden (s.a.v.) öğreniriz. Haccın, 

savaşın, anne-baba hakkının, akraba ilişkilerinin, 

siyasetin, ticaretin, ilmin ve hatta hayatın tüm 

alanlarının edebini Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i 

Seniyye’den öğreniriz. Böylece Rabb kavramının 

ve Allah’ın (c.c.) Rabbimiz olduğu gerçeğinin sır-

rına ermiş oluruz. 

Vavelif Dergisi: Nebevî eğitim metodu ve 

bu metottan çıkarılacak dersler hakkında ne-

ler söyleyebiliriz?

Abdullah Yıldız: Aslında ilk soruda da bah-

settiğimiz gibi ahlakı Kur’an olan bir rol-model-

di Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Bu her alan için 

geçerli bir durumdur. Yani her alan ve durum 

için Hz. Peygamber’i (s.a.v.) model olarak alabi-

liriz. Çünkü Kur’an-ı Kerim’in, Peygamber Efen-

dimize (s.a.v.) yüklediği göreve baktığımızda; 

Allah’ın (c.c.): “Biz, size kendi içinizden bir Pey-

gamber gönderdik.” Ne yapacak bu Peygamber; 

“Size ayetlerimizi okuyacak” ama bu sadece eli-

ne Kitab’ı alıp okumak değil; zaten Hz. Peygam-

ber (s.a.v.) okumayı bilmezdi. O, Cebrail’in (a.s.) 

getirdiği ve kalbine nakşettiği ayet-i kerimeleri 

Röportaj
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insanlara duyurur ve bu ayet-i kerimelerin uy-

gulamasını takip eder ve uygulama için örneklik 

ederdi. Sonra şöyle devam eder ayet-i kerime; 

“ve sizi arındıracak”. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ör-

nekliği ve O’nun örnekliğinde bizim eğitimciler 

olarak, mürebbiler olarak, terbiye ediciler olarak 

görevimiz sadece öğretmek değildir. Efendimiz 

(s.a.v.), öğretti ve sonra insanları günahtan, ha-

ramdan, cahiliyeden ve fıtrata ters düşen ne ka-

dar şey varsa hepsinden arındırmaya çalıştı. Eği-

timcilerimizin, öğretmenlerimizin de bu anlayış 

da olmaları gerekmektedir. 

Peygamber’in (s.a.v.) eğitim metodundan 

bazı örnekler vermek gerekirse; o bazen soru 

sorar, bazen tasvirler yapar, bazen bir kişiye anla-

tır, bazen de karşılıklı diyalog kurardı ve bu yön-

temlerle vermek istediği mesajın akılda kalması-

nı sağlardı. Mesela bir gün Efendimiz (s.a.v.), eline 

kuru ama üzerinde yaprak olan bir dal parçası 

alır ve bu dalı silkelemeye başlar. Silkeledikçe 

yapraklar dökülür. Peygamber (s.a.v.), sahabelere 

der ki; “Sormayacak mısınız bunu ne için yaptı-

ğımı?” Sahabeler: “Sorduk Ya Rasûlullah, ne için 

yaptınız?” deyince; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle der: 

“İşte bir Müslüman abdestini güzel alınca; rüz-

gâr bu yaprakları nasıl döktüyse Allah (c.c.) da 

onun günahlarını böyle döker.” Böylece sahabe-

lerin aklında çıkmayacak şekilde tasvir etmiş olur. 

Başka bir zaman, sahabelerden biri; “Sırat-ı müs-

takim nedir?” diye sorar. Efendimiz (s.a.v.), eline 

bir çubuk alır ve düz kalın bir çizgi çizer. Düz ve 

kalın çizginin yanına, sağına, soluna küçük, eğri 

ve farklı çizgiler çizer. Sonra der ki: “Bu kalın ve 

düz çizgi Sırat-ı müstakimdir ve Allah’a (c.c.) gö-

türür, Cennet’e götürür, doğru yoldur. Diğer yol-

ların ise başında şeytanlar vardır ve bunlar sapık-

ların yoludur. Hangisine uyarsanız Cehennem’e 

götürür.” Sonra En’âm Sûresi 153. yani “İşte bu, 

benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka 

yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça par-

ça edip O’nun yolundan ayırır. İşte size bunları 

Allah, sakınasınız diye emretti.” ayet-i kerimesi-

ni okur ve böylece Sırat-ı müstakimi resmetmiş 

olur.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi Alak Sûre-

si’nin ilk inen ayet-i kerimelerinde Allah (c.c.): 

“İnsana bilmediği şeyleri öğretti.” buyurmaktadır. 

Bu şeyler (bilgiler) sadece Kur’an-ı Kerim’de bil-

dirilen bilgiler değildir. Kur’an- Kerim dışında da 

inen vahiy vardır. Mesela Kâbe’nin kıble olmadan 

önce Mescid-i Aksa’ya dönülerek namaz kılın-

ması gerektiği Kur’an-ı Kerim’de yer almıyor ama 

Hz. Peygamber (s.a.v.) Mescid-i Aksa’ya dönerek 

namaz kılıyor. Bu olay ve buna benzer olaylar-

dan; Kur’an-ı Kerim ayetleri dışında da vahyin 

indiğini ve bu vahiyle Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 

bilgilendirildiği anlaşılmaktadır. Yani Hz. Peygam-

ber (s.a.v.), bir postacı olarak gönderilmemiştir. O, 

insanlara öğretmek, arındırmak, teftiş etmek ve 

terbiye etmekle de görevlendirilmiştir. Bundan 

dolayı Hz. Peygamber (s.a.v.): “Namazı ben nasıl 

kılıyorsam, öyle kılın.” buyuruyor. Kur’an-ı Kerim 

sadece namazı kılın der. Rekâtlarını, vakitlerini ve 

nasıl kılınacağını tam olarak anlatmaz. Tüm bu 

bilgilerin ayrıntısını Hz. Peygamber’den (s.a.v.) 

öğreniriz. Hac ibadetinin nasıl yapıldığını Hz. 

Peygamber’den (s.a.v.) öğreniriz. Bundan dolayı 

bugün de çocuklarımız ve gençlerimizin önüne 

rol-modeller koymalıyız. Sadece anlatmak yet-

mez, şayet anlatmak yeterli olsaydı; internette 

tüm hocaların ders ve tebliğ videoları var. Bun-
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ları dinleyenler çok iyi bir nesil olabilirlerdi. Oysa 

anlatmaktan ziyade, örnek olmak gerekir. Elbette 

bilgiyi etkili bir şekilde aktarmak önemlidir ama 

esas olan yaşayarak model olabilmektir. Eskilerin 

de dediği gibi; lisanı-hal, lisan-ı kalden önemlidir 

yani vücut dili/halimizle örnek olmak konuşma-

dan daha önemli ve etkilidir.  

Vavelif Dergisi: Batılılaşma süreci ile bera-

ber eğitim sistemimizdeki değişim ve dönü-

şümün olumlu ve olumsuz yanlarını kısaca 

anlatabilir misiniz? 

Abdullah Yıldız: Bir insan “Rabbim Allah’tır” 

dedikten sonra Allah (c.c.) merkezli bir terbiye-

ye ve bir eğitim sistemine razı olmuş demek-

tir. Batı’da durum nedir? Batı dünyası Rönesans 

ve Reform’dan sonra özellikle Fransız İhtilali ile 

beraber; Batılıların kendi ifadeleriyle “Tanrı’nın 

hayattan dışlandığı” ve Tanrı’nın yerine insanın 

aldığı bir uygarlık geliştirdiler. Bu dönem Batılı 

filozofların ifadesiyle; “Tanrı hayattan kovuldu.” 

Aslında bu anlayış Ortaçağ Avrupa’sının skolastik 

ve baskıcı anlayışına bir tepki olarak doğmuştu. 

Belki de bu haklı başlayan bir tepkiydi; ancak bir 

süre sonra dinin tüm uygulamalarına karşı bir 

tepkiye dönüştü. Bu anlamda ilk bakışta hayatın 

merkezine Tanrı yerine insanı koymak olumlu 

bir gelişme gibi gözüküyor ama işin aslına ba-

kıldığında insanın tanrılaştırıldığı gözüküyor. Yani 

bu Batı düşüncesini ifrattan tefrite götürüyor. 

Aslında Tanrı, din, kilise adına yapılan tahrifata, 

sömürüye, baskıya karşı gelişen tepki tüm din ve 

inanca yöneldi ve bunları tahrip etti. Bu süreçten 

sonra dini ve tanrıyı dışarda bırakan bir eğitim 

sistemi, bir yaşam modeli, bir siyasi anlayış, bir 

uygarlık gelişti. 

Batı dünyasında Reform ve Rönesans olur-

ken; Osmanlı Devleti güçlü bir dönem yaşıyor-

du. Fakat Fransız İhtilali dönenime gelindiğinde 

Osmanlı giderek gerileme ve inhitat sürecine 

girmeye başlamıştı. Bu süreçte Osmanlı’nın 

yenilgi ve gerilemesi üzerine; yenilgilerin ön-

lenmesi için harekete geçildi. Burada Osmanlı; 

kendisinden daha teknolojik ve yeniliklerle dü-

zenlenmiş Batılı orduların varlığını gördü. Bunun 

üzerine Osmanlı yönetimi askeriyeden başla-

mak üzere bazı ıstılahlara başladılar ve bunların 

kısmen yararı da oldu. Ancak bu Batı tarzı askeri 

yenilikler yeterli olmadı ve istenilen verim elde 

edilemedi. Batı ilerlemeye devam ederken; Os-

manlı da gerilemeye ve yıkılma sürecine devam 

etti. Bunun üzerine; Osmanlı, sadece Batı’yı 

örnek alan askerî yeniliklerin yeterli olmadığı-

nı düşünmeye başladı. Batının eğitim sistemini, 

hukukunu,  hayat biçimini, kılık-kıyafetini örnek 

almaya başladı. Burada dikkat edilmesi gereken 

nokta şudur; Osmanlı’nın, Batı’yı örnek alması 

genelde öykünme biçiminde gelişmiş ve kabuk 

yani dış görünüş merkezli olmuştur. Yani III. Se-

lim ve II. Mahmud dönemi ıstılahları genelde dış 

görünüş menşelidir. Aslında bundan sonra gelen 

Batılılaşma anlayışında da böyledir. Birisi, “Sarığı 

çıkarın fesi giyin” demiştir; diğeri, “Sarığı ve fesi 

çıkarın şapkayı giyin” demişti. Yani hep kabukla 

uğraşılmıştır. Sadece kılık-kıyafetle sınırlı kalma-

mıştır bu anlayış; bahçeyi Batılılar gibi tanzim 

etme, baston kullanma, yeme-içme konusunda 

onları taklit etme ve giderek bu düşünce dünya-

sında da onlar gibi olunmaya başlandı. Bu öyle 

bir noktaya vardı ki; artık gerilemenin sebebi 

manevî, kültürel ve kadim değerlerimize bağlan-

maya başlandılar. Batılılar da bunu şeytanca derç 

ettiler. 

Röportaj

Batı düşüncesini ifrattan 
tefrite götürüyor. Aslında 
Tanrı, din, kilise adına ya-
pılan tahrifata, sömürüye, 
baskıya karşı gelişen tepki 
tüm din ve inanca yöneldi 
ve bunları tahrip etti.
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Bir süre sonra bu durum, bazı yazar ve şairle-

rin şiirlerine kadar yansımaya başladı. Bunun en 

güzel örneklerinden biri Ziya Paşa’nın şu beyi-

tidir: “İslam imiş devlete pâ-bend-i terakki/Evvel 

yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı. (Devletin yüksel-

mesine engel olan İslamiyet imiş, önceleri yoktu, 

bu rivayet yeni çıktı).” Ziya Paşa, İslam’ın ilerle-

meye engel olduğu düşüncesine karşı olsa da; 

bu beyti bize, bu dönemde bu düşüncenin çok 

yaygın olduğunu göstermektedir. Bu beyitten 

de anlaşıldığı gibi; bir süre sonra İslam ve Müs-

lümanlık sorgulanmaya başlandı ve bu sorgula-

ma onları, ‘bizden adam olmaz’ deme noktasına 

kadar götürdü. İslamî değerler, düşünceler ve 

anlayış eleştirilmeye ve hor görülmeye başlan-

dı. Gerilemenin sebebi İslam olarak görülürken; 

ilerlemenin vesilesi olarak Batı ve Batı düşüncesi 

görülmeye başlandı. Tanzimat ile başlayan bu 

süreç Cumhuriyet ile beraber zirveye çıktı ve ka-

dim İslam medeniyetinden kopmaya kadar var-

dı. Bu süreçlerde Batı hayranlığını ve Batı’yı üs-

tün görme anlayışını en güzel anlatan Veteriner 

Genel Müdürlüğünde görevli Abdullah Cevdet’in 

durumudur. Hayvan ırkıyla uğraşan bu adam o 

kadar aşağılık psikolojisine kapılmıştır ki: “Bu 

milleti adam etmek için Batı’dan damızlık erkek 

getirmek gerekir.” demiştir. Bu kadar aşağılık bir 

hale gelindi yani. Yine Ziya Paşa’nın: “Diyar-ı küf-

rü gezdim beldeler kâşaneler gördüm/Dolaştım 

mülk-i İslam’ı bütün viraneler gördüm.” dediğini 

görüyoruz. İşte bu tam bir aşağılık kompleksi-

dir. Belki Ziya Paşa’nın kendisi bu söylediklerine 

inanmıyordu ama bunu dillendiriyor. Bu psiko-

loji halen İslam dünyasında ve Türkiye’deki batıcı 

elit, aydın ve sözde okumuş cahillerde görül-

mektedir. Bu gün Ziya Paşa’nın söylediği şekil-

de olduğunu söyleyenler var. Yani Batı ile İslam 

dünyasını karşılaştıran ve Batı’yı üstün gören 

anlayış devam ediyor. Bu Batı’yı model alan, Ba-

tı’ya angaje olan, Batı’ya teslim olan anlayışın ve 

Batılılaşma olgusunun serüvenini göstermekte-

dir. Bundan dolayı bugün yeni nesillerin kimlik 

bunalımlarına şahid oluyor. Bir yandan ben Müs-

lüman’ım diyen, Kur’an-ı Kerim’e inanan, İslam’a 

inanan ve İslam’ı yaşamaya şöyle ve böyle de-

vam eden; diğer taraftan yaklaşık üç yüz yıldır 

adım adam Batılılaşma eğilimine maruz kalmış 

bir durumdayız. Ancak bu sadece eğitim siste-

mimizle de sınırlı değildir. Bununla beraber tüm 

bu Batılılaşma eğilimlerine rağmen son süreçte 

yani 15 Temmuz’da yaşanılan durum; her şeye 

rağmen Batılı anlayışın bizim içimize ve ruhu-

Röportaj
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muza sirayet etmediğini gösterdi. Bu halk ancak 

ezanlarla, selâlarla ayağa kalkacağını; tekbirlerle 

mücadele edeceğini gösterdi. Bu dış görünüş-

te Batılılaşmış zannedilen bir milletin aslında hiç 

de Batılılaşmamış olduğunu gösterdi. Bu aslında 

Batılılaşma sürecine de indirilmiş kesin bir zafer-

dir ve artık Batılılaşma anlayışının yok olduğunu 

göstermektedir. Bu son Haçlı Seferi’ni durduran 

bir karşı duruştur ve kendi değerlerimizi, tarihi-

mizi, gelenek ve kültürümüzü tekrar hâkim kıla-

rak bu saferi taçlandırabiliriz.

Vavelif Dergisi: Eğitimde namazın yeri ve 

namaz eğitiminin önemini “…namaz, insanı 

hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor...” ayet-i 

kerimesi doğrultusunda anlatabilir misiniz?   

Abdullah Yıldız: Peygamberimize (s.a.v.) ve 

tüm peygamberlere tevhidden/imandan sonra 

emredilen ilk ibadet namazdır. Yani tüm pey-

gamberler; “Lâ ilâhe illallah Muhammeden rasû-

lullah” veya Lâ ilâhe illallah Musa rasûlullah, Lâ 

ilahe illallah İsa rasûlullah gibi tevhidin ve imanın 

hakikatini, Allah’ın (c.c.) ilahlığı, terbiye ediciliği, 

hayat programı belirleyici olmasını anlatmakla 

başlamışlardır davete. Bu iman ve tevhid haki-

katini anlattıktan sonra ise; namaz ibadetini em-

retmişlerdir. Bunun en tipik örneğini Tâ-hâ Sû-

resi’nin 14. ayet-i kerimesidir. Allah (c.c.) Tâ-hâ 

Sûresi’nin 9. ayet-i kerimesinden başlayarak; Hz. 

Musa’ya (a.s.) verilen peygamberliği ve emirleri 

anlatıyor. Önce; “Şüphe yok ki, ben senin Rabbi-

nim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mu-

kaddes vadi Tuvâ’dasın.” diyor. Sonra “Ben seni 

(peygamber olarak) seçtim. Şimdi vahyolunacak 

şeyleri dinle.” buyuruyor. Daha sonra da; “Şüp-

he yok ki ben Allah’ım. Benden başka hiçbir ilâh 

yoktur. O hâlde bana ibadet et ve beni anmak 

için namaz kıl.” buyuruyor. Dikkat edilirse önce 

rubûbiyet, sonra ulûhiyet ve tevhid vurgulanıyor. 

Bunlar tamamlanınca da Allah (c.c.) şöyle buyu-

ruyor; “Beni anmak (hatırlamak için/unutmamak 

için) namaz kılacaksın.” Burada, namaz ibadeti 

Allah’ı (c.c.), O’nun ulûhiyet ve rubûbiyetini ha-

tırlamak için emredilmiş önemli bir ibadet olarak 

karşımıza çıkıyor. Hz. İsa (a.s.), Meryem Annemi-

zin kucağındayken/beşikteyken konuşuyor. İlk 

konuşmasını Meryem Sûresi’nin 30 ve 31. ayet-i 

kerimelerinde Rabbimiz şöyle zikreder: (Bebek) 

şöyle dedi: “Muhakkak ki ben, Allah’ın kuluyum. 

Bana kitap verdi ve beni nebî (peygamber) kıl-

dı. Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli 

kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekâtı 

emretti.” Burada Hz. İsa’nın (a.s.) da zikrettiği ilk 

ibadet ve uygulama namazdır. 

Efendimiz (s.a.v.) de peygamberliğin ilk gü-

nünde namaza başlamıştır. Bu İslam tarihçileri-

nin ittifak ettiği noktadır. İlk inen vahiyden sonra 

Peygamber Efendimiz (c.c.) namaz kılmaya baş-

lıyor. Bazı tarihçilere göre; vahyin indiği ilk gün-

den sonraki sabah Cebrail (a.s.) geldi ve namaz 

kılmayı öğretti. Böylece ilk namaz kılınmış oldu. 

İlk namazın vaktiyle ilgili farklı görüşler olsa da; 

âlimlerin ortak görüşü ilk emredilen ve uygu-

lanan ibadetin namaz olduğudur. Efendimizin 

(s.a.v.) de, İslam’ı kabul eden Müslümanlara, ilk 

öğrettiği ibadet namazdır. Bunun istisnası yok-

tur. Hz. Hatice (r.anhû) annemiz İslam’a giriyor 

ve Hz. Peygamber (s.a.v.) hemen O’na namazı 

öğretiyor. Beraber cemaat yapıyorlar. Hz. Ali (r.a.) 

iman ediyor ve aynı şekilde muamele görüyor. 

Hatta rivayet edilen bir hadis-i şerif şöyledir: “Sa-

kif kabilesinin heyeti Müslümanlığı kabul etmek 

gayesiyle Rasûlullah’a (s.av.) geldikleri vakit; Pey-

gamber Efendimiz (s.a.v.) onları kalplerinin daha 

da incelmesi ve hassaslaşması için mescide in-

dirmiş. Onlar, Müslümanlığı kabul edebilmeleri 

için cihadla, zekâtla ve namazla mükellef tutul-

mamalarını Hz. Peygamber’e (s.a.v.) şart koşmuş-

lar. Rasûlullah (s.a.v.) da: ‘Size (kısa bir zaman/ge-

çici olarak) cihada çağrılmama ve zekâttan muaf 

tutulma hakkı tanıyorum. Fakat namaz bulun-

mayan dinde hayır yoktur. Bu bakımdan geçici 

olarak dahi olsa sizi namazdan muaf tutamam.’ 

buyurmuştur. Daha sonra Rasûlullah (s.a.v.): ‘Gö

Röportaj
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receksiniz, onlar namaz kılsınlar; zekâtı da vere-

cekler, cihadda edecekler.’ demiştir. Buradan şu 

çıkıyor; namaz omurga bir ibadettir ve lokomo-

tif görevi görür. Namazı kılan, namazın önemini 

kavrayan, namazı bir tevhid eylemi olarak gören 

ve namazı tam olarak ikame eden bir insanın 

veya toplumun hayatına İslam’ın diğer ilkeleri, 

diğer prensipleri kendiliğinden yerleşir. Böyle bir 

toplumda Allah’ın (c.c.) haram kıldıkları haram, 

helal kıldıkları helal kabul edilir ve bu toplum gü-

nahlardan arınır. Bundan dolayı, sizin de ifade et-

tiğiniz Ankebût Sûresi’nin 45. ayet-i kerimesinde; 

“Namazın her türlü kötülükten, fuhuştan, mün-

kerden, hayâsızlıktan alıkoyduğu.” belirtilir.  

Namaz, kişinin Rabb’i ile ilişkisini düzenli ve 

sürekli hale getirir. Günde beş kere; “Ya Rabb ben 

bu dünyaya boş yere gelmedim. Namaz kılmak, 

sana bağlılığımı, kulluğumu bildirmek ve seni 

hatırlamak için huzuruna geldim.” 

Namaz vakit bilincini düzenler; çünkü namaz 

vakitlidir ve vakitleri belirlenmiştir. Siz, namazın 

vakitlerini istediğiniz şekilde veya kafanıza göre 

düzenleyemezsiniz. Hepsini beraber kılayım 

veya vakti biraz öne çekeyim, geriye alayım di-

yemezsiniz. Bu namazın hayatı düzene koyan, 

hayatı programlayan özelliğidir. Dahası, namaz; 

namaza hazırlık, abdest, camiye giderken, na-

mazı kılmadan önce, namazı kıldıktan sonra gibi 

hazırlıklarla insanı manevî bir etki altına alır. Bu 

manevî atmosfer, insanın kötülüklere ve hayâ-

sızlıklara yaklaşmasını da engeller. Kul günde beş 

vakit namaz kılarak; Rabb’i ile beraber olduğu-

nun farkına varır. Bir kötülüğe veya hayâsızlığa 

yaklaştığı zaman ise; ‘Az önce namaz kılmıştım.’ 

veya ‘Biraz sonra namaza duracağım.’ diyerek 

iki namaz arasında da kötülüklerden uzaklaşmış 

olur. 

Kronolojik olarak namaz ilk emredilen iba-

dettir ve sonra diğer ibadetler zamanla emredil-

meye başlanılıyor. Oruç, zekât ve hac Hicret’ten 

sonra emrediliyor. Yani İslam’ın beş şartının kro-

nolojisine baktığımızda da ibadetler arasında ilk 

emredilen namazdır; diğerleri sonra emredil-

meye başlanıyor. Bir de İslam’ın diğer şartlarına/

ibadetlerine baktığımızda namaz gibi değillerdir. 

Mesela hac ibadeti için; zengin ve sağlıklı olman 

gerekir. Bir de ömründe bir kere bu ibadeti yap-

man yeterlidir. Zekât ibadeti de böyledir; zengin 

olman gerekir ve eğer zenginsen de, yılda bir 

kere zekât vermen yeterlidir. Bir diğer şart/ibadet 

oruçtur. Orucu da yılda bir ay tutman yeterlidir 

ve tutabilmen için sağlık şartı vardır. Ancak na-

maz, bunların hepsinde farklıdır; aklınız yerin-

deyse ve buluğ çağına ermişseniz, ne olursa ol-

sun namazı kılmak zorundasınız. Yani savaşta da 

namaz tek edilmez. Hastalıkta da ima ile kılınır. 

Namazı farklı kılan özelliği de budur. Tek edilme-

yen namaz; günde beş vakit insana Rabb’ini, gö-

revlerini, sorumluluklarını hatırlatmaktadır. Na-

maz; sürekli ve düzenli olarak insanı terbiye eder, 

yetiştirir, kemale erdirir ve eğitir. Aslında namaz 

Allah’ın (c.c.), kullarına sürekli ve kesintisiz eğitim 

lütfudur. Bu lütuf ile sürekli ve kesintisiz bir eğiti-

me, terbiyeye tabii oluruz.   

Röportaj

Namaz, kişinin Rabb’i ile 
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ve seni hatırlamak için hu-
zuruna geldim.” 
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Dosya

İslam dini; ilme, okumaya, araştırmaya, öğ-

renmeye ve bilgiye büyük önem vermiştir. Hz 

Peygamber’e (s.a.v.) inen ilk vahiyde okumaktan, 

kalemden, eğitim ve öğretimden bahsedilmek-

tedir: “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı 

‘alak’dan yarattı. Oku! Senin Rabbin en cömert 

olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insa-

na bilmediğini öğretendir.”1 

Bilenlerle bilmeyenlerin bir olamayacağını2 

deklare eden bir dinin mensuplarının okumama 

gibi bir lüksü olabileceklerini düşünemeyiz. “Bilgi 

Müslümanın yitik malıdır, onu nerede bulursa 

alsın”3 diyen Peygamberin (s.a.v.); ümmetinin 

ilme kolay ulaşılabildiği bir çağda cehaletine kur-

ban gitmesi, cehaletini özür beyan etmesi kabul 

edilebilir bir durum olamaz. Okuma, araştırma, 

tefekkür ve tezekkürün en büyük sünnet olduğu 

unutulmamalıdır. 

Sevgili Peygamberimizin  (s.a.v.) hayatına 

baktığımızda bu bahsedilenlerin onun haya-

tında çok büyük bir yer kapladığını görüyoruz. 

Bu anlamda mescidinin hemen yanına ‘Suffa 

Okulu’nu yerleştirerek ilim adamı yetiştirmesi, 

Bedir’de esir düşen askerlere; Müslüman çocuk-

larına okuma-yazma öğretmeleri karşılığında 

serbest bırakılacaklarını teklif etmesi, kadın-erkek 

herkesi okuma-yazma seferberliğine tabi tutma-

sı tesadüfî şeyler değildir. Hayatı ibadet, ibadeti 

hayat olan bu dinin odağında ilim ve irfan vardır. 

O yüzdendir ki; âlimin uykusu  cahilin ibadetin-

den, mürekkebi şehidin kanından evla sayılmıştır. 

Ve yine bu yüzden  en büyük rütbe ilim rütbesi 

olarak görülmüş; bir saatlik tefekkür, yetmiş yıllık 

nafile ibadetten efdal kabul edilmiştir.

Okumak bir tavsiye değil, rica değil, minnet 

değil, muhayyerlik değil, insan olmanın ve Müs-

lüman olmanın gereğidir. 

Biz Müslümanlar okuma faaliyetlerini, göste-

rişli bilgilere sahip olmak için yapmayız. Kur’an-ı 

Kerim; bilgi sahibi olmayı, ilim öğrenmeyi insa-

noğlunun en önemli ve değerli faaliyetleri ara-

sında sayar. Hatta herkesin sıkça tekrar etmek-

ten gurur duyduğu gibi Peygamber Efendimize 

(s.a.v) gelen ilk vahiy ‘oku’ emri olmuştur. Yine 

Rasûlullah’tan (s.a.v.) rivayet edilen bir hadis-i şe-

rife göre: “İlim talep etmek her Müslüman er-

kek ve kadın üzerinde farzdır.”4 ve bu farz ‘be-

şikten mezara kadar’ devam etmektedir. Demek 

ki bizim dinimizde okumak herhangi sıradan bir 

iş veya yapılsa da yapılmasa da olur cinsinden 

ihtiyarî bir amel değil, Müslüman olmanın en 

önemli faaliyetlerinden biridir.

Bizler ilim, irfan ve tefekkür sahibi olmak için 

okuruz. Çünkü yine Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği 

Eğitimde Okumanın 
Gerekliliği

Celal ÇELİK
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gibi; Allah’tan (c.c.) en çok korkanlar (bilgi sahibi) 

âlimlerdir.5

Bir insan neden kitap okuma ihtiyacı hisse-

der? Veya kitap okumak bir ihtiyaç mıdır? İnsan 

kitap okumadan da yaşayamaz mı? Okuma üze-

rine bu ve benzeri soruları çoğaltmak mümkün. 

Ancak öncelikle kavranması gereken; neden, ni-

çin kitap okuma ihtiyacı hissettiğimiz hususudur. 

Okumak öğrenmek demektir. Okumak ilim 

demektir. Anlama gücünü geliştirmek demek-

tir. Okumak hayatın belli bir kesiminde başlayıp 

biten bir etkinlik değildir. Okumak aynı zaman-

da insanları yönetebilme gücüdür. Bilgisizliği ve 

yanlış inanışları yenen tek güçtür.

Okumak, insanın niçin yaşadığını öğretir. İn-

sana insan olduğunu hatırlatır. Bu yüzden oku-

mak gerek. İnsanı, Kur’an-ı Kerim’i, kâinatı… “bil-

mek” için “okumak” lazım. Okuyarak bildiklerimiz 

bizim yapıp-ettiklerimize ışık tutar, bize sağlam 

bir arka plan sağlar. Ayrıca bilgi olmadan inanç 

olmaz. İnanç olmadan doğru hayat olmaz. Dola-

yısıyla bir Müslümanın hayatının doğru düzgün 

olması için; düzgün ve doğru bilgiye ulaşma-

sı lazım. Bunun içinde okumak gerekmektedir. 

Peki, bizleri okumaktan alıkoyanlar nelerdir:

1. Şeytan; İblis, insanı kıskanması yüzünden 

Allah’a (c.c.) karşı gelen ve O’nun huzurunda 

küstahlık yapıp kibirlenen; bu yüzden de kovulan 

(racim olan) ve insanın en önemli düşmandır. 

Şeytanın görevi; insanları doğru yoldan, Allah’ın 

(c.c.) yolundan saptırmaya çalışmaktır. Dolayısıy-

la bu düşmanı asla unutmamalıyız.

2. Eğitim sistemi;  kitap okumayı sevdirici ve 

alışkanlık hâline getirici özellikte olmayışı.

3. Aşırı yemek; yetecek kadar yemeli.

4. Çok uyumak; çok uyumaktan okumaya 

zaman kalmaz. 5-6 saat uyumalı. Hz. Süley-

man’a (a.s.) annesi şu nasihatte bulunmuştu: “Ey 

oğulcuğum, gece çok uyuma zira çok uyku 

kişiyi kıyamet günü fakir bırakır.”6

5. Aşırı mal kazanma hırsı; malın varlığı da 

yokluğu da bir imtihandır: “Onlar, harcadıkların-

Dosya
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Dosya

da ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların har-

camaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.”7 

ayet-i kerimesinin bilincinde olmalı.

6. Kitap fiyatları; her kitabı satın almak zorun-

da değiliz; bu konuda çevremizdeki vakıf, der-

nek, belediye ait kütüphanelerden, e-kitaplardan 

faydalanabiliriz. 

7. Teknolojik cihazlar ve iletişim araçları; TV, 

İnternet, cep telefonu, bilgisayar oyunları ve 

benzeri teknolojik araçlar insanı okuma dışında-

ki alanlara yönlendirmekte. Bu cihazlar dengeli 

kullanmalıyız.

8. Sağlık; bedensel rahatsızlıklar, göz rahat-

sızlığı ve diğerleri insanın okuma alışkanlığını 

engelleyebilir; ancak bu durumlarda da sesli ki-

taplardan faydalanmalı veya hastalığımıza göre 

çözümler üretmeliyiz.

9. Plansızlık; planlı ve sistemli yaşamamak ki-

tap okuma için engeldir. Bunun çözümü; oku-

ma listesi oluşturma ve kitap okumayı bir plana 

bağlamaktır. 

10. Okuma alışkanlığım yok diyorsak; bir alış-

kanlık ısrar, azim ve süreklilikle kazanılır. Okuma 

konusunda, kendi kendinize söz verin ve bunu 

inatla sürdürün. Bir süre sonra bunun sonuçları 

alınacaktır. Kitap okumaya size ilginç gelen bir 

konudan başlayın ki; ilginiz uyansın ve istekli de 

olasınız. 

11. Ben okuyorum ancak anlamıyorum; do-

layısıyla okumuyorum diyenlere okumakta ısrar-

cı olmaları ve anlaşılması kolay kitaplara yönel-

melerini tavsiye ediyoruz.

Son söz olarak diyebiliriz ki, okumak zorun-

dayız; çünkü değerlerimizi öğrenmek, yaşamak, 

yaşatmak birikim olarak aktarmak için, tarihi so-

rumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmek 

için okumak zorundayız. Bilgi teknolojilerinin 

yarıştığı bir zaman diliminde yeniden ihyanın 

önderleri ve şahidleri olmak için okumak zorun-

dayız.

Okumak; onurlu bir yaşam, kazançlı bir ömür, 

uyumlu bir kişilik, metanetli bir ruh hali, arınmış 

bir kalp, kurulu bir düzen demektir. Cennet’e talip 

olanlar oraya varış yollarını araştırıp öğrenmek 

zorundadırlar.

Hz Ali’nin (r.a.) şu güzel sözü ile yazımızı nok-

talayalım. “Dünyayı istiyorsanız kitap okumalısı-

nız, ahireti istiyorsanız kitap okumalısınız, hem 

dünyayı hem de ahireti istiyorsanız kitap oku-

malısınız.”

Dipnotlar
1. el-Alak, 96/1-5.

2. Bkz. ez-Zümer, 39/9.

3. Tirmizî, İlim, 19.

4. İbn Mâce, Mukaddime, 17.

5. Bkz. Fâtır, 35/28.

6. İbn Mâce, İkametu’s-salât.

7. el-Furkan, 25/67.

Okumak; onurlu bir yaşam, 
kazançlı bir ömür, uyumlu 
bir kişilik, metanetli bir ruh 
hali, arınmış bir kalp, kuru-
lu bir düzen demektir. Cen-
net’e talip olanlar oraya 
varış yollarını araştırıp öğ-
renmek zorundadırlar.
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İslam Kültürü; Müslümanların İslam’ı yaşa-

maları sonucunda oluşan, insan ürünü her şeyi 

kapsar. Şiirden mimariye, konuşulan dilden in-

sanî ilişkilere kadar her türlü meyvesi vardır. Bu 

kültürel birikimler, o inancın hayatta ve tarihte 

bıraktıkları izlerdir. Hafızalarda özellikle şuur al-

tında yüzyıllar boyunca yaşar, diğer insanları ve 

yaşantıları da etkiler. Kültürü oluşturan her millet 

kendi milli kokusunu da buna ekler. Yaşadığımız 

coğrafyada ise yetmiş iki buçuk milletten oluş-

ması zengin bir İslamî kültürün oluşmasına se-

bep olmaktadır.

Günümüzde İslam kültürünün aktarımı nesil-

den nesile kesik kesik devam etmektedir. Bunun 

sebebi İslamî yaşantımızdaki eksikliklerdir ki; bu-

nun sonucunda İslam canlı olarak temsil edile-

memektedir. Teknoloji gelişiminin hızlı olduğu 

son yüzyıllık zaman dilimini saymazsak; bu ak-

tarım, siyasal sistemde Osmanlı’nın temsil ettiği, 

ilimde ise medreselerin temsil ettiği ve bunun 

dışında da sohbet meclislerinde birebir yapılarak 

gerçekleşmişti. Evlerde ise yatmadan evvel aile 

büyüklerinin hikâyeler anlatımı ile gerçekleşmiş-

tir.

Bugün ülkemizde medya gayri İslamî ve 

cahilî kültürü yağmur şeklinde yağdırmaktadır. 

Verilen değerler çocuklara verilen şekerler gibi 

sorgulanmadan alınmakta hatta şuur altına iş-

lemektedir. Bizim yaşantımıza, inancımıza, milli 

kültürümüze uyar mı çok da umursayan yok. 

RTÜK gibi kurumsal tedbirler alınsa da çok etkili 

olmadığı görülmektedir.

Bu gün, İslam’ı şuurlu bir şekilde yaşamaya 

çalışan Müslümanlara büyük iş düşmektedir. 

Hem İslam’ı yaşamak hem İslam’ı tebliğ etmek 

hem de gayri İslamî örf, adet ve yaşantıya kapıl-

mamalıdırlar. Sahip olduğumuz kültür ve kültürü 

oluşturan hikâyeler ve kıssalar o kadar önemli ki 

yaşantımız, hayal âlemimiz ve en önemlisi ya-

şam şeklimizi yönlendirmekte, şekillendirmekte-

dir.

Babamın “ne yaparsan onunla karşılaşırsın” 

konusunu bir hikâye ile anlattığını hatırlıyorum. 

Hikâye şöyle:

Bir gün yatalak olan babaya bakan hanım, 

kocasına babasını şikâyet eder. O Adam da: “Ne 

yani babamı sokağa mı atayım.” diye cevap verir. 

Kadın, kocasına her gece buna benzer şikâyetleri 

söyler.

Yatalak olan baba da gelinin bu sözlerini du-

yar, üzülür ama ses çıkarmaz. Bir gün yine bu 

şikâyetler çoğalınca koca artık dayanmaz bir 

çare bulacağını söyler. Ertesi gece babasının ya-

Hikâye Kültürü
Garip SAĞLIK

Sahip olduğumuz kültür ve 
kültürü oluşturan hikâyeler 
ve kıssalar o kadar önemli 
ki yaşantımız, hayal âlemi-
miz ve en önemlisi yaşam 
şeklimizi yönlendirmekte, 
şekillendirmektedir.



Eylül 2016 29

nına giderek ona şöyle der: “Babacığım seni bir 

sepete koyayım, şöyle bir dışarıda gezdireyim. 

Hem de hava alırsın.”

Baba: “Oğlum hava soğuk, ne gerek var.” der 

ama oğlu ısrar edince tamam demek zorunda 

kalır. Oğul babayı güzelce giydirip büyükçe bir 

oduncu sepetine koyar ve bu küfeyi sırtına alıp 

dışarı çıkar. Hem yürür hem de oğul bir şeyler 

anlatır. Yol gittikçe mezarlığa doğru gittiğini baba 

fark eder ve başlar ağlamaya. Oğlu sorar: “Baba-

cığım hayırdır niye ağlıyorsun.” der. Baba ona 

sebebini anlatır:

“Oğlum bende senin yaşlarında iken yata-

lak bir babam vardı, bende eşimde ona bakar-

dık ama eşim bundan hoşlanmaz sürekli dırdır 

ederdi. Bir gün bende babamdan kurtulmak için 

oduncu küfesine yükleyip onu mezarlığa bırak-

mıştım. Aynı şeyin başıma geldiğini görünce 

yaptıklarıma ağlıyorum.” der.

Oğlu da bunları duyduktan sonra hem şaşırır 

hem kızar hem de mahcup olur ve hatasını an-

lar. Sonra babasını eve götürerek karısına olayı 

anlatır. 

“Babama ölene kadar bakacağız ve bir daha 

bu konuda konuşmanı istemiyorum.” der. Çünkü 

aynı şeyin başıma gelmesini istemez, ölene ka-

dar da babasına bakar.

Bu hikâyeyi daha birçok kişiye anlattım ve ne 

zaman babam aklıma gelse bu hikâye de aklıma 

gelir.

Sözlü kültürün, yazılı kültürle beraber yürü-

düğü bu topraklarda özellikle elektriğin olmadığı 

dönemlerde ailenin büyüğü olan dedenin anlat

Dosya
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tığı hikâye, kıssa ve tecrübelerle bir sonraki nesle 

kültür aktarılırdı.

Aile büyüğünün her gece mum ışığında ço-

cuklarına ve torunlarına anlatarak yaptığı bu 

aktarımı bizler de sürdürmeliyiz. Uygun kitaplar 

tespit edilerek her gece yahut haftada birkaç  

gece yatmadan evvel çocuklarımıza bir şeyler 

okumalı ya da anlatmalıyız. 

Neler okuyabiliriz, anlatabiliriz diye düşündü-

ğümüzde şunlar aklımıza gelmektedir:

Kur’an-ı Kerim kıssaları, seçme hadis-i şerifler 

ve peygamber hayatları.

Çocukların anlayacağı sadelikte hazırlanmış 

sahabe kıssaları.  

Kültürümüze uygun ve çocukların seviyele-

rinde yazılmış klasik eserler.

Kültürümüze uygun hikâyeler ve masallar.

Kültürümüze uygun fıkralar.

Kültürümüze uygun yazılmış güncel çocuk 

kitapları.

Bu hem anlatıcı hem de dinleyen çocuk için 

hatıra olacaktır. Sağlıklı ailelerde, inançlı ve ahlaklı 

yetişen çocuklar ileride sağlıklı toplumlar oluştu-

racaktır.

Geleceğimizi düşünüyorsak her akşam 15-20 

dakikamızı çocuklarımıza bir şeyler anlatmak için 

ayıralım. Konuyla ilgili aşağıdaki eserlerden fay-

dalanılabilir:

Kur’an Kıssaları, Muhammed Kutub, Beka Ya-

yınları.

Çocuklar için Hadis 1-2, Şener Yurtsven, Şule 

Yayınları.

Çocuklar İçin Peygamber Efendimizin Hayatı 

ve Siyer-i Nebi, Rahmi Tura, Yasin Yayınevi.

Hayatü’s Sahabe Çocuklar İçin, Selahaddin 

Mahmud Es-Said, Beka Yayınları.

Her güne bir öykü, Selim Gündüzlap, Zafer 

Yayınları.

Masal Parkı, Bir Varmış bir yokmuş, Nefise At-

çakarlar, Timaş Çocuk Yayınları.

Demiş Demiş Ne Demiş? 101 Fıkra, Timaş Ço-

cuk Yayınları, Ahmet Maraşlı.

Sözlü kültürün, yazılı kül-
türle beraber yürüdüğü bu 
topraklarda özellikle elekt-
riğin olmadığı dönemlerde 
ailenin büyüğü olan dede-
nin anlattığı hikâye, kıssa 
ve tecrübelerle bir sonraki 
nesle kültür aktarılırdı.
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“Çocukları kendi zamanınıza göre değil, 

onların yaşayacağı zamana göre yetiştirin”1 

Çocukları kendi yaşadıkları zamana göre nasıl 

yetiştireceğiz? Yani yarının gençlerini, eğitimci-

lerini, ailelerini, yarınların dedelerini, kaynanala-

rını, kayın babalarını nasıl yetiştireceğiz, yarının 

gelinlerini, damatlarını nasıl yetiştireceğiz? Ya-

rınları nasıl inşa edeceğiz, nelere dikkat etme-

liyiz, nelerden faydalanmalıyız; çünkü çocuklar 

yaşadıklarından öğrenir. Yaşadıklarını yaşatmaya 

çalışır. Unutmayalım ki; “çocukken öğrenilenler 

ve yaşananlar taşa kazınmış yazı gibidir.” Her iş 

sevgi ile başlar. Çocuklar, gençler, büyükler, eği-

timciler, anneler, babalar herkes için. Öyle ise 

anahtar kelimemiz “kısa, öz, eğitici ve eğlendirici” 

olmalı. Aynı zamanda hangi yaş grubu olursa ol-

sun yaşına uygun olmalı. Mesela ilkokul çocuğu 

yüzmeye aslında su ile oynamak için giderken; 

liseli bir delikanlı için ise İstanbul Boğazı’nı, Ana-

dolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na 7 km’lik bir 

hedef ancak cazipleştirebilir. 

Çocuklarda ve gençlerde; ne olursa olsun ke-

sinlikle takım çalışması olmalı ve çocuklar mu-

hakkak bir takımın üyesi olmalı. Çünkü bir takı-

mın üyesi olan çocuk, genç, eğitimci, anne, baba 

her kimse gidilen yere veya eğitime arkadaşları 

ile gider ve kendini evinde gibi mahallesinde gibi 

hisseder; yalnız olana ise, her bir faaliyet yeni bir 

misafirlik gibidir.

Fikret SAĞLAM

Unutmayalım ki; “çocukken 
öğrenilenler ve yaşanan-
lar taşa kazınmış yazı gibi-
dir.” Her iş sevgi ile başlar. 
Çocuklar, gençler, büyük-
ler, eğitimciler, anneler, ba-
balar herkes için. Öyle ise 
anahtar kelimemiz “kısa, 
öz, eğitici ve eğlendirici” ol-
malı. 

Dosya

Büyük Çocuklar
İçin Eğitim Şart



Dosya

Eylül 201632



Eylül 2016 33

Dosya

İlkokul çağı, çocukların en enerjik olduğu ve 

zamanlarının en müsait olduğu çağdır. Bu dö-

nemde kesinlikle çocukların okul başarısının ya-

nında yeteneklerini artırıcı faaliyetlerle sosyalleş-

mesi gerekir. Mesleğinin yanında yüzmeyi bilen, 

tiyatro oynayan türkü, şarkı, marş söyleyebilen 

sporcu, toplumsal becerisi olan, topluma du-

yarlı, komşusundan haberdar bir neslin temelle-

rini sağlam atmış oluruz. Sağlıklı nesil ilkokulda 

ders notlarının çok iyi olduğu ama toplumdan 

kopuk ve sanal âleme kapanmış çocuklarla ol-

mayacağını herkes bilir. Bu notların ne çocuğa 

ne ailesine ne de topluma faydası olmaz. İlkokul 

çocukları faaliyeti sever. İlkokul çağı faaliyet çağı-

dır. Eğitimci, anne, baba bu çağdaki çocuklardan 

yakınıyor ise kendilerini sorgulamalı, bir yerler-

deki eksiklerini görmeliler. Ne güzel söylenmiş; 

mazeret varsa tembellik vardır. 

Atalarımız boşuna söylememiş; “bir insan ye-

disinde ne ise yetmişinde de öyle olur.”

İlkokul çağındaki çocuğa haftanın yedi günü 

genel program yapın, sekizinci günü ister. Yeter 

ki siz onun enerjisini iyi yönetin. İlkokulda sağ-

lam bir temel atarsak ortaokulda da şu fıkrada 

oluğu gibi olur: 

“Temel yolun kenarında otururken; Dursun 

araba ile gelir. Yolun ortasında göl olduğundan 

Dursun, Temel’e sorar gölün derinliğini. Temel 

geçersin diye söyleyince; Dursun geçerken ara-

ba suya gömülür. Dursun kızar Temel’e ve Te-

mel’in cevabı: ‘Ne bileyim az önce ördekler geç-

mişti. Onların dizlerine geliyordu su.’ şeklinde 

olur.”

Bu çağdaki çocuklara nasihat bir yere kadar, 

hiç unutmuyorum meşhur Ömer Muhtar filmin-

de, zalime kan kusturan, orduları darmadağın 

eden Ömer Muhtar. Zalimin korkusu, mazlumun 

güvencesi olan Ömer Muhtar bir grup çocuğa 

bir şeyler anlatıyor, nasihat ediyor, ders veriyor 

ve o anda bir kervan geliyor. Orduları dize geti-

ren Ömer Muhtar sadece çocukların arkasından 

bakıyor ve tebessüm ediyor. 

İlkokul çağında çocuğun; bedenini, ruhunu, 

manevîyatını, zihnini, ahlakını ve duygusal ge-

lişimlerini sağlayacak alt yapıyı iyi oluşturmalı-

yız. Özgüvenlerini oluşturmalıyız ki; koyun gibi 

güdülen bir nesil olmasın. Ana kuzusu olmasın. 

Kınalı kuzular, Kınalı Hasanlar olsunlar. Çanak-

kale’de dedelerinin şehid olduğu siperler oyun 

alanları olsun. Olsun ki şehadet ahlakı, kokusu 

sinsin ruhlarına, bedenlerine, duygularına. Ta ki 

liseye geldiğinde desin ki, bizim dedelerimiz; ça-

rıklarıyla, kırma tüfekleriyle dünyanın en büyük 

donanmasını denize gömdü. Kendini siper etti 

ve namusunu çiğnetmedi. Şehadeti göze aldı. 

Gurur duysun, tarihiyle geçmişiyle bütünleşsin 

ki; geleceği planlasın, özgün düşünsün. Bugün 

sizin koyun gibi güdülen bir nesliniz olursa ya-

rında başkaları güder.

Allah (c.c.) çalışanı sever, çalışana artırır; Müs-

lüman veya kâfir olsun fark etmez. Ancak kâfir 

çalıştığının karşılığını bir alırken, Müslüman on 

alır. Allah (c.c.) adalet sahibidir.

Dipnotlar
1. Hz. Ali (r.a.).

İlkokul çağında çocuğun; 
bedenini, ruhunu, manevî-
yatını, zihnini, ahlakını ve 
duygusal gelişimlerini sağ-
layacak alt yapıyı iyi oluş-
turmalıyız. Özgüvenlerini 
oluşturmalıyız ki; koyun 
gibi güdülen bir nesil olma-
sın. Ana kuzusu olmasın. 
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Hz. Osman’dan (r.a.) gelen rivayetle; Peygam-

ber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğ-

reteninizdir.”1

Hadis-i Şerif Hakkında

Kur’an-ı Kerim’in öğretimi, en şerefli ve en 

yüce amellerdendir. Allah (c.c.) bir kimse hakkın-

da iyilik dilerse; -ister öğretici olsun, ister öğre-

nici olsun  bu işte onu başarılı kılar. Allah Rasû-

lu (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Sizin en hayırlınız, 

Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”2 Çünkü o, Al-

lah’ın (c.c.) bize lütfettiği kelamıdır. Yaratıcı onu; 

devamlı okunan bir Kur’an, kalbini aydınlattığı 

kişileri doğru yola ulaştıracak ayet-i kerimeler 

ve Hakk’ın kendi adıyla vasfettiği bir kitap olarak 

göndermiştir.

Rasûlullah (s.a.v.), İslam’a henüz yeni girmiş 

olanlara Allah’ın (c.c.) Kitabı’nı öğretmeleri için; 

ashabı içerisinden muallimler gönderirdi. Hz. 

Ömer’in (r.a.) İslam’a giriş hikâyesi buna tipik bir 

örneklerindendir.

Allah’tan (c.c.) başka ilah olmadığına ve Mu-

hammed’in (s.a.v.) Allah’ın Rasûlu olduğuna şe-

hadet eden hiç kimse yoktur ki; Kur’an-ı Kerim’in 

önemini ve üstünlüğünü kabul etmiş olmasın. 

Çünkü Kur’an-ı Kerim, Allah’ın (c.c.) Kitabıdır. Al-

lah (c.c.),  Peygamberi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) 

okunan bir vahiy olarak bu kitabı indirmiştir ve 

onu, zulmün ve muarızların elinden sonsuza 

dek koruyarak İslam ümmetine ikram etmiştir. 

Yüce Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: 

“Şüphesiz o Zikr’i (Kur’an’ı) biz indirdik biz! 

Onun koruyucusu da elbette biziz.”3

Yüce Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerim’in birçok 

özelliğini yine Kur’an-ı Kerim’de ifade eder:

Kur’an-ı Kerim’i
Öğrenmenin Önemi

Vavelif Dergisi

Hadis Köşesi
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“Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Al-

lah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol gös-

tericidir.”4 

“Biz Kur’an’dan, müminler için şifa ve rah-

met olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise 

Kur’an, ancak zararını artırır.”5

Ey Muhammed! De ki: “Ruhu’l-Kudüs (Ceb-

rail), inananların inançlarını sağlamlaştırmak, 

Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onla-

ra bir müjde olmak üzere Kur’an’ı Rabbinden 

hak olarak indirdi.”6

“(Ey Muhammed!) Sana da o Kitab’ı 

(Kur’an’ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, 

onları gözetici olarak indirdik…”7 

Kur’an-ı Kerim Hidayet Kaynağıdır

Kur’an-ı Kerim, İslam toplumunun başvura-

cağı yegâne hidayet kaynağı ve yol rehberidir. 

Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:

“Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü 

istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum 

için, kimin hükmü Allah’ınkinden daha güzel-

dir?”8 

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Pey-

gamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre 

(idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaş-

mazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret 

gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve 

Rasûlu’ne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç ba-

kımından da daha güzeldir.”9

Kur’an-ı Kerim’in önemini, benzer biçimde 

Peygamber (s.a.v.) tarafından da dile getirilmiştir: 

“Bir kimse Fatiha’yı okumadan namaz kı-

larsa, (bilsin ki) o namaz kusurludur (yani ka-

bule şayan olmama ihtimali vardır).”10

“Rasûlullah (s.a.v.) gerek farz, gerekse sün-

net namaz olsun; Fatiha’yı her rekâtta okur ve: 

‘Siz de, bende gördüğünüz gibi namaz kılın!’ 

buyururdu.”11

Unutulmamalı; Kur’an-ı Kerim, hüküm ve 

yargı alanında teşri kaynağı olarak kabul edilir.

Kur’an-ı Kerim İhtilaflara Çözümdür

Müslümanlar yasalarını Kur’an-ı Kerim’den 

çıkarırlar ve ihtilaf ettiklerinde ona müracaat 

ederler. Çünkü son söz ve en adil kanun (çö-

züm yolu) ondadır. Açıkçası; Kur’an-ı Kerim’in 

Müslümanlar için bir referans kaynağı olduğu 

ve onların, aralarındaki anlaşmazlıkları giderme 

noktasında ona başvurma lüzumunu hissettiğini 

gösteren şu diyalog çok anlamlıdır:

Rasûlullah (s.a.v.), Muaz b. Cebel’i (r.a.) Ye-

men’e göndermek istediğinde ona şöyle demiş-

ti: “Önüne, yargıda bulunman icap eden bir 

mesele çıkarsa onu nasıl çözersin? O şu ce-

vabı verdi:  Allah’ın kitabıyla hükmederim...”12

Peygamber (s.a.v.), Allah’a (c.c.) yakınlaşmak 

için; Müslümanları çokça Kur’an-ı Kerim okuma-

ya teşvik etmiş ve onlara, Kur’an-ı Kerim okuma-

nın ecrini şöyle bildirmiştir: 

“Allah’ın Kitabı’ndan bir harf okuyan kişi 

için bir hasene vardır ki, bunun değeri (nor-

malin üstünde) on kat sevaptır. Yalnız, elif-

lam-mim’in bir harf olduğunu söylemiyorum. 

“Biz Kur’an’dan, müminler 
için şifa ve rahmet olacak 
şeyler indiriyoruz. Zalimle-
rin ise Kur’an, ancak zararı-
nı artırır.”
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Fakat diyorum ki; elif bir harftir, lam bir harftir 

ve mim de bir harftir.”13

İlim ve araştırma alanında Rasûlullah (s.a.v.) 

bizi, Allah’ın (c.c.) Kitabı’nı öğrenmeye ve öğret-

meye, ayetlerini incelemeye, hükümlerini anla-

maya yönlendirmiş ve şöyle buyurmuştur: 

“Allah’ın Kitabı’nı okumak ve aralarında 

onu ders konusu yapmak üzere Allah’ın evle-

rinden birinde toplanan hiçbir topluluk yok-

tur ki; onların üzerine huzur inmemiş, rahmet 

onları kaplamamış, melekler onların etrafını 

sarmamış ve Allah onları kendi katında olan-

lar arasında zikretmemiş olsun.”14

 

Kur’an-ı Kerim Eğitimi

Kur’an-ı Kerim; kendisini bu dünyada yoldaş 

edinene, öteki dünyada yar ve yardımcı olacak-

tı ve bu kişiye izzet/şeref kazandıracaktır. Zira 

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

“Kur’an’ı (çokça) okuyun! Çünkü o burada 

kendisini yoldaş edinenlere, Kıyamet günü şe-

faatçi olarak gelir.”15

“Allah bu Kitap’la nice kavimleri yüceltir, 

nice kavimleri de alçaltır.”16

Kur’an-ı Kerim’in Değeri

Kur’an-ı Kerim, Müslümanların fitne ve bela 

günlerinde sığındıkları bir sığınaktır. Yüce Allah 

(c.c.) bu suretle onları aziz kılar, onlara bolluk-be-

reket verir ve onları kötü şeylerden korur. Haris el  

A’ver’in şöyle dediği rivayet edilmiştir: 

“Mescid’e uğramıştım. Bir de ne göreyim, 

insanlar lafa dalmışlar. Hz. Ali’nin (r.a.) hu-

zuruna çıktım ve hemen ona dedim ki: ‘Ey 

müminlerin emiri! İnsanların boş yere lakır-

dı ettiklerini (yani camide dünya kelamı ko-

nuştuklarını) görmüyor musun?’ Buna kar-

şın o, benim soruma şu soruyla cevap verdi: 

‘Gerçekten öyle mi yapıyorlar?’ Ben de: ‘Evet’ 

dedim. Bu sefer o şöyle dedi: ‘Bir ara Rasûlul-

lah’ın (s.a.v.): “Aman ha dikkatli olun; bir fitne 

çıkacaktır” dediğini duydum. Bunun üzerine 

ben: “Bundan kurtuluşun yolu nedir ya Rasû-

lallah?” diye sordum. Buna cevaben o şöyle 

buyurdu: “Allah’ın Kitabı ki; onda sizden ön-

cekilerin haberi, sizden sonrakilerin bilgisi ve 

aranızda olup/biteceklerin hükmü vardır. O 

kesin yasa koyucu olup, asla hafife alınacak 

bir şey değildir. Allah, onu terk eden zorba-

ların belini kırar. Allah, hidayeti onun dışında 

arayanları dalalete/sapıklığa sürükler. O, Al-

lah’ın sağlam ipidir. O, çok kuvvetli bir sözdür. 

O, dosdoğru bir yoldur. Düşünceler onunla 

yanlışlığa sapmaz. Konuşmalar onun aracılı-

ğıyla karmaşık hale gelmez. Âlimler ona doy-

maz. İnkârın çokluğu onun değerinden bir şey 

eksiltmez. Onun harikuladelikleri tükenmez. 

Cinlerin ona kulak verdiklerinde hakkında 

hemen: ‘Doğruya ulaştıran müthiş bir Kur’an 

dinledik ve derhal ona inandık’ şeklindeki 

ifadeleri, yine ona yöneliktir. Kim onunla ko-

nuşursa doğruyu söyler ve kim onunla amel 

ederse mükâfatını alır. Kim onunla yargıda 

bulunursa adaletli davranmış olur. Kim de ona 

çağırırsa en isabetli yolu bulur.”17 

Rasûlullah (s.a.v.), Muaz b. 
Cebel’i (r.a.) Yemen’e gön-
dermek istediğinde ona 
şöyle demişti: “Önüne, yar-
gıda bulunman icap eden 
bir mesele çıkarsa onu nasıl 
çözersin? O şu cevabı verdi:  
Allah’ın kitabıyla hükme-
derim...”
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Kur’an-ı Kerim, Peygamber (s.a.v.) dönemin-

de Müslümanların incelediği tek kitaptı. Ayet-i 

kerimelerinin ve sûrelerinin kaydedildiği Kur’an 

dokümanları; gerek mescitlerde, gerekse evlerde 

ve harp meydanlarında insanlara din işlerini ve 

Rablerinin Kitabı’nı öğreten muallimlerin yanın-

da bulunuyordu.

Müslümanların Kur’an-ı Kerim’den başka bir 

şeye yönelmemeleri ya da ondan başka bir şey-

le uğraşmamaları için; Rasûlullah (s.a.v.), Kur’an-ı 

Kerim dışında başka bir şey yazmalarını -onunla 

karıştırılma endişesiyle  yasaklıyordu.

Kur’an-ı Kerim ve İslamî Eğitim

İslam toplumlarında; Kur’an-ı Kerim, bilim-

sel çalışma ve öğretim programlarının temelini 

teşkil ederdi. Öğrenciler eğitimlerine bununla 

başlardı. Dolayısıyla Kur’an, eğitimin asıl ve te-

mel kitabı görevi görürdü. O nedenle öğrenci-

ler, Kur’an ilimlerinde yüzünden okuma (tilavet), 

ezberleme, anlama ve kavrama bakımından iyi 

bir seviyeye gelince; ancak öteki bilim ve fen-

lere geçiyorlardı. Bu hususta İbn-i Haldun şöyle 

diyor: 

“Kur’an-ı Kerim çocuğun öğrendiği bilgile-

rin başında gelmektedir. Çünkü ana ve baba 

için Kur’an öğretimi, dinin temel düsturla-

rından biridir. Bütün dindaşlar bunu böylece 

benimsemiş ve -kalbe hitap, imanın iyice sağ-

lamlaşmasında büyük rol oynadığı için- bütün 

İslam beldelerinde Kur’an’a öncelik vermek 

adet haline getirilmiş ve Kur’an, İslam öğreti-

sinde sonradan kazanılan becerilerin temelini 

teşkil eder konuma yükselmiştir.”18

Kur’an-ı Kerim öğretiminin hedeflerinden söz 

ederken; bizim perspektifimizden bakıldığında, 

altı çizilmesi gereken iki noktası vardır: Birinci-

si, bunun dini inanca dayalı olması (itikadı yön); 

ikincisi ise, öğretimle ilgisinin bulunmasıdır (ilmi 

yön). Yüce Allah’ın (c.c.), kendilerini Kitabı’nı öğ-

retme ve öğrenmeyle onurlandırdığı kişilerin bu 

iki hususu birlikte gerçekleştirebilmeleri gerek-

mektedir. 

Kur’an-ı Kerim öğretiminin amaçlarından 

bahsederken; şu üç alana hâkim olmanın öne-

mini de kavramalıyız: Bunlar; edai (okuma ile il-

gili) alan, ma’rifi (aklî/zihinsel) alan ve kalbî (hissî/

Hadis Köşesi
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duygusal) alan. Kur’an-ı Kerim öğretiminden gü-

dülen amaçlar, bunların tümünü kapsar.

Kur’an-ı Kerim’i Anlamak ve Yaşamak İçin Ya-

pılması Gerekenler:

1. Tecvid kaidelerine riayet ederek iyi bir 

tilavette bulunulması

Harfleri mahreçlerin (tam yerleri)nden çıkarıl-

ması ve onların sıfatlarıyla telaffuz edilmesi ge-

rekir. Bu çalışma, dilin Kur’an-ı Kerim ayetlerini 

güzel okuyabilmesi için alıştırmadır.

2. Ayetlerin anlaşılması ve manalarının dü-

şünülmesi

Okuyucunun, okuduğunu anlayabilmesi ve 

ayet-i kerime ve sûrelerin manalarını idrak ede-

bilmesi için; Kur’an- Kerim’i tek tek (münferid) 

kelime ve bileşik (cümle halindeki terkib) ifade-

lerinin anlamlarını bilmesi gerekir. Bu takdirde o 

kimse, Yüce Allah’ın (c.c.) zikrettiği bilince eriş-

miştir. Zira Allah (c.c.) şöyle buyurmakta-

dır:

“Kur’an’ı düşünmezler mi? Yoksa kalpleri kilitli 

midir?”

“Kur’an’ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani 

ibret alan yok mu?”

3. Kur’an’ın ayet ve sûrelerinin ezberlen-

mesi

Bu önce iyi bir tilavet, sonra da ilgili ayet-i 

kerimelerin ezberlenmesini zorunlu kılar. Böyle-

ce okuyucu, Allah’ın (c.c.) kendisine farz kıldığı 

görevi yerine getirmiş olur. Ezberlediklerini na-

mazlarda okur ve Rasûlullah’ın (s.a.v.): “Kalbinde 

Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse, harap 

bir ev gibidir.”19 Hadis-i şerifiyle uyardığı kötü 

akıbetten kurtulmuş olur.

4. Kalbin huşu ve huzur bulması

Bu, Allah’ın (c.c.) Kelamı’nı sevmeyi ve onu 

sıkça okumayı gerektirir. Bunu yapan şahıs, Yüce 

Allah’ın (c.c.) şu ayet-i kerimesinin kapsamına 

girer: 
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“Allah, sözün en güzelini; ayetleri, (gü-

zellikte) birbirine benzeyen ve (hükümleri, 

öğütleri, kıssaları) tekrarlanan bir kitap olarak 

indirmiştir. Rablerinden korkanların derile-

ri (vücutları) ondan dolayı gerginleşir. Sonra 

derileri de (vücutları da) kalpleri de Allah’ın 

zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur’an Allah’ın 

hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru 

yola iletir. Allah, kimi saptırırsa artık onun için 

hiçbir yol gösterici yoktur.”20

5. Rızasını kazanmak için Yüce Allah’a (c.c.) 

yaklaşılması

Bu da Yüce Allah’ın (c.c.), Kitabı’nın kıraat edil-

mesini sevdiğine ve (bunun) mukabilinde ödül 

vereceğine olan inancın sağlamlığını gerektir-

mektedir. Bu hususta Rasûlullah (s.a.v.) şöyle bu-

yurmaktadır: 

“Kıskançlık (haset) ancak şu iki konuda ola-

bilir: Allah’ın kendisine Kur’an öğrettiği ve ge-

ce-gündüz onu okuyan kişi ile Allah’ın kendi-

sine varlık verdiği ve onu hak yolda harcayan 

kimse hakkında.”21

6. Kur’an’ı anlamak isteyen herkesin ihti-

yaç duyduğu Kur’an ilimlerinin öğrenilmesi 

ve hükümlerinin bilinmesi

Bunlardan bazıları şunlardır; Nasih-mensuh, 

Mekkî-Medenî vb. el-Hafız Ebû Ya’la’nın tahriç 

ettiği bir hadiste, Ebû Hureyre’den (r.a.) naklen 

şöyle rivayet edilir:

Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Kur’an’ı i’rab 

edin ve i’rabını tam yapın (yani harf ve kelimele-

rinin hakkını ve müstahakkını vererek okuyun)!”

7. Yüce Allah’ın (c.c.) Kelamı’nın yüceltil-

mesi

Bu, onu okuma ve ayet-i kerimelerini dinle-

me esnasında edepli davranmakla gerçekleşir. 

Ayrıca kişi Kur’an-ı Kerim’i ancak temiz olarak 

eline almalı ve cünüp iken onu okumamalıdır.

Kur’an-ı Kerim, Allah’ın (c.c.) kelamıdır. Allah 

(c.c.), kitabı indirerek kullarına hitapta bulunmuş, 

bu Kitap’la kendilerine emirlerini, yasaklarını bil-

dirmiştir. Onların nasıl bir hayat sürmelerini iste-

diğini, ne şekilde yaşarlarsa onlardan razı olaca-

ğını, neye göre amel ederlerse amellerini kabul 

edeceğini hep bu Kitap’ta beyan buyurmuştur. 

Ayrıca dünya hayatında istediği şekilde yaşayan-

ların ve yaşamayanların yarın ahirette nelerle 

karşılaşacaklarını da bu Kitab’ında beyan buyur-

muştur. Kısacası Kur’an-ı Kerim, bizim dünya ha-

yatımızda nasıl bir fert, nasıl bir toplum ve nasıl 

bir düzen kurup oluşturmamız gerektiğini, fert 

ve cemiyet olarak ahlak ve yaşayışımızın, keyfi-

yet ve mahiyetini açıklamıştır. 

En Hayırlısı

Kur’an-ı Kerimi öğrenen ve öğreten, sözlerin 

en hayırlısını, en şereflisini öğrenip öğretmekte-

dir.

Kur’an-ı Kerim, insanlığın kurtuluşunu ihtiva 

etmektedir. Onu öğrenip öğreten insanlığa en 

çok muhtaç oldukları şeyi öğrenip öğretmekte-

dir.

İ s lam toplumlar ında; 
Kur’an-ı Kerim, bilimsel ça-
lışma ve öğretim program-
larının temelini teşkil eder-
di. Öğrenciler eğitimlerine 
bununla başlardı. Dolayı-
sıyla Kur’an, eğitimin asıl 
ve temel kitabı görevi gö-
rürdü. 
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İnsanları her türlü batılın gizli ve açık tasal-

lutundan, tağutların egemenliğinden, zalimlerin 

zulmünden kurtarıp hürriyete ve Allah’a (c.c.) 

kulluk mertebesinin şerefli mertebesine yüksel-

tecek yegâne Kitap’tır. Onun dışında insanları; 

birbirine kulluktan ve sapıklıktan, şeytanın hile 

ve vesveselerinden kurtarabilecek ikinci bir kitap 

yoktur.

Kur’an-ı Kerim’in öğrenilip öğretilmesi en 

hayırlı ameldir. Bunu yapanlar bu amellerinin 

karşılığını en güzel şekilde Allah’tan (c.c.) alacak-

lardır. Burada kısaca değinmemiz gereken bir 

husus daha vardır; Kur’an-ı Kerim’i öğrenip öğ-

retmenin anlamı, O’nu okumayı öğrenip öğret-

mekten hatta ezberleyip ezberletmekten ibaret 

anlaşılmamalıdır. Kur’an-ı Kerim, bir hayat kitabı 

da edinmelidir. Zira Abdullah bin Mes’ud’un (r.a.) 

şöyle dediği nakledilmektedir: 

“Bize Kur’an’a göre yaşamak kolaylaştırılmış; 

fakat O’nu ezberlemek zorlaştırılmış idi. İleride 

bazı kavimler gelecek; bunlara Kur’an’ı ezberle-

mek kolaylaştırılacak, gereğince amel etmek ise 

zor gelecektir” Başka bir yerde de şöyle demiştir: 

“Biz Kur’an’dan bir bölüm ezberler, sonrada onun 

gereğince amel etmeye çalışırdık. Ezberledikle-

rimizi gereğince amel ettikten sonra bir diğer 

bölüme geçerdik. Böylelikle hem ilmi, hem de 

ameli birlikte elde etmiş olurduk.”

Hasan-ı Basrî de şöyle demiştir: “Allah’a ye-

min ederim ki; şu kadar sahabe gördüm. Onların 

hepsi de yürüyen birer Kur’an’dı.” Bizler de Al-

lah’ın (c.c.) Kelamı’nı okuyup, öğrenip ve öğre-

tirken; O’nu gereğince yaşamak üzere hareket 

etmeliyiz.

Dipnotlar
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10. Müslîm.
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13. Tirmizî.

14. Müslîm.
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Kur’an-ı Kerim, insanlığın 
kurtuluşunu ihtiva etmek-
tedir. Onu öğrenip öğreten 
insanlığa en çok muhtaç ol-
dukları şeyi öğrenip öğret-
mektedir.
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Hac ve Kurban Adanıştır

Hac; ırk, renk, millet ayırımı olmaksızın İslam 

kardeşliğinin göstergesidir. Allah’ın (c.c.): “Ey in-

sanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir di-

şiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi 

boylara ve kabilelere ayırdık…”1 buyruğunun 

yaşama geçirilmesidir. Beytullah “Allah’ın (c.c.) 

evi”dir. Tüm inananlar orada Kâbe’ye yönelir; bu 

aynı zamanda, Kâbe’nin sahibine yönelmektir.

Hac mahşerin sembolik provasıdır. Allah’a 

(c.c.) teslim olmanın, yeniden dirilişin, Allah (c.c.) 

ile ahdini yenilemenin, dünyevî bağımlılıklardan 

kurtulup, özgürlüğe kavuşmanın sembolüdür. 

Kur’an-ı Kerim’de hac ibadetiyle ilgili ayet-i ke-

rimelerde genellikle kurban konusundan da söz 

edilir. Müminler, kutsal topraklarda huşû içinde 

yaptıkları hac ibadeti vesilesiyle, Hz. İbrahim (a.s.) 

gibi Allah’a (c.c.) yakınlaşmayı umut ederler.

Allah’a Ulaşan Ancak Takvadır

Namaz, oruç, infak, itaat ve diğer tüm ibadet-

lerde, niyet ve kalpten geçenler önemlidir. İn-

sanlar ibadetlerini, Allah’ı (c.c.) ve O’nun karşısın-

da ne denli acz içinde olduklarını düşünmeden, 

yalnızca alışkanlıkla yapıyor olabilirler. Hac, şek-

len yapılan ruhsuz ve anlamsız bir ibadet olma-

malıdır; seyahat, ticaret ve gösteriş için yapılma-

malıdır. İnsan, kulluğun gereklerini; Allah’ın (c.c.) 

kendisinden hoşnut olmasını dileyerek, O’na 

muhtaç olduğunun bilincinde olarak yaptığında, 

ibadetleri Allah (c.c.) katında geçerli olur.

Kur’an-ı Kerim, insanların kestikleri kurban-

ların kanlarının değil, yalnızca kalplerindeki tak-

valarının Allah’a (c.c.) ulaşacağını bildirerek tam 

da bunu hatırlatır: “Onların etleri ve kanları asla 

Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na sizin takvanız (Al-

lah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır…”2 

Hac ve Kurban
İsmail SEYMENOĞLU

Tefekkür
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İnanan insanlar her kurban kesiminde, Hz. İb-

rahim (a.s.) ile oğlu Hz. İsmail’in (a.s.) Yüce Allah’a 

(c.c.) koşulsuz itaat konusunda verdikleri başarılı 

imtihanın anısını tazeler ve kendilerinin de ben-

zer bir itaate hazır olduklarını sembolik olarak 

gösterirler. Kur’an-ı Kerim’de önemli bir itaat ve 

teslimiyet örneği olan Hz. İbrahim (a.s.) ve oğlu 

Hz. İsmail’in (c.c.) başından geçen imtihan, ayet-i 

kerimelerde şöyle haber verilir: 

“Biz de ona halim bir oğul müjdeledik. Ço-

cuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa 

gelince İbrahim ona; ‘Yavrum, ben rüyamda 

seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, 

ne dersin?’ dedi. O da; ‘Babacığım, emrolun-

duğun şeyi yap. İnşaallah beni sabreden-

lerden bulacaksın’ dedi. Nihayet her ikisi de 

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

(boğazlamak için) yüz üstü yere yatırınca ona, 

şöyle seslendik: ‘Ey İbrahim! Gördüğün rüya-

nın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz 

iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız. Şüp-

hesiz bu apaçık bir imtihandır.’ Biz, (İbrahim’e) 

büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail’i) kur-

tardık.”3 

Yüce Allah’ın (c.c.) “dost” edindiği peygamberi 

Hz. İbrahim’in (a.s.), oğlu Hz. İsmail’i (a.s.) Allah 

(c.c.) için feda edebileceğini kanıtlaması; güçlü 

ve derin imanının göstergesidir. Bu üstün ahlak 

iman edenler için çok güzel bir örnektir. Bu ne-

denle müminler: “İbrahim’de ve onunla birlikte 

bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır…”4 

ayet-i kerimesinde haber verildiği üzere; onların 

yolunu izlemeli ve Allah’ın (c.c.) emirlerini uy-

gulamadaki titizliklerini, zorluk zamanlarındaki 

tavizsiz davranışlarını, sabırlı ve tevekküllü kişilik-

leriyle onları örnek almalıdırlar.

Hz. İbrahim’in (a.s.) imanındaki samimiyeti, 

tevekkülü, itaati, sadakat ve kararlılığı kuşkusuz 

her müminin sahip olması gereken önemli ahlak 

özellikleridir: 

“Şüphesiz İbrahim, Allah’a itaat eden, hak-
ka yönelen bir önder idi. Allah’a ortak koşan-

lardan değildi.”5 

Kur’an-ı Kerim ayet-i kerimelerinde söz edi-

len kurban kesme, ete duyulan ihtiyaç nedeniyle 

hayvan kesme değil; bir tür manevî adanış gös-

tergesidir:

“Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım men-
faatlere şahid olsunlar ve Allah’ın kendilerine 
rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üze-
rine belli günlerde (onları kurban ederken) 
Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de 

yiyin, yoksula fakire de yedirin.”6

Müminlerin, kestikleri kurbanı Allah’a (c.c.) 

yakınlaşmaya bir vesile olarak görmeleri, Allah’a 

(c.c.) olan sadakatlerini, O’nun rızasını hiçbir 

dünyevî nimete değişmeyeceklerini, bu uğurda 

(en sevdikleri de dâhil) her şeyi feda edebilecek-

lerini ortaya koyar. Kurban, Allah’a (c.c.) yakınlaş-

mak niyetiyle, O’nun dışındaki her şeyi kurban 
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etmektir. Bizler de Hz. İbrahim (a.s.) ve Hz. İsmail 

(a.s.) gibi, tam bir teslimiyetle teslim olalım ve o 

sapasağlam/kopmayan kulpa tutunalım… Çünkü 

“…İşlerin sonu ancak Allah’a varır.”7 

Kurban Bayramı

Kurban; Hz. Âdem (a.s.) ile birlikte başlayan 

“Tevhid Mücadelesi”nin tarihine ait bir bayram-

dır. Müminlere Hz. İbrahim’in (a.s.) ve Hz. İsma-

il’in (a.s.) teslimiyetini hatırlatır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Medine’ye hic-

ret buyurduklarında Medinelilerin eğlendikleri iki 

günleri vardı. Efendimiz (s.a.v.): “Bu günler ne 
oluyor?” diye sorduğunda, onlar: “Biz cahili-
yette bu günlerde oynayıp eğlenirdik.” dedi-
ler. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v.): “Bunların 
yerine Allah Teâlâ size daha hayırlı iki gün ver-

di; Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı.”8 

Rasûlullah (s.a.v.) kurban gününün, İslam üm-

metine Allah (c.c.) tarafından bayram kılındığını 

haber vermektedir. Her Müslüman bu bayrama 

imkânı nispetinde katılacaktır. İmkânı olan kur-

ban kesecektir. Abdullah İbn-i Amr İbnu’l-Âs (r.a.) 

anlatıyor: “Rasûlullah; ‘Kurban gününü bayram 

olarak kutlamakla emrolundum. Onu bu üm-

met için Allah bayram kılmıştır.’ buyurmuştu. Bir 

adam kendisine: ‘Ey Allah’ın Rasûlu! Ben ödünç 

olarak verilmiş bir hayvandan başka bir şeye sa-

hip değilsem, onu kesebilir miyim?’ diye sordu. 

Rasûlullah; ‘Hayır; ancak saçını, tırnaklarını kısal-

tır, bıyıklarından alır, etek tıraşını olursun. Bu da 

sana Allah indinde bir kurban yerine geçer.’ bu-

yurdular.”9  Rasûlullah’ın (s.a.v.); imkânı olmayan, 

elinde sütünden ve yününden istifade etmek 

üzere ödünç olarak verilmiş bir dişi hayvandan 

başka bir şeyi bulunmayan kimsenin sorusu 

üzerine verdiği cevaptan anlıyoruz ki; bayrama 

katılmak için imkânları zorlamaya gerek yoktur. 

Bayram günü saç tıraşı olmak, uzamış olan bı-

yıkları, tırnakları kesmek, etek tıraşı da olup be-

denen temizlenmek, yeni temiz elbiseler giyin-

mek gibi, bayram gününün hürmetine uygun bir 

ahvale bürünmek de manevî kazanç yönünden 

kurban kesmiş kadar Allah (c.c.) nazarında mak-

bul olacağını belirtiyor.

Dipnotlar
1. el-Hucurât, 49/13.

2. el-Hacc, 22/37.

3. es-Sâffât, 37/101-107.

4. el-Mümtehine, 60/4.

5. en-Nahl, 16/120.

6. el-Hacc, 22/28.

7. Lokman, 31/22.

8. Ebû Dâvûd, Salat, 245; Nesâî, Iydeyn, 1.

9. Ebû Dâvûd, Edahi, 1; Nesâî, Dahaya, 2.
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“Ey iman edenler! Kendiniz, ana-babanız 

ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için 

şahidlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan 

kimseler olun. (Şahidlik ettikleriniz) zengin 

veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). 

Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onla-

rı sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine 

getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahidlik 

ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahidlik-

ten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah, yap-

tıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”1

“Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de 

ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız 

yoktur. Sonra size yardım da edilmez.”2

“Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah’ı 

çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra öç-

lerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbe-

te uğrayacaklarını göreceklerdir.”3

İnsana yeryüzünde anâsır-ı erbaa’dan (hava, 

su, toprak, ateş) sonra en önemli hayatî değer 

ve ihtiyaç nedir diye sorulsa büyük ekseriyetle 

‘adalet’tir denecektir. Kadın-erkek, büyük-küçük, 

genç-yaşlı, zengin-fakir birbirlerini adil olma-

ya davet eder. Hatta zalim bile yaptığını adalet 

için yaptığını iddia eder ve savunur. Kurtarıcılar 

yaptıklarını insanlığın iyiliği için, onları daha adil 

bir dünyada yaşatmak için yaptıklarını söylerler. 

Bütün büyük dinler, ideolojiler, felsefeler, büyük 

anlatılar ‘adalet’ kavramını merkeze alarak ken-

dilerini ifade etmeye çalışmışlardır. Bütün bu 

nedenlerden dolayı hayatî değerler, bu değerleri 

hayata geçirmek için mücadele verdiğini iddia 

edenler üzerinde sürekli düşünmemiz gerekiyor.

Adalet öncelikle fıtrî bir duygu ve istektir. Bu 

nedenle yaşamın her yerinde, her coğrafyada, 

her insan ve topluluk tarafından hissedilir ve ta-

lep edilir. Bu nedenle adalet üzere olan her insa-

na karşı bir muhabbet oluşur içimizde.

Adalet İçin Zulme
Karşı Kıyam Etmek

Erdal BAYRAKTAR

Tefekkür
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Adalet hayatın bütün şubelerinde hayat 

bulması gereken bir değerdir. İnsanın nefsiy-

le, Rabb’iyle, eşyayla, mahlûkatla velhasıl bütün 

varlık ilişkilerinde adalet esaslı bir değerdir. Bu 

sebeple adaleti ‘bir şeyi yerli yerine koymak’ ola-

rak tanımlamışlardır. O halde zulüm de; ‘bir şeyi 

olması gereken yerden kaldırma’ cüretkârlığıdır. 

Sözü söylerken, işi yaparken, Rabbimizle, insan-

larla, eşya ve mahlûkatla münasebetlerimizde 

adil olmaktır asıl olan.

Vahiy; varlığı, hayatı, eşyayı bir bütünlük 

içerisinde anlamamızı öğütler. Bu münasebet-

le adalet kavramını diğer kavramlarla birlikte 

düşünmemiz gerekir. Adalet kavramı farklı kul-

lanımlarıyla 28 defa geçer Kerim Kitabımızda. 

Özelikle adalet kavramıyla birlikte fıtrat, kevn, 

fesat, kıst, cevr, hakk, ihsan, zulüm kavramlarını 

birlikte düşünmek gerekiyor.

Adalet denince daha çok insan ilişkileri akla 

gelir. Hâlbuki en büyük zulüm şirktir. Özellikle 

modern zamanlarda olayın bu boyutu dikkate 

alınmaz ve özellikle görmezden gelinir. Modern 

zihniyet, varlık âleminde Allah’ı (c.c.) yok sayıyor 

ya da onu yanlış yere konumlandırmaya çalışı-

yor. Böyle yapmakla varlığın bütün unsurlarına 

zulüm ediyor. Bir varlığı yok saymak ve yanlış 

yerde konumlandırmak diğer varlıkların da zat-

larına ve konumlarına haksızlıktır ve zulümdür. 

Bu silsile olarak kevnî âlemde fesat çıkarmaktır. 

Her fesat bir zulümdür. Hâlbuki doğru ve adil 

bir varlık anlayışına (ontoloji) sahip olamayanlar; 

doğru bir bilgi, toplum ve siyaset anlayışına da 

sahip olamazlar. Evvelle ilgili doğru bilgiye sahip 

olamayanlar bu günü ve ahiri bütünlük içerisin-

de anlayamaz. Bu eksiklikten dolayı zulüm ve 

fesat irtikâb ederler. Allah’ı (c.c.) doğru/hakkıyla 

tanımayanlar, onunla adil bir şekilde münase-

bet kuramayanlar, Allah’ın (c.c.) hakkına tecavüz 

edenler en büyük zulmün sahibi olarak adalet 

iddiasında bulunamazlar. Bu durum varlığın ve 

eşyanın tabiatına aykırıdır. Dünyada adalet talep 

edebilmek için, Dünyanın Sahibi’nin hakkını tes-

lim etmek gerekir. Yani adalet talep etmeye yüzü 

olmak/hak kazanabilmek için Allah’ın (c.c.) hak-

kını teslim etmek ve kendi haddimizi bilmemiz 

gerekiyor. Bu vesileyle; şirk karanlığından neşet 

eden kavram, kurum, felsefe ve ideolojilerden 

adalet ummak beyhude bir uğraştır. İnsanlığın 

şirk tarihine baktığımız zaman bunu ayan beyan 

görebiliriz. Bütün bu tarihe rağmen bu günde bu 

şirk kavram ve kurumlarına çağıranlar ve bun-

lardan medet umanlar; ya ahmaktırlar ya da şirk 

ehlinin gönüllü ve gönülsüz maşasıdırlar.

Şirk zulmünden azade olduktan, şirk zulmü-

ne karşı teyakkuz haline geçip Tevhid nimetiy-

le şereflendikten, müstakim olan yola dâhil ol-

duktan sonra adalet talibi olmaya hak kazandık 

demektir. Adalet talibi olduktan sonra öncelikle 

yapılacak ilk iş; Adalet nedir? Adaleti kim tanım-

layacak? Adaleti ikame etmenin mümkün yol-

ları ve imkânları nelerdir? Sorularını sormak ve 

bu soruların cevabını bulmak için azim etmektir. 

Bundan sonra işimiz daha da kolaylaşacaktır.

Azim etmeyenler, talip olmayanlar maksutla-

rına ve menzillerine ulaşamazlar.

Âlemlerin Rabbi’nin bir ismi de el-Adl’dir: Mut-

lak adalet sahibi. Varlıktaki adalet Rabbimizin el-

Adl isminin tecellisidir. Adalet nedir? Sorusunun 

cevabını bulmak isteyenler Rabbimizin varlıkta 

tecelli eden afakî (dış âlem) ve enfüsî (iç âlem) 

ayetlerini okusunlar. Kâinattaki ve nefsimizdeki 

düzen, adaletin tecellisi olarak kendi diliyle bize 

adaletin tanımını yapacaktır. Kâinatta tecelli eden 

bu tanımı okuduktan sonra inzal olan vahyi oku-

duğumuzda, hakikat bütün görkemiyle tebarüz 

edecektir (görülecektir). Bu tanımların dışındaki 

adalet tanımları nakıstır. Nakısı olandan adalet 

beklenmez; çünkü adaleti tanımlamaya ve ada-

leti gerçekleştirmeye takati yetmez.

Tefekkür
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Fıtrat, vicdan, akıl, enfüsî-afakî ayetler ve in-

zal edilen vahyin tanımladığı adalet anlayışına 

vukufiyet kesp ettikten sonra sıra adaleti ikame 

etmenin mümkün yolları ve imkânlarını düşün-

meye geliyor. Hâdî olan Rabbimiz bu yolları ve 

imkânları Kerim Kitabı’nda, nebilerin ve son Ne-

bî’nin (s.a.v.) kıssa ve siretleri üzerinden bizlere 

beyan etmektedir. Peygamberlerin (a.s.) hayatları 

ve mücadeleleri adaletin nasıl ikame edileceği-

nin ete-kemiğe bürünmüş halidir. Adalet talipli-

lerinin, adalet sevdalılarının rehberleri öncelikle 

peygamberlerdir, sonrasında sıddıklar, şahidler 

ve salihlerdir. Bunların şahidliklerini, yol ve yön-

temlerini takip etmeyenler adaleti ikame ede-

mezler.

Sadece adalet iddiasında bulunmak yetmi-

yor; doğru bir adalet tanımına ve bu değeri ha-

yata geçirecek adil bir yol ve yönteme de sahip 

olmak gerekiyor. Yanlış adalet tanımları yapanlar, 

yanlış yol ve yöntemler üzerinden adalet pe-

şinde koşanlar yeni zulümlerin habercisidirler. 

Bunlar; kendi batıl hayalleri üzerinden insanlığın 

maddî ve manevî imkânlarını heder ederler.

 

Peygamberler adalet için nasıl bir yol takip 

ettiler? Zulme nasıl kıyam ettiler?

Peygamber, öncelikle kendini tanımak için 

nefsiyle yüzleşen insandır. İnsanın kendini ta-

nıması; zaaflarını, imkânlarını, gücünü, sınırla-

rını bilmesi adaleti hayata geçirmek için doğru 

bir başlangıç noktasıdır. Nefsini bilen, Rabbini 

bilmeye de bir yol tutar. Rabbi bilmek; vahyin 

rehberliğinde O’na teslim olmaktır. Kendini bi-

len, Rabbine teslim olan insan adalet üzere ya-

şamanın imkânını kuşanmış demektir. Kendini 

bilmenin zirvesi haddini bilmektir. Haddini bil-

mek, kendimizde vehmettiğimiz bütün kudretin, 

Yüce Kudret’in bir lütfu olduğunu unutmamaktır. 

Haddini bilmeyenler Hududullah’a tecavüze yel-

tenirler. Hududullah’a müdahale zulümlerin en 

büyüğüdür.

Nefsinde yüce değerleri temsil etmeyenle-

rin, yüce değerler uğruna savaş vermeye hakları 

olamaz.

Kendini bilmeyen; egosuna meftun, megalo-

man, psikopat, şizofren tipin ve onun kontrolün-

deki tiplerin dün ve bu gün insanlığın başına ne 

belalar açtığına şahid olmuyor muyuz? Nefsini 

Rabbine teslim etmeyen insan, hevasının-heve-

sinin ve şeytanın kontrolüne girer. Gerçek düş-

manın heva-heves ve şeytan olduğunu unu-

tanlar sahte düşmanlar icat ederler. Bu savaşın 

ahlakı ve kazananı olmaz. Bu savaşı başlatanlar, 

şeytanın kontrolünde kazanma hırsıyla acımasız 

bir zalime dönüşürler.

Yüksek karakter sahibi olan peygamberler, va-

hiy nimetine mazhar olduklarında onunla ahlak 

ve adalet üzere münasebet kuran insanlar nez-

dinde şaşkınlık uyandırmazlar; Hz. Hatice (r.an-

hû), Hz. Ali (r.a.), Hz. Ebubekir (r.a.) örneklerinde 

yaşandığı gibi. Hz. Hatice (r.anhû), vahiy nimetini 

ve emanetini yüklenerek yanına gelen can dos-
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tunun, biricik sevgilisinin hayret ve hüzün sarmış 

halini görünce: “Üzülme, sana şeytan musallat 

olamaz çünkü sen ihsan üzere yaşayan birisin. 

Bu yüzden sana ancak Rahman’ın rahmeti, ni-

meti ve ikramı ulaşır.” dedi.

 

İslam Her Şeyden Önce Bir Ahlak ve Adalet 

Çağrısıdır.

Adaletin tek kişi tarafından temsil edilmesi, 

toplum tarafından ilk etapta şaşkınlıkla karşıla-

nabilir. Bir değer bir topluluk/cemaat tarafından 

ete-kemiğe büründürüldüğünde sahici anla-

mına ulaşması için büyük bir imkân yakalamış 

olur. Hz. Peygamber (s.a.v.), Mekke’deki bir avuç 

mustazaf ve mümin dava arkadaşı ile bunun ör-

nekliğini gerçekleştirdiler. Bütün baskı, işkence, 

tehditlere rağmen bu topluluk; birlikte yaşadıkla-

rı topluma ihanet etmediler, onların yaptıklarına 

adalet üzere sabrettiler. İman, ahlak, adalet eği-

timinden geçen bu güzide topluluk Medine’ye 

ulaştığında; bu adalet çağrısını bir sosyal, siyasal 

düzen üzerinden temsil etmeye hak kazandılar.

Biz adaleti nefsimizde, ailemizde, cemaati-

mizde, toplumumuzda ikame ettikten sonra za-

limlerin mücessem hali olan Tâgutlar ve Tâgutî 

rejimlerin devrilmesi an meselesidir. Çünkü zu-

lüm ile abat olunmaz. Mekke’deki müşrik zulüm 

rejimi tarafından muhacerete mecbur bırakı-

lan müminlerin fetih nimetiyle ödüllendirilmesi 

buna en güzel örnek değil mi? Bir ok dahi kullan-

madan Mekke, onların ayaklarına açılmadı mı?

Mazlum durumda/muhalefette ahlak ve 

adaletten ayrılmayanlar, Rabbimizin lütuflarına 

mazhar olurlar. Yeri gelmişken şu gerçeği yeni-

den hatırlayalım; adaletle imtihanımız son ne-

fesimize kadar devam edecektir. Mekke’de kaza-

nanlar Medine’de kaybedebiliyorlar. Nübüvvetin 

rehberlik ettiği dönemde kazananlar, sonrasında 

kaybedebiliyorlar. Bu açıdan ayaklarımızı adalet 

üzere sabit kılması için merhamet sahibi Rab-

bimize çokça dua etmeliyiz. Mazlumken, hakk 

üzere sabır ve sebat etmek; güçlüyken affetmek, 

adalet ahlakının zirvesidir.

Yeri gelmişken şu gerçeği yeniden hatırlaya-

lım; Adaletle imtihanımız son nefesimize kadar 

devam edecektir. Mekke’de kazananlar, Medi-

ne’de kaybedebiliyorlar. Nübüvvetin rehberlik et-

tiği dönemde kazananlar, sonrasında kaybedebi-

liyorlar. Bu açıdan ayaklarımızı adalet üzere sabit 

kılması için merhamet sahibi Rabbimize çokça 

dua etmeliyiz.

İslam her durum ve şartta bizlerden adaleti 

ayakta tutan şahidler olmamızı ister.

Dipnotlar
1. en-Nisâ, 4/135.

2. Hûd, 11/113.

3. eş-Şuarâ, 26/227.

Tefekkür
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Örnek Şahsiyetler

Ensar’dan Evs kabilesi mensubu Âsım İbn 

Sâbit (r.a.), hicretten önce Müslüman olan ilk 

Medinelilerdendir. Künyesi Ebû Süleyman. Hic-

ret’ten sonra Allah Rasûlu (s.a.v.), onunla Abdul-

lah İbn Cahş (r.a.) arasında kardeşlik bağı kurdu. 

Kardeşini sevmiş, bağrına basmıştı. 

Okçulukta çok başarılı olduğu için “Rasûlul-

lah’ın Okçusu” diye anılırdı. 

Bedir Gazvesi öncesinde Rasûlullah (s.a.v), 

ashabıyla savaş konusunda sohbet ediyordu. 

Âsım (r.a.) hemen ok ve yayını alarak: “Ya Rasû-

lullah! Düşman iki yüz zira’ mesafede ise üzerine 

ok yağdırırız. İyice yaklaşırsa mızrak ile çarpışırız. 

Mızraklar kırılırsa kılıç ile göğüs göğse savaşırız.” 

diyerek bir gösteri yaptı. 

Onun azmî ve sözlerinden memnun olan 

Rasûlullah (s.a.v): “İşte harp böyle olur. Kim düş-

manla karşılaşırsa Âsım gibi savaşsın. Harbin ge-

reği budur. Çarpışan ve vuruşan Âsım gibi çar-

pışsın.” buyurmuştur.

Bedir Savaşı’nda, müşriklerin elebaşlarından 

olan Ukbe İbn Ebî Muayt’ı yere seren odur. Ukbe 

ve Nadr İbn Hâris, Kureyş müşriklerinin en acı-

masız zalimlerinden, dilleri ve elleri en uzunla-

rındandı. Kin ve nefretle yoğruluydular. Nadr’ı, 

Hz. Ali (r.a.), Ukbe’yi de Âsım (r.a.) öldürmüş, bu 

iki zalimin ümitle bağlandığı dünya hayatı bit-

mişti. Önlerindeki hesap ise zordu. 

Ukbe, bir seferinde Rasûlullah (s.a.v.) Makam-ı 

İbrahim’in arkasında namaz kılarken gelmiş, o 

secdede iken boynuna basarak secdeden/kalk-

masını engellemiş, bunu çevreye göstererek 

caka satmıştı. Bu çeşit iğrençlikleri sık sık görülen 

biriydi. Nasibini Âsım’ın (r.a.) kılıcından almış, zul-

mü ve dil uzatışı son bulmuştu. 

Uhud Gazvesi’nde ise “Allah Rasûlu’nun Ok-

çusu” olma unvanını en iyi şekilde koruyor, attığı 

oklar hedefini şaşırmıyordu. 

Okçuların savaş heyecanı içinde Rasûlullah’ın 

(s.a.v.) tembihlerini unutarak, kesin zafer kaza-

nıldı, duygusuyla “Ayneyn” tepesini bırakmasıyla 

arkadan darbe alan İslam mücahidleri merkezi 

komutayı kaybetmiş, meydan savaşı ferdî gay-

retlere dönüşmüştü. Bu dağınıklıktan müşrikler 

Âsım İbn Sâbit
Dr. Şerafeddin KALAY

Bedir Gazvesi öncesinde 
Rasûlullah (s.a.v), ashabıy-
la savaş konusunda soh-
bet ediyordu. Âsım (r.a.) 
hemen ok ve yayını alarak: 
“Ya Rasûlullah! Düşman iki 
yüz zira’ mesafede ise üze-
rine ok yağdırırız. İyice yak-
laşırsa mızrak ile çarpışırız. 
Mızraklar kırılırsa kılıç ile 
göğüs göğse savaşırız.” di-
yerek bir gösteri yaptı. 
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çok istifade etmişler, nice fedakâr yiğidi şehid et-

mişlerdi. Erkekleri tahrik için gelen müşrik kadın-

lar, savaşın ilk anlarında mücahidlerin saldırıları, 

müşrik safları yırtıp dağıtarak içerilere sarkma-

larıyla paniğe kapılmış, çığlık çığlığa yamaçlara 

doğru kaçarken şimdi zafer çığlıkları atıyorlardı. 

Bu kadınların başında Ebu Süfyan’ın hanımı 

Hind, Amr İbn Âs’ın hanımı Rayta, Talha İbn Ebî 

Talha’nın hanımı Sülâfe Binti Sa’d vardı. Sülâfe, 

Uhud’a kocası Talha ve oğulları Müsâfi’, Cülâs, 

Kilâb ile gelmişti.1 Herkes zafer çığlığı atarken o 

çığlık atamıyor, bir türlü göremediği kocası ve 

oğullarını arıyordu. Önce kocasını sonra oğulla-

rından Müsâfi’ ve Kilâb’ı ölü bulmuştu. Üçüncü 

oğlu Cülâs ise ağır yaralı olarak yanına gelmiş, 

başını kucağına koyarak son nefesini onun ku-

cağında vermişti. Oğlunu yaralı olarak kucağına 

alan Sülâfe’nin içi kan ağlıyordu. Ne yapacağını 

bilemiyordu. Güçlü, dirayetli bir kadındı. Hiç bu 

kadar çaresiz kalmamıştı. Çaresizlik içinde son 

dakikalarını yaşayan oğluna sordu: “Kim yaptı?” 

Cülâs, bedenine saplanan oku atan kişinin: “Alın! 

İbn Ebi’l Eflah’tan!” dediğini nakletti, sonra can 

verdi. 

Sülâfe, çılgına dönmüştü. Lât ve Uzza’ya ye-

min ediyor, içinde şarap içmek için Âsım’ın (r.a.) 

başını istiyordu. Onu getirene ne isterse verece-

ğini vaadediyordu. 

Âsım’ı (r.a.) yakalamak, artık müşrik gençlerin 

hayallerini süsler olmuştu.

 Çok geçmedi Âsım’ın (r.a.) emirliğinde altı 

kişilik bir ekip, görevli olarak Medine’den ayrıldı. 

Örnek Şahsiyetler
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Mekke yakınlarında Usfan civarında ilerleme-

ye başladılar. Huzeyl kabilesine bağlı, Benî Lih-

yan kolu onların sahrada yol aldığını duyunca 

yüz kadar okçuyla peşlerine düştü. İzleri takip 

ederek Recî’ denilen mevkide bir suyun başında 

onlara yetiştiler. Müşriklerin geldiğini gören Âsım 

(r.a.) ve arkadaşları, derhal yüksekçe bir kumluğa 

çıkarak kendilerini savunma hazırlığına başladı-

lar. Sırt sırta vererek kılıçlarını çektiler. Müşrikler 

kuşatmayı tamamlayınca, umutsuz bir döğüşe 

hazırlanan sahabîlere; eğer savaşmayıp teslim 

olurlarsa, hiçbirini öldürmeyeceklerine dair söz 

verdiler. Israrla ahitlerine sadık kalacaklarını söy-

lediler. 

Birbirine kenetlenen bu altı yiğit tereddüde 

düşmüştü. Zeyd İbn Desine (r.a.), Hubeyb İbn 

Adiyy (r.a.) ve Abdullah İbn Târık (r.a.) bu çaresiz 

durumda verilen söze ve ahde güvenmeyi tercih 

etti. Âsım (r.a.), ise kesin kararlıydı: 

“Ben, müşriklerin ahdine güvenmem ve tes-

lim olmam” dedi. Arkadaşlarından Mersed İbn 

Ebî Mersed (r.a.) ve Hâlid İbn Bükeyr (r.a.) de 

onun yolunu takip etti. 

Âsım (r.a.), karşısında gördüğü müşriklere 

gerçekten güvenmiyor, arkadaşlarını da sağ bı-

rakmayacaklarına inanıyordu. Şehidlik günü gel-

mişti.

“Allah’ım durumumuzu Rasûlu’ne haber ver!” 

diyor ardından şöyle dua ediyordu:

“Allah’ım! Ben senin dinini koruyorum, onun 

için mücadele ediyorum. Sen de benim etimi, 

kemiğimi (bedenimi) koru! Allah düşmanların-

dan hiç birisinin ele geçirmesine fırsat verme, 

zafer vesilesi yapma!” 

Bu duadan sonra kendisini takip eden iki sa-

habeyle ileri atılıyordu. 

Yanına yaklaşılamayan bu yiğit, uzaktan atı-

lan okla vurularak şehid edildi. Diğer iki arkadaşı 

da teker teker şehadet şerbetini içti.  

Teslim olanlar ise; ihanet ve işkenceyle şe-

hadeti tattılar. Onların kıssası çok daha değişikti. 

Huzeylliler, başlangıçta şehid ettikleri bu kişi-

nin Âsım (r.a.) olduğunu bilmiyorlardı. Esirlerini 

almış Mekke’ye getirme hazırlığı yapıyorlardı. 

Çok geçmeden Kureyş, Âsım’ın (r.a.) ölüm 

haberini aldı. Bir elçiyle birlikte hediyeler gönde-

riyor; Âsım’ı (r.a.) öldürenlerden onun başını isti-

yorlar ve hediyelerin devamını vaadediyorlardı. 

Öldürdükleri kişinin Âsım İbn Sâbit (r.a.) oldu-

ğunu öğrenen Huzeylliler heyecanlandılar, vaa-

dedilen mükâfatları elde edebilmek için harekete 

geçtiler. Ancak, Âsım’ın (r.a.) yanına geldiklerinde 

hiç ummadıkları bir manzara ile karşılaştılar. Her 

tarafı arılar kaplamıştı. Arıları dağıtarak Âsım’a 

(r.a.) ulaşmaya çalıştılar. Arılar ise, organize bir 

birlik gibiydi. Bulut gibi saldırıya geçiyor, sonra 

Âsım’ın (r.a.) yanına çekiliyorlardı. Geçit vermez 

bir kalkan oluşturmuşlardı. Müşrikler, ilk hamlede 

Örnek Şahsiyetler

Okçuların savaş heyecanı 
içinde Rasûlullah’ın (s.a.v.) 
tembihlerini unutarak, ke-
sin zafer kazanıldı, duygu-
suyla “Ayneyn” tepesini bı-
rakmasıyla arkadan darbe 
alan İslam mücahidleri mer-
kezi komutayı kaybetmiş, 
meydan savaşı ferdî gay-
retlere dönüşmüştü.
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korku içinde geri kaçmak zorunda kaldılar. Deği-

şik şekillerde tekrar tekrar teşebbüs ettiler. Ama 

arılar, her seferinde onları geriye püskürtmeyi bi-

liyordu. Çaresizlik içinde geceyi beklemeye karar 

verdiler. Nasıl olsa gece olunca arılar dağılacak, 

onlar da kolayca muratlarına ereceklerdi. Biraz 

uzağa oturarak konuşmaya daldılar ve akşamı 

beklemeye başladılar. 

Gündüzün ışıkları kaybolup, gecenin karanlığı 

ortalığı kaplarken bir başka karanlık daha gökyü-

zünü kaplamaya başladı. Bulutlar sanki akın akın 

geliyor, gökyüzünü kuşatıyordu. Görünen ufuk-

lar bulutla dolmuştu. Biriken bulutlar, gittikçe ko-

yulaştı. Zaten azalan ışıklar, onların koyuluğuyla 

kaybolmuştu. Çok geçmedi, kat kat olan bulut-

ların arasından şimşekler çakmaya başladı. Üst 

üste çakan şimşekleri, yürekleri ağıza getiren gü-

rültüler ve bardaktan boşanırcasına yağan yağ-

mur takip etti. Yağan yağmur gittikçe arttı. Sanki 

gök yarılmış, içindekini boşaltıyordu. 

Bu topraklarda yaşayanların ömür boyu gör-

medikleri bir yağmur... Vadiler, dağ araları sel, 

ırmak olmuş akıyor. Bütün gece, ardı arkası ke-

silmiyor. Sabaha doğru ortalık yatışıyor. Tan yeri 

artık sakin bir ufuktan ışıklarını gönderiyordu. Or-

talık iyice ağarınca, müşrikler Âsım’ı (r.a.) almak 

için onun yattığı yere geldiler. Ama Âsım (r.a.) bı-

raktıkları yerde yoktu. Sular, onu kucaklamış gö-

türmüştü. Aramaya başladılar... Saatlerce aradılar, 

boşunaydı. Yok olmuş, gözlerden uzaklaşmıştı. 

Ümitleri kesilinceye, bıkıncaya kadar aradılar. 

Sonra çaresiz geri döndüler.

Yaşanan bu hadise dilden dile aktarılmaya 

başlamıştı. Artık, Âsım İbn Sâbit (r.a.), “Hamiy-

yü’d-debr”2 (arıların koruduğu kişi) olarak anıl-

maya başladı. 

Arıların Âsım’ı (r.a.) koruduğu haberini alan 

Hz. Ömer (r.a.): “Allah, mümin kulunu korur. Âsım, 

yaşadığı müddetçe hiçbir müşrike el dokundur-

mayacağına, hiçbir müşriki de kendisine dokun-

durtmayacağına ahdetmiş, Rabbine böyle niyaz 

etmişti. Hayatında bu ahdini yerine getirdiği gibi, 

öldükten sonra da Rabbi onu korumuştur.” der.3

Rabbi, gerçekten dinini koruyan Âsım’ı (r.a.) 

koruyor, mübarek bedenini müşriklerin eline 

vermiyordu. O, “arıların koruduğu kişi” olarak ha-

tıralarda kalıyordu.4

Dipnotlar
1. Ayrıca, Uhud’a Sülâfe’nin kocasının kardeşi, çocukla-

rının amcası olan Osman İbn Ebî Talha da, müşriklerin 

sancaktarı olarak gelmiş; Şehidler Efendisi Hamza tara-

fından saf dışı bırakılmış, öldürülmüştü. Uhud, onlar için 

tam bir felâket olmuş, Kureyş gülerken onlar ağlamış-

tı. Konuyla ilgili bkz. Sîretü İbn Hişâm, 2/74; El-Bidâye 

ve‘n-Nihâye, 4/18.

2. “Debr” kelimesi genel anlamda türü ne olursa olsun 

arı anlamınadır. Ancak daha çok bazı bölgelerimizde “sa-

rıncalı” denilen eşek arıları için kullanılır. Arapçada eşek 

arısının esas adı “zenbûr”dur. Daha çok çoğul şeklinde 

“zenâbîr” diye söylenir. Bal arısına ise “nahl” denilir. Ya-

pılan tariflerde sözü edilen arıların, eşek arıları olma ihti-

malinin daha çok olduğu anlaşılıyor.   

3. Sîretü İbn Hişâm, 2/171; Delâilü’n-Nübüvve, 3/328.  

4. Âsım İbn Sâbit (r.a.) hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Sîre-

tü İbn Hişâm, 2/74, s. 169-171; Buhârî, Meğâzî, 14/166; El-

İstîâb, 3/132; El-İsâbe, 4/340; Delâilü’n-Nübüvve, 3/323-

328; El-Bidâye ve‘n-Nihâye, 4/22, s. 64-65; Suverun min 

Hayâti’s-Sahâbe, 6/21-33.   

Örnek Şahsiyetler

“Allah’ım! Ben senin dini-
ni koruyorum, onun için 
mücadele ediyorum. Sen 
de benim etimi, kemiğimi 
(bedenimi) koru! Allah düş-
manlarından hiç birisinin 
ele geçirmesine fırsat ver-
me, zafer vesilesi yapma!” 
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Tefekkür

Her evin gülleridir onlar. 

Kapıdan girerken yüzlerine oturan tebessüm-

le bir ‘hoş geldin’ demeleri yeter insana. Sokağın 

stresini kapıda bırakırsınız. Farkında değiliz; lakin 

can alır, can veririz onlarla. Elimiz ayağımız, gö-

zümüz kulağımızdır her biri.

Nice sonra anlarız onları. 

Gömleğimiz ütüsüz bir şekilde elimize ge-

lince, kahvaltımız vaktinde hazır olmayınca ve 

evde ekmek olmadığını bildiğimiz vakit. 

Hâlbuki ne çok dalga geçmişizdir babamı-

zın gülüyle. Ne çok kızmış, ne çok görmemiş ve 

dinlememişizdir annemizin bir tanesini. Gerek-

siz yere kaç kere kalbini kırıp odasına kapanarak 

gözyaşı dökmelerine aldırış etmemişizdir. 

Üstelik bütün derdimizi, tasamızı, ilk aşkımızı, 

aldığımız kırık notları bile babamızdan önce ilk 

onlar dinlemiştir. Dert ortağımız, can yoldaşımız 

olmuşlardır. 

Ama onlar sevmemişler, âşık olmamışlar, hiç 

kederlenip, tasalanmamışlar, dertleri hiç mi hiç 

olmamıştır. Dertlerini, tasalarını, beklentilerini ve 

aşklarını biz bilmemişizdir. Taş kalpli, bize hizmet 

etmek; sadece bizi dinlemek için yaratılmış birer 

robottur onlar!

İşte o gün o an belleriz iyice. Ve burun kemi-

ğimiz ilk kez o zaman gerçekten sızlar. Gerçeği o 

zaman görürüz. ‘Gelin’ oldukları günün sabahın-

da aklımız başımıza gelir.

Anne ve babamızın ne demek istediğini o 

zaman anlarız. Bizim gibi bir adam alıp gittiği va-

kit evde bir “kız” olduğunu. Ancak, bizim gibi biri 

alıp gitmiştir. 

Ve artık o yoktur!

Örneğimiz, güzel Peygamberimiz (s.a.v.); kızı 

Hz. Fatıma (r.anhâ) annemiz yanına gelince ona 

olan sevgisinden, ona olan saygısından ayağa 

kalkan bir baba idi. Bunu bilir, bunu dinleriz her 

zaman. Ancak kendi kızımız, kendi kız kardeşi-

miz nedense Fatıma olmamıştır. Olamamıştır bir 

türlü. Yoksa biz çok iyi baba ve ağabey ya da kar-

deşiz. Bizde değildir sorun. O olamamıştır işte, 

uzatma!

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de böyle dü-

şündüğü için olsa gerek (!) şöyle buyurmuşlardır: 

“Kimin üç kızı ve üç kız kardeşi veyahut da 

iki kızı veya iki kız kardeşi olup da geçimlerini 

güzel sağlar; onlar hakkında Allah’tan korkar-

sa, o kişi için Cennet vardır.”1

“Her kim kız çocukları yüzünden bir sıkın-

tıya uğrar da onlara iyi bakarsa, bu çocuklar 

onu Cehennem ateşinden koruyan bir siper 

olurlar.”2

Kimliksiz Ruhların
Cellatları!

Yasin YAĞCI
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“Kimin iki kızı olur da bunları öldürmez, al-
çaltmaz; oğlan çocuklarını bunlara tercih et-

mezse Allah (c.c.) onu Cennet’e koyar”3 

İşte o gün bize benzeyen adam alıp da gidin-

ce kızımızı, kız kardeşimizi, ‘gelin’ gittiği evin kimi 

hizmetçisi, kimi çocuk bakıcısı, kimi aşçısı, kimi 

kadını olur sadece. 

Yine duygusuz, yine bencil, yine düşüncesiz, 

yine görgüsüz, yine hoyrat ve yine ve yine… Kı-

sacası kadınlarımız ve kızlarımız yine “kendi” de-

ğildir!

Bizim gibi bir adamla evlenmiştir. Ancak iş 

değişmiş, bizim gösterdiğimiz hoyratlığı bu defa 

eloğlu göstermeye başlamıştır. Olan yine kız kar-

deşimize kızımıza, yeğenlerimizin annesine olur. 

Toplumu doğuran bir anneyedir reva görülen.

Evden eve değişir bu durum. 

Kültürlü (havas grubu) evlerde kadın; mob-

binge maruz kalırken, kültürsüz (avam grubu) 

evlerde kadın; dayağın ve şiddetin muhatabı 

olur. İstatistikler, kültürlü gurupta da kadına şid-

det olduğunu söyler.

Allah’ın (c.c.) emaneti kavramı yok olmuş, 

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) “Merhamet et-

meyene merhamet edilmez.”4 düsturu unutul-

muştur. 

O hak edendir. Layık olmayandır. Babamızın 

gülü, annemizin bi tanesi artık iflah olmaz bir gir-

dabın içindedir.

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) evine ne ka-

dar bağlı oluşu, kendi söküğünü kendi diken bir 

ev reisi olduğu hikâyeleri cami duvarlarını aşıp 

evimize kadar gelmez. Orada kalırlar. 

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

buyurmuşlardır:

“Sizden biri, hangi düşünceyle hanımını 

köle döver gibi dövmeye tevessül eder? Ak-

şam olunca aynı yatakta beraber yatmayacak-

lar mı?”5 

“Müminlerin iman bakımından en mükem-

meli, ahlakı en güzel olanıdır ve sizin en hayır-

lınız da, hanımlarına karşı ahlak bakımından 

hayırlı olanınızdır.”6 

 “Sizin en hayırlınız, hanımına karşı en ha-

yırlı olanınızdır. Ben de hanımıma karşı sizin 

en hayırlı olanınızım. Kadınlara ancak kerim 

olanlar ikram, kötü olanlar da ihanet eder.”7

“Bir mümin erkek, bir mümin kadına buğ-

zetmesin! Çünkü onun bir huyunu beğen-

mezse, bir başka huyunu beğenir.”8 

Bunlar kesmediyse bizi, dünya hayatında her 

daim kâr etmeyi sevenler için şunu aktaralım o 

vakit, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu tüccarlar 

(!) için de şöylece buyurmuşlardır;

“Bir adam Allah’ın rızasını umarak ailesinin 

geçimini sağlarsa, harcadıkları onun için birer 

sadaka olur.”9  

Ne tarafa kaçmak gerek bilmiyorum ancak 

hadis-i şeriflerde tıkanan kaçış yollarına bir ye-

nisi, sadece ölülerimize okuduğumuz Kur’an-ı 

Kerim’de yalnız ve sadece Müslüman erkeklere 

gelir:

“Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı 

olmanız size helâl değildir. Açık bir hayâsızlık 

Tefekkür

“Her kim kız çocukları yü-
zünden bir sıkıntıya uğrar 
da onlara iyi bakarsa, bu 
çocuklar onu Cehennem 
ateşinden koruyan bir siper 
olurlar.”
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yapmış olmaları dışında, kendilerine verdik-

lerinizin bir kısmını onlardan geri almak için 

onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer 

onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki; siz bir 

şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok 

hayır yaratmış olur.”10

Büyük bir acı ile bunları ifade ederken şunu 

eklemek zaid olmaz sanırım. Kürsülerden veya 

minberlerden “İslam’da Kadın” konusunu işleyen 

nice hoca efendinin ve örnek şahsiyetin yuva-

sında da benzer durumlar yaşanmaktadır. 

Örnek alınması gereken Peygamber Efendi-

miz (s.a.v.) onlar tarafından da örnek alınmamış-

tır. Ve her kokan et için tuz kullanılan güzel ül-

kemizde tuzlar da koktuğu için topyekûn sınıfta 

kalınmıştır.

“Neden huzur gelmez”, “Kadın cinayetleri bit-

mez mi”, “Bu hâl hiç mi düzelmez” diye şikayet-

lenir dururuz.

Güdülenden sorumlu olmak bize her zaman 

yanlış gelir. “Onlar koyun mu ki” der laf cambaz-

lığına soyunuruz. Ama üç kişilik ailemizi güde-

meyiz işte ve altında kaldığımız handikabı aşmak 

için en kolay, en erkek yolu seçer; huzursuzlu-

ğun tek sorumlusu imiş gibi “kadını” kırıp çıkarız 

işin içinden!

Lastik firmalarının kadına bakışına reddiyeler 

yazarken, çocuklarının gözleri önünde bir “an-

ne”ye etmediğimizi bırakmaz; belki de o Allah’ın 

(c.c.) emanetini “erkeklik” edip hırpalarız.

Tutarsızlık, ahmaklık, bencillik, hodgamlık de-

ğil de nedir yaşadığımız? Erkek’lik midir yoksa 

adam’lık mı, nedir aslolan? 

Eşinin dört gözle eve gelmesini bekletmeyen, 

eşi hasta olunca çorbasını pişirmeyen, çocukla-

rının yığılan işlerinde eşine yardımcı olmayan, 

misafirler kapıya gelince biriken işlerin ucundan 

tutmayan, perdeyi asmayan, bakkaldan ekmek 

almayan, pazarı yapmayan erkek midir, adam 

mı?

Bunların ifade edilmesi hemen erkekliğimize 

dokunur değil mi? O zaman soruyu şöyle değiş-

tirelim, ne dersiniz?

Kendi söküğünü onca hanımı var iken kı-

lıbıklık etmeden oturup kendi diken Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) erkek değil miydi?11

Kızı Hz. Fatıma (r.a.) annemiz odaya girince 

ayağa kalkıp ona saygısını ifade eden, Peygam-

ber Efendimiz ( s.a.v.) erkek değil miydi?12

Tefekkür
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Hz. Zeyneb binti Cahş (r.a.) annemizin oda-

sında bal şerbeti içtiği zaman diğer hanımlarının 

her birine uğradığında, annemize olan kıskanç-

lıklarından ötürü kendisine “ne içtinse çok fena 

kokuyor” diyen hanımına kızmayıp, azarlamayıp, 

dövmeyip çok sevdiği halde bal şerbeti içmeyi 

terk eden Peygamber Efendimiz (s.a.v.) erkek de-

ğil miydi?13

Hudeybiye antlaşmasının sonunda ihramla-

rından çıkmayan ashab-ı kiramın üzdüğü Pey-

gamber Efendimiz (s.a.v.) erkekleri ilgilendiren 

bir konu olmasına rağmen annemiz, hanımı Hz. 

Ümmü Seleme’nin fikrini alarak sorunu çözer-

ken erkek değil miydi?14

Hanımından tonlarca fırça yiyen ve değil 

dövmek sesini dahi yükseltmeyen üstelik kosko-

ca Mekke’ye kafa tutarak hicret eden tek kişi olan 

Hz. Ömer (r.a.) erkek değil miydi?15

Tek erkek biz miyiz şu âlemde sanırız?

“Çocuğunuza bırakacağınız en güzel miras 

onu, hem dünya ve hem de ahiret mutluluğu-

na eriştirecek bir terbiyedir”16 

“Çocuklarınıza ikramda bulnun ve onların 

edebini güzelleştirin.”17 

“Siz iffetli olun ki, hanımlarınız da iffetli ol-

sun. Siz anne-babanıza iyi muamele edin ki; 

evlatlarınız da size iyi muamele yapsınlar.”18 

Bu peygamberî uyarılarla babalarımızdan 

aldığımız terbiye ve edep içerisinde yetişti isek, 

annelerimiz böyle yetiştirdi ise; gittiği hiçbir 

evde kendine ait bir kimliği olmayan bu ruhların 

(kadınlarımızın),  duygularını hiçe sayan, onları 

yaşarken öldüren  ‘cellatlar’ kimlerdir?

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) “Hepiniz 

çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden so-

rumlusunuz.”19 emri uyarınca sorumlu tutul-

duğumuz çocuklarımız kimden, neyi ve nasıl 

öğreneceklerdir?

Kendi kız kardeşinin ‘gelin’ gittiği gün gibi 

başka bir evin kız kardeşini, bir diğerinin ablasını 

nasıl çocuklarına anne seçti ise “adam”; yatağını 

paylaştığı o ruha hayırlı muamelede bulunmalı, 

onun ‘celladı’ olmamalı? 
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Tercüme

Çevirisini paylaştığımız bu rapor, Angela Ra-

basa ve ekibinin Rand Corporation adlı ABD’li 

meşhur thinktank kurumunun bünyesinde ha-

zırladığı “Building Moderate Muslim Networks 

(Ilımlı Müslüman Ağları İnşa Etmek)” raporunun 

beşinci bölümüdür. Bu rapor, benzerlerinden 

farklı olarak tüm İslam coğrafyasında gerçekleşti-

rilmek istenen daha kapsamlı bir proje için hazır-

lanmıştır. Bu raporu hazırlayanlar gayr-i müslim 

kişilerdir. Müslümanlar hakkındaki düşünceleri 

tarafımızca olduğu gibi tercüme edilmiştir.

Programa Dair Öncelikler

Daha önceki bölümlerde adı geçen partner-

lerin, katılımı istenen programlar şu hususlara 

odaklanmalıdır; demokratik eğitim, medya, cin-

siyet eşitliği, politika savunuculuğu.

Demokratik Eğitim: Az çok hizipçi eğilimli ve 

gerici dinî eğitime, radikal ve muhafazakâr med-

reselerde tevdi edilen politikalara, demokratik ve 

çoğulcu değerleri yücelten bir müfredatla karşı 

konulmalıdır. Dinin ve toplumun kesiştiği diğer 

birçok alanda olduğu gibi; Endonezya, demok-

ratik dini eğitimde liderdir. Devlet İslam Üniver-

sitesi’nin ve Muhammediye kuruluşunun eğitim 

sistemleri, sivil eğitimi İslamî bir içerikle vermek 

için ders kitapları geliştirmiştir. Bu dersler, üniver-

sitelerdeki bütün öğrenciler için zorunludur.

Bazı Müslüman öğretmenler, her ne kadar 

ılımlı eğilimde olsalar da, demokratik değerle-

ri İslamî öğretilerle belirgin bir şekilde bağdaş-

tırma hususunda yetersizlerdir. Bunun üzerine, 

ılımlı âlimlerin, İslamî metin ve geleneklerden, 

demokratik değerleri destekleyen öğretileri orta-

ya çıkarmak amacıyla harcadıkları çabalara yar-

dımcı olabilmek adına, Asya Vakfı bir program 

geliştirmiştir.  Bunun çalışmaların sonuncunda, 

cinsiyet eşitliğini, çoğulculuğu ve demokrasiyi 

destekleyen fıkıh (İslamî hukuk bilimi) üzerine 

bir külliyat hazırlanmıştır. Bu metinler ilerlemeci 

Müslüman düşüncesinin en modern halini or-

taya koymaktadır. Ayrıca uluslararası arenada bu 

metinler için büyük bir talep oluşmuştur.

İslamî ve Sosyal Etütler Enstitüsü (LKiS), 

Nahdlat el-Ulema gibi kurumlar şu düşünceye 

sahiptir: Özel olarak İslamî ekoller oluşturmak 

yerine, Müslümanlar, bütün kurumların, sosyal 

adalet ve hoşgörü değerlerini benimseyeceği-

ni garanti etmelidir. LKiS, İslam’ın diğer dinlere 

üstün oluşunu vurgulayan türde bir İslamiyet’e 

karşıdır; bunu vurgulamak için LKiS içerisindeki 

İslam’ı simgeleyen “i” harfi kasten küçük harf-

le yazılmıştır. LKiS halen Endonezya’daki İslamî 

yatılı okullarda insan hakları çalışmalarına dâhil 

ediliyor.

(Batı’nın) İslam Dünyasında 
Ilımlı Ağlar İnşa Etmek İçin 
Yol Haritası -III1

Ahmet Cihad ŞENDUR

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

dur / Bünyamin DİNÇ / Talha SEZGİN
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Bu çalışmanın ortaya koymuş olduğu netice, 

Endonezya’daki Müslüman demokrasi hareketi-

nin bazı eşsiz özelliklerle uyumlu olarak ortaya 

çıkmasıdır. Bu özellikler şunlardır: 

1. Cinsiyet eşitliği için mücadele veren erkek 

âlimler. 

2. Kitleye yönelik yapılan organizasyonlara 

dayanan bir köke sahip olmak (Bu tip organizas-

yonlar şehirde yaşayan seküler grupların ulaşa-

mayacağı kadar geniş bir kesime ulaşabilme im-

kânı tanıyor).

Medya: Müslüman Dünya’nın büyük bir kıs-

mında, bilgi anti-demokratik radikaller ve mu-

hafazakârlar eliyle yayılıyor. Aslına bakılırsa 

Müslüman bazı ülkelerde ılımlı medya kuruluşu 

görmek mümkün değil. Fakat ılımlı medya gücü, 

enformasyon savaşında çok kritik bir araçtır. Me-

sela, Endonezya örneği, ılımlı medya kuruluşla-

rıyla önemli bir modeli teşkil etmektedir.

Liberal Müslüman yayın ağının haftalık “din ve 

hoşgörü” başlıklı radyo programı, ülke çapındaki 

kırk radyo istasyonu vasıtasıyla yaklaşık beş mil-

yon dinleyiciye ulaşıyor.

Vatandaşlık hakları ve eğitimi için bir kuruluş 

haftalık radyo programı düzenliyor. Bu program 

Güney Sulawesi’de beş radyo istasyonu vasıta-

sıyla bir milyon dinleyiciye ulaşıyor.

Ulusal televizyon kuruluşu TIP, izleyicilere te-

lefonla bağlantı imkânı sağlayan “cinsiyet eşitliği 

ve İslam” üzerine bir radyo programı düzenliyor 

ve bu program Jakarta bölgesinde 250.000 izle-

yiciye ulaşıyor.

“İslam ve Çoğulculuk” adlı aylık bir televiz-

yon talk show programı Yogyakarta bölgesinde 

400.000 izleyiciye ulaşıyor.

Endonezya örneğinde olduğu gibi ılımlı 

medya kuruluşları, İslamî söylemin tabiatını de-

ğiştirme hususunda önemli bir etkiye sahip. Tüm 

bunların yanında, İslamcı medya da, ılımlı med-

yanın ele aldığı konuları ele almak mecburiye-

tinde bırakılıyor. Buna kadın haklarının neyi ihtiva 

ettiği hususu örnek verilebilir. 

Cinsiyet Eşitliği (Gender Equality): İslam dün-

yasında, “kadın hakları” meselesi, bilgi savaşında 

önemli bir alanı teşkil ediyor. 2005 yılında ‘Free 

House’ raporunda konuyla alakalı şu ifadeler yer 

alıyor: Ortadoğu kadın haklarıyla erkek hakla-

rı arasındaki farkın gözle görülür ve önemli bir 

sorun olduğu bir yer. Buna karşılık burada kadın 

hakları eşitliğine karşı bir dirençte söz konusu-

dur. Her halükarda bu mesele Ortadoğu’da ol-

dukça problemli gibi gözüküyor. Bazı kesimler, 

kadının itaatinin, muhafazakâr ve radikal İslam’ın 

genel yapısının merkezi bir unsuru olduğunu 

iddia ediyor. Cinsiyet eşitliğinin teşviki, ılımlı İs-

lam’ın güçlenmesi için kritik bir rolü üstleniyor. 

Hebrew Üniversitesinde “Demokratikleşme ve 

Kadın Eşitliği” projesinin başında yer alan akade-

misyen Anat Lapidot-Firilla, kadının statüsü ve 

topluma katılımı ile demokrasi ve politik istikrar 

arasında önemli bir ilişkinin olduğunu ifade edi-

yor. Bugün “kadın grupları”, demokrasinin hayata 

Tercüme

Müslüman Dünya’nın bü-
yük bir kısmında, bilgi an-
ti-demokratik radikaller ve 
muhafazakârlar eliyle yayı-
lıyor. Aslına bakılırsa Müs-
lüman bazı ülkelerde ılımlı 
medya kuruluşu görmek 
mümkün değil. Fakat ılım-
lı medya gücü, enformas-
yon savaşında çok kritik bir 
araçtır.
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geçmesinin önemli birer failleri olmasının yanın-

da, toplumsal hareketlerin azaldığı dönemlerde, 

sivil toplumu inşa eden ve yenilikçi reformların 

hayata geçmesi için önemli, teşvik edici roller 

oynayan gruplardır.

Tüm bunların yanında İslam dünyasında 

kadının güçlenmesine yönelik 

eğilim karışık bir durum 

arz ediyor. Bazı Gü-

neydoğu Asya 

ülkelerinde 

c ins iye t 

e ş i t l i -

ğinin 

g ü n -

d e m e 

g e l m e s i 

h u s u s u n d a 

önemli aşamalar 

kaydedilmiş durumda. 

Eski Endonezya başbakanı 

Abdullah Wahid’in eşi Ibu Nuriyah, Kur’anî 

kavram ve öğütleri tekrardan yorumlamak sure-

tiyle İslam’daki çok eşliliğe karşı bir tavır olarak 

bazı tefsir çalışmaları yayınladı. O bu konu üze-

rine yaptığı çalışmalarının nihayetinde şöyle bir 

sonuca vardı: “Evlilik konusunda, Kur’an’ın ideal 

görüşü tek evliliktir. Kadın, kendi eşini seçerken, 

herhangi bir şekilde, bir sınırlamaya maruz bıra-

kılmamalıdır.” Bazı âlimler evde şiddete karşı kriz 

merkezleri kurmuşlardır.  Endonezya’nın fetva 

komitesinin dört üyesi kadındır. Bu üyelerin için-

de ünlü Kur’an hafızı Maria Ulfa da var.  Ulfa, ka-

dın meselelerine yönelik fıkıhla alakalı çeşitli ilmi 

eserler ortaya koydu.  Ayrıca 

Endonezya’da mahke-

melerde kadınlar, 

hâkim olarak 

görev ala-

bil iyor-

lar. Ve 

bu-

n u n 

y a -

n ı n d a 

m o d e r n i s t 

toplumsal orga-

nizasyon Muham-

madiyad kadınları merkezi 

yürütme kurulunda üye olarak kabul 

ediyor. Cinsiyet eşitliğini İslam dünyasında teşvik 

eden sivil toplum kuruluşları gün geçtikçe artı-

yor. Bu sivil toplum kuruluşlarına Endonezya’da-

ki Rahima ve Fahmina ve Malezya’daki İslami Kız 

Kardeşler kuruluşları örnek gösterilebilir.

Tercüme
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İslam dünyasının öbür kesimlerinde gittikçe 

güçlenen fundementalizm -özellikle İslam şeria-

tının hem bölgesel hem de ulusal alanda kanun-

laşması- toplumdaki kadının yozlaşması için bir 

tehdit unsuru oluşturuyor. Çoğu İslam ülkesinde 

kişisel statülere dair (evlilik, boşanma, çocuk ve-

layeti, miras vs.) sivil hukuk söz konusu değildir. 

Bu gibi yerlerde, İslam hukuku vasıtasıyla kadın-

lar ayrımcı muamelelere maruz bırakılıyorlar. 

Söz konusu İslamî rejimler demokratik reform-

ları engellediklerinde aslında onlar kadın hakları 

aktivistlerinin organize olmalarını ve kendi ara-

larında ağ oluşturmalarını engellemiş oluyorlar. 

Klinik psikolog ve aynı zamanda Nazareth’teki 

Women’s Center’da yöneticilik yapan Nabila Es-

panioly şunları söylüyor: “Kadınlar bir değişim 

sürecine girmeliler. Ancak bu değişim süreci, 

onların nasıl ağ kurulacağını ve bunun yanında 

bağlantı ve dayanışmanın en büyük engeli olan 

problemlere karşı nasıl tavır alınacağını kavradık-

larında gerçekleşmelidir.

Politika Propagandası (Policy Advocacy): İs-

lamcılar politik propaganda olarak davet meto-

dunu (İslam dinini yayma, kelimenin tam anla-

mıyla ‘çağrı’) kullanıyorlar. Bu metodun amacı, 

bir bireyin dinini dönüşüme uğratmanın yanın-

da, sosyal ve politik hedeflere ulaşmaktır. Ancak 

bizim yaptığımız bu ayrım İslamcılar nezdinde 

ayrıştırılamaz bir bütündür. İslamcılar neredeyse 

her zaman şeriatın uygulanmasını savunurlar. 

Aynı zamanda, ılımlı, liberal ve seküler Müs-

lümanlar da bir politika propagandası ile iştigal 

etmeye ihtiyaç duyuyorlar. İslamcıların İslam’ın 

belli bir yorumunun yasalaşması için mücadele 

ettikleri yerlerde, ılımlı Müslümanlar ise yasal ay-

rımcılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı bir mücadele 

içine giriyorlar. Aslına bakılırsa, kamu çıkarlarının 

korunmasının lehinde tavır alanlar ve bunun sa-

vunuculuğunu yapanlar (insan hakları aktivistleri, 

yolsuzluk kurulu, think tanks vs.) son zamanlarda 

İslam dünyasında çoğalıyor. Böylelikle, bu olu-

şumlar demokratik sivil toplum yapısının geliş-

mesini hızlandırmaya yardımcı olmak için politik 

ve yasal alanlar açıyor. 

Bölgesel Genel Bakış (regional focus): Bu 

çalışma, Avrupa’daki Müslüman topluluklarda, 

Güneydoğu Asya’daki Müslümanlarda ve Orta-

doğu’daki nispeten daha açık toplumlarda ger-

çekleştirilmesi istenen ağ inşası imkânlarının 

tespitini merkeze alıyor. Bu bölgelerde, çalışma-

mızın merkezine aldığımız bahsi geçen hedef, 

ılımlı Müslümanların kurumlarıyla ve fikirleriyle 

bu toplumlarda yayılıyor.

Birçok Batı girişimi Ortadoğu’daki Müslüman-

lar üzerinde yoğunlaşsa da, bize göre Ortado-

ğu ve kısmen Arap dünyası ılımlı bir ağ ve bazı 

oluşumlar kurmak için diğer Müslüman bölge-

lere nazaran daha verimsiz bir zemin sunuyor. 

Bir başka RAND araştırmasında bahsettiğimiz 

gibi, 1980 ve 90’larda Latin Amerika, Asya, Doğu 

Avrupa ve Afrika’nın Güney Sahra tarafları bile 

güçlü bir demokratik akıma kapılmışken; Arap 

ülkelerinin çoğu diktatörlüğün, şiddet ve dışlan-

ma politikasının içine batıp kaldı. Radikal ideo-

lojilerin ekseriyetinin Arap topraklarından çıkmış 

olması ve diğer Müslüman bölgelere yayılması 

elbette tesadüf değil. Buna göre, Arap Dünyası 

hiçbir açıdan tek vücut değil. Bunun yanında, 

bölgedeki demokratikleşme yolunda ilerleyen 

çalışmalar değişim imkânı sunuyor. Bazı ülke-

lerde –Morocco, Ürdün ve kimi Körfez ülkele-

rinde- bazı demokratik unsurlar ilk kez kullanıldı 

Tercüme
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ve İslam’ın hoş görülü yorumu yaygınlaştı. Buna 

bağlı olarak, genel olarak gelecek vaat etmeyen 

umutlara rağmen; bu projenin bir parçası, Arap 

Dünya’sındaki küçük çaplı laik ve liberal grupların 

kendi aralarında ve bölge dışındaki benzer olu-

şumlarla bağlantı kurmaları için kullanılmalı. Şiî 

ve Sünnî topluluklar arasında süregelen şiddete 

ve İslamcı akıma rağmen Irak bu proje dâhilinde 

gözden kaçırılmamalıdır.

Bu yaklaşımı ilerletmek iki yolla mümkün, ilki; 

güçlü ılımlı Müslüman birlikteliklerinin ve kurum-

larının gelişmesinin mümkün olduğu ülkelerde, 

ılımlı Müslümanlarla birlikte, Ortadoğu’da zuhur 

eden İslam’ın uç selefî yorumlarına karşı birlikte 

çalışmak. İkincisi; İslam’ın modern ve herkesçe 

kabul edilen yorumlarının yaygınlaştırılmasını 

sağlayacak iletişim kanalları oluşturmak.

Bu iki alandaki başarı, umut verici bir şekilde, 

önceleri Ortadoğu’da zuhur eden radikal ideo-

lojilerin aydın Müslümanların eliyle daha ılımlı 

olanlarıyla yer değiştirmesinde daha dengeli bir 

eşitliğe sebep olacak. Yukarıda dikkat çekildiği 

üzere, Avrupa’daki Müslüman diasporası bu ça-

lışma için göz önünde bulunan bir örnek.

Avrupa’daki Müslümanların, Avrupa devlet-

leriyle bütünleşmelerini öngören tutarsız yakla-

şımları, ulusal birlikteliklerine yabancılaşmaları ve 

son olarak ikinci ve üçüncü nesillerinin arasında 

artan radikalizmin de dahil olduğu bir yığın sı-

kıntılara rağmen; bu proje dahilinde diğer dün-

ya Müslümanlarıyla köprü kurmak için birkaç 

sebepten ötürü anahtar bir role sahiptir. Bu se-

bepler; Batı toplumuna olan aşinalıkları, Batı’nın 

demokratik değerlerini tecrübe etmiş olmaları ve 

farklı topluluklar içinde kendi değerlerini muha-

faza edebilmiş olmaları, şeklinde sıralanabilir.

Meşhur Malezyalı entelektüel Chandra Mu-

zaffer Batı da yaşayan Müslüman toplumları 

İslam’ın içinde değişen etken olarak şöyle tas-

vir ediyor: “Neden Batı’da? Çünkü Batı’dayken 

entelektüel olarak mücadele içindesiniz. Yerini-

zi tanımlamak ve temel kaide ve prensiplerinizi 

anlamak zorundasınız. Elbette bu tarz bir ente-

lektüel mücadele önemli. Bu tarz bir mücadele 

insanların etrafında olanlara kayıtsız kaldıkları ve 

düşüncenin değerini yitirdiği Müslüman top-

lumlarda gerçekleşmiyor. Böyle bir entelektüel 

mücadeleyi oralarda bulamazsınız. Orada olan 

her şey kemikleşmiş. Fakat Batı’da durum farklı. 

Oradaki insanlar mücadele etmek ve ‘sorulara’ 

karşı cevap sahibi olmak zorundalar.”

Güneydoğu Asya Müslümanları da üzerinde 

yoğunlaşılabilecek bir alana sahip. Bölge çoğu 

zaman İslam söz konusu olduğunda söylem 

dışında kalsa da, Güneydoğu Asya İslam dün-

yasında Müslüman yoğunluğu en fazla olan 

bölgelerden birisi. Endonezya bölgenin en bü-

yük ülkesi olmasının yanı sıra, dünyadaki en 

kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi de. 

Bunların yanında, bölgenin birçok kültürel, etnik 

ve dini çeşitlilikleri içinde barındırması -özellikle 

Tercüme
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Müslüman olmayan önemli toplulukların barın-

ması- açık olarak Güneydoğu Asya’nın pratikte 

hoşgörülü bir İslam karakterine sahip olmasının 

altında yatan bir sebep. Güneydoğu Asya Müs-

lümanları diğer kültürel ve dinsel geleneklerle bir 

arada olmaya alışkın. Bu projeyle uyumlu olarak 

Güneydoğu Asya’daki ılımlı Müslüman kurumla-

rın sıkı birlikteliği muhtemelen diğer Müslüman 

ülkelerde eşine rastlayamayacağımız bir durum.

Diğer taraftan kültürel farklılıklar Güneydoğu 

Asya’nın, Arap Ortadoğu’sundaki etki alanını ge-

nişletmesini güçleştirebilir.

Bölgesel Yaklaşımın Önündeki Engeller

Radikal düşünce akımlarını Arap Dünyası’n-

dan Arap olmayan diğer Müslüman bölgelere 

yöneltmek zorlu bir uğraş olacak. Çünkü Arap 

Dünyası ılımlı fikirleri yayabilecek sivil toplum 

kuruluşlarının eksikliğini çekiyor. Bunun da se-

bebi, Arap Dünyası’nın Orta Doğu’nun dışında 

doğmuş İslam yorumlarına olan kültürel direnişi.

İslam hakkındaki en yenilikçi fikirlerin Arap 

Dünyası dışında çıkıyor olmasına rağmen Arap 

menşeli kurumlar İslam ilimlerindeki tepe po-

zisyonu ellerinde tutuyor. Güneydoğu Asya da 

bile ilahiyatçıların ve eğitimcilerin temel referans 

noktaları El-Ezher ve diğer Ortadoğu üniversite-

leri. Örneğin El-Ezher’deki Endonezyalı öğrenci 

sayısı Malezya İslam Üniversitesi’ndeki Endo-

nezyalı öğrenci sayısından fazla.

Avrupa imam yetiştirilebilecek kurumların 

eksikliğini çekiyor. Avrupalı Müslüman toplumlar 

Güneydoğu Asya ve Ortadoğu da eğitimini almış 

imamlara bağlı kalıyor.  Avrupalı Müslüman top-

lumlar içinde bu imamların birçok olay karşısın-

da sosyal şartları algılamada anlayış eksiklerinin 

olması bilinen bir gerçek; fakat en nihayetinde 

Avrupa’daki İslam’ın modern değerlerle uyumu-

nu bozan şey Avrupa’daki bazı Müslüman lider-

lerin İslamcı bakış açısı.

Arap olmayan bölgelerde yaşanan İslam’ın 

Arap dünyasına taşınıp taşınamayacağıyla ala-

kalı sorular sorulabilir. Şöyle bir iddiada bulun-

mak mümkün, Arap ülkeleri dışındaki -mesela 

Endo-nezya ve Türkiye- kitle tabanlı Müslüman 

organizasyonların Ortadoğu’da muadili yok. As-

lında, bariz bir şekilde varlığını hissettiren Gü-
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neydoğu Asya’daki Müslüman sivil toplum kuru-

luşları ki bunlar olmazsa olmaz ‘ılımlaştırma’ un-

surlarıdır, Ortadoğu’da mevcut değil.

Ilımlı fikirleri yaymak amacıyla batı ve gü-

neydoğu Asyalı Müslüman entelektüelleri diğer 

bölge Müslümanlarıyla tanıştırmak ve eserlerini 

İngilizce ve Arapçaya çevirmek oldukça önemli. 

Endonezyalılar eğer düşünceleri Arapça olarak 

ifade edilirse ‘Arap önyargısı’nın aşılabileceğine 

inanıyorlar. Hali hazırda Bahasa Endonezyaca-

sından İngilizce ve Arapçaya ufak bir sistematik 

çeviri mevcut. Güney Karolina menşeli Libforall 

Vakfı yenilikçi Endonezyalı Müslümanlara kitap-

ların ve makalelerin İngilizce ve Arapçaya tercü-

mesinde ve internette yayınlanmalarına yardım 

ediyor. Yine de ‘Muhammediye Derneği’ eski 

başkanı Ahmed Syaffi’nin son kitabı ‘Doğruluk 

Arayışı’ ve Endonezya’nın başlıca Müslüman ku-

ruluşlarının ‘think tank’ projesi etrafında yayınla-

dığı önemli eserler -mesela ‘Din ve Medeniyet 

çalışmaları için Muhammediye’nin Merkezi’- Ba-

hasa dilini bilmeyenler için hala okunabilir değil.

Bir diğer pratik zorluksa şu, birçok durumda 

ılımlı İslam yerel kültüre dayalı ki bu kökünden 

uzaklaştırılmış ve küreselleştirilmiş Selefi Müs-

lümanlığından çok farklı. Mesela, Türkiye’deki 

kitle tabanlı Gülen hareketi Türkiye’nin kültürel 

atmosferi dışında yayılması zor olabilecek sû-

fizmin etkisi altında kalmış ‘Türk Müslümanlığı’nı 

destekliyor.

Amerikan Müslümanlarının Rolü

Bu proje uluslararası ağlar kurmaya odaklı 

olmakla beraber Amerika’daki Müslüman top-

lumları kapsamıyor. Yine de, Amerikan kişi ve 

kurumlarının soğuk savaş döneminde ağ oluş-

turma uğraşında önemli bir rol oynamaları gibi, 

Amerikalı Müslümanlar aynı şekilde potansiyel 

olarak ılımlı Müslümanlarla ilişki kurma konu-

sunda önemli bir role sahip. Amerika kendi için-

deki Müslüman toplumları bünyesine katmada 

diğer Avrupa uluslarından daha başarılı oldu. 

ABD tarihsel açıdan baktığımızda üst üste ge-

len göçmen dalgalarını başarılı bir şekilde kendi 

vatandaşları olarak kabul etmiş bir ülke. Ayrıca, 

Amerika’daki Müslümanlar yüksek eğitim se-

viyesine sahip, çoğu üniversite mezunu ve bir 

Müslümanın yıllık ortalama geliri bir Amerikan 

vatandaşının yıllık ortalama gelirinden daha faz-

la. Elbette, Amerikalı Müslüman toplum İslam 

içindeki küresel bazlı fikir anlaşmazlıklarına karşı 

bağışıklık kazanabilmiş değil. Örnek vermek ge-

rekirse, 2005 yılında yapılmış özgür ev çalışma-

sı hoşgörüsüz Vahhabî ideolojisinin bir düzine 

Amerikan camii ve İslam merkezlerinde yayıl-

maya devam ettiğini belgeledi.

Bununla beraber Amerika’daki Müslümanla-

rın büyük çoğunluğu Amerika’nın demokratik 

ve çoğulcu politik kültürünü yansıtan değerlere 

sahip. Dolayısıyla, Amerikalı Müslümanlar, gerek 

kültürel bilgileri gerekse aile ve sosyal ilişkileriyle 

Müslüman dünyada fikir savaşlarının süregeldiği 

bugünlerde ana topraklarına önemli bir yol gös-

terici olabilirler.

Biz, Amerika’daki ılımlı Müslümanları, bu ra-

porun başında tartıştığımız koruma önlemlerinin 

yanında, ‘ağ oluşturma girişimi’nin asıl unsurları 

olarak görüyoruz.

Dipnotlar
1. Dergimizin 12 ve 13. sayılarında I. ve II. kısımları yayın-

lanan bu tercümenin III. kısmını da bu sayıda yayınlaya-

rak sonlandırmış olduk. 

Tercüme
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İnsan ağlayarak dünyaya gelir. Süt emmeye 

başladığında hissettiği hazla keyfi yerine gelir. 

Dünyanın gülümsemenin farkına varır. Sonra da 

hep gülmek ister. İçindeki haz enerjisi doyum 

sağladıkça yeni arayışlara girer. Her zaman tat-

min imkânı bulamaz, bu nedenle ruhunda dal-

galanmalar meydana gelir.

Ne ki ağlamak insanın yazgısında var. ‘Zor-

luklar içinde yaratılmıştı.’  İki kutbun arasında 

bir sarkaç gibi; zulmet ve aydınlık, heva ve ihlas, 

günah ve sevap arasında kimi zaman bocalıyor 

kimi zaman mücadele ediyor.

İnsan nefis denilen bir dinamikle yaratılmıştı. 

Yasak meyve nefsi ifşa etti. Nefse rehberlik eden 

bir ayartıcı vardı. Âdem onu tanıyordu. İblis sec-

de isyanıyla zaten sabıkalıydı. İblis nefisle aynı 

frekanstan sesleniyorlardı. Âdem (a.s.) ve Havva 

meyve yasağını deldiğinde insan nefsinin bo-

yutları ortaya çıkıyordu.

Yüzyıl önce Batı’da ego, üzerinde çok konu-

şulan fakat sadra şifa bir terbiye yolunun açıklan-

madığı bir dinamik güçtü. Avrupa’da yeni bir şey 

icat eder gibi ego bir buluş olarak psikolojinin bir 

tezi olarak sunulmuştu.

Hâlbuki beş bin yıl kadar önce Yusuf (a.s.) 

‘Ben nefsimi temize çıkarmam zira o kötülüğü 

emreder’ demişti. İnsana et ve tırnak gibi yer-

leşmiş bu fıtrat enerjisi Kur’an-ı Kerim’de detaylı 

olarak yer alıyordu.

Küresel Egonun
Öncesi

Bayram KAYNAKÇI

Tefekkür
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Batı’da dinin alan dışına itilmesiyle pozitivist 

görüşler ilgi çekmekteydi. Bir bakıma yeni bir 

din ihdas ediliyordu.  Bu dönemde Freud felsefe 

mitoloji ve tıbbı bir araya getirerek bilimsel bir 

tez geliştirdi. Dinin sınırlayıcı ve sakındırıcı işle-

vine bilim içinde bir açıklık getirdi. İnsanda haz 

enerjisine karşı bir frenleme dinamiğinin oldu-

ğunu iddia etti. Süper ego dediği baskılama me-

kanizması, dinin sapmaları engelleyen kurallarını 

bilimsel olarak anlatmaktı bir bakıma. 

Hiçbir ilahi referansa gerek duymamıştı. Fakat 

Yunan mitolojisini kaynak göstermişti. İnsanda 

ego denilen varlığın aile içinde ensest ilişkilere 

varan doğasını Oedipus figürüyle bilime taşımış-

tı. Bastırılmış cinsel dürtülerin bilinçaltında saklı 

olduğunu ifade etti.

Aydınlanmacılar, modernizmin amentüsünü 

yazıyordu. Yeni düşünceler, din boşluğunu dol-

duran felsefi dayanaklardı. Egonun sınırsız istek-

lerine yönelik bir manifesto deklare ediliyordu. 

Bu bağlamda sanayi devrimi, makine ve enerjiyi 

insan egosunun hizmetine sunuyordu. 

Haz ilkesiyle ortaya atılan ego manifestosu, 

geçerliliği tartışılmayan toplumsal bir sözleşme 

olarak kabul gördü. Bu bakış açıyla, davranışla-

rın itici gücü olan egonun önlenmeyen yükselişi 

sektörleri kazançlı hale getirdi.

Avrupa’da iki yüzyıl önce din hakkında sor-

gulayıcı yaklaşım egoya alan açtı. Tanrıyı yeryü-

züne indirilmiş gözlenebilir bir varlık olarak gör-

me arayışı vardı. Comte, insanı tanrı olarak kabul 

etmiş ve bu yeni dinin ilmihali sayılabilecek bir 

kitap yazmıştı.

Dürtüleri baskılama anlayışı ortadan kalkıyor-

du. Tahrif edilmiş olsa da Batı’da aşkın tanrı inan-

cı, yani ilahî din, insanı sapmaya karşı uyaran bir 

ayna niteliğindeydi. Din hakkındaki şüpheci yak-

laşımlar, aydınlar tarafından sorgulanınca meşru 

bir algı oluştu. Din, toplumun periferisindeydi 

(kıyısındaydı) artık. Tahrif olmuş dinin insan üze-

rindeki etkisiz ‘kaçınma’ duygusu, aydınların tu-

tumuyla daha itibarsız hale geldi.

Dinin insan üzerindeki belirleyici etki alanı 

sınırlanmaya başladı. Bu dönemde yaygınlaşan 

ve etki sahası artan bir şey vardı. Sanayileşmenin 

insan yaşamını kolaylaştırıcı etkisi giderek artı-

yordu. Bu da cinin lambadan çıkmasına zemin 

hazırladı. Ego bastırıldığı yerden zemine doğru 

yükseliyordu. Endüstriyel gelişmeler insanın gi-

zemli enerjisi egoya hizmet ediyordu. Novalis’in 

deyimiyle; “Tanrıların kaybolduğu yerde hayalet-

ler hüküm sürer.” 

Toplumsal Karşılığı Olmayan Ego

Freud nefsin dengelenmiş boyutu olan ego-

yu ortaya attığında bilimsel bir tez olmanın öte-

sinde toplumda bir kültür oluşmadı. Hastalarını, 

ego ve dürtüler üzerinde inceledi. İnsanda bir 

kuvve olarak saldırganlık ve cinsellik olduğunu 

ileri sürdü. Bilinçaltında saklı enerjilerin dizgin-

lenmesi bir yana tatmin edilmesi gerektiğini id-

dia etti.

Onun yaptığı aslında şahane bir analizdi. Fa-

kat içinde bulunduğu toplumun talepleri egonun 

tatminiyle doyumu esas alıyordu. Batı’da bizdeki 

gibi kınanan bir nefis olgusu gerçekleşmemişti. 

“İnsanda ego sevimli ve yaramaz bir çocuktu. 

Keşke kontrol edilseydi.”  Ne çare ki; bu toplum 

için kaçırılmış bir imkândı. Sanayi toplumunun 

oluşturduğu modern yaşam tarzı egoya hizmet 

ediyordu. Yaya veya atlı arabayla kat edilecek yol 

motorlu arabayla rahatça menzilinize varıyordu.

Telefonla iletişim ve motorlu taşıma araçla-

rı, insanın efor harcamadan elde edebileceği bir 

konforu getirdi. Bu yeniliklerin insanın tarihsel 

benliğini cüceleştireceğini kimse tahmin ede-

mezdi. Enerji ve makine insana büyük kolaylıklar 

sunarken, egoya zemin hazırlıyordu. Teknolojik 

Tefekkür
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gelişmeler, insana büyük hayırlar getirmişti. Ge-

lişmelerin egoya hizmet etmesi, dizginlenmesi 

gereken ve dizginlenmediğinde benliği kuşatan 

ego için hayırhah olmamıştı. Kaçınılmaz kolay-

lıklardan öte sınırsız konfora hizmet eden yeni 

icatlar geliyordu.

Teknoloji egoya hizmet ederken, iletişim ve 

ulaşım tartışma götürmez bir hayır getirmişti. 

Söz ettiğimiz sorun egonun üzerindeki yüklerin 

alınmasının insanın müteal bir varlık olarak yük-

selişinde gerekli olan nefsi dizginleme ameliye-

sinde ortaya çıkan kayıplardı. 

Egosantri Kuşatması

Ego, psikoloji alanında insanı tanımaya yö-

nelik bir çığır açtı. Egonun dip enerjisi olan ‘id’ 

baskılandığında insan kendini gerçekleştirebilirdi. 

Fakat endüstri toplumuna egoyu anlatmak biraz 

tuhaftı. Zira endüstrinin gelişmesi daha önem-

liydi. Bunun için tüketim pazarının oluşturmak 

gerekiyordu. Dolayısıyla ego kışkırtılmalıydı. 

Modern insan teatral bir karakterdedir. Mese-

la resim çektiren insan yapay bir duruş sergiler. 

Görünmek istediği olduğundan farklıdır. Resim 

çekmeye indirgenmeyecek bir bilinçaltı düşün-

cedir. Bunun en çarpıcı örneği ‘beden dili’ne ya-

pılan aşırı vurgudur. Konuşma içeriğinin niteliğini 

yüzde on, beden dili ve diksiyonu yüzde doksa-

na çıkararak modern zamanlarda insanı şovmen 

yapmayı öngörmektedir. 

Modern toplumda var olmak için ayrıca per-

sonaya (maskeye) sahip olmak gerekir. Dürüst 

davranarak her kişiyle aynı yüzünüzle iletişim 

kuramazsınız. Maskeleriniz olmalı ve çıkara da-

yalı hayatınızda ancak bu duruşunuzla ayakta 

durabilirsiniz. 

Modern yaşama biçimi ego merkezli bir ya-

şamdır. İnsanlar birbirine ihtiyacı azalıyor ve gi-

derek daha bireysel yaşama kültürü yaygınlaşıyor. 

Teknolojinin modernizmi dinamize ettiği do-

minant etki alanı eğlence sektörüdür. Dünden 

bugüne baktığımızda geldiğimiz noktada artık 

bir ‘eğlence teknolojisi’nden söz edebiliriz. İleti-

şim araçları eğlence teknolojisinin başlıca araç-

larıdır. Bir mobil telefonun kullanımında konu-

şarak iletişim sağlama özelliği onlarca özellikten 

biri haline geldi. 

Ego dizginleme kültürü toplumda karşılık 

bulmadı ancak psikolojiden bu yönde beklentiler 

var. Beklenti çarpık bir temele dayanıyor. Egoyu 

incitmeden varoluşun gerçekleşmesi. Bu tuhaf 

psikoloji algısı aynı zamanda arz sunumunu da 

belirliyor. Beklenti psikolojinin bir müsekkin ol-

masıdır. Yani ağrınızı bastıran bir ilaç gibi sakin-

leştirici olması arzu ediliyor. Zaafların ve egonun 

ayıplarının üstü örtülerek yeni bir insan olma 

denemesi. Sorun ne olursa olsun acısını çekme 

şansı tanımadan kendinden uzaklaştırmak. 

Hâlbuki kültürümüzde acı ya da sıkıntılara 

karşı içgörü geliştirmek varoluşumuzu tamam-

lanması anlamındadır. Ego dediğimiz illet; eği-

timden geçirilmediğinde, hayatı aksatan kronik 

bir maraza dönüşür. 

Modern anlayışın sistematik kanallarından 

geçmeden şehir insanı olmak zor. Bu mekaniz-

ma sizin önünüze kendi seçeneklerini taşıyor. 

Beslenme, eğlenme biçimi ve eğlenme teknolo-

jisi ile bir sistem dayatıyor. Sistemden nasıl çıkılır? 

Çıkmadan direnme şansı var mı? Bunlar, önemli 

sorular olarak önümüzde.

Tefekkür

İletişim araçları eğlence 
teknolojisinin başlıca araç-
larıdır. Bir mobil telefonun 
kullanımında konuşarak 
iletişim sağlama özelliği 
onlarca özellikten biri hali-
ne geldi. 
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“İki nimet vardır ki insanlar bunları kullan-

mada aldanmışlardır. Sıhhat ve boş vakit.”1 

Sıhhat 

Sağlığın kıymetini de hastalanınca anlıyoruz. 

Sıkıntılar hastalıklar bir yönüyle de Allah’ın (c.c.) 

hatırlanması için dua ve niyazda bulunulması 

içindir. Gaflete dalıp, elindeki nimetlerin sahibini 

unutmaya müsaitiz. Zaman zaman o nimetler 

elden çıkmalı ki kıymeti anlaşılsın. Ya da kay-

bedenlerden ibret almalı! Hastane, Darülaceze, 

mezarlık vs. yerleri bize bir nasihat kadar hatta 

daha fazla yardımcı olacaktır.    

Allah’a (c.c.) kul olmak için yaratıldık. Kulluk 

bu bedenlerle yapılacaktır. Öyleyse bedeni ko-

rumak, sağlığı korumak kulluğumuzla alakalıdır. 

İbadetlerimizin kemali için bedeni muhafaza et-

mekle görevliyiz. 

Zararlı maddelerin hepsi ile ilgili ayet-i kerime 

inmesini bekleyemeyiz. Fıkıhta kural; hakkında 

nas olmayan konuda o maddenin zararına ba-

kılır. İman sahibi bir doktorun bu seni zehirler, 

bedenine zarar verir demesi bizim için hüccet-

tir. Dinimizde hiçbir mesele çözümsüz değildir. 

Çünkü bu din kıyamete kadar bakidir. 

Şeytan bedenin sıhhatini zühd görünümü al-

tında da bozmaya çalışabilir. Bedeni zayıf düşü-

recek derecede aç kalmak, aşırı ibadet, uykusuz-

luk vs. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ona kolay 

olan ibadetleri göstermesine rağmen gençliğin-

de kendisini namaz, oruç gibi ibadet konularında 

zorlayan sahabe (r.a.) ihtiyarlayıp elden ayaktan 

kesilince; “keşke Rasûlullah’ın tavsiyesine uysay-

dım” diyor.2

Hastalığı olduğu halde mümin doktorun tav-

siyesine uymayıp oruç tutanlar, sıhhatlerini yitir-

diğinde namazlarından da oluyorlar. Bu şeytanın 

vesvesesi olabilir. Rasûlullah (s.a.v.): “Allah azim 
edenleri sevdiği gibi ruhsatların kullanılması-

nı da sever.”3 buyuruyor. 

Boş Vakit 

Boş vakitten kastımız farzları yerine getirdik-

ten sonra arta kalan zamanımızdır. “Namaz kılı-

yoruz ya” demek bizleri mesuliyetten kurtarmaz. 

Müminin boş vakti olmaz mutlaka yapacak bir iş 

bulur. Malayani işlere dalmaz. Malayani işler ise 

dünyaya ve ahirete faydası olmayan işlerdir. 

Hayatını İslam’a göre programlayan Müslü-

man, boş vaktinde Rabbinin rızasını kazanacak 

işlerle kendini meşgul eder. Kuran-ı Kerim okur, 

kitap okur, zikir yapar, sohbet dinler, sıla-ı rahim 

yapar vs. 

Hayatında İslam olmayan adam zaten kendi-

si boş adamdır. Boş yaşar, boş ölür. Kulluğa vakit 

bulamayan gafildir. Gafilin yolu ise dalalettir.

Zaman israf etmek ise daha tehlikelidir. “Be-

dava dakika var, konuş konuş.”  Operatörler şey-

tana çalışıyor. Bütün operatörler şimdiye kadar 

kazandıkları paraları verseler bir dakika insan 

ömrünü uzatamazlar. Teknoloji nimettir. Kul-

lanmayı bilene, kullanmayı bilmeyene felakettir. 

Nimeteyn
Serkan GÜMÜŞ
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Vakit nakittir. Gidip de geriye gelmeyen yegâne 

sermayemiz vaktimiz, zamanımızdır. Ömrümüz 

yıllar, aylar, saatler, dakikalar, saniyeler ve salise-

lerle sınırlıdır. Sınırsız tarifelerle şeytan bizleri tu-

zağına düşürmesin.

Bilimsel gelişmelerle sanayi, ulaşım, haber-

leşme vs. işlerimiz kolaylaştı, boş vaktimiz arttı 

ama işlerimizden geriye kalan zamanımızı de-

ğerlendirme hususunda gaflete düştük. 

Âlimlerimiz zamanın kıymetini o kadar iyi 

biliyorlardı ki; Allah (c.c.) onların bir gününe bir 

ay bereketi veriyordu. Aklımızı durduracak işler 

yapmışlar; çalışmış, ilim öğrenmiş, öğrenci ye-

tiştirmişler. Şimdi bütün imkânlar elimizde olma-

sına rağmen bunların her birini yapmak için bir 

adam görevlendiriliyor ve sonuçta yine başarısız 

olunuyor. “Ders boş, hoca bu gün yokmuş” ha-

berini duyan öğrencinin yaşadığı oyun sevinci 

gibi; boş vakit buldum ilim öğreneyim, davet 

yapayım, akraba ziyareti yapayım, hasta ziyareti 

yapayım diye sevinmeli mümin.   

Yemeği suyu israf edince, bilinçsiz tüketince 

Allah’ın (c.c.) bereketini kaçıracağına inandığımız 

gibi; zamanı/vakti faydasız kullandığımızda da 

ömrümüzün bereketinin gideceğine inanmalı-

yız. “Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır”4 

Hadis-i Şerifi’ni de ömrü bereketlendirir şeklinde 

anlamalıyız. 

İşi vaktinden çok olan bu ümmetin boş işle-

re ayıracak vakti olmamalıdır. Görevli ümmetiz. 

Yeryüzünü imar için gönderildik. Evde yapacak 

işimiz olmadığı zaman TV bize göz kırpsa da; 

biz mescide, vakfa, tebliğ mekânlarımıza çıkmayı 

daha hayırlı görürüz. Müslümanlarla, cemaatle 

beraber olmanın Allah’ın (c.c.) rahmetini kazan-

maya vesile olacağına inanırız. 

Dipnotlar
1. Buhârî.

2. Müsned, 2/158.

3. Ahmed bin Hanbel, 2/108.

4. Haysemî, Mecmau’z-Zevâid, III/63.

Yemeği suyu israf edince, 
bilinçsiz tüketince Allah’ın 
(c.c.) bereketini kaçıracağı-
na inandığımız gibi; zama-
nı/vakti faydasız kullan-
dığımızda da ömrümüzün 
bereketinin gideceğine 
inanmalıyız.

Tefekkür
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Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: 

“Üç şey vardır ki; onların ciddisi de ciddi, 

şakası da ciddidir. Nikâh, talak (boşama) ve ri-

cat (geri dönme imkânı olan boşama).”1 

Yaşadığımız çağda, Ümmet-i Muhammed’in 

yitirdiği, unutmuş olduğu ve dikkatlerden kaçır-

dığı birçok hassasiyetlere şahid olmaktayız. Bu 

hassasiyetlerden biri de dinî ve resmî nikâh ko-

nusudur. 

İslam her konuda olduğu gibi nikâh konu-

sunda da bir kısım şer’i ölçüler ortaya koymuştur. 

İslam’ın ortaya koyduğu bu ölçülere, Müslüman 

toplumunun titizlikle uyma mecburiyeti vardır.

Hanefî ve Şafiî Mezheblerinin Dinî ve 

Resmî nikâha bakışı

Şâfiî mezhebine göre; nikâhın sahih olabil-

mesi için, nikâh kıyılırken kadının velisi veya veli-

nin vekil ettiği kimsenin bulunması gerekir.

Belediye (resmî) nikâhında ise veliye yer ve-

rilmemektedir. Çünkü belediye memuru önce 

geline sonra damada hitaben; “filan adamı veya 

hanımı eş olarak kabul ediyor musun?” diye so-

rar. Onlarında; “evet” şeklinde cevaplarını aldıktan 

sonra nikâhı kıyılarak ilan edilir. 

Görüldüğü gibi belediye nikâhında velinin hiç 

rolü yoktur. Bunun için Şâfiî mezhebinden olan 

kimsenin, belediye tarafından nikâhı kıyıldıktan 

sonra İslam’a uygun bir şekilde dini nikâh kıydır-

ması gerekmektedir. Aksi takdirde Şâfiî mezhebi-

ne göre bu şekilde evlenen kişilerin, dinen nikâhı 

vardır denilemez.

Hanefî mezhebine gelince; nikâhın sahih 

olabilmesi için velinin bulunması şart değildir. 

Ancak icap ve kabulün birisinin geçmişi ifade 

etmesi gerekir. Nikâh memuru; “sen filan ada-

mı veya hanımı eş olarak kabul ediyor musun?” 

şeklinde değil; “sen falan adamı veya hanımı eş 

olarak kabul ettin mi?” dediği onlarında cevabı; 

“evet” olduğu takdirde nikâh sahih olur. Beledi-

ye (resmî) nikâhında geçmişi değil; geleceği ifa-

de eden kelimeler kullanılmaktadır. Bu ifadelere 

göre kıyılan nikâh Hanefî mezhebine göre sahih 

olmaz.

İslam’a Göre Dinî
ve Resmî Nikâh

Resul KÖRPE

Yaşadığımız çağda, Üm-
met-i Muhammed’in yitir-
diği, unutmuş olduğu ve 
dikkatlerden kaçırdığı bir-
çok hassasiyetlere şahid 
olmaktayız. Bu hassasiyet-
lerden biri de dinî ve resmî 
nikâh konusudur. 
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Belediye nikâhının İslamî nikâhtan ayrıldığı 

birçok yönü vardır:

1. Her şeyden önce nikâh İslam’da bir ibadet-

tir. Dini kabul etmeyen, lâik sistemlerde ise sos-

yal bir mukaveledir.

2. İslam’da kendisiyle evlenilebilen ya da ev-

lenilemeyen kimseler vardır. Laik sistemlerde ise 

böyle bir ayrım yoktur. Mesela; laik sistemde süt-

kardeşler birbirleriyle evlenebilirler. Evlenenlerin 

Müslim, gayrimüslim, ehl-i kitap olması ya da ol-

maması hiçbir şey değiştirmez. Hâlbuki İslam’da 

sütkardeşlerin birbirleriyle evlenemeyeceği gibi; 

Müslüman bir kadın gayrimüslim bir erkekle, 

Müslüman bir erkek de dinsiz ya da putperest bir 

kadınla evlenemez.

3. İslam’da şahidlerin Müslüman olma şartı 

vardır. Belediye (resmî) nikâhında ise şahidlerin 

Müslüman ya da gayrimüslim olması fark etme-

mektedir.

4. İslam da iddet bekleyen ve üç talakla bo-

şanan bir kadın, eski eşiyle (başka bir erkekle 

evlenip normal olarak boşanmadan) bir daha 

evlenemez. Belediye (resmî) nikâhında ise; eski 

eşiyle rahatlıkla evlenilebilir.

Nikâh Kimler Tarafından Kıyılmalı

Dinen nikâhın kıyılması hususunda; imam 

veya belediye memuru kıyacaktır, diye bir mec-

buriyet yoktur.

Hanefî mezhebine göre; evlenecek olan ka-

dın, iki şahidin huzurunda koca olacak kimseye, 

Tefekkür
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“ben seninle evlendim”; koca da “bende seninle 

evlenmeyi kabul ettim” derseler nikâh kıyılmış 

olur. 

Şâfiî mezhebinde ise; zevce yerine veli veya 

velinin vekil tayin ettiği kişi nikâhı kıyacaktır. Veli 

veya vekil nikâh kıymasını bilmiyorsa; bir başka-

sına vekâlet verebilir. Bu kişinin imam veya be-

lediye memuru olması şart değildir; şahidlerden 

biri de olabilir. 

Bu mahsurlardan dolayı, bir Müslümanın be-

lediye tarafından nikâhı kıyıldıktan sonra İslam’a 

uygun bir şekilde nikâh kıydırması gerekmekte-

dir. Yoksa dinî açıdan nikâhı vardır denilemez.

Erken Kıyılan Nikâh 

Günümüz toplumunda yaşanan sorunlardan 

biri de; erken kıyılan dinî ve resmî nikâh mesele-

sidir. Nikâh bir evlenme akdidir; bu akdin ise bir 

takım şartları vardır. Bu şartlara uyulduğu zaman 

nikâh akdi gerçekleşmiş olur. Haliyle yapılan bu 

akid resmî ve dinî olarak ayrı tutulmaz. Ancak 

yukarıda belirttiğimiz sebeplerden anlaşılacağı 

üzere; laik sistemden kaynaklanan resmiyetten 

dolayı; dinî olarak kıyılan nikâh, resmî işlerde ge-

çerli sayılmamaktadır. Aynı zamanda resmî ola-

rak kıyılan nikâh da İslamî şartlara uymadığından 

kıyılan nikâh geçerli sayılmamaktadır. Haliyle dinî 

ve resmî nikâhlarda mağduriyetlerin oluşmama-

sı için; mutlaka dinî nikâhla birlikte resmî nikâhın 

da kıyılması gerekmektedir.

Gerek İslamî ve Gerekse Resmî Olarak Er-

ken Kıyılan Nikâhın Zararları

Nikâhın, nişanlılık döneminde veya düğün-

den önce kıyılmasının çeşitli fayda ve zararları 

vardır. Erken kıyılan nikâhın, ihtiyaç olup olmadığı 

ve içinde bulunduğumuz şartları da göz önünde 

bulundurarak bir çözüm üretmek mecburiyetin-

deyiz. Çok ciddi bir zaruret yoksa sırf nişanlıların 

birbirlerini tanıması, birbirlerine alışması mak-

sadıyla nişanlılık döneminde ve düğünden çok 

önce dinî ve resmî nikâhı kıymak doğru değildir.

Nişanlılık döneminde kıyılan nikâh her han-

gi bir anlaşmazlık durumunda iki taraf içinde 

olumsuz yönde sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. 

Bu olumsuzluklar dinî açıdan ve resmî açıdan bir 

kısım sorumluluklar ve yaptırımlar gerektirir. Bu 

sıkıntıların yaşanmaması için; tarafların, müm-

kün olduğunca dinî ve resmî nikâhı düğüne en 

yakın zaman içinde kıymaları gerekir. 

Şer’i ölçülerin dışında nikâhsız olanlar, nişanlı 

olsalar bile birbirlerine helal değildirler. Bu arada 

nişanlılar nikâhları kıyılıncaya kadar yanlarında 

üçüncü bir şahıs olmadan yalnız başlarına kal-

mamaları, konuşmamaları ve haram olan hal ve 

hareketlerden bulunmaları yasaktır. Aynı zaman-

da beraber gezmek, tokalaşmak, şakalaşmak gibi 

nikâhsız kişilere haram olan işleri yapmamalı-

dırlar. Aksi halde büyük bir vebale girdikleri gibi 

günaha ve harama düşmüş olurlar. Bu konuyla 

alakalı Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: 

Bir kimse kendine helal olmayan bir kadınla 

baş başa kalmasın. Aksi halde üçüncüleri şey-

tandır. Ancak yanlarında bir mahremin (bu mah-

remin, akıl ve baliğ olması gerekir) bulunması 

müstesnadır.”2 

Dini nikâhı yaptıktan sonra, anlaşmazlık 

halinde ortaya çıkacak olan mahsurlar 

Erken kıyılan nikâh caizdir; fakat tarafların ay-

rılmaları halinde bir takım sıkıntılar ortaya çıkar-

maktadır. Bu sıkıntıları şöylece sıralayabiliriz:

1. Erkeğin dinimizin izin verdiği ölçüler içinde 

kadından faydalanması helaldir. Eşinden fayda-

lanması için düğün tarihini beklemesine gerek 

yoktur. Bu şekilde erken yapılan nikâhlarda; ni-

şanlılar yarı evli, yarı bekâr bir durumda kalırlar. 

Bunun ise faydasından çok zararı vardır. 

Tefekkür
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2. Aralarında bir anlaşmazlık çıkıp ayrılmak 

zorunda kaldıklarında kadın daha çok mağdur 

olur.

3. Aralarında nikâh kıyılmış ise (baş başa kal-

mışlarsa); nişanlılar zifaf olmasa dahi kadın meh-

ri hak eder. 

4. Düğünden önce nişanlılardan biri ölse, sağ 

kalan diğerine mirasçı olur.

5. Mahsurların en tehlikelisi ise nişanlıların 

ayrılması halinde ortaya çıkar. Özelliklede kız ta-

rafının tek yanlı olarak evlilikten vazgeçmesidir. 

Erkek bu duruma razı olmaz, karısını boşamaz 

ise evlilik devam eder. Kadın bu şartlar altında 

başka biriyle evlenemez. Evlenmesi halinde zina 

hali ortaya çıkar.3 

Resmi nikâh yapıldıktan sonra boşanma 

esnasında yaşanacak mahsurlar:

1. Eşler anlaşarak ayrılmak isteseler bile; eş-

lerin en az bir yıl evli olarak kalmaları gerekir. 

Eşler anlaşamazlarsa hemen ayrılamazlar. Mah-

kemeleri bir yıl ile üç yıl kadar sürer. Dolayısıyla 

bu süre içinde eşler resmî açıdan bir başkasıyla 

evlenemez.  

2. Zifaf olmasa bile resmî açıdan da eşler dul 

sayılır. 

Bu hoş olmayan sıkıntılı durumlardan kurtul-

manın yolu nişanlılık dönemini kısa tutarak; dinî 

ve resmî nikâhı düğün gününe yakın bir zaman-

da kıymaları gerekir. 

Nişanlılık dönemi ve öncesinde dikkat 

edilmesi gereken bir takım hususlar:

Tanışma, kız isteme ve nişanlılık evreleri gibi 

tüm evreler; helal dairesi çerçevesinde olmalıdır. 

Nişanlılık evresinde taraflar, İslam’ın öngör-

düğü şekilde hareket etmek zorundadırlar. Unu-

tulmamalıdır ki; nişanlılık demek evlilik demek 

değildir. Haremlik-selamlığa azamî derecede 

ehemmiyet gösterilmelidir. 

Günümüz toplumunda hatta İslamî hassasi-

yetlere sahip olan bizlerde dahi; nişanın yapıldı-

ğı günde, İslam’a uymayan hal ve hareketlerde 

bulunulmaktadır. “Bugün bizim için özel bir gün-

dür.” denilerek; İslamî hassasiyetler çiğnenmek-

tedir. Bizler için hangi gün olursa olsun; düğün, 

nişan veya daha farklı özel gün ve gecelerimiz-

deki tüm davranışlarımız, İslam’ın emrettiği şekil-

de olmak zorundadır. 

Nişanlılık dönemi uzatılmamalı, nikâh ise çok 

önceden yapılmamalıdır. Resmî ve dinî nikâh 

evlilik için belirlenen tarihten kısa bir süre önce 

yapılmalıdır. 

Evlenecek olan kişiler, nikâhlarını günümüz 

şartlarını göz önünde bulundurarak; Kur’an-ı Ke-

rim ve Sünnet-i Seniyye’nin ölçü ve tavsiyeleri 

içinde yapmalıdırlar. 

Unutulmamalıdır ki; biz Müslümanlar için, 

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

şeyin üstündedir.

Dipnotlar
1. Ebû Dâvûd.

2. Buhârî.

3. el-Fetâva’ı-Hindiyye.

Tefekkür

Nişanlılık dönemi uzatılma-
malı, nikâh ise çok önceden 
yapılmamalıdır. Resmî ve 
dinî nikâh evlilik için belir-
lenen tarihten kısa bir süre 
önce yapılmalıdır. 
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Tefekkür

Yeryüzünde bulunan her şey zıddı ile kaimdir. 

İyi ile kötü, doğru ile yanlış, hak ile batıl, tevhid 

ile şirk… Bir konu zıddı olmadan tam manasıyla 

anlaşılamaz. Var olan zıtlıkların biri iyilerin-salih-

lerin vasfı olurken, bunun tersi de kötülerin-gü-

nahkârların olmuştur. Bu bağlamda zıddı ile kaim 

olanlar üzerinde durduk. İlk olarak ihlas ve riya 

kavramını ele alacağız.

İslam’da amellerimizin kabul olabilmesi için 

iki şart vardır; Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarına 

uygun olarak yerine getirmek ve yalnızca Al-

lah’ın (c.c.) rızasını gözeterek ihlasla yapmak. 

Bu iki şartı taşıyan ameller O’nun katında mak-

bul amellerdir. İnsan çok ibadet etmekle değil, 

ibadetlerini ihlasla yerine getirdiğinde kurtuluşa 

erecektir.

Peki, ihlas nedir? İhlas kulun davranış ve söz-

lerinde sadece Allah’ın (c.c.) rızasını gözetmesi-

dir. Terim olarak; ibadet ve iyilikleri riya ve çıkar 

kaygısı gözetmeksizin Allah (c.c.) için yapmak-

tır. İhlasın önemini vurgulayan bir hadis-i şerifte 

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

“O sizin suret ve dış görünüşlerinize değil, 
kalplerinize ve amellerinize bakar.”1

Yani kişiler niyeti ve yaptıklarıyla değerlen-

dirilirler. Bunun için insan sorumlulukları Allah 

(c.c.) emrettiği için yerine getirmesi ve yerine 

getirirken de O’nun hoşnutluğunu hedefleme-

si gerekir. Yalnızca O’nun rızasını istemek; riya, 

gösteriş ve şöhretten uzak durmak gerekir.

Etbâu’-Tâbiîn’den Fudayl b. İyad ihlas için 

şöyle der: “Halk için ameli terk etmek, riyadır; 

halk için amel etmek ise şirktir. İhlas, Allah’ın bu 

iki şeyden seni afiyette kılmasıdır.” Müminler bü-

tün söz ve fiillerinde Allah’ın (c.c.) rızasını gözet-

mek zorundadırlar. Nitekim Uhud Savaşı’nın en 

ön saflarında savaşan Kuzman -Allah (c.c.) rızası 

için değil- hurmalıklarını korumak için savaşmış 

ve kaybedenlerden olmuştu. Peygamber Efendi-

mizin (s.a.v) de buyurduğu gibi:

“Şüphesiz Cenab-ı Allah sadece kendisi için 

ve kendisinin rızası için olmayan bir amelden 

başkasını kabul etmez.”2 

İhlasın zıddı ise riyadır. Riya; amelî riya ve iti-

kadî riya olarak ikiye ayrılır. 

Kişi ibadetleriyle kendisini iyi göstermekte 

ve bununla insanların beğenisini almayı hedef-

lemektedir. İşte bu amelî riyasının esasını teşkil 

etmektedir. Riya ile nifak insanın içindeki duy-

guları gizlemesi açısından birbirine benzese de 

ayrıldıkları bir nokta vardır. Fahreddin el-Râzî bu 

konuda: “Riya, içi kötü olmakla birlikte birinin 

kendisini güzel göstermek amacıyla yaptığı dav-

ranıştır. Nifak ise, birinin içindeki küfrü saklayıp, 

imanı açığa çıkarmasıdır.” der. Yani bu tanımlara 

göre onları ayıran nokta imandır. Riyada küfür 

olmaksızın, kişinin kendisini “çok itaatkâr” göster-

mesidir. 

Zıddı ile Kaim...
İhlas ve Riya

Atike GÖKKAYA
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İnançta riya kâfirlik, amelde riya ise küçük şirk 

olarak kabul edilir. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de; Al-

lah’a (c.c.) yapılan ibadette hiçbir şeyi ortak koş-

mamayı emretmektedir.3

Yukarıda Râzî’nin tanımındaki gibi kişinin 

imanı açığa çıkarıp küfrünü gizlemesi nifaktır. 

Bu da itikadî riya olarak isimlendirilir.4 Münafık 

kimsenin nefsinde var olan bilgi ile dışa vurduğu 

birbirinden farklıdır. Münafık kimse şartlar müsait 

olduğunda Müslümanlara karşı merhamet duy-

gusu taşımaz ve asıl içinde olanı işleme sokar.5 

Münafıkların en büyük hassasiyetleri menfaat ve 

zevklerine düşkünlükleridir. Bu durum da, onları 

ikiyüzlü ve yalancı yapmaktadır. Kur’an-ı Kerim 

münafıklardan bahsederken Müslümanlara karşı 

cimrilik ve pintiliklerine vurgu yapmaktadır.6 

Dünya menfaatine karşı bu hassasiyetleri on-

ları iyi siyaset yapma ve insanlara kendini sev-

dirme konusunda başarılı kılmıştır.7 Fakat müna-

fıklar menfaatlerine düşkünlüklerini gizlemeye 

çalışsalar da hırsları onları hep ele vermiştir.8 Her-

hangi bir dini engel kendileri ve arzuları arasına 

girerse kendilerine kolay gelene başvururlar. Dini 

engel içinde kastedilmeyen bir mana çıkarırlar. 

Kur’an-ı Kerim münafıkları hasta olarak nitelen-

dirir.9 Ve hastalıkları da aşırı derecede menfaat 

düşkünü olmalarından kaynaklanmaktadır. Mü-

nafıklar Kur’an-ı Kerim’in ifade ettiği gibi; oyun 

ve planları açığa çıkacak diye tedirgin ve korkak 

bir ruh haline sahiptirler.10 

Münafıklar ahirette kâfirlerden daha çetin bir 

azaba tabii olacaklardır.11 Çünkü onlar kâfirlerin 

açıktan yaptığını, sinsice ve gizliden yapmak-

tadırlar. Kur’an-ı Kerim bir de onların namaza 

üşene üşene kalktıklarına dikkat çekmektedir.12 

Onlar tembel tembel namaza kalkıyorlar ki ken-

dilerine Müslüman muamelesi yapılsın. Zaten 

Müslümanların bulunmadığı yerlerde namazı 

terk ediyorlardı.

Müminlerin bariz özelliklerinden birisi de, 

imanlarını; küfür, şirk ve nifak gibi hastalıklardan 

koruyup bu dünyada yapıp ettiklerini Allah’ın 

(c.c.) şeriatına uygun olarak ve sadece O’nun rı-

zasını gözeterek yapmalarıdır. 

İtikadî nifaktan korundukları gibi büyük gü-

nah olan amelî riyadan da uzaklaşmaları gerekir. 

Çünkü riya ve nifak insanın psikolojik zaafların-

dan ve hastalıklarındandır. Bu hastalıklardan her 

Müslümanın kendisini kurtarması ve muhafaza 

etmesi gerekir. 

Dipnotlar
1. Müslîm, Birr, 33.

2. Nesâî, Cihad, 24.

3. Bkz. el-Kehf, 18/110.    

4. Bkz. el-Bakara, 2/8.

5. Bkz. el-Bakara, 2/14.

6. Bkz. el-Ahzâb, 33/19; et-Tevbe, 9/67; el-Münâfikûn, 63/7.

7. Bkz. el-Bakara, 2/204.

8. Bkz. et-Tevbe, 9/58.

9. Bkz. el-Bakara, 2/10.

10. Bkz. et-Tevbe, 9/64.

11. Bkz. en-Nisâ, 4/145.

12. Bkz. en-Nisâ, 4/142.

Tefekkür
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Konuşmak, çocukla iletişimin temel taşıdır. 

Söyleriz, açıklarız, konuşuruz, hatırlatırız, uyarı-

rız, destekleriz ve düzeltiriz.  Söz konusu çocuk 

disiplini olunca sözcükler ve onları kullanım şek-

limiz çocuğun davranışlarının şekillenmesinde 

çok büyük rol oynar. Aynı şey, dinlemek için de 

geçerlidir. Eğer çocuk saygı duyulduğunu his-

sederse size daha çok itaat edecektir. Nefesinizi 

boşa harcamayın. Bunun yerine pozitif disiplin 

tekniklerini uygulamaya geçirin.

Sakin olun, doğru iletişimin en basit ve en 

önemli kuralı sakinliktir. Yumuşak ve sakin ses 

tonu ile çocukla konuşmak, disiplinin temeli-

dir. Yumuşak ses tonu, sizin karşılaştığınız olaya 

mantıklı yaklaşmanızı ve otoritenizi sarsacak bir 

şeyler söylemenizi engelleyecektir.

Kendinizden emin olun, konuşurken çocu-

ğun gözüne bakın. Bu, konu hakkındaki inancını-

zı gösterecektir. Şüpheli ve yumuşak yaklaşımı-

nız çocuğun bunu kendi açısından kullanmasına 

neden olacak ve sınırlarını zorlamasına yol aça-

caktır.

İlgili olun, yapması gerekeni söylemeden 

önce ‘siz’ hazır olun. ‘Ceketini giy’ derken, siz 

etrafı topluyor ya da telefonla konuşuyorsanız; 

bu çocuğa yanlış mesaj olarak gidecektir ve yap-

ması gerekeni yapmayacaktır. İsmi ile hitap edin 

ve size bakana kadar konuşmaya başlamayın. 

Çocuğunuzla konuşurken onun hizasına inin 

ve göz teması kurun. Ses tonunuz, kullandığı-

nız kelimeler ve beden diliniz hepsi bir bütünlük 

içinde olmalıdır.

Negatiflikten kaçının, iyi hareketlerini övün, 

çocuğa söylediğiniz direktifler ve emirler pozi-

tif ve yapıcı olmalıdır. Yaptığı davranışın belirtici 

yönünü söylemeniz daha olumlu olacaktır. Ör-

Pozitif Disiplin Metodları

İslam ve Çocuk
Elif ÜNAL

Aile
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neğin, ‘sofrayı hazırlamaya yardım ettiğin için 

teşekkür ederim. Bu ikimizi de mutlu etti’ demek 

gerekir. “Çok akıllısın” ya da “çok teşekkürler” de-

mekten çok daha etkilidir.

Konuyu kibarca hatırlatın, sesinizi yükselte-

rek kavga eder gibi konuşmayın, muhatabınız 

bir çocuk bunu unutmayın. Zamanında yapılan 

doğru ikazlar çocuğu iyi davranışlara yönelte-

cektir. Örneğin; markete gitmeden önce market 

arabasını onun yürütmesini söyleyin. Böylece 

koridorlarda koşmasını önlemiş olursunuz. Ha-

tırlatmalar, çocuğun davranışlarına koçluk yapa-

cak ve sizinle onu karşı karşıya bırakmayacaktır.

Seçenek sunun, çocuğa iki şey arasında seç-

me hakkı vermek, krizi önleyecektir. Örnek ola-

rak, ‘önce çorabını mı içmek yoksa elbiseni mi 

giymek istersin?’ diye soru yöneltmek; “hemen 

giyin yoksa gidemezsin” demekten daha etkili 

olacaktır. Seçenek sunmak çocuğun kendi dav-

ranışlarının sorumluluğunu düşünmesine ve ne 

istediğini bilmesine yardımcı açacaktır.

Münakaşaya girmeyin, ‘hayır’ cevabına dave-

tiye çıkarmak istemiyorsanız sözcüklerinizi dik-

katle seçin. “Yatma zamanı geldi” demek; “yat-

maya hazır mısın?” demekten daha doğru bir 

anlatım olacaktır. ‘Haydi, artık eve gidiyoruz’ de-

mek yerine; “kaydıraktan iki kere daha kaydıktan 

sonra eve gidiyoruz” demek daha etkilidir.

Teşvik ve ödülle davranış ve eylemlerini 

süsleyin, çocuklar sonunda ödül olan her şeye 

daha çabuk konsantre olurlar. Pozitif davranı-

şı sonunda ödüllendirileceğini bilen bir çocuk, 

cesaretlenir ve pozitife doğru yönlenir. Örneğin, 

“oyuncaklarını topladıktan sonra birlikte parka 

gidebiliriz.” gibi sözlerle çocuğu teşvik edin. 10’a 

kadar sayın, eğer çocuğunuz dediğinizi yapmı

yorsa; çocuğa “şimdi 10’a kadar sayıyorum ve 

yapmanı bekliyorum, sonra senin seçtiğin bir 

oyunu oynayabiliriz.” deyin. Çocuklar bu sayma 

oyunuyla yarış yapmaya bayılırlar.

Lütfen deyin ve teşekkür edin, cümleleriniz-

den bu iki sihirli kelimeyi eksik etmeyin. “Lütfen 

elbiseni giyer misin?” ya da “oyuncaklarını topla-

dığın için teşekkür ederim” demek çocuğunuza 

iyi bir rol model olarak yol gösterecektir. Ayrıca 

rica ve takdir sözcüklerini de bu şekilde öğren-

miş olacaktır.

Vermek istediğiniz mesajınıza odaklanın, de-

tayları söyleyin yapmasını istediğiniz şeyi detaylı 

bir şekilde ona söyleyin. “Uslu dur” ya da “ye-

meğe oturabilirsin” yerine cümleyi detaylandı-

rın. “Televizyonu kapatalım, ellerimizi yıkayalım. 

Yemek hazır seni bekliyoruz sofrada” deyin. İki 

cümleden fazla uzun cümle kurmayın.

Gerçekçi olun, gereksiz ve dramatik tehdit-

lerden kaçının. “Rahat durmazsan seni arabadan 

dışarı atarım” ya da “uslu durmazsan bir daha 

parka gelmeyeceğiz” tarzı konuşmalarda; ço-

cuklar aldatıcı tavrınızı görürler ve bu ikinci bir 

münakaşaya yol açar.

İtaatsizliğine cevap verin, çocuğun itaatsiz 

davranışına kayıtsız kalırsanız bunun kabul edile-

bilir. Bir davranış olarak anlayacak ve tekrar tekrar 

aynı şeyi deneyecektir. Çocuğun ricayı ve uyarı-

yı yerine getirmesini takip edin ve izleyin.

Aile

Çocuğunuzla konuşurken 
onun hizasına inin ve göz 
teması kurun. Ses tonunuz, 
kullandığınız kelimeler ve 
beden diliniz hepsi bir bü-
tünlük içinde olmalıdır.
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Asla nutuk çekmeyin, çocuk neyi yanlış yap-

tıysa bunu ona direkt olarak belirtin. Basit ve net 

cümleler kurun. Başkalarının yanındayken de 

olayı tekrarlamayın ve eleştirmeyin. Çocuklar 

kısa anlatımları akıllarında daha uzun tutar ve 

daha kolay uygulamaya geçirirler. Bu sebeple 

konuşmayı uzatmayın.

Şimdi de konumuzu asıl bize model olacak 

şekilde ele alalım. Ülkemizin nüfusunun büyük 

bir kısmı Müslüman olması sebebiyle konumuzu 

İslam dini açısından da değerlendirmek istiyo-

rum. İslamiyet’e göre çocuk yetiştirmek istiyor-

sak eğer, onu zaten pozitif disiplin metodu ile 

yetiştiriyoruz demektir. 

Hz. Peygamber’in (s.a.v), çocuklara ve torun-

larına yaklaşımına bakarsak negatif bir disiplin 

metoduna rastlayamayız. Çocukla çocuk olmak, 

çocukları kandırmamak, çocuklar için değerli 

olan en küçük her şeyi istisnasız değerli görmek 

gibi yön veren yaklaşımlar görebiliriz. İslamiyet’e 

göre çocuklar ailelere Allah’ın (c.c.) emaneti ve 

imtihan vesilesidir. Kur’an-ı Kerim’de Allah (c.c.) 

şöyle buyuruyor: “Bilin ki mallarınız ve çoluk 

çocuğunuz birer deneme aracıdır. Allah katın-

da ise büyük bir mükâfat vardır.”1

Buna göre çocuğa fizikî ya da duygusal şid-

det çocuğun psikolojisinde telafisi olmayan ya-

ralar açılmasına sebep olacağından emanete 

hıyanetten dolayı Allah (c.c.) katında imtihanı 

veremediğimiz anlamına gelir. Çocuklarımızla 

olan münasebetlerimizde başarılı olabilmemiz 

için Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ahlakını örnek ala-

rak pozitif disiplin metodunu zaten elde etmiş 

oluruz.

“Bilin ki mallarınız ve çoluk 
çocuğunuz birer deneme 
aracıdır. Allah katında ise 
büyük bir mükâfat vardır.”

Aile
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Aile

Cahiliye döneminde, çocuklara şiddetin çok 

doğal karşılandığı bir çağda Hz. Peygamber’in 

(s.a.v.) herhangi bir çocuğa şiddet uyguladığı (el 

kaldırdığı) veya sesini yükselttiği görülmemiştir. 

Daha da önemlisi yüzünde tebessüm olmadan 

konuştuğu dahi nadir görülmüştür. Hz. Peygam-

ber (s.a.v.), asırlar öncesinden çocuklara karşı 

gösterilecek tutum ve davranışları bulunduğu-

muz zaman için ileri derece gösterilecek hoşgö-

rü, saygı, dürüstlük, merhametlilik, sevgi ve iyilik 

kavramlarını kapsayacak şekilde göstermiştir. Bu 

nedenle çocuğa ilk adım metodumuz Hz. Pey-

gamber’in (s.a.v.) metodu ve disiplin modelidir.

Çocuklara karşı derin bir sevgi ve şefkat bes-

leyen Hz. Peygamber (s.a.v.), kendilerini ciddiye 

alıp seviyelerine inmek suretiyle onların prob-

lemleriyle ilgilenmiştir. Onun çocukları kucağına 

alıp sevdiği ile ilgili pek çok rivayet bulunmakta-

dır. Nitekim bir defasında Hz. Peygamber (s.a.v.) 

torunu Hz. Hasan’ı (r.a.) öperken yanında bulu-

nan bedevî kabile reislerinden Akra’ b. Habis “Siz 

çocukları öper misiniz? Benim on çocuğum var, 

hiç birini öpmedim.” der. Gerçekten de katı, acı-

masız ve sert mizaçlı olan çöl Arapları, Hz. Pey-

gamber’in (s.a.v.) çocuklara gösterdiği sevgi ve 

acımayı hiçbir zaman anlayamamışlar, onun ço-

cuklara karşı tavırlarını tuhaf bir şey olarak karşı-

lamışlardır. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) 

muhatabına: “Merhamet etmeyene, merhamet 

olunmaz.”2 cevabını vermiştir. Yine; “Siz çocuk-

ları öper misiniz? Biz öpmeyiz” diyen başka bir 

şahsa; “Allah senin kalbinden merhameti alıp çı-

kardıysa, ben ne yapabilirim.” buyurmuştur.3 

İnsanların kolayca ve sık başvurduğu çocuk-

ları kandırma eyleminin yalan söylemeye teşvik 

olduğu ve bunun günaha sürüklediğini bize şöy-

le örnek göstermiştir: 

Medine de bir anne sokağa kaçan çocuğunu 

eve getirebilmek için; “gel bak sana ne verece-

ğim.” der. O anda durumu gören Hz. Peygam-

ber (s.a.v.) sorar: “Çocuğa ne vereceksin?” Anne 

hurma vermek istediğini söyleyince şöyle uyarır: 

“Dikkat et! Yanına gelir ve çocuğa bir şey ver-

mezsen senin için bir yalan günahı yazılır.”

Çocuklarımızı İslam ahlakına uygun yetiştir-

mek istiyorsak; onlara:

“Günah, senin gönlünü daraltan; iyilik ise, 

sende gönül huzuru meydana getiren şeydir.” 

sözünü şiar edindirmeliyiz.

O halde, çocuklarımıza gönlünüzü daraltacak 

söz ve davranışlarda bulunmadan; onlarla iç ve 

dış dünya huzurunu yakalayarak mutlu yaşama-

nın keyfine bakın. 

Dipnotlar
1. el-Enfâl, 8/28.

2. Buhârî, Tevhid, 2; Müslîm, Fedâil, 66.

3. Buhârî, Edeb, 18; Müslîm, Fedâil, 65.

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 
herhangi bir çocuğa şid-
det uyguladığı (el kaldır-
dığı) veya sesini yükseltti-
ği görülmemiştir. Daha da 
önemlisi yüzünde tebes-
süm olmadan konuştuğu 
dahi nadir görülmüştür. 
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Uzun ve tehlikeli bir yolculuğa çıkmak için 

nasıl ki yolu bilen ve güvenilir bir rehbere ihti-

yaç var ise; din işlerinde de yolu bilen ve güve-

nilir kılavuzlara (âlimlere) ihtiyaç vardır. Eğer yola 

çıkmak için yeteri kadar hazırlıklı değilsek, belki 

biraz yol alırız; ancak uzun yol boyunca pek çok 

tehlikeli virajlardan birinde savrularak yoldan çı-

karız. Bu nedenle mutlaka emanetleri ehline ver-

mek durumundayız. Bu dinin ehilleri ise ilmine 

ve takvasına güvenilen âlimlerdir. Dinde bir me-

sele hakkında hüküm verebilmek için mutlaka 

o konu hakkında yeterli bir bilgiye sahip olmak 

gereklidir. Amelî bir konuda bile ihtilaflı bir mese-

le hakkında fetva verirken âlimler çok büyük bir 

titizlik gösterirken, akaidle ilgili meselelerde fetva 

vermek, hüküm koymak çok daha zor ve tehli-

kelidir. Bu nedenle bu işi yapacak olan kimsele-

rin kesinlikle bu iş için ehliyetli kimseler olmaları 

gereklidir. Bu kimseler Arapçayı gramer incelik-

lerine kadar bilmek, Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i 

Seniyye ilimlerini ince detaylarına kadar vakıf 

olmak ve özellikle fıkıh usulünü çok iyi bilmek 

zorundadırlar. Ancak bu durumda, böylesine 

hassas olan meselelerde isabet edebilirler. 

Şayet mesele “tekfir” gibi çok hassas ve sıkın-

tılı bir mesele ise yani insanlara kâfir damgası vu-

rulacak ise; böyle bir durumda çok daha hassas 

olmak zorunluluğu vardır. Çünkü küfürle itham 

ettiğimiz kişi şayet kâfir olmamışsa bu sözün 

bize dönerek bizi kâfir yapacağını bizzat Pey-

gamber (s.a.v.) haber veriyor. 

“Hiç kimse, bir başkasına fasık veya kâfir 

demesin. Şayet itham altında bırakılan kişide 

bu sıfatlar yoksa o söz onu söyleyene döner.”1  

Öncelikle şunu bilmek zorundayız ki bu di-

nin tapusu bizde değildir. Bu dinin sahibi Allah’tır 

(c.c.). Hıristiyanlıkta olduğu gibi kimsenin kimse-

yi aforoz etme (dinden çıkarma) yetkisi yoktur. 

Evet, elfaz-ı küfür ve ef’âl-i küfür diye bilinen 

ve insanı dinden çıkaracak fiiller ve sözler var-

dır. Ancak bu fiil ve sözler her işleyen kişiyi kâfir 

Tekfir Üzerine
Ahmet AYDIN

Tefekkür
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yapmaz. Bu fiil ve sözleri işleyen kişilerin hangi 

sebeplerden dolayı bunları işledikleri bilinmeli-

dir. Bu amelleri işledikleri halde hâlâ Müslüman 

olma ihtimalleri var mıdır? Bu amelleri işledikleri 

halde küfre girmelerine mani olacak bir engel 

var mıdır? 

Bir kişi apaçık bir küfür alâmetini işlediği hal-

de yine de onun Müslüman olmasına sebepler 

olabilir. İşte bunun için bir fiil ve sözün ne zaman 

küfür olduğunu, hangi şartlar altında o kişiyi kâfir 

yapacağını bilmek durumundayız. Mesela kişi o 

küfür gözüken ameli veya sözü söylerken ikrah 

halinde mi idi? Çünkü ikrah (zorlama) halinde 

yapılan işlerden dolayı insanların kâfir olmaya-

cağı Ammar bin Yasir (r.a.) örneğinde olduğu gibi 

Nahl Sûresi’nde bildirilmiştir. Peki, öyleyse ikrah 

nedir? Şartları nelerdir? Bu konuda mezhepler 

arasında büyük farklar var mıdır? 

İkrah: Bir kimseyi korkutmak veya tehdit 

etmek suretiyle rızası olmaksızın bir sözü söy-

lemeye veya bir işi yapmaya haksız yere zor-

lamaktır. Hz. Ömer’den (r.a.) gelen rivayetlerde 

insanı aç bırakmayı, dövmeyi, bağlamayı, tehdit 

etmeyi ve aniden yakalamayı ikrah olarak kabul 

ettiği görülür. 

Cabir b. Abdullah: “Beni itaat etmeye mecbur 

kılan bir zalime itaat etmemde bir günah gör-

müyorum.” demiştir.  

Hasan el Basri: “Müminin takiyye yapması kı-

yamete kadar caizdir. Fakat Allah, başkasını öldü-

rerek kendi canını kurtarma şeklindeki takiyyeye 

izin vermemiştir.” demiştir.  

Abdullah b. Mes’ud (r.a.): “Ben, bana iki kamçı 

vurmayı uzaklaştıracak her sözü söylerim.” de-

miştir. 

Hanefilere göre tam ikrah için öldürülmek 

veya vücut azalarından birinin koparılması ya-

hut öldürülünceye kadar dövülmesi durumları 

aranırken; Mâlikî mezhebine göre ise bir insanı 

korkutmak veya bağlamak yahut dövmek veya 

hapsetmek ikrahtır. İmam Mâlik’e (r.h.) göre döv-

mede veya hapsetmede belli bir sayı söz konusu 

değildir.  

İmam Ahmed’den (r.h.) rivayet edilen bir gö-

rüşe göre tehditler ikrahtan sayılmıştır. Netice 

itibarı ile ikrah halinde yapılan iş ve söylenen 

sözlerin geçersizliği hakkında tam bir icma var 

iken, hangi hallerin ikrah sayılacağı ise çok bü-

yük ihtilafları beraberinde getirmiştir. İşte mese-

le böylesine sıkıntılıdır. Hâlbuki bir insanı tekfir 

etmek için elde apaçık deliller olması gereklidir. 

İmam Şevkânî der ki: “Bir insanı tekfir etmek için 

99 sebep olsa, Müslümanlığına hükmetmek için 

ise 1 sebep olsa; o kişi tekfir edilmez.” Yine der ki: 

“Bulutsuz bir gecede ayın on dördünde dolunayı 

nasıl ki apaçık bir şekilde görüyorsak, bir insanın 

da küfre düştüğü apaçık bir şekilde belli olma-

dıkça tekfir edilmez.” Evet çünkü mesele iman- 

küfür meselesidir. Belki de en çok bu meselede 

çok ama çok ihtiyatlı olmak zorundayız. Bir insan 

zorlama altında olmaksızın bilerek ve isteyerek 

küfür bir söz söylemedikçe ona karşı tekfir me-

kanizmasını kullanmaktan kaçınırız. Ehl-i Sünnet 

itikadına göre “ehl-i kıble” tekfir edilmez. İtikadî 

olarak gayet sıkıntılı düşüncede olanlar için bile 

“ehl-i bid’at mezhepler” denilmiş, onların küfrü-

ne hükmedilmemiş. 

“Bilerek ve isteyerek küfür söz söyleyip kü-

für amel işlemesine rıza göstermek ile mec-

buriyetten kaynaklanan bir çaresizlik arasındaki 

fark” iyice gözetilmelidir. Durumu müsait olup 

alternatifleri bularak küfür ortamından durmak 

mümkün olduğu halde, küfrü benimseyip, küf-

Tefekkür
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rün sistemden razı olmak küfürdür. Çünkü küf-

re rıza küfürdür. Fakat alternatifi yoksa ve küfür 

rejiminin yaptırımı söz konusuysa, o zaman bu 

durumun ikrah sınırları içine hiçbir şekilde gir-

meyeceğini söylemek pek de ihtiyatlı bir tutum 

olmayacaktır. Çünkü küfür sistemlerinin tehdit 

etme, hapis etme, maddî cezalar uygulama gibi 

yaptırımları vardır. İnsanlar da bu yaptırımlardan 

kendini koruyamazlar. 

İnsanların küfre düşmelerine engel olan di-

ğer bir mesele de te’vildir. Te’vil nedir? Bir sözü 

zahirî ve gerçek manasından çıkarıp, muhtemel 

olan başka bir manaya yorumlamaktır. Te’vil edi-

len kelimenin yorumlanacağı manaya ihtima-

li olmalıdır. Yani zırva bir te’vil olmamalıdır. Bu 

nedenle gerek ayet-i kerimelerden ve gerekse 

hadis-i şeriflerden herkes aynı hükümleri çıkar-

maz. Kadınların iddetlerinin başlangıç zamanıyla 

ilgili olan ayet-i kerime olsun, başın ve ayakla-

rın mesh edilmesiyle ilgili ayet-i kerime olsun, 

pek çok meselede âlimler farklı yorumlar yap-

mışlardır. Hiç biri de “sadece benim anladığım 

doğrudur, başka herkesin anladığı yanlıştır.” de-

memiştir. Çünkü ayet-i kerimelerden ve hadis-i 

şeriflerden pek çok farklı hükümler çıkarılabilir.  

Seçim mevzuu ile ilgili olarak da, bu mev-

zuyu İslam’ın siyasî alandaki bir cihadı olarak 

görenler de vardır. Hz. Yusuf’un (a.s.), dönemin 

melikinden kendisini malî işlerden sorumlu bir 

kimse olarak atamasını istemesini delil olarak 

getirerek: “Şayet küfür sistem içinde çalışmak, 

bakanlıklar yapmak küfür olsaydı bir peygam-

ber bunu teklif etmezdi.” derler. Buna da Yusuf 

Sûresi 55. ayet-i kerimesini delil gösterirler.  “Bu 

ayet-i kerime hiçbir şekilde böyle anlaşılamaz, 

böyle anlayan kâfir olur.” demek, yine pek ihti-

yatlı bir tutum olmayacaktır. Bu mesele ile ilgili 

çok kuvvetli delillerimiz olmasına rağmen, ağır 

itirazlarımız olmasına rağmen, kişilerin küfrüne 

hükmetmek gibi ucu bizim itikadımıza dokuna-

cak olan tehlikeli hükümler vermekten sakınma-

lıyız. Zaten biz tebliğle emrolunmadık. Biz tebliğ 

ederiz, nasihat ederiz. Birileri için ille de kâfir ya 

da mümin demek zorunda değiliz. Gerek ikrah, 

gerek te’vil, gerek cehalet sebebiyle yanlış tutum 

takındığını gördüğümüz kişiler hakkında kâfir 

diye hüküm vermeden önce çok iyi düşünmeli, 

sonuçta şayet o kimse Müslüman ise kendimizin 

kâfir olacağını bilerek tedbirli olmalıyız.  

Yüzme bilmeyen kişi, derin denizlere açıl-

mamalıdır. Kişinin haddini bilmesi gibi irfan ol-

maz. Bizler de tebliğ görevimizi yaparız, sakın-

calı gördüğümüz meselelerden gücümüz yettiği 

ölçüde kaçınırız. Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak 

için Müslümanlarla beraber oluruz ve bu şekilde 

ayaklarımızın sabit kalması için Rabbimize dua 

ederiz. Bırakalım hükmü Allah (c.c.) versin:

“Hakkında ayrılığa düşüp durduğunuz şey-

ler konusunda, kıyamet günü Allah aranızda 

hüküm verecektir.”2 

Dipnotlar
1. Buhârî, Edeb, 44.

2. el-Hacc, 22/69.

Tefekkür
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Okuduklarımızın pek azı, düşündüklerimizin 

hepsi bizimdir. Okumak insanı düşünmek kadar 

geliştirmez.

Okumak, insana düşünmek için gerekli olan 

şeyleri sağlar. Herkesin içinde kendi malzemesi 

vardır; fakat bu yeterli değildir. Az düşünüp çok 

okuyan insan, bir sürü mermeri olan ancak hey-

keltıraşlık yapamayan birine benzer. Malzemesi 

vardır; fakat eser meydana getiremez. Çok dü-

şünüp az okuyan insan ise; malzemesi olmayan 

heykeltıraş gibidir. Ortada bir eser vardır; fakat 

yarımdır. Bunun için çok düşünmek karşısında, 

az okumayı dengeye yaklaştırmak gerekir.

Haddinden fazla okuyan insanın kendine ait 

pek bir şeyi olamaz. Yemek örneğini verir, eskiler. 

Yediklerimizden ancak sindirdiklerimiz bizim-

dir. Çok fazla yemenin pek bir faydası yoktur; o 

besinler bir parçamız haline gelemez. Hele de 

en zararlısı çok çeşit yemek yemektir. Çok fazla 

okumak da zihnin çalışmasına engel olur. Rast-

gele kitap okumak ise zihni mahveder. Çok hızlı 

kitap okuyan insanlar vardır; birkaç dakikada bir 

kitabı bitirirler. 

Peki, bu insanlara okuduklarından ne kalmış-

tır? Pek bir şey kalmamıştır, maalesef. Bu insanlar, 

bilgin bile olabilirler, ama aydınlanmış sayılmaz-

lar. 

Düşünmeden okumanın zararlarından biri de, 

kişinin mukallit olmasına neden olmasıdır. Ken-

dine ait pek bir şeyi yoktur. Aynı zamanda kişinin 

kendisini sınırlamasına neden olur. Bir noktadan 

ötesine geçemez. Onun gideceği yolun haritası-

nı okudukları çizmiştir. Bu yolun nereye gittiğinin 

farkında değildir.

Okumaktan çok düşünmeliyiz; okuduklarımı-

zın üzerine düşünmeliyiz. Okumadan önce dü-

şünmeliyiz ki; bizi başkası şekillendirmesin.

Okumak ve 
Düşünmek

Muhammed ÖZEN

Deneme
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Deneme

Eskiler, kalıcı bir mazi olarak durur yüreği-

mizin anı defterlerinde. Bazılarını unutmamak 

adına kaydetmişizdir oraya, bazıları ise kocaman 

bir yara olarak ilişmiştir usulca… İstemeden yer 

etmiştir gönlümüze ve biz istemeden kabullen-

mişizdir onları mecalsizce.

Eskiye aitken varlığımız, eskiden oluşurken 

hayatımız ve geçmişten gelirken benliğimiz; biz 

hep yenileri isteyip, geleceğin adımlarıyla önü-

müzdeki hayalleri yutmaya çalışmışız kursak-

larımıza tıkarcasına! Hep sonralar, hep yarınlar 

yer alıyor planlarımızda. Ölümden bu kadar kor-

karken geleceğin üzerine gitmek de neyin nesi 

oysa?!

İnsan olmak bunu gerektirircesine, bitmeyen 

bir yol tutmuş, ardımıza bakmadan yürümekte-

yiz. Bazen utanıp geçmişimizden, bazen nefret 

edip, bazense gönle sığmayan sancılar biriktirip 

yürümekteyiz. Dur diyen yok hiç, bekle diyen, 

gitme diyen yok. Gidip gelen de olmamış hiç, 

gidenler hep yitmiş sonraların belirsizliklerinde 

ve biz sorgulamadan devam etmişiz. Kaçıncı 

yüzyılın hangi mevsiminde hayata gözlerimizi 

yumacağımızı hesap etmeden, yaşımızın kaç ol-

duğunu bilincimizden silip, doğum tarihimizi bir 

resmî evrak gibi cebimizde gezdirerek, geleceğe 

gitmişiz. Eski dediğimiz eskilerimizde neler var 

bilmeden, neler biriktirebildiğimizi hesap etme-

den, eksikleri göremeden koştura koştura sonra-

lara yürümüşüz. 

Peki ya sonra?!

Sonra bunca nisyanın eşiğinden bizi çekip 

kurtaran olmadan, nefesimizin bitmeyeceğini mi 

düşünüyoruz? 

Sonra bunca sonraların öncesini hiç düşün-

meden gittiğimiz yolun sonunda hesap olmaya-

cağını mı düşünüyoruz?

Bunca itirafların eşiğinden dönüp, yüreğimi-

zin tozlanmış anı defterine bir göz gezdiremeden 

de bitebilir bu ömür. Ama biz hiç ölmeyecekmiş 

gibi yaşayanlardan değiliz. O defterler her an eli-

mizin altında geleceğimize ışık tutmalı. Her ne 

kadar unutmak istediklerimiz olsa da, hatırlamak 

istemediklerimiz ve canımızı acıtan hatıralar olsa 

da, biz bu acılarla olgunlaşmalıyız. Çünkü bizim 

Rabbimiz, bizi dünyaya gönderirken, nefesimizi 

fütursuzca harcayabilelim diye değil; her nefesin 

hesabının sorulacağını bilerek yaşamamızı istedi. 

Kadir-kıymet bilmeden geçirdiğimiz ömür bitti-

ği vakit ellerimiz boşluğa düştüğünde, o hesap 

gününün dehşetli vakitlerinde geçmişimizden 

utanmamak değil midir esas olan? O utanıp ha-

tırlamak istemediğimiz eskiler, o gün kızartırsa 

yüzümüzü, asıl kederlerin en büyüğünü yaşa-

maz mıyız o zaman? Koştura koştura yaşadığı-

mız ömrün sonralarından da elde edemedikse 

bir şey, acıların hiç geçmeden içimizi yaktığı bir 

gün olmaz mı o gün? Yarınlara saatler kurup he-

yecanla açarken gözlerimizi, dünlerin hatalarını 

telafi edemeden yitip gittiğimiz yarınlardan dö-

nüş olmayınca, en pişman olduğumuz bir gün 

olmaz mı o gün?

İşte o gün, en acımasız hatıralar gelip dikildi-

ğinde karşımıza, biz pişmanlığımızı dile getirmek 

istesek de, yalvarsak da, yakarışlarımızın karşılık 

bulamayacağı, gözyaşlarımıza aldırış edilemeye-

ceği bir gün olacak o gün… 

Ya sonra…

Maşite TORAMAN

...Ya Sonra
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Sosyal ve toplumsal olaylara uyum sağlama-

yıp düşünce dengesini bozmak, aklını kaybet-

mek.

İnsuyu mağarası, Burdur’a 12 km. uzaklıkta 

olan, içinde sarkıt ve dikitlerle irili ufaklı göller 

bulunan Türkiye’nin en büyük ve en ilgi çekici 

mağaralarından biridir. Bu mağara sonradan keş-

fedilmiştir.

Dağda keçilerini otlatan bir çoban, öğle sı-

cağında, bir ağacın altında uyuyakalmış. Uyan-

dığında keçilerin otladığı yerde bulunmadığını 

görmüş. Aramış, aramış, keçilerini bir türlü bula-

mamış. Kendi kendine:

“Şimdi keçilerin sahibine ne söyleyeceğim? 

Ağa beni döve döve öldürür, koca sürü nereye 

kaybolur?” demiş. 

Çoban, sağa sola koştururken: “Çobanlık gö-

revimi yapamadım, keçileri kaçırdım.” diye yakı-

nırmış. Önüne gelene: “Keçileri kaçırdım, şimdi 

ben ne yapacağım?” diye sormaya ve anlam-

lı-anlamsız konuşmaya başlamış. Köylüler de 

merak edip keçileri aramaya başlamışlar.

Bu arada suları içip serinleyen keçiler, mağa-

radan çıkmış, çobanın bıraktığı yerde otlamaya 

başlamışlar. Köylüler sürüyü yerinde bulunca şa-

şırmış ve keçileri tek tek saymışlar. Ortada bir du-

rumun olmadığını gören köylüler, çobanın aklı-

nı oynattığına hükmetmişler. Bu olaydan sonra 

kendi kendine konuşmak; “keçileri kaçırmak” de-

yimi ile ifade edilmiş.

Vavelif Dergisi

Keçileri Kaçırmak

Deyimlerin Öyküsü
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Kitaplanmak

Nurettin Topçu’nun: “Milletimizin üç asırdan 

beri geçirmekte olduğu buhranların sebebi ve 

kaynağı, kültür ve maarif sahasında aranmalıdır. 

Âlimin atının ayağından sıçrayan çamurdan bile 

kendisine şeref payı çıkaran hükümdarın me-

sud asrı nihayet bulduktan 

sonra, devletimizin yapısında 

sarsıntılar başladı. Bununla 

birlikte göze çarpan hadise, 

cahillerin ulema sınıfına nü-

fuz etmeleriyle halkta kanaat 

uğrunda mücahede kudreti-

nin kırılması, millî karakterin 

zedelenmesi oldu. XVII. asır, 

şiddet rejimini kullandı: Âsi 

başları kesti, kafalarla kuyu-

lar doldurdu. XVIII. asırda ise, 

bir adım daha ileri gidilerek 

hükümet müesseselerinde 

bazı ıslâhat yapıldı. XIX. asır-

da, halka inilerek, bizzat ce-

miyet hayatının bünyesinde, 

lâkin hemen hepsi de şekle 

bağlı gedişmelere, inkılâplara 

başvuruldu. XX. asır, aynı ça-

lışma tarzını tekrarladı. Son iki asırda birçok yeni 

müesseseler ve mektepler açıldı. Ancak bu mek-

teplerde eskinin taklidi yerine moda kelimesiyle 

ifade olunan yeninin taklidi yer aldı; Avrupa, körü 

körüne taklit edilmek istendi. Mektepler açıldı; 

bunlarda yeni ilimler okutuldu. Lâkin ilim sevgisi 

aşılanmadı; âlimin üstünlüğü ve cemaat içindeki 

önderliği telkin edilmedi. Çünkü ilme gerçekten 

inanılmadı. İlim, bizim hayatî menfaatlerimiz için 

vasıta olarak, şekil halinde istismar edilmek is-

tendi; teknik putlaştırıldı. Asrımızın başından bu 

yana, her sahada olduğu gibi maarifte de garp 

taklitçiliğinin acısını çekmede olduğumuzu an-

layanlar, dâvayı ortaya attılar. Lâkin bu dağınık 

ve ferdî kalan sezişlerin yanı sıra taklit cereyanı 

olanca hızıyla yol almakta 

devam etti.” diyerek önsüzü-

ne başladığı “Türkiye’nin Ma-

arif Davası” adlı eser ilim ve 

eğitim sistemimizi çok güzel 

bir şekilde açıklamaktadır. 

Eser üç bölüm şeklinde 

ele alınmıştır. Birinci bölüm-

de; beklenen gençlik, millet 

maarifi ve Türk maarifi konu-

ları anlatılmaktadır. İkinci bö-

lümde; mektep, muallim ve 

muallimin mesuliyetleri anla-

tılmakta ve üçüncü yani son 

bölümde de; maarif dâvamız, 

ilk öğretim, ilkokullarda ah-

lâk eğitimi, orta öğretim, lise 

dersleri, liselerde din dersleri, 

okullarımızda din ve ahlâk eğitimi, üniversite, 

üniversite olayları, milli eğitim ve muhtar üniver-

site, din eğitimi, ahlâk terbiyesi, okulda ahlâk ko-

nularını ele aldıktan sonra öğrencilere “kıymetli 

gençler” diye hitap eden bir yazıyla sonlandır-

maktadır eseri.

Kitap; eğitimimizi ve eğitim anlayışımız tarih-

sel olarak da ele alır. Bu anlamda da önemli bir 

boşluğu doldurmuş olur.

Nurettin Topçu
Türkiye’nin Maarif Davası

Vavelif Dergisi
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