
Bismillahirrahmanirrahim…

Yazın sıcak günlerini geride bıraktığımız ve eğitim-öğretim sezonunun 

başladığı bu günlerde siz değerli okuyucularımızla tekrardan buluşmanın 

mutluluğunu yaşamaktayız. Bu ay ‘hicret’ konusunu dosya konusu olarak ele 

almaya gayret ettik. Yanı başımızda, komşu ve kardeşlerimizin hicretin en zor 

anlarını yaşadığı şu zaman diliminde biraz olsun onları anlayabilmek için; dos-

ya konusu olarak bu konuyu ele aldık.

Allah (c.c.) zulme uğradıktan sonra bu zulümden kurtulmak ve inandıklarını 

yaşamak için yola çıkanları Nahl Sûresi 41. ayet-i kerimede şöyle mükâfatlan-

dıracağını belirtiyor:  “Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenle-

re gelince, onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse 

ahiretin mükâfatı elbette daha büyüktür.” Ancak biz Müslümanların, hicret 

etmek durumunda kalan kardeşlerimize nasıl bir yardımda bulunduğumuzu 

tekrardan gözden geçirmemiz gerekiyor. Acaba ayet-i kerimede Allah’ın (c.c.) 

mükâfatlandıracağı bu muhacir kardeşlerimizin mükâfatına vesile olmak der-

dinde miyiz? Yoksa bu mükâfata vesile olmak şöyle dursun, muhacir kardeş-

lerimizi hor görenlerden miyiz? İşte Ensar olması gereken biz Müslümanların 

da en büyük imtihanlarından biri bu konu olabilir.

Coğrafyamızda bizimle aynı kıbleye yönelen, aynı inancı yaşayan, aynı de-

ğerleri kabul eden kardeşlerimiz savaşın ve hicretin zorluklarını iliklerine kadar 

yaşarken; elbette bizim de yapacaklarımız olmalıdır. Bu bazen kalemle, bazen 

mallla ve farklı faaliyetlerle  olabilir. Ancak Müslümanlar, her hal ve durumda 

kardeşlerinin dertleriyle dertlenmeli ve onların yaralarını sarmak için üstün bir 

çaba göstermelidirler. Bu durumun bilincinde olarak; bu ayın dosya konu-

su üzerine; Prof. Dr. Adnan Demircan Hocamızla söyleşi yaptık. Bu söyleşide 

‘Hicret’ konusu tarihten örnekleriyle ele alındı. Ayrıca ‘Hicret’ üzerine Yasin 

Kayıkçı, Enver Gökkaya ve Yrd. Doç. Dr. Özkan Öztürk’ün mühim yazılarını siz 

değerli okuyucularımızın istifadesine sunduk. 
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Hira mağarasında yaşanan ilk vahiy tecrübe-

si sırasında Peygamber Efendimiz (s.a.v.) büyük 

bir korku duydu. Kendisini dehşete düşüren bu 

hadiseden sonra ailesinin yanına döndü. Hanımı 

Hz. Hatice’ye (r.a.) başından geçenleri anlattıktan 

sonra yaşanılan olay Varaka b. Nevfel’e iletildi. 

Varaka, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile görüş-

mesinde “Kavmin tarafından sürgün edilece-

ğin zaman keşke hayatta olsam.” demesi üze-

rine Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Onlar, beni 

sürgün mü edecekler?” diye sordu. Varaka b. 

Nevfel bu soruya şu cevabı verdi: “Evet, senin 

getirdiğin dava gibisini getiren herkese mut-

laka düşmanlık gösterilmiştir. Senin zamanına 

yetişebilirsem, mutlaka sana yardım ede rim.”1 

Tevrat ve İncil bilgisine sahip ve eski pey-

gamberlerin kıssalarını bilen Varaka’nın haber 

verdiği gibi peygamberler kavimlerinin karşısına 

çıktıklarında birçok eziyet ve işkence ile karşı kar-

şıya kaldılar. Onlardan kimi Tevhid davası uğrun-

da şehid olurken birçoğu da doğdukları ve İslamî 

mücadeleyi sürdürdükleri toprakları terk etmek 

zorunda kaldılar. Kimi zaman ise şirk düzenleri, 

davalarından dönmeyen Müslümanları yurtla-

rından çıkarmayla tehdit ettiler. 

Müşrikler susturmak istedikleri vahyin sesine 

karşı savaşırken geliştirdikleri mücadele metotla-

rından biridir sürgün. Aslında onlar bu tehdit ile 

Müslümanları İslam’dan döndüreceklerini sanı-

yorlar. Çünkü sıradan bir insanın yıllarca yaşadığı, 

akrabalık ilişkileri kurduğu, mal ve mülk edindiği 

toprakları terk etmesi oldukça zordur. Bir Müslü-

man içinse bu zorluklara göğüs germek imanî 

sorumluluktur.

Hz. Âdem’den (a.s.) Peygamber Efendimize 

(s.a.v.) kadar neredeyse bütün peygamberler bu-

lundukları yerleri bir şekilde terk etmek zorunda 

kaldılar.

Hicret;
Hayatın Merkezi

Yasin KAYIKÇI

Dosya
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Hicretin hayatında en fazla yer ettiği pey-

gamberlerden biri Hz. İbrahim’dir (a.s.). O, Allah 

(c.c.) için kendi doğduğu toprakları terk ederek 

farklı diyarlara yolculuk yaptı. Nemrud’un zul-

münden, Mısır yöneticisi Firavun’un zalimlikle-

riyle karşılaşmasına kadar süren zorlu ve çileli 

hicret yolculukları yaptı. Allah’ın (c.c.) yönlen-

dirmesi ile yeni bir davet üssü ve yeni bir vatan 

edinme meşakkati ile karşılaştı. Hz. Lut’u (a.s.) 

ise kavmi “…(Bu davadan) vazgeçmezsen, iyi 

bil ki, sürgün edilmişlerden olacaksın!”2 diye 

tehdit etti. Yine Hz. Musa (a.s.), Firavun’un zulmü 

neticesinde Medyen’e hicret etti…

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de daha vahye 

ilk muhatap olduğu noktada Varaka aracılığıyla 

kavminin kendisine göstereceği acımasız tavır-

dan haberdar oldu. Risalet’in beşinci yılında ise 

sahabiler ilk hicret tecrübesini yaşadılar. Bazen 

birlikte bazen birkaç kişi olarak Peygamberin 

(s.a.v.) adil hükümdarın memleketi olarak nite-

lendirdiği Habeşistan’a gittiler. Kendilerine yapı-

lan zulüm, baskı ve işkence neticesinde yapılan 

bu ilk hicrete Peygamber Efendimiz (s.a.v.) katıl-

madı. Mücadelesini Mekke’de sürdürmeye de-

vam etti. Ta ki ‘Hüzün Yılı’ olarak adlandırılan Hz. 

Hatice ve Ebu Talib’in öldüğü yıla kadar.

Mekke’de davet imkânı neredeyse bitme 

noktasına gelmişti. Artık davanın yeni bir mer

kezden devam etmesi gerektiği düşüncesi ile 

arayışlara giren Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Ta-

if’e bir yolculuk gerçekleştirdi. Hayatının en zorlu 

günü olarak adlandırdığı3 bu yolculuktan eli boş 

olarak Mekke’ye geri döndü. Medine’den gelen 

gençlerin iman etmesi ve Medine’nin İslam’ın 

yeni merkezi durumuna gelmesine kadar da 

Mekke’de mücadelesini zorluklar içinde sürdür-

meye devam etti.

 

Hicret Yolundaki Zorluklar

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret iznini 

verdikten sonra sahabiler farklı yollarla hicrete 

başladılar. Hicret sırasında eşini ve çocuklarını 

bırakmak zorunda kalan (Hz. Ebu Seleme), bü-

tün malını verme koşulu ile hicretine izin verilen 

(Hz. Süheyb), meydan okuyarak hicret eden (Hz. 

Ömer) ve hicret etmesi durumunda kendilerine 

Dosya

Hicretin nasıl büyük zorluk-
lar barındırdığı bizlere çok 
uzak değil. Yanı başımızda 
devam eden yangından ka-
çan kadın ve çocukların ha-
line ve perişanlıklarına bak-
tığımızda başka bir söze 
hacet kalmamaktadır.
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daha büyük bir zarar vereceği düşüncesi ile hic-

ret etmeden öldürülmek istenen (Hz. Peygam-

ber) gibi çok farklı örnekler tarih kitaplarımızda 

yer bulmuştur.4

Hicretin nasıl büyük zorluklar barındırdığı biz-

lere çok uzak değil. Yanı başımızda devam eden 

yangından kaçan kadın ve çocukların haline ve 

perişanlıklarına baktığımızda başka bir söze ha-

cet kalmamaktadır. Bütün emperyal devletle-

rin üzerlerine bombalar yağdırdığı bir ülke olan 

Suriye’deki insanlar doğdukları toprakları, kuru-

lu düzenlerini, mallarını ve mülklerini bırakarak 

başka bir ülkeye göç ederken yaşadıkları büyük 

acılara tanık olmaktayız.

İnsan yeni bir mekâna ve farklı bir kültürel 

bölgeye her şeyini geride bırakarak geldiğinde 

birçok sıkıntılarla karşılaşabilir. Bu sadece maddî 

planda olan bir durum da değildir. Çok boyutlu 

olarak yaşanılacak sorunlardan biri de vücudun 

yeni ortama adapte olmaması ve psikolojisinin 

bozulmasıdır. 

Hicretin bünyelere yaşattığı sıkıntının örnek-

lerinden biri de muhacirlerin çoğunun Medi-

ne’de hastalanmasıdır. Bunun üzerine peygam-

berimiz:

“Allah’ım, bize Mekke’yi sevdirdiğin gibi 

Medine’yi de sevdir; hatta daha da çok sevdir. 

Ölçek ve tartısına bereket ver. Vebasını Meh-

yea’ya taşı.”5 diye dua ederek sıkıntılı sürecinde 

atlatılması için Allah’a (c.c.) niyazda bulundu.

Hicretin bağrında barındırdığı zorluklar ve 

göze alınan fedakârlıklardan dolayı da Allah (c.c.), 

muhacirlere şu müjdeyi vermektedir.

“…Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, 

yolumda eziyet görenler, savaşanlar ve öldü-

rülenlerin de andolsun, günahlarını elbette 

örteceğim...”6

“İman edip hicret eden ve Allah yolunda 

mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin 

mertebeleri, Allah katında daha üstündür. İşte 

asıl kurtuluşa erenler de onlardır.”7

Hicretin Farklı Veçheleri

Hicret, Allah’a (c.c.) daha iyi kul olmak, İslam’ı 

daha farklı bölgelere ulaştırmak, İslam’ın ve Müs-

lümanların yok edilme tehlikesine karşı yeniden 

filizlenmek üzere yeni bir toprak arayışıdır. Hicret 

bir kaçış olarak görülmemelidir. Hicret rahata er-

mek için bir gidiş değildir. Hicret dünyevî olarak 

menfaatler elde etme aracı da değildir. Hicret sa-

dece Allah (c.c.) için geri dönmek üzere gitmek

Dosya
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tir. Hicret aslında esaslı bir gelecek inşa etmenin 

ilk adımıdır.

Ancak hicreti sadece bir ülkeden başka bir 

ülkeye yapılan göç olarak anlayarak anlamı sı-

nırlandırılmamalıdır. Mekke’nin fethinden sonra 

hicret etmek için izin isteyenlere Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.): “Bundan sonra Mekke’den 

hicret yoktur”8 buyurmuş; bununla birlikte de 

hicretin hayat boyu devam eden daha şümullü 

bir olgu olduğunu ortaya koymuştur.

 “…Gerçek Muhacir Al lah’ın nehyettiği şey-

leri terk edendir”9 

Sözlükte “terk etmek, ayrılmak, ilgisini kes-

mek” anlamına gelen hecr (hicrân) masdarından 

isim olan hicret “kişinin herhangi bir şeyden be-

denen, lisânen veya kalben ayrılıp uzaklaşması” 

demektir.10 Kelime anlamında da belirtildiği gibi 

esasında İslam’da hicret üç boyutlu bir hakikattir. 

Her insan iman ederken, cahiliye düşün-

cesinden ve mantığından kalben uzaklaşır. İs-

lam’dan gayrısına kalben buğzeder. Batıldan ve 

şirkten arınmaya çabalar. Böylece insan haya-

tında imanı kabul etmekle birlikte “birinci hicret” 

gerçekleşmiş olur. Cahiliyenin inşa ettiği zihniye-

ti terk ederek İslamî bir bilinç kazanmaya başlar. 

Artık dünyayı ve hayatı İslam’ın zihin kodları ile 

okumaya başlar.  Eğer iman eden kişi düşüncel 

hicreti tam olarak yaşayamazsa İslamî düşünce 

sürecine giremeyeceği için İslam’ın birçok emri-

ni tam olarak anlayamayacaktır. Geleneğimizde 

âlimlerimizin çok kolay kabul ettiği birçok husu-

sa günümüz insanının karşı çıkmasının temelin-

de de bu olgu vardır. 

Geleneğimizde kabul edilen gerçeklere karşı 

çıkanlar; genel olarak İslamî düşünceyi içselleş-

tirememiş olanlardır. Modernizmin inşa ettiği bir 

zihniyete sahip bu kişilerin sert karşı çıkışlarının 

arka planında tam da bu husus vardır. Çünkü 

her insan bir kültür havzasında yaşar; dünyayı 

yorumlarken de bu kültür havzasının hasılası ile 

olayları ve olguları yorumlar. İnsanın beslendi-

ği asıl membaı İslam ve İslamî düşünce yapısı 

değilse garabet görüşlerin piyasada arz-ı endam 

etmesi de mukadderdir. Kişi Müslüman bir bilin-

cin inşa ettiği zihin kodlarına sahip değilse sahih 

düşünceye kavuşamayacaktır.

İlk inen ayetlerden itibaren “Akletmek”, “ Dü-

şünmek” gibi beyanlar ile insan doğru düşün-

ceye yönlendirilmektedir. Ayet-i kerimelerde 

vurgulanan husus; insanın etrafını çepeçevre 

kuşatan cahiliye anlayışından dolayı doğru dü-

şünmeden uzaklaşmasıdır. Bu yüzden İslam is-

tikamet üzere bir zihniyet/kalp inşa ederek işe 

başlar. Sağlıklı bir Müslüman nesil yetiştirmenin 

birinci yolu bilgiye ulaşmanın doğru yolunun 

öğretilmesi ile başlar.

Her insan iman ettikten sonra öncelikle zihin 

dünyasından başlayarak bir terk sürecine girer. 

Bütün bunlar da asli itibariyle bir hicret anlamına 

gelmektedir. 

İnsanın hayatının her anında gerçekleştirmek 

zorunda olduğu “ikinci hicret” ise Allah’ın (c.c.) 

yasaklarından kaçınarak helallerine yönelmektir. 

Peygamberimizin (s.a.v.) yukarıdaki hadis-i şeri-

Dosya

Her insan iman ettikten 
sonra öncelikle zihin dün-
yasından başlayarak bir 
terk sürecine girer. Bütün 
bunlar da asli itibariyle bir 
hicret anlamına gelmekte-
dir. 
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Dosya

finde de anlatılan bu husustur. Günümüz Müs-

lümanının en çok zafiyet gösterdiği noktadadır 

bu. Hicretin ikinci boyutunu unutmaya başlayan 

insanlar günahın alenen işlendiği, insanların şirk 

koştukları mekânlarda zaman geçirmeye devam 

etmektedirler. Nefsin hoşuna giden günah yüklü 

ortamları terk etmemenin acı sonucu; bir süre 

sonra o günahlara karşı olan istek veya o günah-

ları normal bir iş olarak görmeyi beraberinden 

getirecektir.  Çevremizde bunun onlarca örne-

ğini görmekteyiz.

İnsan günah ve günah ortamları ile arasına 

tam bir set koyamadıkça her an günaha düşme 

tehlikesini yaşayacaktır. Günahın normal gören 

insanlardan oluşan bir ortama sahip olan kişi 

tam olarak salih amellere yönelemeyecektir. Yüz 

kişiyi öldüren şahsa âlim zatın söylediği gibi ya-

şanılan ortam kişinin amellerini olumluya veya 

olumsuza yönlendirecektir 

“…Filân yere git. Orada Allah’a ibâdet eden 

insanlar vardır. Onlarla birlikte Al lah’a ibadet 

et! Memleketine dönme! Çünkü orası kötü 

yerdir…”11 

İnsanın Allah’ın (c.c.) rızasına uygun yaşama-

sının bir yolu da salihlerden oluşan ortamlarda 

bulunmasıdır. Müslümanlardan oluşan ortamlar-

da günaha giden yollar genel olarak kapalıdır.

Peygamberimizin (s.a.v.) tarif ettiği asıl muha-

cir ise yalnız kalsa bile haramları terk etme irade-

sini gösteren kişidir. Bu hicret süreci ise Mekke’yi 

terk ederek Medine’ye gittikten sonra da devam 

eder. İnsanın hayatında her an uygulama ala-

nı bulan bir haldir. Özellikle günümüz insanına 

bir tık uzaklıktaki günahlar çoğaldığı için bu terk 

ediş daha da zorlaşmaktadır. İnsanların rahatça 

günah işlediği yerde tanıdığımız hiç kimsenin 

bulunmaması durumunda da yalnızız demektir. 

Bütün bu hallerde günahları terk etmesini bil-

mek mümince bir duruştur ve ihsan makamına 

yaklaşmaktır. Bu ise çok zorlu bir süreçtir. 

Hicretin üçüncü boyutu ise yazımızın ba-

şında anlattığımız fiili olarak göç etmektir. İslamî 

mücadelenin bütün yönlerden tıkanıklık yaşadı-

ğı, İslam’a uygun bir hayatı yaşamanın imkânının 

kalmadığı durumda yapılması gereken en esaslı 

ve zorlu hicret budur. 

Ayrıca hicret İslamî mücadelenin/Nebevî Ha-

reket metodunun aşamalarından biri olarak ka-

bul edilmiştir…
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3. Buhârî, Bedu’l Hak, 7/41; Müslîm, Cihad, 111/1795.

4. Sadece Nesâî’nin (4096) rivayet ettiği bir hadis-i şerif-

te ise; “Ensar’dan da hicret eden kimseler vardı. Önceleri 

Medine’de şirk düzeni hâkim idi, onlar da Mekke’ye gi-

derek Akabe gecesi Rasûlullah’a (s.a.v.) biat ettiler.” buy-

rulmaktadır.

5. İbn Hişam, c. II. s. 283.

6. Âl-î İmrân, 3/195.

7. et-Tevbe, 9/20.

8. Ebû Dâvûd, Cihad, 2/2780.

9. Buhârî, Rikaak, 26/71.

10. Dia, Hicret Maddesi.

11. Müslîm, Tevbe, 8/46.
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Dosya

Terk etmek, ayrılmak, ilgiyi kesmek anlamına 

gelen hicret Müslüman’ın hayatında önemli bir 

yere sahiptir. Onun hayatında hicret kötü dü-

şüncelerden uzaklaşarak, hayatın maksat ve ga-

yesini yüce Allah’a (c.c.) çevirmektir. Yine hicret 

masiyet ve günahları terk ederek arınmak, Hak 

Teâlâ’nın buyruklarına teslim olmaktır. Ve hicret, 

diyar-ı küfürden diyar-ı İslam’a inkılab etmek, İs-

lam yurduna göçmektir.1

Hicret, Rasûlullah’ın (s.a.v.) gönderiliş gayesi-

ni ve davet yöntemini anlamaktır. Hicret Tevhid 

inancının kalplerde kök salmasını ve gerektiği 

zaman malları ve canları bu inanç uğrunda feda 

etmektir.

Hicret anlayışını üç açıdan ele almak müm-

kündür:

1. Hicret Niyettir: İslam’ın en çok önem verdi-

ği konulardan birisi hiç şüphesiz niyettir. Çünkü 

insanın yaptığı işler, niyetine göre değer kazanır. 

Kişinin yaptığı işten elde edeceği mükâfat veya 

ceza Allah (c.c.) katında değerlendirilirken niye-

tine bakılır. Tabii ki burada niyet halis olması ge-

rektiği gibi yapılacak işler de meşru olmalıdır. Te-

miz bir niyetle haram ve kötü bir iş yapılamaz ve 

o işi doğru yapmaz. Bu konuda Rasûlullah (s.a.v.) 

şöyle buyurur:

“Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet 

ettiği şey vardır. Kimin hicreti (niyeti) Allah’a 

ve Rasûlu’ne ise, onun hicreti Allah’a ve Rasû-

lu’nedir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dün-

yalığa ve nikâhlayacağı bir kadına ise, onun 

hicreti de o hicret ettiği şeyedir.”2

Bu hadis-i şerif; bizlere hayattaki maksat ve 

gayemizin Allah’ın (c.c.) rızası olması gerektiğini 

ve ihlasla O’na yönelmemizin önemini vurgular. 

O’nun rızası dışında cihada dahi katılsak, mak-

sadımıza göre karşılık bulacağımız kaçınılmaz 

olacaktır. Allah Rasûlu (s.a.v.) savaşta ölenlerin 

mükâfatlarının niyetlerine göre gerçekleşeceğini 

kendisine sorulan: “Kim Allah yolundadır? Ga-

nimet kazanmak için harbeden mi, cesur diye 

şöhret kazanmak isteyen mi, yoksa kabilesi 

için savaşan mi? Rasulullah şöyle cevap verdi: 

Her Daim...
Hicret...

Enver GÖKKAYA

İnsanların takdirlerini ka-
zanmak için yapılan işlerin 
Allah (c.c.) indinde kıymeti 
yoktur. Yapılan işleri Allah 
(c.c.) katında değerli kılan 
bizim ihlas, samimiyet ve 
sadece Allah (c.c.) rızasını 
kazanma niyetimizdir yani 
Allah’a (c.c.) hicretimizdir.
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“Bunlardan hiç birisi değil; fakat sadece 

İ’lâ-yı Kelimetullah için savaşan (Allah yolun-

dadır)”3

Bu olaya en güzel örnek Kuzman adlı kişidir. 

Bu zat savaş meydanında müthiş bir kahraman-

lıklar ortaya koymuş, birçok müşriki öldürmüş-

tü. Fakat bunu Allah (c.c.) rızası için yapmamış, 

kahramanlık unvanı için yapmıştı. Bundan dolayı 

Cehennemlik olmuştur.4

Gerek niyet hadisi, gerekse sonraki hadis-i şe-

rif bizlere ibadetler, ameller ve İslamî çalışmaları 

Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak masadıyla ya-

pılması gerektiğini ortaya koyar. İnsanların tak-

dirlerini kazanmak için yapılan işleri Allah (c.c.) 

indinde kıymeti yoktur. Yapılan işlerin Allah (c.c.) 

katında değerli kılan bizim ihlas, samimiyet ve 

sadece Allah (c.c.) rızasını kazanma niyetimizdir 

yani Allah’a (c.c.) hicretimizdir.

2. Hicret Günahları Terk Etmektir: Müslüman 

için Allah’ın (c.c.) koyduğu haram ve helal sınırı 

çok önemlidir ve her hal ve durumda bu sınırla-

ra uymak zorunludur. Müslüman için günah bir 

istisnadır ve kısa sürelidir. O, günaha düştüğü an

Dosya
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dan itibaren bundan hemen vaz geçmeli, Allah’a 

(c.c.) yönelerek bağışlanma dilemeli ve tövbe et-

melidir. Allah Rasûlu (s.a.v.) şöyle ferman buyu-

rur: “Gerçek muhacir Allah’ın yasakladıklarını 

terk edendir.”5

Hadis-i şerifte beyan edildiğine göre gerçek 

muhacir, Allah’ın (c.c.) koyduğu yasaklardan 

uzak duran, onlara yaklaşmayan kişidir. Bu tespit, 

bir taraftan her yer ve zamanda sürekli hicret ha-

linde bulunmanın mümkün olduğunu belirliyor. 

Bu gün haramlar bizi çepeçevre kuşatmış 

durumdadır. Faiz, içki, uyuşturucu, zina, rüşvet… 

özellikle de son yıllarda helal besin ve internet 

konusu dikkatimizi çekmektedir. Sosyal medya 

aile kurumunu tehdit etmekte, birçok insanın 

günaha düşmesine sebep olmaktadır. O halde 

her hal ve durumda haramlardan helallere hicret 

gerekmektedir.

3. Hicret İslam Yurduna Dönüştür: Sulh ve se-

lamet, güven ve emniyet yurduna göç. Müslü-

manın yaşayacağı yer inancını ve dininin hâkim 

olduğu yerdir; küfrün egemen olduğu yer değil. 

İşte hicret burada devreye girer. Çünkü hicret 

Müslüman’ın dinini ve imanını korumak için 

küfür diyarından İslam diyarına göç etmesi de-

mektir. Allah (c.c.) hicret edecek bir yer aramak 

gerektiğini şöyle ferman buyurur:

“Kendilerine zulmetmekteler iken melekle-

rin canlarını aldığı kimseler var ya; melekler 

onlara şöyle derler: ‘Ne durumdaydınız? (Niçin 

hicret etmediniz?)’ Onlar da, ‘Biz yeryüzünde 

zayıf ve güçsüz kimselerdik’ derler. Melekler, 

‘Allah’ın arzı geniş değil miydi, orada hicret 

etseydiniz ya!’ derler. İşte bunların gidecekleri 

yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir.”6

Bu ayet-i kerime; Rasûlullah (s.a.v.) Medine’ye 

hicret ettiği halde ve İslam devleti kurulmasına 

rağmen oraya hicret etmeyerek, Mekke’de ka-

lan mallarını ve menfaatlerini düşünenleri tehdit 

eden bir beyan-ı ilahidir. Bahsedilen topluluk ne 

cihada yanaşmakta ve ne hicret etmekteydiler. 

Böylece nefislerine zulmettiler. Bu ilahî emirden 

mazur olanlar; erkek, kadın ve çocuklardan çare-

siz kalanlar ve yol bulamayanlardır. 

İslam’da muteber hicret Allah (c.c.) yolunda 

yapılandır. Servet için hicret düşünülemez. Zor-

luk ve yorgunluktan kaçmak için hicret akla bile 

getirilmez.7 Bugün dünya üzerinde Müslüman-

ların bu anlamda hicret gerçekleştirecekleri bir 

ülke ve yer maalesef yoktur. O halde dünyanın 

her coğrafyasındaki Müslümanların hicret edile-

cek ülkeler inşa etme gayretinde olmaları gere-

kir. 

Tıpkı Rasûlullah’ın (s.a.v.) hayatındaki anla-

mıyla hicret devreye girmelidir. O’nun hayatına 

bir göz attığında şununla karşılaşmaktayız. Allah 

Rasûlu (s.a.v.) “Kalk da inzar et (uyar).”8 emrini alır 

almaz tebliğ ve davet görevine başladı. Bu dö-

nem on üç yıl sürdü. Bu on üç yılda iki konuya 

ağırlık verildi. Tevhid inancına davet ve bu inanç 

etrafında bir araya gelmiş bir cemaat. Davet; giz-

li davet, açık davet, akrabaya ve çevredekilere 

davet şeklinde yürütüldü. Ardından müşriklerin 

tepkileri, işkence, zulüm, karalama ve üç yıl sü-

Dosya

Sosyal medya aile kurumu-
nu tehdit etmekte, birçok 
insanın günaha düşmesine 
sebep olmaktadır. O halde 
her hal ve durumda haram-
lardan helallere hicret ge-
rekmektedir.
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Dosya

ren boykot... Bu uğurda Yasir (r.a.) ailesi İslam’ın 

ilk şehidleri oldular. İman, sabır ve cemaat halin-

de on üç yıllık bir bekleyiş…

Artık Mekke’de her eve tebliğ ulaşmış, Rasû-

lullah’ın (s.a.v.) bi’seti herkese duyurulmuştu. 

Fakat Müşrikler kendileri iman etmedikleri gibi; 

Müslümanları da rahat bırakmıyorlardı. Artık 

davetin aksiseda bulacağı bir merkeze ihtiyacı 

vardı. Allah Rasûlu (s.a.v.) önce Müslümanlara 

Habeşistan’a hicret için izin verdi. Ardından Me-

dine’den gelen heyet ile Akabe bey’atı yapıldı. Bir 

yıl sonra ikinci Akabe bey’atı ile Medine, Müslü-

manların hicret mekânı oldu. Müşriklerin Rasû-

lullah’ı (s.a.v.) öldürmek üzere karar almalarıyla 

artık O da hicret etmek zorunda kaldı ve Medi-

ne’ye hicret etti.

Allah Rasûlu’nun (s.a.v.) hicreti; zulüm ve 

haksızlıklardan, hak ve hürriyete göç etmenin bir 

sembolüdür. Yoksa en ufak bir şekilde başı sıkışa-

nın, haksızlığa uğrayanın memleketini terk edip 

gitmesi değildir. Önemli olan bulunduğu yerde 

mücadele etmek ve Allah’ın (c.c.) dinini hâkim 

kılmak için çalışmaktır. Allah Rasûlu’nun (s.a.v.) 

de buyurduğu gibi “Mekke’nin fethinden sonra 

hicret yoktur”9 fermanı tam olarak burada dik-

kate alınması gerekir. Hicret anlayışı baki kalmak 

şartıyla bulunduğun yerde mücadele ve cihad.

Hicret tarihî bir vakıa olarak Hz. Peygamber’in 

(s.a.v.) tebliğ metodu içerisinde başvurulan bir 

aşamadır. Bir mücadele taktiğidir. Şartların düş-

mandan gelen tehdit ve tehlikeyi sabırla sava-

mayacak kadar kötüleştiği, dini yaşama imkânı 

kalmadığında başvurulmuştur hicrete. Hicret 

kötü şartlardan kaçış değil, dini yaşatacak şartla-

rın aranışıdır. Taktik olarak tahammülü mümkün 

olmayan kötü şartlara karşı sabır ve cihaddır.

Müslüman’ın hayatında hicret bu üç anla-

mıyla da yer almalıdır. Maksat ve gaye olarak 

O’nun rızasını elde etme niyeti. Günahlardan 

korunarak, her zaman Allah’ın (c.c.) emrine uy-

gun yaşamak ve İslam yurdunun inşa ve ihyası 

için çalışmak…

Dipnotlar
1. DİA ve Şamil İslam Ansiklopedisi.

2. Buhârî, Bedül-vahy, 1; Müslîm, İmâret, 155.

3. Buhârî, ilim, 145; Müslîm, İmâret, 149, 151; Tirmizî, Fe-

dâilu’l-Cihâd, 16.

4. Ebû Dâvûd, 2537; Nesâî, 3085.

5. Buhârî, Îmân, 4, 5-Rikak, 26; Müslîm, Îmân, 64-65; Ebû 

Dâvûd, Cihâd, 2; Tirmizî, Kıyâmet, 52; Nesâî, Îmân, 8, 9, 

11.

6. en-Nisâ, 4/97.

7. Seyyid Kutub, Fi Zilal’il-Kur’an, en-Nisâ, 4/100 ayet-i ke-

rimesinin tefsiri, Hikmet Neşriyat, C. III.

8. el-Müddessir, 74/2.

9. Müslîm, İmâret, 85.

Müslüman’ın hayatında 
hicret bu üç anlamıyla da 
yer almalıdır. Maksat ve 
gaye olarak O’nun rızasını 
elde etme niyeti. Günahlar-
dan korunarak, her zaman 
Allah’ın (c.c.) emrine uygun 
yaşamak ve İslam yurdu-
nun inşa ve ihyası için çalış-
mak…
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Hicret sözlükte “terk etmek, ayrılmak, ilgisini 

kesmek” anlamına gelen h-c-r (hicrân) kökün-

den gelen bir kelimedir. Bir şeyden uzaklaşmak, 

ayrılmak, beri olmak demek. Bazen mekânda, 

bazen ise vasıfta uzaklaşma. Gerek bedenen, ge-

rek lisânen, gerekse kalben bir şeyden uzaklaş-

mak, bir yeri terk etmek ve kendine yeni bir yer 

bulmak. Göç etmek demek hicret. Kendini başka 

bir yere taşımak, yerini bulmak. Yerini kurmak.

Hicret, Allah (c.c.) uğrunda başka bir yere göç 

etmek.1 Yani rastlantısal bir yer değiştirme değil, 

maksatlı bir terk ediş. Hürriyetini, asalet ve hay-

siyetini alıp, tükenmiş bir yurttan yeni imkânlara 

adım atmak, yelken açmak. İçin dışa zuhurunu 

mümkün kılmak ve imandan kaynaklanan fi-

iller alanını genişletmek. Hicret bir yenilenme, 

mekânın prangalarından kurtulma hazzı, tarih-

sel ve toplumsal bağların çözülmesiyle iradenin 

rahatlaması demek. Mekân nimetinden, ferahlık 

meyvesi toplama. 

Kötü şeyleri terk etmek de hicret.2 Efendimi-

zin diliyle “Muhacir Allah’ın yasakladığı kötü-

lük ve günahları terk eden kimsedir.”3 Yeni bir 

vasıf elbisesi giymek, kirliyi temiz ile değiştirmek. 

İman ve amel şıklığı, temizliğin fiyakasına kaçış. 

Öyle bir terk ediş ki kalben ve zihnen, köktenci 

bir ayrılışla, örgütlü bir inatla uzaklaşmak kirden 

ve pastan. 

Hicret için önce fark etmek gerek, öyle ya. 

Yaradılış hakikatini, gelmelerin ve gitmelerin sır-

rını... Hicret için, kurulacak bir dünya programı-

nızın olması gerek. Bir şehir planı. Kafanın yük-

lü olması gerek daha doğrusu. Kafası boş olan, 

kendini nereye götürürse götürsün, onun hic-

reti olmaz ki. Gönlünde bir şehir, bir memleket 

inşa etmeyenlerin ayakları, kitlendikleri toprakları 

terk edemez ki. Ayakları terk etse bile, bastıkları 

topraktan hastalık bulaşmıştır onlara. Acizlik, ta-

katsizlik, dermansızlık taa ruhlarına dayanmıştır 

tabanlarından.

Hicret, Bir Şehri
Kurmaktır

Yrd. Doç. Dr. Özkan ÖZTÜRK

Dosya
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Dosya

Hicret bir duyarlılığın meyvesi öncelikle. Ora-

lı olmanın, sorgulamanın. Oralı olmak derken, 

hicret aynı zamanda sınırlandırılmış imkânlar 

adasından imanın inkişaf edeceği münevver bir 

ORA’ya yönelmek demek. Medine-yi Münevvere 

arayışı. “Bura bizim olmaz ise, biz de Ora’lı olu-

ruz” bilinci.

Hicret, “Zaman bendedir ve mekân bana 

emanettir” sırrına ermiş olmak. Yeryüzünün im-

kânlarını, yelkenine rüzgâr dolduran bir kaptan 

gibi değerlendirmek. Dümeni selamet adasına 

çıkarmak için, gerekirse bir rüzgârın boynundan 

bir başka selim rüzgâra sarılmak. 

Hicret bir olma çabası. Olmak için gerekirse 

olduğu yeri terk etmek demek. Rutin olarak de-

vamlı yürünen yollar aşınır ve aşındırır da. Aynı 

yolları yürümek miskinlerin ayaklarına layıktır. 

Muhacir, yeni yollar bulandır. Çünkü bilir ki; yol-

dur bu. Yani yol yolcuyu yolar, söker, hırpalar. 

Hayat yolunun sahiciliğini kaybetmesi ve bir ka-

fese dönmesi ile başlar yolma ve yorma. Hicret, 

VAR’dırmayan, ulaştırmayan yolun da boynuna 

neşter vurmanın adıdır. Var kılan yolu bulma 

arayışıdır. Çünkü “Vardın mı?” diye sorulacak so-

nuçta. Ve hayatı sahici kılmak için “Şükür, Vardım” 

denilmeli değil mi?

Hicret yoldan dönüp, başka bir yola çıkmak 

demektir. Alışkanlıklar yoluna, sahte kurallar, bü-

yük anlatılar, hayalî korkular, toplumsal ve tarih-

sel kabuller güzergâhına vedayı temsil eder. Yolu 

bulmak için yoldan çıkmak ya da yol açmak için 

verili istikametleri reddetmek. Yolları ve yılları, 

mekân ve zaman kanallarını hakikate ve onun 

aydınlık frekansına çevirmektir hicret. 

Yolunu zaten bulanlar, şehrini zaten kuranlar 

için de hicret var elbet. Hicret bir yönüyle de İs-

lam ateşini yeni bir merkezde yedekleme stra-

tejisi değil mi? Kendini bir hakikat süvarisi olarak 

eğittiysen hicretini başkalarının ayağına da ta-

şıyabilirsin. Çünkü sen hakikat şehrisin ya. Sana 

değen, dokunan hakikate de göçmüş olur ya. 

Günahtan sevaba, bâtıldan Hakk’a, karanlıktan 

nura koşularak varılmayabilir her zaman. Bazen 

kapıyı açanlar karşılarında hicret etmiş ve haki-

katin şehri olmuş birini bulurlar. Kaderin ikramıdır 

bu. Nasip olmaz herkese. Onlar, muhacirler seni 

de alıverirler sırtına. Hicretleri, hicretin; şehirleri 

şehrin olur. Yeter ki sen ensar ol, muhacir senin 

olur.

Hicret peygamberlerin tavrıdır. Tarih bu asil 

terk edişlerle dolu. Hz. Nuh (a.s.) bir tufan bıra-

karak ardında deniz yoluyla hicret etmiş mem-

leketinden yelkenler açarak. Hz. Hud (a.s.) ve 

Hz. Salih (a.s.) de bir helak bırakarak ayrılmışlar 

kavimlerinden. Hz. İbrahim (a.s.), ateşleri gül 

bahçesine dönüştürüp “Doğrusu ben rabbimin 

emrettiği yere hicret ediyorum”4  demiş; Filis-

tin, Mısır ve sonra da Ken‘ân diyarına göçmüş. 

Hz. Lût (a.s.), arkasına bile bakmadan terk etmiş 

kavmini.5 Ardına bile bakmadan hicret etmenin 

usulünü öğretmiş davetçi kuşaklara. Yine Hz. Şu-

ayb’a (a.s.) kavmi “Ey Şuayb! Kesinlikle seni ve 

seninle beraber iman edenleri memleketimiz-

den çıkaracağız yahut dinimize döneceksi-

niz”6 demişler. Hicret ‘Nebevî’ bir yol olmuş hep. 

Hz. Musa (a.s.) da yürümüş bu yolda, bir gece 

yarısı kalabalıklarla.7

Yeni bir vasıf elbisesi giy-
mek, kirliyi temiz ile değiş-
tirmek. İman ve amel şık-
lığı, temizliğin fiyakasına 
kaçış. Öyle bir terk ediş ki 
kalben ve zihnen, kökten-
ci bir ayrılışla, örgütlü bir 
inatla uzaklaşmak kirden 
ve pastan. 
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Ve Âlemlerin Efendisi (s.a.v.) Mekke’de sözün 

ve fiilin en estetik, mücadelenin en şık unsurla-

rını serdi kavminin havsalasına. Fakat kitlenmiş-

ler ülkesinin insanlarının kalpleri kanat, kalıpları 

kucak açmadı bu mesaja. Böyle olunca artık, 

zaman hicrete ayarlanmıştır ve hicret fiili bir 

şahlanış ve ağırlıklarından kurtuluş demektir. İlk 

durak Habeşistan ve sonra Medine. Taif hakkını 

kaybetti. Oysa bir şehrin bahtiyarlığı kendisinde 

mekânlananların şerefi ile ölçülmez miydi? Yazık 

oldu Taif’e. Taif anlamadı. Yazık onlara ki ‘rahîm’ 
olanı8 taşladılar. Taşları isabet etse ne olur, 
fikirde isabet edemediler ki. Taş ‘racîm’ olana 

atılır ahmaklar. Şefkat ve merhametli olan ise 

taşlanmaz. O, ancak ölümüne taşınır. Taif kay-

betti. Yazık oldu Taif’e. Taif attı ve kaybetti, oysa 

Medine açacaktı. Kalbini de, şehrini de. Kalp de 

şehir ya gerçi.

Medineliler daha ilk gelişmede açtılar kapıla-

rını. Hem de yıldırımı çekmek, işkence, savaş ve 

musibetlerin her bir rengi ile karşılaşmak paha-

sına. Hicretin yurdu olmak ne büyük şeref oldu. 

Varlığın sevinci Rasûlullah’ı (s.a.v.) bekleyen ol-

mak ve onu bağrında taşımak, tüm müminleri 

ile birlikte. Onu saklamak. Hem dünya hayatında, 

hem irtihalinde O’nunla olmak. Şimdi bile Me-

dine’sinde iki cihan serveri. Rasûlullah (s.a.v.) de 

nasıl bir vefa sultanıymış ki akıllar almıyor, gö-

nüller hayran kalıyor. Çünkü O’da vazgeçmedi 

Medine’sinden. Nasıl bir nişanmış bu, nasıl bir 

şan. ‘Ayrılmaz zorunda kalmasam asla seni terk 

etmezdim’ dediği Mekke’sine kavuşsa da döne-

cektir geri. Çünkü Medine’si, kendi haremi vardır 

bekleyen. İslam’ın kurulduğu, “Ya eyyühel-lezine 

âmenu” (Ey inananlar) hitabının bayraklaştığı şe-

hir.

Müminler Mekke’de türlü yöntemler belirle-

yip, gizli hicret ediyorlardı O münevver şehre. 

İçlerindeki şehri dışa da taşımaya. Şehir kurmak 

bu yolun ‘Nebevî’ usuldür. Şimdi sormalıyız her 

birimiz kendimize: ‘Var mı senin şehrin?’ diye. 

Medine’n, Habeşistan’ın var mı? Var mı kalbin? 

Günahlardan kaçacağın bir sığınak, bir köşen de 

mi yok? Yoksa yurdunu Mekke bile yapamadın 

mı? Hem dış memleketini, hem yürek yöresini, 

kalbini. İslam, tarihsel ve toplumsal gündemleri 

sarsıyor mu yaşadığın yerde ve çağda. Zahirinde 

ve bâtınında. Yoksa nostaljik bir vicdan rahatlatı-

cıya mı dönmüş yüce mesajın ilkeleri? Kalbinin 

telaşı yoksa, o zaman vah sana. Şehrin olmaz 

senin. Olsa da seyran olmaz. Ne yolcu geçer, ne 

kervan uğrar sana. Sen önce, zamandan hicret 

et o vakit! Kendini saadet vaktinin öğretmenine 

tekrar ayarla. Önce Medine’ni bul, sonra oraya 

kaçacak bir yol. Şehrini bulamadıysan, kurmanın 

yollarını ara. Bir Hira bul önce. Issızlığına.

Allah’ın (c.c.) yolları çoktur ve dilediğini yol-

larına ulaştırır. Fakat yolun da bir fıkhı var, öğre-

Dosya
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tir. Efendimiz (s.a.v.), hicreti ile tüm devirlere ve 

çağlara tedbir, tevekkül ve ilahî takviye kuramını 

öğretti. Bundan ders aldın mı?  İlahî yardım ve 

teyidi celbetmenin, zaferi kesbetmenin kuralla-

rı nelerdir öğrendin mi? Hicretten önce tedbir 

ve tevekkül dersine oturup, umduklarımıza nail, 

korktuklarımızdan emin olma nasıl gerçekleşiyor 

anladın mı? Zaferin oluş ve liyakat şartları nelerdi, 

idrak ettin mi? Yeni bir şehir kurmanın niyet ve 

sıhhat şartlarını anladın mı?

Hicret bir şehre kaçmak değil, bir şehir kur-

maktır. İçinde ve dışında. Evinden mabedine, pa-

zarından tezgâhına kadar. Evde ikram, mabedde 

ihlas, pazarda hak, tezgâhta adalet olur, öyle ya. 

Kendini kurduğun yerden başla şehri inşaya. İlk 

taşı kendine koy, temeli kalbinin üzerinde yük-

selt! Kendine kaçmakla başlar hicret, iman ülke-

sine yürek memleketine. Önce kendi diktiği put-

ları devirendir muhacir. Kendinde başaramayan 

başkasına ne yapsın ki. Kalbinin putlarını sevip de 

mabeddeki putları kırmak İbrahim’in (a.s.) âdeti 

olur mu hiç?

Beledü’l-Emin’in, öncelikle kalbindir. Bir iç 

şehrindir kalbin. Kur onu! Açılışı hicretle yap.

Muhacirin yükü olmaz, teri olur. At sırtından 

hızını kesen ne varsa. Sil alnını! Parıltın çıksın 

meydana!

Hicreti seçen şehrini kurmalıdır, unutma! 

Önce emniyeti kuracaksın içinde ve dışında.

Sen hicretinle barış ve esenlik olacaksın. Hu-

zursuzluk ve kargaşa senden uzaktır. 

Hicretinin sancağı, emniyet ve saadettir.

Sen barışın dilisin. Unutma! İbrahim’in (a.s.) 

vârisisin.

Sen o şehrin İbrahim’i (a.s.) olursan, emrin de 

‘ateş kes’ olur.

Bu yakışır, Hakk’a hicret edip, ateşten serinlik 

toplayanlara…

Dipnotlar
1. Bkz. el-Bakara, 2/218; Âl-î İmrân, 3/195; en-Nisâ, 4/89, 

97; et-Tevbe, 9/20.

2. Bkz. el-Müddessir, 74/5.

3. Buhârî, “Îmân”, 4; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 4-“Vitir”, 11.

4. el-Ankebût, 29/26.

5. Hûd, 11/80-81; el-Hicr, 15/65.

6. el-A‘râf, 7/88.

7. Yûnus, 10/90; Tâhâ, 20/77-78; eş-Şuarâ, 26/52-67.

8. et-Tevbe, 9/128.
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Vavelif Dergisi: Hicret kavramını günü-

müze ışık tutması açısından değerlendirecek 

olursak, neler söyleyebiliriz?

Prof. Dr. Adnan Demircan: Hz. Peygam-

ber’in (s.a.v.) hicreti, onun tebliğine karşı muha-

taplarından bazılarının tepki ve baskılarına karşı 

mücadelesinin önemli aşamalarından biridir. 

Allah Rasûlu’nun (s.a.v.) Tevhid mücadelesi açı-

sından bakıldığında; ilahî mesajın insanlara ulaş-

tırılmasının önüne engeller çıktığında ve sıkıntılı 

durumdan çıkma imkânı bulunamadığı bir aşa-

mada, hicret etmek suretiyle mücadelesine yeni 

bir aşama getirmiştir. Bu manada hicret ve hicret 

ihtiyacı tarih boyunca var olmaya devam ede-

cektir.

Müslümanlar ister hicret etsinler ister etme-

sinler her zaman karşı karşıya kaldıkları baskıları 

bertaraf etme ve bu baskılardan çıkış yolu bulma 

çabalarında, geçmiş tecrübelere baktıklarında 

karşılarına Hz. Peygamber’in (s.a.v.) mücadelesi 

çıkacaktır. Hicreti tek başına bir tarihsel olgu ola-

rak değerlendirmeyip bu anlamda Müslümanla-

rın hayatına bir değer olarak taşımak mümkün-

dür.

Hicretin önemli bir özelliği kültürlerin, kavim-

lerin ve medeniyetlerin buluştuğu, karşı karşıya 

geldiği ve birbirlerini etkilediği bir sürecin başlatı-

cısı olmasıdır. Tarihte etkili olmuş önemli mede-

niyetlerin hepsi bir hicretin ardından başlamıştır. 

Hicret, medeniyetleri geliştiren önemli dinamik-

lerden birisidir.

İslam medeniyeti de hicretle birlikte kurum-

sallaşmıştır. Hatta Medine şehri İslam’dan önce 

Yesrib adıyla anılmasına rağmen hicretten sonra 

“peygamberin şehri” anlamında Medînetü’n-Ne-

bî olarak isimlendirilmeye başlanmıştır.

Hicretin aynı zamanda Allah Rasûlu’nun ön-

derliğini yaptığı toplumu betimleyici bir özelliği 

de olmuştur. Mekke’den Medine’ye hicret eden-

lere “Allah yolunda yurtlarını terk edenler” anla-

mında ‘Muhacir’ denmiş ve büyük bir itibar gör-

müşlerdir. Onları yurtlarına kabul edip barındıran 

Medineli kardeşlerine de “yardımcılar” anlamına 

gelen ‘Ensâr’ denmiştir.

Prof. Dr. Adnan Demircan İle 

Hicret Üzerine...
Röportaj: Vavelif Dergisi

Hicretin önemli bir özelliği 
kültürlerin, kavimlerin ve 
medeniyetlerin buluştuğu, 
karşı karşıya geldiği ve bir-
birlerini etkilediği bir sü-
recin başlatıcısı olmasıdır. 
Tarihte etkili olmuş önem-
li medeniyetlerin hepsi bir 
hicretin ardından başlamış-
tır. 
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Müslümanlar tarih boyunca kişinin Allah 

(c.c.) yolunda yurdunu terk etmesi ve bu uğurda 

mücadele vermesi anlamındaki hicreti önem-

semişler ve hicrete değer vermişlerdir. Nitekim 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), hicreti önemsediği 

için Ensar’a iltifat ederken; “Eğer hicret (şerefi) 

olmasaydı Ensâr’dan bir fert olmak isterdim.”1 

Buyurmuştur. 

Kuşkusuz hicretin tarihsel boyutu doğru bir 

şekilde öğrenildiğinde Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 

hicretinden dersler çıkarmak ve değer üretebil-

mek mümkündür. Öte yandan hicreti tasavvufi 

bir boyutta değerlendirenler de olmuştur. Bu bo-

yutuyla hicret, “haramları terk edip kötülüklerden 

uzaklaşmak, nefsi terbiye etmek amacıyla yolcu-

luğa çıkmak, kalben ve zihnen halkı terk etmek” 

anlamlarında kullanılmıştır. Hatta bazıları “seyr ü 

sülûk” diye isimlendirdikleri manevî yolculuğu 

da bir çeşit hicret saymışlardır.

Netice itibariyle ister Müslümanın İslamî ya-

şantısının bir ifadesi olarak, isterse tasavvufî bir 

yorum olarak anlaşılsın hicret; Müslümanın zihin 

dünyasında ve hayatında önemli bir kavram ola-

rak değerlendirilmelidir.

Vavelif Dergisi: Ensar ve muhacir hicreti 

yakinen gören kişilerdir. Hicretin onlarda yap-

Röportaj
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tığı değişiklikler nelerdir ve bu bizlere de nasıl 

yansımalıdır?

Adnan Demircan: İslam’dan önce Araplar 

sosyal, siyasî, kültürel ve dinî ilişkilerinde kabile 

kimlikleriyle kendilerini ifade ederlerdi. Kabilesi, 

Arabın her şeyiydi. Onunla doğar, onunla ya-

şar ve onun için ölürdü. Hz. Peygamber (s.a.v.), 

Arapları parçalayan ve onları birbirlerine düşman 

kılan bu kimliğin yerine onları birleştiren, kardeş-

lik potasında eriten ve onlara kişilik kazandıran 

akide birliğini yerleştirmeye çalışmıştır. Onun 

vahdet çabası, tevhidin toplumsal hayattaki yan-

sıması olarak görülmelidir. İşte hicret, akide birli-

ği çerçevesinde oluşan sosyal ilişkinin bir başka 

boyutunu ifade eder. Mekkeliler, Medinelilerin 

yanına din kardeşliğinin sağladığı imkânlarla gi-

debilmişlerdir. Eğer Mekke’den Medine’ye gidişin 

temelinde bu dinî saik olmasaydı; Müslümanla-

rın oraya gidişi ancak birbirleriyle rekabet için-

deki kabilelerin muhaliflerine karşı dayanışması 

çerçevesinde mümkün olabilirdi. Bu ittifaklar ise 

Arapların birbirleriyle mücadelelerinin bir parçası 

olarak gündeme gelir ve aynı zamanda ayrılığı 

ve düşmanlığı körükleyen bir boyutu muhafaza 

ederdi.

İslam’dan önce bütün ilişkilerinde kabileyi 

merkeze alan topluluklar, İslam geldikten sonra 

sosyal ilişkilerini yeni dine göre belirlemek du-

rumunda kalmışlardır. Zira din, cahiliyenin, adil 

olmayan ve gücü yücelten sosyal ilişkilerini red-

dediyordu. 

Müslüman oldukları için maruz kaldığı baskı-

ları bertaraf etmek ve son ilahî mesajın insanlara 

ulaşmasının önündeki engelleri kaldırmak üzere 

Mekke’den Medine’ye hicret etmiş olan Müslü-

manları kabul eden, onlara destek olan, evleri-

ni, yemeklerini ve ekonomik imkânlarını onlarla 

paylaşan Medineli kardeşleri, kabile kimliğinin 

değil, İslâm kardeşliğinin gereklerini yerine ge-

tirmişlerdir. O günün şartları düşünüldüğünde 

Ensar büyük bir fedakârlık göstermiştir. Üstelik 

Müslümanların Medine’ye kabulü, Mekkelilerle 

düşman olmak gibi birtakım riskler de taşıyan bir 

karardı. Ancak İslam’dan önce Ensar arasında kan 

davaları sebebiyle savaşlar meydana gelirken İs-

lam geldikten sonra onların arasındaki ayrılık bir-

liğe dönüşmüştür.

Yüce Allah (c.c.), gönderdiği dinle ayrı olan 

kalpleri birleştirmiştir. Böylece Mekke’den Me-

dine’ye giden Müslümanlarla, Müslüman Medi-

nelilerin bir araya gelmesi mümkün olmuştur. 

Ensar, fedakârlığın yardım ve desteğin ifadesi 

olarak kullanılmış Muhacirler de Allah’a (c.c.) ve 

Hz. Peygamber’e (s.a.v.) taraf olanlar, Allah (c.c.) 

yolunda sahip oldukları imkânlarını, zenginlikle-

rini ve ailelerini terk eden kimseler olarak ifade 

edilmiştir. Muhacir olmak fedakârlığı ifade ettiği 

gibi; Ensar’dan olmak da büyük bir fedakârlığı 

ifade etmektedir.

Bu muhaceret son vahiy öncesi Arapların 

sosyal, siyasî, dinî, kültürel ilişkilerinde merkezde 

olan kabilenin yerine inancı yani akideyi yerleş-

tirmiştir. Bundan sonra akide artık bu insanların 

aralarındaki ilişkinin temel belirleyicisi olmuştur.

Bir insanın Müslüman olarak görülüp görül-

memesinde İslamî duruşu belirleyici olmuştur. 

Hicret ile birlikte Ensar ve Muhacir kardeşliği 

aktif hale gelmiş; bu ilişki Müslümanlara önem-

li bir güç bahşetmiştir. Bunun sayesindedir ki; 

Müslümanlar sahip oldukları değerleri daha 

uzak diyarlara iletebilme imkânına kavuşmuş-

lardır. Bu dönemin Müslümanlarına baktığımız-

da dikkatimizi çeken önemli özelliklerinden biri, 

Müslümanın inancı ile ameli arasındaki ilişki ve 

Röportaj
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uyumdur. Müslümanlar fedakârlıktan bahseder-

ken aynı zamanda bunu hayatlarında fiilî olarak 

gösteriyorlardı. Bu fedakârlığın Muhacirlerin ha-

yatında yurtlarını terk etmeleri suretiyle Ensar’ın 

hayatında ise imkânlarını Muhacir kardeşleriyle 

paylaşmaları suretiyle müşahhas hale geldiğini 

görüyoruz.

Kuşkusuz Hz. Peygamber (s.a.v.) dönemi 

Müslümanlarının, vahyin mihmandarlığında kur-

dukları ilişkiye baktığımızda davranışlarının bizim 

hayatımızda da karşılığı olabileceğini tespit edi-

yoruz. Bugün İslam dünyasında muhacir duru-

munda olan milyonlarca Müslüman var. Ensarî 

rolünü üstlenebilecek milyonlarca Müslüman da 

mevcut. Eğer Ensar-Muhacir kardeşliğinin asrı-

mıza yansımasını arzu ediyorsak onlar gibi dav-

ranmalıyız.

Vavelif Dergisi: Hicret sadece mekânsal bir 

değişiklik midir? Değilse çağımızda hicret na-

sıl yaşanmalıdır?

Adnan Demircan: Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 

hicreti kuşkusuz öncelikli olarak bir mekândan 

başka bir mekâna gidişi ifade eder. Ancak hicret 

sadece bundan ibaret değildir. Hz. Peygamber 

(s.a.v.) döneminde Yüce Allah (c.c.), imkân bul-

ması halinde Müslümanların hicret etmelerini 

onlara bir görev olarak yüklemiştir.

“Kendilerine zulmetmekteler iken melek-

lerin canlarını aldığı kimseler var ya; melek-

ler onlara şöyle derler: ‘Ne durumdaydınız? 

(Niçin hicret etmediniz?)’ Onlar da, ‘Biz yer-

yüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik’ derler. 

Melekler, ‘Allah’ın arzı geniş değil miydi, orada 

hicret etseydiniz ya!’ derler. İşte bunların gi-

decekleri yer Cehennem’dir. O ne kötü varış 

yeridir. Ancak gerçekten zayıf ve güçsüz olan, 

çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan 

erkekler, kadınlar ve çocuklar başkadır. Umu-

lur ki, Allah bu kimseleri affeder. Çünkü Allah 

çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.”2

Bu bakımdan Allah Rasûlu döneminde mu-

haceret yani fiili olarak bir mekândan bir başka 

mekâna gidiş, düşmanın yanından ve tahakkü-

mü altında yaşamaktan Allah (c.c.) tarafına geçişi 

ifade eder. Nitekim İslam tarihinin ilk dönemin-

de Mekke fethine kadarki süreçte imkân bulan 

Müslümanlar için hicret etmek farz bir ödevdir. 

Müslümanların Mekke’yi fethinden sonra hicre-

te ihtiyaç kalmamıştır. Hz. Peygamber’in (s.a.v.); 

“Fetihten sonra hicret yoktur.”3 dediği nakle-

dilmiştir. O’nun Mekke’nin fethedildiği gün; “Ar-

tık hicret yoktur; ancak cihat ve niyet vardır. 

Cihada davet edildiğinizde hemen hareket 

edin.”4 buyurduğu da rivayet edilmiştir. 

Bunun anlamı fetihten sonra Allah’ın (c.c.) ve 

Rasûlu’nun (s.a.v.) tarafında olmak anlamında-

ki dinî yükümlülük olan hicretin sona erdiğidir. 

Yoksa bu hadis-i şerifler, Mekke’nin fethinden 

sonra insanların yurtlarından uzaklaşmak zo-

runda kalmalarını gerektirecek bir durumun söz 

konusu olamayacağını ifade etmemektedir. Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) ve Müslümanların hicretle 

ortaya koydukları tavır, tarihî bir olgu olarak sade-

ce o döneme mahsus değildir. Bu, Müslümanlar 

Allah Rasûlu döneminde 
muhaceret yani fiili olarak 
bir mekândan bir başka 
mekâna gidiş, düşmanın 
yanından ve tahakkümü 
altında yaşamaktan Allah 
(c.c.) tarafına geçişi ifade 
eder. 
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açısından tarih boyunca korunması gereken bir 

duruştur. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yanına ge-

len bir zatın; “Ey Allah’ın Elçisi! Arkamda, ar-

tık hicretin sona erdiğini zanneden bir kavim 

bıraktım.” deyince Rasûlullah; “Kâfirlerle savaş 

devam ettiği müddetçe hicret sona ermeye-

cektir.” Buyurmuştur.5 

Günümüz dünyasındaki koşullardan hareket-

le hicretin anlamının sadece bir yerden başka 

bir yere gidişten ibaretmiş gibi görülmesi doğru 

olmaz. Eğer Hz. Peygamber (s.a.v.) dönemindeki 

gibi meseleyi sadece bir yerden başka bir yere 

gidiş olarak algılayacak olursak, burada ciddi bir 

sıkıntıyla karşı karşıya kalabileceğimiz de düşü-

nülmelidir. Çünkü modern dönemde dünyanın 

küçüldüğü bir zamanda muhaceret, bazen Al-

lah’a (c.c.) itaatin bir ifadesi olmaktan çıkabilmek-

te, özgürlük arayan insanlar emperyalist güçlerin 

kuklası haline gelebilmektedir. Nitekim bugün 

Batı ülkelerine iltica etmiş birçok Müslümanın 

çeşitli istihbarat örgütleri tarafından manipüle 

edilmeye çalışıldığını ve durumlarının Müslü-

manların aleyhine bir sürece dönüştürülebildi-

ğini de müşahede etmekteyiz. Bundan dolayı 

modern dönemde her insanın kendi koşulları 

çerçevesinde bu önemli olaydan ders çıkarması 

gerektiği ifade edilmelidir.

Vavelif Dergisi: Son olarak tavsiyeleriniz 

neler olabilir?

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

dönemini olduğu gibi bugüne taşımak müm-

kün olmadığı gibi -geçmişte meydana gelen bir 

hadise olarak- hicretin de sebep ve sonuçlarıyla 

sürekli tekrar etmesi düşünülmemelidir. Ancak 

hicret olgusunun günümüzde Müslümanın ha-

yatına ışık tutacak birçok özelliği olduğu da mu-

hakkaktır. Bir Müslüman, günümüzde karşılaştığı 

gelişmelerle ilgili tavrını belirlerken, hicret dâhil 

birçok değerden yararlanma bilincine sahip ol-

malıdır.

Bugün için Müslümanın en önemli sorun-

larından biri, İslam dünyasının yaşadığı siyasî, 

ekonomik ve kültürel krize bağlı olarak ortaya 

çıkan sorunlardır. İslam dünyasının ciddi bir kriz 

ile karşı karşıya olduğu inkâr edilemez. Maalesef 

İslâm coğrafyası, uzun zamandır Batılı ülkelerin 

emperyalist tasallutu altında yaşamaktadır.

Müslümanların kendilerine ait olanı koruma 

bilincini devam ettirmeleri ve Batılıların oyunu-

na gelmemeleri önem arz eder. Hicret edece-

ğim diye insanın yurdunu terk etmesi ve başka 

emellerinin oyuncağı haline gelmesi de pekâlâ 

mümkündür. Bir Müslümanın başta gelen so-

rumluluklarından biri, memleketinde yüküm-

lülüklerini yerine getirebilmesidir. Eğer burada 

dinini yaşama hususunda ciddi sıkıntılarla karşı-

laşıyor ve bunları giderme yönünde kendi yur-

dunda herhangi bir faaliyette bulunamıyorsa o 

zaman başka alternatifler araması söz konusu 

olabilir.

Öte yandan bir Müslümanın hicreti, Allah’ın 

(c.c.) rızasını güderek yaşama hedefinin araçla-

rından biri olarak görmesi gerekir. Bir Müslüman 

eğer Allah (c.c.) rızasını gözetiyorsa yeri geldi-

Röportaj

Hicretin bugün için dikkat 
edilecek bir boyutu da kişi-
nin sahip olduğu ve değer 
verdiği varlıkları gerekti-
ğinde Allah (c.c.) rızası için 
bırakabilme gücüne ve duy-
gusuna sahip olmasıdır. 
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ğinde hicret eder, yeri geldiğinde yurdunda ya-

şamaya devam eder. İşte bu iki amelde önemli-

dir ve değerlidir.

Hicretin bugün için dikkat edilecek bir bo-

yutu da kişinin sahip olduğu ve değer verdiği 

varlıkları gerektiğinde Allah (c.c.) rızası için bıra-

kabilme gücüne ve duygusuna sahip olmasıdır. 

Eğer Müslüman zamanı geldiğinde Allah (c.c.) 

için değer verdiklerini bırakabiliyorsa, Allah’ın 

(c.c.) rızasına nail olmayı hak eden bir kuldur. Bu 

anlamda kişinin hicret etmesi de, hayatını Allah’a 

(c.c.) adaması da önemlidir.

Hicretle ilgili bugünün Müslümanın dikkate 

alması gereken önemli kazanımlardan biri de 

bölgeler ve kavimler arasındaki duvarların orta-

dan kaldırılmasıdır. İlişkilerin canlı hale getirilme-

si Müslümanların sahip oldukları imkânları ge-

nişleteceği gibi, gücünü de arttıracaktır.

İslam ümmetinin mensuplarının birbirleriy-

le ilişkilerinde yeterli bir iyileşme sağlanırsa bu, 

Müslümanların sahip oldukları, fakat bir türlü 

farkında olmadıkları gücün farkına varmalarını 

sağlayacaktır. İşte o zaman Müslümanlar, batılı 

emperyalist güçlerin sömürü alanı haline gelen 

yurtlarını sömürgecilerden kurtarıp vatanlarının 

gerçek sahipleri olacaklardır.

Dipnotlar
1. Müslim, Zekât, 139.

2. en-Nisâ, 4/97-99.

3. Buhârî, Menâkıbü’l-Ensâr, 45.

4. Buhârî, Cihâd, 194-Cizye, 22.

5. Nesâî, Bey’a, 15.

Röportaj
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Zeyd (r.a.), Emîru’l-Mü’minîn Ömer’ul-

Farûk’un (r.a.) kardeşidir. Yaşça ondan büyüktür. 

Babaları Hattâb İbn Nüfeyl’dir. Anneleri farklı. 

Zeyd’in annesi Beni Esed kabilesinden Vehb’in 

kızı Esmâ, Ömer’in (r.a.) annesi ise Benî Mahzum 

kabilesinden Hâşim kızı Hanteme’dir. 

Kaynakların tarif ettiğine göre; Zeyd (ra), dik-

kat çekecek derecede uzun boylu, güçlü yapılı, 

esmer, son derece cesur ve sağlam karakterli bir 

insandır. Hz. Ömer’den (r.a.) önce İslam ile şeref 

bulanlardandır ve imanı uğruna acılı ve sıkıntılı 

günleri ilk göğüsleyen yiğitlerdendir. Ayrıca Me-

dîne-i Münevvere’ye ilk hicret edenlerdendir…1 

Medine’ye hicretten sonra Rasûlullah (s.a.v.) 

onu Ensar’dan Ma’n İbn Adiyy (r.a.) ile kardeş ilan 

etmişti. Zeyd (r.a.) ile Ma’an (r.a.) gerçek bir kardeş 

gibi oldular, hayat boyu birbirlerine ve yaptıkları 

güzel işlere sahip çıktılar. Hayırda yarıştılar, bir-

birlerini hayra teşvik ettiler, hak davanın halisane 

yolcusu olmanın en güzel örneklerini verdiler…

Zeyd (r.a.), kardeşi Ömer (r.a.) kadar tanınmı-

yor. Hatta birçok kişi, herhangi bir vesile ile Zeyd 

(r.a.) yâd edildiğinde; “İlk defa Hz. Ömer’in böy-

le bir kardeşi olduğunu duyuyoruz” diyorlar. Siz 

de böyle diyenlerden biri olabilirsiniz. Ancak o, 

tanınması, bilinmesi ve asla unutulmaması ge-

reken bir sahabi, her hayra koşan, inandığı dava 

uğruna hiçbir fedakârlıktan çekinmeyen, acıları, 

yoklukları, sıkıntıları sarsılmadan göğüsleyen, yıl-

mayan, geri adım atmayan bir yiğittir… 

Kardeşi Ömer (r.a.), onu çok severdi. Ona ya-

kınlık ve hürmette kusur etmez ve Zeyd’e (r.a.) 

olan sevgisini her fırsatta belli ederdi… 

O, Bedir gazvesinde vardı. Uhud’da, Hen-

dek’te de vardı. Diğer bütün gazvelerde de Allah 

Rasûlu’nun (s.a.v.) yanındaydı. Hudeybiye’de Al-

lah Rasûlu’ne (s.a.v.) sarsılmamak, geri adım at-

mamak üzere bi’at edenlerdendi.

Hz. Ömer (r.a.), Uhud gazvesinde onun zırhı-

nın olmadığını görmüş, zırhını çıkararak ona ver-

mek istemiş, ve; “Benim zırhımı al” diyerek onu 

kendine tercih ettiğinin bir örneğini tarihe miras 

bırakmıştı. 

Zeyd İbn Hattâb
Dr. Şerafeddin KALAY

Örnek Şahsiyetler
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Zeyd’in (r.a.) onun sevgi ve hürmet dolu tav-

rına verdiği cevap; “Sen nasıl şehadet istiyorsan, 

ben de istiyorum”2 şeklinde olmuştur. 

Onun bu sözleri Hz. Ömer’i (r.a.) son derece 

duygulandırmış ve zırh giymekten vazgeçirmiş-

tir. Bundan dolayı Uhud gazvesine ikisi de zırh 

giymeden katılmıştı.

Evet, Ömer’ül-Fâruk (r.a.), Zeyd’i (r.a.), seviyor-

du, Zeyd (r.a.) de Ömer’i (r.a.)…  

Allah Rasûlu (s.a.v.) hayata gözlerini yum-

muştu. Müminler son derece üzgündü. İçle-

rinden; “Keşke ondan önce biz ölseydik. Onun 

yokluğunda zayıflık göstermekten, fitneye düş-

mekten korkarız” diyenler oldu. 

Yıllar yılı Allah Rasûlu’nun (s.a.v.) yanında yer 

aldıktan sonra onun arkasından sarsıntılar geçir-

mekten, ağır imtihanlar yaşayıp kaybetmekten, 

hakka giden yolda gevşemelere, bozulmalara, 

sapmalara uğramaktan korkuyorlardı. 

İç dünyasında böyle duygular yaşayıp kor-

kusunu dış dünyaya böyle aksettirenlere Zeyd’in 

(r.a.) Medineli kardeşi Ma‘n’dan (r.a.) çok güzel bir 

cevap vardı: “Ben ise ölmeyi istemezdim. Hayatta 

iken nasıl onun yoluna inandım, bağlandıysam, 

ölümünden sonra da bu inancımı, samimiyetimi, 

hak yola bağlılığımı ortaya koymak isterim!”3

Zeyd (r.a.) Yemâme Meydanında

Hicrî 11. yılının sonları. Allah Rasûlu’nun 

(s.a.v.) dünya hayatını terk edip Rabb’ine kavuş-

masından sonra çok zaman geçmiş değil. Hâ-

lid İbn Velîd (r.a.) komutasında 12.000 kişilik bir 

ordu, yalancı peygamber Müseylime’nin 40.000 

savaşçıya ulaşan ordusunun üzerine gidiyor. Bu 

fitne kaynağını kurutmanın azmiyle sahralarda 

yol alıyorlar.

Yemâme’ye doğru ilerleyen bu orduda hem 

Zeyd (r.a.) hem de Medineli kardeşi Ma’n İbn 

Adiyy (r.a.) var. Ma’n (ra.a), Ensar sancağı altında, 

Zeyd, Muhacirlerin başında… 

İki ordu Yemâme’de karşılaştığında sağ ka-

natta yer alan Muhacirleri Zeyd İbn Hattâb (r.a.) 

komuta ediyor. Muhacirlerin sancağı da onun 

elinde.4 

Örnek Şahsiyetler

Allah Rasûlu (s.a.v.) haya-
ta gözlerini yummuştu. 
Müminler son derece üz-
gündü. İçlerinden; “Keşke 
ondan önce biz ölseydik. 
Onun yokluğunda zayıflık 
göstermekten, fitneye düş-
mekten korkarız” diyenler 
oldu. 
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Örnek Şahsiyetler

Yemâme Savaşı, çetin imtihanlar, zor anlar 

ve fedakârlıklarla dolu bir savaştır. O güne kadar 

yapılan savaşların en zoru ve en tehlikelisi ola-

rak bilinir. Zafere ulaşan yolda fedakârlık, azim ve 

gayretin en güzel örneklerini sunanlardan biri de 

şüphesiz ki Zeyd İbn Hattâb’tır (r.a.). 

Karşı karşıya gelen iki ordu arasında müthiş bir 

savaş başlamıştır. İslam ordusu 40.000 kişilik bir 

orduyla çok çetin şartlarda karşı karşıya gelmiştir. 

Sayıca İslam ordusunun üç katını aşan bu ordu; 

kabile taassubu, ırkçılık zihniyetiyle birbirine son 

derece bağlı, savaş kabiliyeti yüksek bir orduydu. 

Benî Hanîfe ordusunun sağ ve sol kanatlarında, 

Muhkem İbn Tufeyl ile Ricâl İbn Anfeve komuta-

sındaki savaşçılar yer alıyordu. Muhkem ile Ricâl, 

Müseylime’nin en büyük dayanakları, en hırslı 

komutanlarıydı. Savaşın seyri de Müseylime’den 

çok onların elindeydi.

Müseylime ordusu, sayı üstünlüğünü ve sa-

vaşı kendi topraklarında kabul etmenin sunduğu 

fırsatları ve zindeliği kullanarak bütün gücüyle 

yükleniyordu… 

İslam ordusunda farklı kabilelerin yer aldığı 

birliklerde sarsılmalar, dağınıklıklar başlamıştı. Ri-

câl İbn Anfeve çok hırslıydı. Birlikleriyle ordunun 

kalbine, Hâlid İbn Velîd’in (r.a.) çadırına doğru 

ilerliyor, çadıra kadar ulaşmayı başarıyordu. An-

cak Hâlid (r.a.) çadırda değil cihad meydanınday-

dı…

Bu durum iman ordusunun sarsılmaz yiğitle-

rinin gönlünde fırtınalar esmesine sebep olmuş-

tu. Dağınıklığı kabullenemiyor, sarsılmıyor, bütün 

tehlikelere karşı koyuyor, neredeyse savaşı bütü-

nüyle onlar göğüslüyorlardı. Aklın zor kavraya-

cağı fedakârlıklar birbirini takip ediyordu… 

Çılgınca süren savaşta Zeyd (r.a.) durmadan 

ileri hamle yapıyor, durdurulamıyor, elindeki 

sancağı dayanılmaz bir hırsla çarpışan düşmanın 

bağrına doğru taşıyordu. İslam ordusu saflarında 

gördüğü gerilemelerle, açılmalarla yaralı gönlü 

gördüklerini kabul edemiyor, çarpışırken bütün 

gücüyle haykırıyordu:

“Allah’ım! Arkadaşlarımın cihad meydanın-

daki sarsılış ve gerileyişlerinden özür diliyorum! 

Müseylime’nin ve Muhkem İbn Tufeyl’in getirdiği 

zihniyetten berî olduğumu ilan ediyorum!..” 

Bu haykırışta Rasûlullah’ın (s.a.v.) dünyadan 

ayrılışından sonra yaşanılan bu zayıflığı kabul-

lenemeyiş, nezih ve berrak akideye bütünüyle 

bağlılığı ilan, her türlü bozulmaya karşı isyan ve 

iman uğruna her türlü cefayı göğüslemeye hazır 

oluşun ifadeleri vardı. Zeyd (r.a.) bu haykırıştan 

sonra zor anların fedakâr yiğitlerini ateşlemeye 

devam ediyor ve şöyle sesleniyordu:
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“Ey insanlar! Dişlerinizi sıkın, dayanın! Düş-

mana vurun! Durmayın ilerleyin!”

Azim ve hırsla düşman saflarını yararken kar-

şısına birliğiyle Hâlid’in (r.a.) çadırına kadar ilerle-

meyi başaran Ricâl çıkmıştı. Zeyd’in (r.a.) gönlü 

gördüğü sarsılmalar sebebiyle dolu doluydu. İç 

dünyası patlamaya hazır bir volkan gibiydi. Ri-

câl’in üzerine atıldı. Öfkesi, üzüntüsü, kılıcında 

ve onu kullanan kolunda toplanmış gibiydi. Mü-

seylime’nin en çok güvendiği, kendisinden güç 

aldığı kişilerden olan Rical onun şimşek hızıyla 

hareket eden kılıcının önünde duramadı. Aldığı 

müthiş bir darbeyle yere serildi.5 

Zeyd (r.a.), cihad erlerini ayakta tutmak için 

yeniden fırtına gibi esmeye devam etti. Kendi-

sinden en son şu sözler duyuldu: 

“Ey insanlar! Bu kelimelerden sonra Müseyli-

me yenilinceye veya Rabbime kavuşuncaya ka-

dar bir daha konuşmayacağım. Huzuruna varın-

ca elimden geleni yaptığımı, cihadımı Rabbime 

delil olarak sunacağım!” 

Zeyd (r.a.), artık konuşmuyor, bütün gücüyle 

vuruşuyordu. Şimdi cihad meydanında şimşek 

gibi inip kalkan, hamleler yapan kılıcı konuşuyor-

du. O, sol kolunu da sağ kolu kadar mahir kulla-

nırdı. Bunun için çok çalışmıştı. Kolu yoruldukça 

sancak ile kılıcını yer değiştiriyor, ilerliyor, vuru-

yor, vuruyordu… 

Toprağa düşünceye, Rabbine kavuşuncaya, 

şehidlik rütbesine erinceye kadar…

Bu arada Medineli Kardeşi Ma’n İbn Adiyy 

(r.a.) de şehid düşmüştü.6 Allah Rasûlu (s.a.v.) 

hayatta iken gönül verdiği, bağlandığı iman yo-

lunda, Rasûlullah’ın (s.a.v.) vefatından sonra sar-

sılmadan yürümeye devam ediyor, söylediği gibi 

inancını, samimiyetini ortaya koyuyor ve bu yol-

da canını da veriyordu. İman kardeşi Zeyd (r.a.) 

ile Medine’de başlayan kardeşlikleri Yemâme’deki 

meydanda da sürmüş, her ikisi de bu topraklarda 

şehid düşmüştü…

Zeyd’le (r.a.) birlikte yere düşen sancağı aziz 

şehidin elinden, Ebu Huzeyfe’nin (r.a.) azatlısı, kı-

raat âlimlerinden, fedakâr yiğitlerden Sâlim (r.a.) 

almıştı.7 

Kaynaklarımız Hz. Ömer’in Zeyd (r.a.) için çok 

üzüldüğünü, sık sık onu yâd ettiğini; “Ne zaman 

bir sabâ yeli esse ben onda Zeyd’in kokusunu 

hissederim,” dediğini nakleder.8

Dipnotlar
1. Aynî, Zeyd İbn Hattab (r.a.), Saîd İbn Zeyd (r.a.) ve Ömer 

İbn Hattab’ın (r.a.) birlikte hicret ettiklerini kaydeder. (Um-

detü’l-Kârî, 14/487). 

2. Hayatü’s-Sahâbe (1/500). El- İstî’âb (1/542).

3. El-İstî’âb (1/541, 3/446), el-Bidâye ve’n-Nihâye (6/344), 

el-İsâbe (1/565 ve 3/350).

4. El-İstî’âb (1/542), el-İsâbe (1/565), Kısas-ı Enbiyâ (2/96).  

5. Ricâl İbn Anfeve’in çıkan fitnedeki payının, Müseyli-

me’nin payından büyük olduğu zikredilir. (El-İstî’âb 1/543, 

El-Bidâye ve’n-Nihâye (6/328).

6. Müstedrek, Hâkim (3/228).

7. El-İstî’âb (1/543), El-Bidâye ve’n-Nihâye (6/340, 341).

8. El-İstî’âb (1/544).

Örnek Şahsiyetler

Allah’ım! Arkadaşlarımın 
cihad meydanındaki sarsı-
lış ve gerileyişlerinden özür 
diliyorum! 
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Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer bin EI-Hat-

tab (r.a.) şöyle demiştir:

Rasûlullah’ı (s.a.v.) şöyle buyururken dinle-

dim: “Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet 

ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allah’a ve Rasû-

lu’ne ise, onun hicreti Allah’a ve Rasûlu’nedir. 

Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa 

veya nikâhlanacağı bir kadına ise, onun hicre-

ti de o hicret ettiği şeyedir.”1

Hadis-i Şerif Hakkında 

Bu hadis, İslam’ın temeli kabul edilen önemli 

hadislerdendir. Dinin aslıdır ve dinin çoğu hü-

kümleri bununla ilgilidir. Bu durum, âlimlerin 

sözlerinden anlaşılmaktadır. Ebû Dâvûd (r.h.) 

şöyle demiştir: “Niyet hadisi, İslam’ın yarısı-

dır. Çünkü din, ya zahirdir yani ameldir ya da 

batındır, yani niyettir.” İmam Ahmed (r.h.) ve 

İmam Şafiî (r.h.): “İlmin üçte biri, niyet hadisi-

nin içine girer. Bunun sebebi, kulun kazancı-

nın; kalbiyle, diliyle ve organlarıyla olmasıdır.  

Kalple niyet üç kısımdan birisidir.” demişlerdir.

Bu sebeple âlimler kitaplarına bu hadisle baş-

lamayı uygun görmüşlerdir. Buhârî (r.h.) Sahi-

hi’nin başına bu hadis-i şerifi koymuştur. İmam 

Nevevî (r.h.), üç kitabına; yani ‘Riyâzü’s-sâlihîn’, 

‘el-Ezkâr’ ve ‘el-Erbe’ûne’n-Neveviyye’  adlı ki-

taplarına yine bu hadis-i şerif ile başlamıştır. Bu 

şekilde başlamanın amacı; ilim tahsil eden öğ-

renciye, ilim tahsilinde ve hayır işlemede, niye-

tini Allah (c.c.) rızasına uygun yapma uyarısında 

bulunmaktır.

Buhârî’nin rivayet ettiğine göre; Hz. Pey-

gamber (s.a.v.) ve Hz. Ömer (r.a.) bu hadis-i şe-

rif ile hutbe okumuşlardır. Ebu Ubeyd: “Hadisler 

arasında bundan daha özlüsü,  daha yeterlisi 

ve daha faydalısı yoktur” demiştir. Büyük hadis 

imamı Ebû Dâvûd es-Sicistanî (r.h.): “İnsana dini 

hususunda dört hadis yeterlidir” demiş ve bu ha-

dis-i şerifi de onların arasında zikretmiştir.

“Yapılan işler niyetlere göre değerlenir.” ha-

dis-i şerifi, insanın kazanacağı sevap ve günahlar 

ile yakından ilgili ve son derece önemlidir. Ah-

Niyet
Vavelif Dergisi

Hadis Köşesi
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med bin Hanbel (r.h.), Ebû Dâvûd (r.h.), Tirmizî 

(r.h.), Dârekutnî (r.h.) gibi büyük âlimler; bu ha-

dis-i şerifle, İslamiyet’in üçte birini anlamanın 

mümkün olduğunu söylemişlerdir. İmam Şafiî 

(r.h.), bu hadisin yetmiş ayrı konuyla ilgisi bu-

lunduğunu, bu sebeple de onu din ilminin yarısı 

saymak gerektiğini belirtmiştir. İmam Buhârî (r.h.) 

ise, kitap yazanlara bir nasihatte bulunarak, eser-

lerine bu hadisle başlamalarını tavsiye etmiştir.

Adetleri İbadete Çeviren İksir Niyettir

İslam’ın en çok ehemmiyet verdiği hususlar-

dan biri niyettir. Kişinin yaptığı işler niyete göre 

değer kazanır. Allah (c.c.) nazarında da kul na-

zarında da bu böyledir. Aynı fiili yapan iki ayrı 

kişi niyetlerindeki farklılık sebebiyle birbirine zıt 

karşılık görebilirler. Bu sebeple; gerek Kur’an-ı 

Kerim’de gerek hadis-i şeriflerde niyetin ehem-

miyetine dikkat çeken beyanlar açıkça dile ge-

tirilmiştir. Aşağıdaki ayet-i kerime buna örnektir.

“Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Al-

lah’ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizle-

seniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker de 

dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Al-

lah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.”2

Kur’an-ı Kerim’de niyet kelimesi açık olarak 

zikredilmiyorsa da, âlimler bazı ayet-i kerimele-

rin niyetle ilgili olduğunu söylemişlerdir:

“Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has kıla-

rak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk 

etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri 

emredilmişti…”3

“… Nûh’a emrettiğini, sana vahyettiğini, 

İbrâhim’e, Mûsâ’ya ve İsâ’ya emrettiğini size 

de din kıldı…”4

Âlimler, burada peygamberlere vahyedildiği 

bildirilen şeyin ibadette ihlas olduğunu belirtirler. 

İhlas ise niyetle gerçekleşir, ameli Allah (c.c.) rıza-

sı için yapmak demektir.

Bir İslam bilgini niyeti; adetleri ibadete çevi-

ren bir iksir olarak değerlendirir. Kırk yıl, hayatın-

da öğrendiği hakikatten birinin niyet olduğunu 

beyan eder ve bunu şöyle açıklar: “Kırk sene öm-

rümde, otuz sene tahsilimde yalnız dört kelime 

ile dört kelam öğrendim; kelimelerden maksat; 

mana-i harfi, mana-i ismi, niyet ve nazardır... Na-

zar ile niyet mahiyet-i eşyayı tağyir eder (değiş-

tirir). Günahı sevaba, sevabı günaha çevirir. Evet, 

niyet adi bir hareketi ibadete çevirir ve gösteriş 

için yapılan bir ibadeti günaha çevirir. Maddiyata 

esbap hesabıyla bakılırsa cehalettir. Allah hesa-

bıyla olursa marifet-i ilahîyedir.”

Birçok hadis-i şerifte Rasûlullah (s.a.v.) cephe-

de ölenlerin şehidlik sevabının niyetlerine göre 

olacağını belirtmiştir. Rasûlullah’a (s.a.v.) soru-

lan: “Kim Allah yolundadır? Ganimet kazan-

mak için harbeden mi, cesur diye şöhret ka-

zanmak isteyen mi, yoksa kabilesi ile tesanüd 

halinde olmak isteyen mi?” Hz. Muhammed 

(s.a.v.) şöyle cevap verdi: “Bunlardan hiçbirisi; 

fakat sadece İ’lâ-yı Kelimetullah için savaşan-

lar (Allah yolundadır).”5

Bu hususun en güzel örneği, sahih hadislerle 

bize geldiği üzere Kuzman Hadisi’dir. Kuzman; 

Müslümanlar safında, herkesin dikkatini çeke-

cek, takdirlerini kazanacak şekilde kahramanca 

savaşan ve pek çok müşriki öldüren bir adamdır. 

O, bu yiğitlikleri Allah’ın (c.c.) kelamını yücelsin 

diye yapmadığı için Rasûlullah’ın (s.a.v.) ihbarı ve 

diğer mücahidlerin müşahadesiyle hayatını Ce-

hennemliklere yaraşır şekilde sona erdirmiş ve 

onun bu elim akıbeti üzerine Rasûlullah (s.a.v.) 

şöyle bir açıklama yapmıştır:

Hadis Köşesi
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“İnsanlardan bazıları vardır ki, halka görü-

nüşe göre Ehl-i Cennet’e yaraşan hayırlı işler 

yaparlar. Hâlbuki onlar (o işlerini yaparken ta-

şıdıkları niyetleri sebebiyle) Cehennemliktir.”6

Hadis-i Şerifin Vürûd Sebebi

Et-Taberânî güvenilir bir senetle el-Mu’ce-

mu’I-Kebir’inde İbn-i Mes’ud’un (r.a.) şu sözü-

nü rivayet etmiştir: “Aramızda Ümmü Kays adlı 

bir kadına talip olan bir adam vardı. Kadın hic-

ret edene kadar o adamla evlenmeyi reddetti. 

Adam da hicret edip kadınla evlendi. Biz de ona 

‘Ümmü  Kays’ın muhaciri’ diyorduk.”

Said b. Mansur, Buhârî ile Müslîm’in şartlarına 

uygun bir senedle, Abdullah bin Mes’ud’dan (r.a.) 

şunu rivayet etti:  “Kim bir şey isteyerek hicret 

edecek olursa, onun için ancak o şey vardır. Bir 

adam Ümmü Kays denilen bir kadınla evlen-

mek için hicret etti. Onun için bu adama ‘Ümmü 

Kays’ın muhaciri’  deniliyordu.”

Bir şeyi terk etmek de ameller kapsamına 

girmektedir. Çünkü bu da ihtiyarî (irade ile ter-

cih edilen) bir ameldir ve niyetlerin farklılıklarına 

göre farklılık gösterir. Şüphesiz kişi Allah’a (c.c.) 

şirk koşmayı terk etmekten dolayı ecir alır. Maze-

retsiz olarak vacip olan bir hayrı terk ise bir kötü-

lüktür ve bundan dolayı bir kınama söz konusu-

dur. Bu söylediklerimize Yüce Allah’ın (c.c.) kutsî 

hadis-i şerifteki şu buyruğu tanıklık etmektedir: 

“Kulum bir kötülük işlemek istedi mi eğer onu 

(o kötülüğü) benim için terk edecek olursa, bu 

terk edişini ona bir hasene olarak yazınız.”

Bu hadis-i şerifin mefhumundan anlaşıldığı 

üzere; eğer o kötülük Allah (c.c.) için terk edil-

meyecek olursa, ona bir hasene olarak yazılma-

yacaktır. Eğer yaratıklardan korktuğu için terk 

edecek olursa günah kazanır. Şu kadar var ki 

terklerden -ilim adamlarının açıkladığı gibi- bir-

takım ameller istisna edilmektedir. Necasetlerin 

izale edilmesi, tazminat altında bulunan (telef 

olmaları halinde karşılıkları ödenmesi gereken) 

şeylerin sahiplerine geri verilmesi gibi. Bu gibi iş-

lerin (terklerin) sahih oluşu niyete bağlı değildir. 

Ancak bunlardan dolayı sevap kazanmak, bun-

ları Allah’a (c.c.) yakınlaşmak (ibadet) niyetiyle 

yapmış olmaya bağlıdır.

Bir kimse bir şeye niyet edecek olursa, o şeyi 

ister yapsın, isterse de şer’an kendisi sebebiyle 

mazur görülebileceği bir engel dolayısıyla yapa-

masın, onun ecrini kazanır. Buna, hayır niyet et-

tiği halde, onu işleyemeyen kimsenin ecir alaca-

ğına dair pek çok hadis-i şerif tanıklık etmektedir. 

Bunlardan birisi de şudur:
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“Kırk sene ömrümde, otuz 
sene tahsilimde yalnız dört 
kelime ile dört kelam öğ-
rendim; kelimelerden mak-
sat; mana-i harfi, mana-i 
ismi, niyet ve nazardır... 
Nazar ile niyet mahiyet-i 
eşyayı tağyir eder (değişti-
rir). Günahı sevaba, sevabı 
günaha çevirir. Evet, niyet 
adi bir hareketi ibadete çe-
virir ve gösteriş için yapılan 
bir ibadeti günaha çevirir. 
Maddiyata esbap hesabıy-
la bakılırsa cehalettir. Allah 
hesabıyla olursa marifet-i 
ilahîyedir.”



Ekim 2016 33

Hadis Köşesi

“Allah bir kimseye mal ve ilim vermiş, o da 

ilmiyle malında amel edip hakkı üzere malı-

nı infak eder. Bir başka adama da Allah ilim 

verdiği halde mal vermemiştir, bu da: ‘Eğer 

benim de şu adamın malı gibi malım olsaydı, 

onun yaptığı amelin benzerini yapardım’ der. 

İşte ecir bakımından bu ikisi birdir.”7

Niyet etmediği hiçbir şey ise onun lehine 

husule gelmez. Şu kadar var ki bundan konuyu 

takip edenler tarafından bilinen bir takım mese-

leler istisna edilir. Mesela, hac ayları dışında hac-

cetmeye niyet eden böyledir. Onun bu niyeti 

(ziyaret etmesi halinde)  umreye dönüşür.

Özetle, özü itibariyle bir amelin salahı, gü-

zelliği, fesadı ve mubahlığı o amelin varoluşunu 

gerektiren,  onu işlemeye iten niyete göredir. O 

ameli işleyenin sevabı, cezası ve esenliğe kavuş-

ması da; kendisi sebebiyle amelinin salih, fasid 

veya mubah olduğu niyetine göredir.

Hz. Peygamber’in (s.a.v.): “Her kimin hicreti 

elde edeceği bir dünyalık yahut nikâhlanacağı 

bir kadın için ise, onun da hicreti ne için hicret 

etmiş ise onadır” buyruğu ile ilgili olarak İbn-i 

Receb bunu açıklarken; ameller niyetlere göre-

dir. Kişinin amelinden alacağı pay, hayır ya da şer 

türünden niyetine göre değişir. Bunlar oldukça 

kapsamlı iki söz ve genel iki kaidedir. 

Hicret Nedir?

Hicret, gerçek anlamı itibariyle terk etmektir. 

Bir şeye hicret ise başkasından ona intikal et-

mek, geçmektir. Küfür ülkesini bırakarak İslam 

yurduna geçmek de hicret diye adlandırılır ve 

bu hicret bakidir. Mekke’yi bırakıp Habeşistan’a 

göç etmeye hicret denildiği gibi, Mekke’yi veya 

bir başka şehri terk edip Medine’ye göç etmeye 

de hicret adı verilmiştir. Aynı şekilde Allah’ın (c.c.) 

yasaklarını ve vazgeçilmesini istediği şeyleri terk 

etmek de hicret diye adlandırılmıştır.

Rasûlullah (s.a.v.) hicretin mükellefin maksat-

larına göre farklılık arz edeceğini açıklamakta-

dır. Her kim şanı Yüce Allah’a (c.c.) ve Rasûlu’ne 

(s.a.v.) sevgi duyarak dinindeki bilgisini artırmak 

arzusu ile ve küfür diyarında acze düştüğü di-

nini açıktan açığa uygulamak arzusuyla hicret 

edecek olursa, işte böyle bir kişi gerçek anlam-

da Allah’a (c.c.) ve Rasûlu’ne (s.a.v.) hicret eden 

kimsedir. Kim de dünyevî maksatları; kadın, mal, 

mevki ve buna benzer dünyevî şeyleri arzulaya-

rak hicret edecek olursa onun da bu hicretinden 

elde edeceği pay; dünya ve bu dünyanın fani ar-

zuları olacaktır. Peygamber (s.a.v.): “Neye hicret 

ettiyse onun hicreti onadır”8 buyruğu ile böyle 

bir kimsenin dünyada talip olduğu şeyleri -is-

men zikretmediğinden dolayı- küçümsemiş ve 

hakir görmüştür.

Hac, umre, cihad ve buna benzer diğer amel-

ler de hicrete kıyas edilir. Bunların da sahih ve 

fasid oluşları bunları yapmaya iten niyete göre 

değişir. Hadis-i şerifte geçen ameller lafzı ile kas-

tedilen bedenin tüm hareketleri, davranışları, söz 

ve fiilleridir. Niyet ise, kastetmek, yönelmek ve 

azmetmek anlamlarına gelir. Niyet, bir şeye fiili 

ile beraber kastetmek olarak tanımlanır.

Hadis-i şerifi; “Amellerin sıhhati (tam olması) 

ancak niyet iledir” şeklinde anlamak da müm-

kündür. Ameller, kendisini doğuran niyetler ile 

değer kazanır. Yani amel sahibinin niyeti ne ise, 

o amelin karşılığı da o niyete göredir. Niyeti hayır 

ise, hayır kazanır. Yok, eğer niyeti şer ise, şer ile 

karşılık görür. Allah (c.c.) rızası için yapılan amelin 

karşılığı sevaptır. Kullara karşı gösteriş için yapı-

lan amelin karşılığı ise hüsrandır. Bu hadis-i şerife 

göre; niyet ile amelin belirlenmesi de önem 
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kazanır. Farz ve vacip ibadetlerde de niyetin yeri 

tartışılmaz.  Nafile ibadetlerde de niyet önemlidir. 

Mubah bir fiili yapan kişi, bununla Allah’a (c.c.) 

yakınlığa niyet etmişse; örneğin yemek yemekle 

kullukta ve O’na uymada kuvvetli olmayı iste-

mişse sevap alır.

Dünya Hayatı 

Dünya, yakın olma anlamındadır. Ahiretten 

önce dünyanın gelmesi onun daha yakın olma-

sındandır. Ya da dünya yok olmaya yakındır. Ahi-

ret öncesi yaratılan her şeye, dünya ve dünyalık 

denilir. Hadis-i şerifte dünyadan kastedilen; her 

türlü mal, mülk, servet, makam ve benzeri şey-

lerdir.

Niyet bir işi Allah (c.c.) rızası için yapmayı 

kalpten geçirmektir. İş ya kalple ya dille veya di-

ğer organlarla yapılır. Kalbimizle yaptığımız işler, 

niyet ve düşüncelerimizdir. Dilimizle yaptıkları-

mız konuşmalarımızdır. Organlarımızla yaptığı-

mız işler de fiil ve davranışlarımızdır. Sözler ve 

davranışlar çoğu zaman niyete bağlı olduğu için; 

iyi niyet bazen başlı başına bir ibadet olur.

Ameller yani yapılan işler niyete göre değer 

kazanır sözü, çoğu zaman organlarımızla yap-

tığımız işleri kapsar. Yoldaki bir taşı, insanlara za-

rar vermesin düşüncesiyle ve sevap kazanmak 

ümidiyle kaldırıp atmak bir ibadet sayılır. Birinin 

malını meşru olmayan yollardan elde etmeye 

karar vermişken, Allah (c.c.) korkusuyla bu dü-

şünceden vazgeçmek de aynı şekilde sevap ka-

zanmaya vesile olur. Kalpten geçen düşünceler, 

iyi niyete dayandığı zaman Allah (c.c.) katında 

değer kazanır. Bu esnada kalbin uyanık ve şuurlu 

olması da gereklidir.

Dil bir şeyi söylemeye niyet ederken kalp 

bu düşünceye katılmazsa, niyet makbul olmaz. 

Allah (c.c.), bizim şeklimize ve kalıbımıza değil; 

kalplerimize kalbimize ve niyetimize bakar.

Abdullah bin Ömer’in (r.a.) âlim ve zahid oğlu 

Medine’nin yedi fakihinden biri olan Salim (r.h.), 

halife Ömer bin Abdulaziz’e (r.h.) yazdığı mek-

tupta şöyle demişti:

“Şunu iyi bil ki; Allah Teâlâ’nın kuluna yardı-

mı, kulun niyeti kadardır. Kimin niyeti tam olursa, 

Allah’ın ona yardımı da tam olur. Niyeti(ndeki sa-

mimiyet) ne kadar azalırsa, Allah’ın yardımı da o 

kadar azalır.”

Niyette Allah (c.c.) Rızası

Herkesin yaptığı işin karşılığını niyetine göre 

alması şu gerçeği vurguluyor. Yapılan bir ibadet 

ve herkesin takdirini kazanan bir hizmet görü-

nüş bakımından kusursuz olabilir; ancak o ibadet 

ve güzel hizmetin samimi bir niyetle ve sadece 

Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak maksadıyla ya-

pılması şarttır. İnsanların takdir ve teveccühünü 

kazanmak veya hem Allah (c.c.) rızasını hem de 

insanların takdirini kazanmak düşüncesiyle ya-

pılan ibadet ve hizmetlerin Allah (c.c.) katında 
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İnsanların takdir ve tevec-
cühünü kazanmak veya 
hem Allah (c.c.) rızasını 
hem de insanların takdiri-
ni kazanmak düşüncesiyle 
yapılan ibadet ve hizmetle-
rin Allah (c.c.) katında hiç-
bir kıymeti yoktur. Yapılan 
işleri Allah (c.c.) katında 
değerli kılan bizim ihlas ve 
samimiyetimiz; yani o işleri 
sadece Allah (c.c.) rızası için 
yapmış olmamızdır. 



Ekim 2016 35

Hadis Köşesi

hiçbir kıymeti yoktur. Yapılan işleri Allah (c.c.) ka-

tında değerli kılan bizim ihlas ve samimiyetimiz; 

yani o işleri sadece Allah (c.c.) rızası için yap-

mış olmamızdır. Mesela insanlar beni görsün ve 

takdir etsin diye ibadet etmek şirk derecesinde 

büyük bir günahtır. Fakat gösterişi aklından ge-

çirmeyen bir müminin, başkalarını o ibadeti yap-

maya teşvik etmek niyetiyle herkesin göreceği 

bir yerde ibadet etmesi faziletli bir davranıştır. 

Böyle bir mümin hem görevini yapmış hem de 

iyi niyetinden dolayı ayrıca sevap kazanmış olur.

 İyi niyete dayanmayan, sadece gösteriş için 

yapılan ibadetlerin ve güzel davranışların Allah 

(c.c.) katında hiçbir değeri bulunmadığını Pey-

gamber Efendimiz (s.a.v.) ibretli bir misalle ortaya 

koymuştur:

“Kıyamet gününde ilk defa bir şehid hak-

kında hüküm verilecek. Allah Teâlâ ona ne 

yaptığını sorduğunda: ‘Senin uğrunda çar-

pıştım, şehid edildim.’ diyecek. Fakat Cenâb-ı 

Hak ona: ‘Yalan söyledin. Sana cesur adam 

desinler diye çarpıştın.’ buyuracak ve o adam 

yüz üstü sürüklenerek Cehennem’e atılacak. 

Daha sonra ilim öğrenip öğreten ve Kur’an-ı 

Kerim okuyan bir kimse getirilecek. Ona da 

ne yaptığı sorulacak: ‘İlim öğrendim ve öğret-

tim. Senin rızanı kazanmak için Kur’an-ı Kerim 

okudum.’ diyecek. Allah Teâlâ ona: ‘Yalan söy-

ledin. İlmi sana âlim desinler diye öğrendin. 

Kur’an-ı Kerim’i ise, güzel okuyor desinler diye 

okudun. Nitekim öyle de denildi.’ buyuracak. 

O adam da yüz üstü sürüklenerek Cehen-

nem’e atılacak. Hadis-i şerifin devamında zen-

gin bir kimsenin huzura getirileceği, onun da 

malını Allah rızası için harcadığını söyleyece-

ği, ona da; ‘cömert adam’ desinler diye malını 

sarf ettiği söyleneceği ve diğerleri gibi onun 

da Cehennem’e atılacağı belirtilmektedir.”9

Aslında ibadet olmayan bazı işler, iyi niyet-

le yapıldığı takdirde ibadete dönüşebilir. Mesela 

yemek yiyen kimse, bu gıdalardan elde edece-

ği kuvvetle ibadet edeceğini düşünürse; yemek 

yerken bile sevap kazanmış olur. Normal ticare-

tini yapan kimse, işini en iyi şekilde yaparak in-

sanlara hizmet etmeyi, onları aldatmamayı dü-

şünürse; hem para hem de sevap kazanabilir.

Zikredilen hadis-i şerifte niyetin imandan ol-

duğuna delil vardır. Çünkü niyet kalbin amelidir. 

İman da Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’e göre kalp 

ile tasdik, dil ile ikrardır. Bundan dolayı imam-ı 

Buhârî (r.h.), bu hadisi Kitabu’l-İman bahsinde 

zikretmiştir. Hadis-i şerif, Müslümanların bir işi 

yapmaya kalkışmadan önce onun hükmünü 

bilmesi gerektiğine de delildir. Yapacağı bu işin 

meşru olup olmadığını, vacip mi müstehap mı 

olduğunu bilmelidir. Çünkü hadis-i şerifte, eğer 

o amel için meşru görülen niyet bulunmayacak 

olursa, amelin kabul olunmayacağı belirtilmek-

tedir.
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Teknoloji Devrimi ve beraberinde iletişim 

araçlarında gerçekleşen büyük değişim ve çeşit-

lenme, yerkürede ve hayatlarımızda köklü deği-

şimlere sebebiyet veriyor. Küreselleşme ideoloji-

siyle birlikte bu durum; zihniyet, ideoloji, yaşam 

tarzı olarak çeşitli hız ve düzeylerde bütün bir 

insanlığı etkilemeye devam ediyor.

Teknoloji devrimi, Batı merkezli bir zihniye-

tin, bir varlık anlayışının, bir değerler dünyasının 

maddî ve teknik anlamda dışavurumudur. Tek-

nolojiyle yüzleşmek için bu arka planı unutma-

mamız gerekiyor. Teknoloji masum bir şey de-

ğildir. Her üretim/amel bir inancın, bir amacın, 

bir algının tezahürüdür. İslam bu durumu “amel-i 

salih” kavramı üzerinden gündeme getirmiştir.

Bütün bir insanlığı nesneleştiren “Propaganda 

Çağı”nda yaşıyoruz. Görsel, yazılı, internet, sos-

yal medya olarak ifade edilen bu aygıtlar üzerin-

den zihinsel, ruhsal, ailevî, toplumsal olarak tek 

taraflı bir saldırı altında bulunuyoruz. Medya neyi 

doğru gösteriyorsa ona inanıyoruz, kimi düş-

man gösteriyorsa, kimi şeytanlaştırıyorsa ona 

düşman oluyoruz. Kimi ve neyi öne çıkarıyorsa, 

masumlaştırıyorsa ona hayran oluyoruz, tapı-

nıyoruz. Neyi yiyip-içeceğimize dair kararları o 

belirliyor. Saatlerce çocuk-genç-yaşlı, kadın-er-

kek onun efsununda yaşıyoruz. Sahici olmayan 

sanal hayatlar yaşıyoruz. Tek yönden, tek taraflı 

saldırı karşısında bütün bir insanlık olarak savun-

masız durumdayız. Bu saldırıyı tezgâhlayanlar, 

savunmayı da saldırının bir parçasına dönüştü-

rüyorlar. Bu çağ, bir kapital çağı, bir kar maksimi-

zasyonu çağı olduğu için bu duruma direnişleri 

de bu dil üzerinden gerçekleştirmeyi dayatıyor-

lar, çağın efendileri(!). İktidar da muhalefet te bu 

‘cangıl’ içinde gerçekleşsin istiyorlar, düzenleri-

nin devam etmesi için. Sürekli kültürel, siyasal, 

sosyal propagandaya maruz kaldığımız için ken-

Propaganda Çağında 
Hakikati Aramak

Erdal BAYRAKTAR
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dimiz olamıyoruz, kendi gündemlerimizle ha-

yat içerisinde varlık gösteremiyoruz. Bizim için 

öncelik sıralamasını gücü elinde bulunduranlar 

belirliyor. Öncelik sıralamasını kendimiz belir-

lemediğimiz müddetçe, hâkim güçlerin elinde 

rüzgârın önündeki yaprak misali nesne muame-

lesi görmeye devam edeceğiz.

Kendimiz/şahsiyet olabilmemiz, kendi inanç-

larımıza, amaçlarımıza, gündemlerimize göre 

yaşayabilmemiz için öncelikle doğru sorular 

sorma, bize dayatılan bu hayatı; zihniyet çerçe-

velerini, kavramları, ideolojileri, kurumları sorgu-

lama gücü ve cesaretine sahip olmamız gere-

kiyor. Devletin emredici aygıtları; resmî ideoloji, 

medya, akademi, bürokrasi, eğitim kurumları vb. 

üzerinden bize doğru, kutsal olarak dayatılan her 

şeyi sorgulamalıyız. Soru sormak, sorgulamak 

insanlaşmaktır. Sorarak öğreniriz, sorgulayarak 

bilinç sahibi oluruz. Bizi varlık sahnesine ‘insan’ 

olarak çıkaran bu özelliğimizdir. İnsanın emeğiy-

le elde ettiği şeye değer denir. Değer sahibi varlık 

insandır. İslam’ın teklif ettiklerini emeğiyle içsel-

leştirerek temellük eden insandır, mümin. Elinin 

emeğiyle iman nimetine mazhar olamayanların, 

kendilerine, ailelerine, ülkesine, milletine kurulan 

kumpasın/tezgâhın/darbenin bir aparatı, piyonu 

olduklarına 15 Temmuz gecesi şahid olmadık 

mı?

Hayata, varlığa, insana, eşyaya, bize daya-

tılanlara karşı sorular sorup Hidayet’e uygun 

cevaplardan itminana (güvene) erdikten sonra 

kendimiz olma yoluna girmişiz demektir. Yol’a 

girmek başlamaktır. Bu yolculuk son nefesimi-

ze kadar devam edecektir. Bundan sonra, yolcu 

olarak yol haritamıza, yolun gereklerine göre bir 

hayat yaşamalıyız. Yol haritasına uymamak, yo-

lun gereklerini yerine getirmemek bizi yoldan 

çıkaracaktır. Bu aşamadan sonra bütün bir ener

jimizi menzilimize, menzile ulaştıracak cehd ü 

gayrete teksif etmeliyiz. Yolun ayartıcılarına karşı 

teyakkuzda olmalıyız.

Bu çağın en büyük ayartıcısı, afyonu medya-

dır. Medya, sahibi Sermaye/Kapital adına halkları 

uyuşturmaktadır. Kapitalist düzen içerisinde ona 

bu görev verilmiştir. Medya hakikat iddiasını te-

keline aldığı gibi, sahibi olan Burjuva lehine top-

lumları parçalamaktadır.  Varlığı Sermaye’ye borç-

lu bu aygıttan insanlığa bir fayda gelmeyeceğine 

adımız gibi inanmak zorundayız. Bu mecralarda 

Hakikat’i aramak, Hakikat’e hizmet edileceği-

ni düşünmek, en amansız uyuşturulma halidir. 

Medya düzeni yalan düzenidir. Medya düzeni 

güdümleme düzenidir. İşe bu yalan, güdümle-

me düzeninden çıkmakla başlamalıyız. Yalan-

dan, manipülasyondan insanlığa hayır gelmez. 

Fikir, kültür, siyaset, din bu düzenin kontrolünde 

olduğu müddetçe ancak yalanın meşrulaştırma 

aracına dönüşür. Medyada arz-ı endam eden bi-

lim, siyaset, din adamlarının hangi yaraya mer-

hem olduğuna şahid olduk? Bilakis yaralarımızı, 

dertlerimizi daha da azdırmadılar mı? İçimizde 

bizimle, bizim gibi yaşayan, bizimle dertlenen, 

dert ortağımız olan, bizimle gülen-ağlayan haki-

katen “yerli” ulemaya, rasihuna, emir sahipleri’ne 

Medya neyi doğru gösteri-
yorsa ona inanıyoruz, kimi 
düşman gösteriyorsa, kimi 
şeytanlaştırıyorsa ona düş-
man oluyoruz. Kimi ve neyi 
öne çıkarıyorsa, masumlaş-
tırıyorsa ona hayran olu-
yoruz, tapınıyoruz. Neyi 
yiyip-içeceğimize dair ka-
rarları o belirliyor.



Ekim 201638

kulak verelim, onlarla müzakere ve müşavere 

edelim. Yanılırsak bizi düzeltebilir, ihanet ederse 

onun yakasına yapışabiliriz. Bulduk da uymadık 

mı derseniz, suç yine bizim derim.  “İmanımız-

da sebatkâr ve sabırlı olduğumuzda” Allah (c.c.) 

bizlere böyle önderler/rehberler lütfedeceğini 

müjdeliyor. Müjdeye mazhar olmak için gereği-

ni yapmak zorundayız. Fıtrî, doğal yaşam alan-

larımıza dönmeliyiz. Allah’ın (c.c.) fıtratına bakın 

ne dediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Ed-Din bile 

fıtratından uzaklaştığı zaman batıl/sahte bir dine 

dönüşmektedir. O yüzden her alanda fıtratımıza 

dönmeliyiz. En büyük zulüm varlığı fıtratından 

koparmaktır.

Fıtrat üzere yaşamak; en yakından başlayarak 

nefsimizi, ailemizi, halkımızı, ümmetimizi, yeryü-

zünü bir bütünlük içerisinde görerek yaşamaktır.

Her birimiz öncelikle nefsimizden sorumlu-

yuz. Ahirette hesabımızı tek başımıza vereceğiz. 

Dünya ve ahirette başımıza gelecekler, ellerimiz-

le yaptıklarımızın sonucu olacaktır. Sorumluluk-

lar devredilemez. Bahanelerin arkasına sığınarak 

bir yere varamayız. Sorumluluklarımıza sadık 

kalmak, değerlerimize bağlı olarak yaşamak biz-

leri şahsiyet sahibi yapacaktır. Sorumsuz, değer-

siz insan; ahsen-i takvim üzere olma halinden 

uzaklaşarak esfel-i safiline oradan da belhum 

adal derecesine çakılır. Değerlerimiz, imanımız 

omurgamızdır. Omurgasız insan bukalemun gi-

bidir ve dünyevî menfaatler için her türlü ahlak-

sız ilişkilere teşne hale gelir. Şahsiyet sahibi in-

sana en büyük örnek Hz. İbrahim (a.s.) ve onun 

duasının karşılığı olan Peygamber Efendimizdir 

(s.a.v.). Hz. İbrahim (a.s.), bütün varlığını kaybet-

me tehlikesiyle baş başa kaldığında da, değer-

lerine bağlı kalarak omurgalı, dimdik bir duruş 

sergilemiştir. Hakikat’le irtibatını her zaman ve 

şartta, ne pahasına olursa olsun devam ettiren 

insandır, şahsiyet sahibi omurgalı insan. Şahsi-

yet sahibi olanlar, Allah’tan (c.c.) başka kimseye 
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kulluk yapmazlar. Bizleri köleleştirmek isteyenler, 

öncelikle fıtratımızı, şahsiyetimizi yok etmeye 

çalışırlar. Her şey çekildiğinde elimizde kalan tek 

değer, şahsiyetimiz/onurumuz/şerefimiz ve ona 

kaynaklık eden imanımızdır. Mümin, imanı ve 

şerefi için yaşayan insandır.

Şahsiyet sahibi insanın yeryüzünde Allah’tan 

(c.c.) sonra sığınacağı en kıymetli melce (barınak) 

ailedir. Hz. İbrahim (a.s.) örneğinde, yeryüzüne 

yerleştirilen insanın ilk yaptığı/inşa ettiği şey aile-

siyle birlikte sükûn bulacağı beyt/evdir. Aile, insa-

nın en kadim, en hayatî değerlerindendir. Şahsi-

yetin membaı ailedir. Şahsiyet sahibi insan ailede 

yetişir.  Aileyi dikkate almayan hiçbir din, kültür, 

medeniyet ilanihaye varoluşunu devam ettire-

mez. Dinin, kültürün, medeniyetin ete-kemiğe 

büründüğü en otantik yapıdır aile. Islah edicilerin 

de, ifsat edicilerin de ilk yöneldiği yer ailedir. Aile 

ikame edilmeden, ıslah edilmeden hiçbir değer 

ayağa kaldırılamaz. Aileyi yok eden ifsat hareket-

leri, toplumu ve değerlerini tarihin karanlıklarına 

itebilirler. Bir dinin, ideolojinin, akımın insan, fıtriî, 

meşru olduğunu anlamanın yolu onun aileye ve 

insana bakışıyla belirlenir. İnsanı ailesinden ko-

paran, uzaklaştıran her insan ve topluluk şeyta-

nın adımlarını takip etmektedir. Şeytanda insa-

nı ateşe/Cehennem’e çağırır. Bu sebeple İslam, 

ehlimizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem 

azabından korumaya çağırır bizleri/ebeveynleri. 

Ailemizi ve çocuklarımızı Allah’tan (c.c.) başka 

kimseye emanet etmemeliyiz. Aileyi çekip çevir-

mek, çocukların terbiyesi, yetiştirilmesi anne-ba-

banın üzerine bir vecibedir. Bu sorumluluk ma-

kul, meşru gerekçeler olmadan bir başka kişi ve 

kuruma devredilemez. Bu sorumluluklarına bir 

ibadet bilinciyle yaklaşmayan insana toplumsal 

sorumluluklar verilmemelidir. Aile sorumlulukla-

rını yerine getirmeyenleri hiçbir konuda ciddiye 

almamalıyız. Nesillerimizin geleceğinden kişiler 

ve toplum olarak kaygılanıyorsak sorumlulukları-

mızı gereğince yerine getirmediğimiz içindir.

Her insan ve aile, bir toplum/cemaat içerisin-

de yaşar. Sağlıklı toplumlar şahsiyet sahibi insan 

ve ailelerden oluşur. Toplum içerisinde yaşama-

nın en temel göstergesi, bir mahalle/semt içe-

risinde akrabalık ve komşuluk ahlakı ve hukuku 

içerisinde yaşamaktır. Aile, akrabalık, komşuluk 

en otantik/fıtrî ilişkilerdir, bağlardır. Toplumsal 

diğer kurumsallaşmalar bu değer ve kurumlar-

la uyumlu olacak şekilde ihdas edilmelidir. Top-

lumla bağı kopan insan kendine ve toplumuna 

yabancılaşır. Her yabancılaşma, bizleri, şeytanın 

ve dostlarının ayartmalarına açık hale getirir. Bü-

tün şeytanî güçlere karşı en sağlıklı sığınma alan-

larımız aile, komşuluk ve akrabalıktır. Bu bağlar 

zayıflar ve koparsa o toplum yozlaşma ve çöküş 

sürecine girmiş demektir. Bir toplumun küllerin-

den yeniden doğuşu bu bağları sağlıklı şekilde 

kurmasına bağlıdır. Bir kişi ve kurumun değerli, 

faydalı olmasının ölçüsü bu değerlere bakışına 

ve bu değerlerle olan ilişkisine göre ölçülmelidir. 

Bu değer ve ilişkileri değersizleştiren, zayıflatan 

her kişi ve kuruma karşı teyakkuzda olmak gere-

kir. Her şey çekildiğinde elimizde kalan, bizi biz 

yapan değerler (aile, komşuluk, akrabalık) bun-

lardır. Hava ve su gibi bu değerlere sahip çıkmalı-

yız. Modern ideolojiler, Kapitalist Sistem hepimizi 

tüketim kölesi/müşteri yapmak için var gücüyle 

bu değerlerimize, bağlarımıza, kurumlarımıza 

saldırmaktadır.

Fıtrat üzere yaşamak; en 
yakından başlayarak nef-
simizi, ailemizi, halkımızı, 
ümmetimizi, yeryüzünü bir 
bütünlük içerisinde göre-
rek yaşamaktır.
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İslam, her mümini, Müslüman aileyi ve top-

lumu Ümmet bütününün bilinçli bir parçası ol-

maya davet eder. Ümmet, İslam’ın ana değer ve 

amaçları için bir araya gelmiş bilinçli bir toplum-

dur. Yeryüzü sathında Müslüman kişi ve toplum-

ların sosyal, kültürel, siyasal olarak teşkilatlanmış 

halidir Ümmet. İnsanlığa “iyilik ve hayırda örnek 

ve şahid olmak için” Müslüman Ümmet olma-

yı amaç olarak gösterir Yüce Rabbimiz, bizlere. 

Bu dünyada onurlu yaşamamız, bu amaçla olan 

ilişkimize bağlıdır. Bu amacı unuttuğumuz ve 

gerçekleştirmediğimiz zaman zillet peşimizi bı-

rakmamaktadır. İslamî değer ve amaçların vücut 

bulacağı, Ümmet’in sürü durumuna düşmemesi 

için, Ümmet’i nifaka, ifsada, küfre karşı koruyacak 

adaletin timsali bir Medine’ye/İslamî Hükümet’e 

ihtiyaç vardır. Medine’si olmayan değerler, haya-

tın bütününde kâmilen varlık gösteremezler. 

Günümüzdeki hal-i pür melalimiz bunun 

göstergesidir. Hiçbir kavmi, mezhebi, meşrebi 

gerekçe bu büyük bütünden uzak kalmamıza 

gerekçe olamaz. Bütün meselelerimizi, İslam ve 

Ümmet çatısı altında çözmek zorundayız. Bu 

hayatî bir umde (ilke) ve tutumdur. Her birimiz 

İslam ailesinin bir üyesi olmaktan şeref duyarak 

hayata katılmalıyız.

Yerin, göğün ve ikisi arasındakilerin Fâtır’ı, 

Hâlık’ı, Rabb’i Mâlik-ül Mülk olan Allah’tır (c.c.). 

Bu nedenden dolayı Melik-ül Mülk’te Allah’tır 

(c.c.). Dünya, oyun ve eğlence yeri değil; imti-

han, ibadet, salih amel, salat, hayırda sabır etme 

yurdudur. Allah (c.c.), teklifine icabet eden insa-

nı yeryüzüne “Halife” olarak göndermiştir. Halife 

olmak; yeryüzüne, içindekilere, olan-bitene karşı 

sorumlu ve duyarlı olmaktır, her sorumluluğun 
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hesabı olacağını unutmadan. Mümin, Rabbimi-

zin teklifini bilinçli olarak kabul eden, yeryüzüne 

ve varlığa karşı sorumluluklarını ibadet bilinciy-

le yerine getiren insandır. Hiçbir dinî, mezhe-

bî, kavmî, coğrafî, kişisel, toplumsal gerekçe bu 

yeryüzü ufkundan bizi koparmamalıdır. Yeryüzü 

ölçekli düşünmeli, yeryüzünde yankı bulan salih 

ameller gerçekleştirmeliyiz. Yeryüzüyle, varlıkla 

irtibatını koparanlar; giderayak insanlıkla ve Müs-

lümanlık ile de irtibatlarını koparma tehlikesiyle 

yüz yüze kalırlar. Bu tehlikeye maruz kalmamak 

için; yeryüzünde, iman-küfür, adalet-zulüm çe-

lişkilerinin dışındaki sahte çelişkileri dikkate al-

mamalıyız. Yeryüzünün ve insan hayatının sahte 

çelişkilerle heder edilmesine izin vermemeliyiz. 

Bu sahte çelişkileri doğru temsiliyetlerle ifşa ve 

iptal etmeliyiz. Yeryüzünde eğer ‘öteki’ olacaksa; 

Hakikat’e bakışta iman- küfür, fiillere bakışta ada-

let-zulüm değerlerini ölçü almalıyız. Bu değer-

ler, kıyamete kadar insanlık için elzem değerler 

ve kıymet hükümleridir. Küfür, öncelikle insanın 

kendini kandırmasıdır, hakikate ulaşacak imkân-

larını iptal etmesidir. Sonrada bu zulmüne diğer 

insanları ortak etme ahmaklığıdır. Kâfirler bu ah-

maklıklarını nefislerinde yaşar, bizi dinimizden 

döndürmeye, yurdumuzdan çıkarmaya yelten-

me cüreti göstermezlerse onlarla adalet üzere 

yaşamaya devam edebiliriz. Fakat cüretkârlık 

gösterirlerse, Merhamet ve Müntakim Sahibi’ne 

sığınarak adaletin gereğini ibadet bilinciyle ye-

rine getiririz. Zulüm kimden gelirse, kime ya-

pılırsa amasız, fakatsız karşı çıkmak imanımızın 

gereğidir. Hiçbir güç ve gerekçe bizi bu tutum-

dan vazgeçirmemelidir. El-Adl Olan, tecellisini 

bizim üzerimizden gerçekleştirme şerefini bize 

nail ederse hamd ederiz. Varlığı ve insanlığı bu 

değerler dışında başka değerlerle anlama çabası 

ifsattır. Kendine malik olamayan müfsitlerin me-

liklik iddiası, yerküreyi ne hale getirdiğine hep 

birlikte şahid oluyoruz. Mümin, yeryüzünün her 

yerinde, herkes için ıslahı talep eden insandır. 

Mümin, imanın ve adaletin timsali olarak yeryü-

zünde varlık bulan insandır. Hakikat ve adaletin 

yeryüzünden eksik olmaması için; gerektiğinde 

can emanetini bu yolda feda etmesini ibadet bi-

len insandır.

İnsan için en tutarlı ve hayırlı yaşam varoluşu 

bütünlük içinde kavrayan yaşamdır. Evveli ahirle, 

dünü bugünle ve yarınla irtibatlandırarak yaşa-

maktır.

Hakikat, Tevhidi bütünlükten kopmadığımız-

da kendini bize açacaktır.

Her türlü değerin tüketildiği, istismar edildiği 

bu propaganda çağında akılları/zihinleri ilimle, 

kalpleri/gönülleri zikirle meşgul ders halkaları, 

müzakere, müşavere, hasbihal meclisleri oluş-

turmalıyız. Gözlerdeki ışıltıyı ve hüznü yürekte 

hissettirmeyen hiçbir iletişim biçimi sahici de-

ğildir.

Gönülde mayalanmayan, zihinde kanaviçe 

misali işlenmeyen hiçbir kelam/söz Hakikat’i ta-

şıyamaz.

Fıtrat cevherini korumayanlar, Hira’sını yaşa-

mayanlar, Kıyamu’l-Leyl’i azık edinmeyenler Ha-

kikat yolcusu olamazlar.

Modern ideolojiler, Kapita-
list Sistem hepimizi tüke-
tim kölesi/müşteri yapmak 
için var gücüyle bu değerle-
rimize, bağlarımıza, kurum-
larımıza saldırmaktadır.
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İnsan yaşadığı müddetçe keşfettiği güçlerle 

bir şeyler yapabildiğini gördüğünde güç sahi-

bi olmanın hep peşinde koşmuştur. Gücü elde 

ettikçe mutlu olacağına inanmış; bu yüzden bu 

tutkudan hiç vazgeçmemiştir.

Bütün kâinatta var olan güçleri keşfettikçe 

bunların bir denge ile kullanıldığına şahid olmak-

tayız. Çünkü dengesiz güç kullanımı kaosa, bo-

zulmaya sebep olmaktadır. Düzenin, dengenin 

olmadığı yerde huzurlu hayattan bahsedilemez. 

Tüm kâinat Allah-u Teâlâ hazretlerinin yarat-

tığı kanunlarla hayatını sürdürmektedir1. Bu du-

rumun, büyük âlemlerde olduğu gibi; yeryüzü 

ile gökyüzü arasındaki tüm âlemlerde de hassas 

bir dengede olduğu araştırdıkça ortaya çıkmak-

tadır. İnsanın vücudundan tutun, bitkiler ve hay-

vanlar âleminde velhâsıl tüm âlemlerde güçlerin 

denge ile kullanıldığını görmekteyiz.

İnsan yaşamı için sosyal denge ise; Kur’an ı 

Kerim’de anlatılmakta, pratiği Sünnet-i Seniy-

ye’de, sahabe-i kiram toplumunda örnek göste-

rilmektedir. Hayatı tanıdıkça her keşifteki bu güç 

ve denge ilişkisini tespit etmek mümkün olmuş-

tur.

İnsan için güç olarak tespit edilen şeyler; 

dünya malı, sıhhat, makam, ilim, akıl ve manevi-

yattır. İnsan bunları elde etmek için ölene kadar 

gayret eder durur. Elde ettiği bu güçlerle hayatını 

sürdürür. 

Bunları doğru kullandığında hem dünya ha-

yatında bir düzen ve merhamet hem de ahiret-

te büyük bir mükâfat ile karşılaşacaktır. Ancak 

yanlış kullanımında dünya hayatında kendine ve 

diğer canlılara zulüm edecek, ekini ve nesli yok 

edecek ve bozulmaya, kaosa sebep olacaktır. Bu 

durumun neticesinde; dünyada rezillik, ahirette 

ise çetin bir azap ile karşılaşacaktır.

Bu güçleri elde etmeyi İslam bize emretmek-

tedir. Cahil olmamak için ilim sahibi olmaya, ih-

tiyaçları karşılamak için çalışıp-çabalayıp dünya 

malı elde etmeye, güzel yaşamak için vücudunu 

sağlıklı tutmaya, zulme uğramamak için adaletli 

yönetim kurmaya ve işletmeye, işlerimizi düzen 

içinde yapmak için akıl sahibi olmaya ve iç huzur 

için ibadet etmeye çalışırız.

Güç ve Denge
Garip SAĞLIK

Cahil olmamak için ilim 
sahibi olmaya, ihtiyaçları 
karşılamak için çalışıp-ça-
balayıp dünya malı elde et-
meye, güzel yaşamak için 
vücudunu sağlıklı tutmaya, 
zulme uğramamak için ada-
letli yönetim kurmaya ve 
işletmeye, işlerimizi düzen 
içinde yapmak için akıl sa-
hibi olmaya ve iç huzur için 
ibadet etmeye çalışırız.
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Bunları elde ettikçe öncelikle ihtiyaçlarımızı 

gideririz. Daha fazlası oldukça bunlar bizim imti-

hanımız olurlar. Bu imtihanda başarılı olmak için 

de fazla güçleri diğer insanların yararına kullan-

mak gerekmektedir. 

İnsanlara baktığımız zaman kimi fakir, kimi 

zengin, kimi orta hallidir. Rabb’ul Âlemin’in emri 

ise fazla mal sahibi olanların; ihtiyaç sahibi olan 

fakirleri, miskinleri ve yetimleri koruyup kollama-

sıdır. Yine; ilim sahibi olanlara ve diğer insanla-

ra ilim öğreterek onları cehaletin karanlığından 

kurtarılmasını emretmektedir. Zekâsını, akıllıca 

kullanamayanlara ise; istişare ve nasihat yolları 

ile yardım edilmesini Rabbimiz emretmektedir.

Yani her insanın aklı, ilmi, makamı, sağlığı, akıl 

seviyesi gibi sahip olduğu güçlerin farklı farklı ol-

ması sebebiyle bu güçlere ulaşanların ihtiyacının 

dışında diğer insanlara yardım etmesini; Rabbi-

miz, ayet-i kerimeleriyle ve Peygamber Efendi-

miz (s.a.v.) hadis-i şerifleri ile tavsiye etmektedir. 

İşte bu, gücün doğru kullanımıdır.

Bu doğru kullanım sonunda dünyada denge 

yani güzel ahlak, adalet ve düzenin insanca sür-

düğünü görmekteyiz. Dünya insanca yaşanılan 

bir yer olmaktadır ki; İslam ile yönetilen dönem-

lerde atalarımız dünyaya bu pratiği göstermişler-

dir.

Güç sahipleri; İslamî değil materyalist veya 

batılı bir bakış açısı ile hayata baktıklarında, haya-

tı insanî olarak değil tabiat-tanrı ve diğer kendile-

rinden olmayan insanlar ile savaş arenası olarak 

görmektedirler. Hedeflerine ulaşmak için, her 

yolu mubah gören bir anlayışa sahiptirler. Haya-

ta menfaat gözlükleri ile bakarlar. 

Bu yüzden gücü her zaman kendi menfa-

atlerine ve kendilerinden olanların menfaatine 

kullanırlar. Diğer insan ve canlıları düşünmezler, 

diğerlerine ihtiyaçları oldukları için de ölmeye-

cek kadar faydalanmalarını isterler. 

Kur’an-ı Kerim’de ‘Karun Kıssası’ anlatılır. Ken-

disine zenginlik verildiği ve buna karşılık onun da 

bunu kendi kabiliyetinden elde ettiğini düşüne-

rek şımarıp kibirlendiği ve sonunda helak olduğu 

anlatılır.

Tefekkür
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“Şüphesiz Kârûn, Mûsâ’nın kavmindendi. 

Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona, anahtar-

larını (bile taşımak) güçlü bir topluluğa ağır 

gelecek hazineler verdik. Hani, kavmi kendi-

sine şöyle demişti: ‘Böbürlenme! Çünkü Allah, 

böbürlenip şımaranları sevmez. Allah’ın sana 

verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünya-

dan da nasibini unutma. Allah’ın sana iyilik 

yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde 

bozgunculuk isteme. Çünkü Allah, bozguncu-

ları sevmez.’ Kârûn; ‘Bunlar bana bendeki bilgi 

ve beceriden dolayı verilmiştir’ dedi…”2

“Sonunda onu da, sarayını da yerin dibine 

batırdık. Allah’a karşı ona yardım edebilecek 

adamları da yoktu. Kendisini savunup kurta-

rabileceklerden de değildi!”3

Bu gün gücün bu yanlış kullanımını tüm ro-

manlarda ve filmlerde görmek mümkündür. 

Bilinmeyen, yeni keşfedilmiş bir konu değildir. 

Buna rağmen kendi menfaatleri için yeryüzünü 

savaşlarla kasıp kavuran, sonrada bir köşeye otu-

rup masum rolü yapan süper güçler, bindikleri 

dalı keserek dünyayı yaşanmaz hale getirmek-

tedirler.

Bunun altında yatan sebep, gücü elde edenin 

kimliği ve bakış açısı ile ilgilidir. 

Cahil insan güç sahibi oldukça kibirlenir ve 

gücünü menfaati için kullanır. Akil insan ise güç 

sahibi oldukça tevazuu artar ve gücün asıl sahibi 

olarak Allah’ı (c.c.) kabul ederek, O’na şükreder. 

Gücü doğru yerde kullanır, imtihanı geçer.

Hz. Süleyman’a (a.s.) büyük bir güç verilmiş-

ti ve Belkıs’ın tahtını göz açıp kapama süresin-

de yanına getiren yardımcıları vardı. O, ya gücü 

kendinden bilip kibirlenecek ya da bunu Allah’ın 

(c.c.) yardımı ve denemesi olarak algılayıp, şük-

redecekti.

Kitaptan bilgisi olan biri, “Ben onu, gözünü 

kapayıp açmadan önce sana getiririm” dedi. 

Süleyman, tahtı yanında yerleşmiş hâlde gö-

rünce şöyle dedi: “Bu, şükür mü, yoksa nan-

körlük mü edeceğim diye beni denemek için, 

Rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse 

ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nan-

körlük ederse (bilsin ki) Rabbim her bakımdan 

sınırsız zengindir, cömerttir.”4 

Yeryüzünde Allah’ın (c.c.) imtihan için bizi 

birbirimiz ile sınadığını unutmamalı; yeryüzün-

deki toplumsal dengenin, güç sahiplerinin gücü 

doğru yerde kullanması ile gerçekleşeceğini bil-

meliyiz.

Bu yüzden her Müslüman yaşantısı içinde 

gücü helal yoldan elde etme ve bunu insanlı-

ğın yararına kullanma ahlakına sahip olmalıdır. 

Çünkü her şeyden hesap vereceğimiz bir günün 

geleceği unutulmamalıdır.

Dipnotlar
1. “Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir.” 

(er-Rahmân, 55/5).

2. el-Kasas, 28/76-78.

3. el-Kasas, 28/81.

4. en-Neml, 27/40.

Tefekkür

Cahil insan güç sahibi ol-
dukça kibirlenir ve gücünü 
menfaati için kullanır. Akil 
insan ise güç sahibi oldukça 
tevazuu artar ve gücün asıl 
sahibi olarak Allah’ı (c.c.) 
kabul ederek, O’na şükre-
der. Gücü doğru yerde kul-
lanır, imtihanı geçer.
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Modern bilginin temeline dinamit gibi yer-

leşmiş olan Fransız filozofu Descartes (1596 - 

1650), 17. yüzyılda rasyonalist düşünceyi somut 

bir hale getirmiştir. Bu düşüncenin öncüsü olan 

Descartes “Cogito ergo sum” (Düşünüyorum o 

halde varım) sözüyle varlığın düşünceden neşet 

ettiğini ve varlığın düşünceden ayrılabileceğini 

belirterek düalizmini (ikicilik) modern düşünce-

ye yerleştirmiştir. Descartes; inanç parametrele-

rinden, düşünce parametrelerine bir geçiş sun-

muştur. 17. yüzyıl ile beraber inancın dünyadan 

ayrılması, ruhun bedenden çekilmesi başlamış 

ve günümüzde devasa boyutlara ulaşmıştır.

Aydınlanma düşüncesi dinden bağımsız bir 

dünya/evren görüşünde temellenir. Yeni bir in-

san modeli, evren modeli kurma eğilimindedir. 

Yeryüzünde mutluluk ve cennet vaatleri vardı. 

Kendileri bir meta teori (her şeyi açıklama iddi-

asında bulunan teori) iddiasıyla ortaya çıktılar. 

Fakat gelinen süreç, cennet ve mutluluk yerine, 

cehennemi ve içinden çıkılmaz bir bataklığı gös-

terdi. Artık Batı insanı sahip olduğu maddî zen-

ginlikle beraber ruh yoksunu haline geldi. Can 

sıkıntısı, bezginlik, yılgınlık, umutsuzluk, alkolizm, 

erken bunama, melankoli, şizofreni Batı’da yay-

gın ruh ve sinir hastalıkları arasındadır. Ayrıca 

yalnızlık, terkedilmişlik duygusu; insanlarda sev-

gisizlik, dostluktan uzaklaşma, yabancılaşma, in-

sanî ilişkilerin kökenine çıkarı yerleştirme kaygısı, 

ev yaşantısının unutulmaya yüz tutması, ailenin 

şirket haline dönüşmesi gibi durumlar günümüz 

Batı insanının belli başlı karakteristikleri arasında 

sayılmaktadır.1

Batı’da insanın, önce Rönesans hümanizmiy-

le göksel olana isyan ettiği ve sonra modern bi-

limlerin ortaya çıktığı hatırdan çıkarılmamalıdır.2 

Aşkın olanla bir harbe girişmiş olan insan aklının 

gücüne dayalı bir bilim geliştirilmiştir. Bu bilim; 

bâtına değil zahire, metafiziğe değil fiziğe, nite-

liğe değil niceliğe, doğal ve fıtrî olana değil sunî 

ve yapay olana önem vermiştir. Toprağın altına, 

derinliklerine, özüne bakmayan, üzerindeki güb-

re ile hemhal olan, semayı aşıp göklere ulaşama-

yan bir bilimdir.

Rönesans’tan bu yana düşünsel ve toplum-

sal devrim safhalarıyla insanlık tarihinde “bir yol 

kazası”3 olan Batı modernitesi kendi ana düşün-

cesini batı-dışı toplumların kültür, ekonomi ve 

sosyal yaşamlarına ticaret, sanat, sömürge, fikir 

vs... yollarla aktararak içinde bulunan manevî 

yoksunluğu tüm dünyaya yayma girişiminde 

bulunmuştur.

Dünyanın manevî teneffüsten yoksun olma-

sı, bu hastalığa şifa olabilecek ilacın bulunma-

masından kaynaklanmamaktadır. Bu patolojinin 

oluşması, insanın varlığını borçlu olduğu Allah’ı 

Ruh Yoksunu
Modernizm

İlker ÜNAL
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(c.c.) arka plana atması ve tanımamasındandır. 

Bugün, insanın kurtuluşunun Allah’ı (c.c.) inkâr 

etmeye bağlı olduğunu sanan Marx’ın ve “tan-

rı ölmüştür” diye övünen Nietzsche’nin aksine, 

yine de Sartre gibi inkârcı bir filozof bile evrende 

Allah’ın (c.c.) olmayışından sancılı bir üzüntüyle 

söz edip, bunda insanın ve varlığın saçmalığının 

kaynağını ve değerlerinin yitirilişini görebiliyor. 

İkbal’de: “Bugün insanlık, evrenin manevî bir yo-

rumuna her şeyden daha çok muhtaçtır” diyor-

du.4

Günümüz gözlüğünü taktığımızda insanın 

kendi fıtratına her an yabancılaşma eğiliminde 

olduğunu ve özünü unutmaya doğru yol aldı-

ğını görmemek körlük olur. Çağımızın en hayatî 

değişimi budur.  Müteâl (pek yüce olan) olanla 

ilişkinin kesilmesi, evrensel mizanın hiçe sayıl-

ması ve asli bilgi kaynağını reddeden bir anlayış-

ta olan modern bilimin insana hakikati gösterme 

iddiası ne kadar doğru olabilir ki?

Kendi içindeki torbada hep bir dinamit taşı-

yan modernizm olgusu; insanın beynini kemir-

mesi, eğitimi faydasız hale getirmesi, insanın 

narsist bir hal alması yanında sanatı da büyük 

oranda etkilemiştir ki; artık kuru gürültü, taş gibi 

bir söz, şiddet ve vahşet içeriklilik, çıplaklık, nü-

dizm, idolizm sanat haline gelmiştir.

İlahî olanın merkezden tecrit edilmesiyle, 

merkeze oturan insan kendisinin her şeyin öl

çüsü olduğu (protogoras) sanısına kapılmış-

tır. Her şeyin ölçüsü insan olunca, doğru bilgi-

nin kaynağını insan teşkil edince; yeryüzünde-

ki her insan teki sayısınca doğru ortaya çıkar. 

Merkezde bulunan insan kendisini mutlak özne 

konumuna sokup, diğer çevreye nesne olarak 

bakmıştır ve bundan tüm evrenin, nesnenin, 

eşyanın ve tabiatın kendi için yaratıldığını ve 

doğayı istediği biçimde tahrip etmeyi kendisi-

ne caiz görmüştür. Modern insan doğal çevreyi 

hâkimiyetine almak, tahrip etmek için Faustvari 

bir şekilde ruhunu satmıştır. Batı, tarih boyun-

ca yeryüzünü, gökyüzünü, doğayı, insanı, can-

lı cansız her şeyi tahrip/imha etmiştir. Elinden 

gelen katliamın maksimum düzeyini kullan-

mıştır. Var gücüyle büyük cinayetler işlemiş-

tir. İnsanın yeryüzünü tahrip etmesi ve kendini 

tanrı olarak telakki etmesini Kızılderili Reis Se-

attle’nin tepki ve serzenişinde betimleyebiliriz.

19. yüzyılda ‘Washington’daki Büyük Reis’in 

Kızılderililerin üstünde yaşadığı toprakları almak 

istediğine dair bir talebi Reis Seattle’a ulaştığı za-

man, ondan şu tepkiyi görmüştür:

“...Halkım, beyaz adamın almak istediği nedir, 

diye soracak. Bunu bizim anlamamız zor. Eğer o 

Tefekkür

Günümüz gözlüğünü tak-
tığımızda insanın kendi fıt-
ratına her an yabancılaşma 
eğiliminde olduğunu ve 
özünü unutmaya doğru yol 
aldığını görmemek körlük 
olur. 
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güzelim havanın, köpüren suyun sahibi biz de-

ğilsek, onu bizden nasıl alabilirsiniz ki? Güneşte 

parıldayan her bir çam ağacının, kuru ormanla-

rın üzerinde salınan sisin, vızıldayan her arının 

halkımızın belleğinde ve düşüncelerinde kut-

sal bir anlamı var. Ağaçta yükselen özsuyu Kızıl 

Adam’ın anısını taşıyor. Biz toprağın parçasıyız, 

toprak da bizim parçamız. Hoş kokulu çiçekler 

kız kardeşlerimiz bizim. Rengeyiği at, yüce kartal 

ise erkek kardeşlerimiz. Irmağın köpüren dalga-

ları, çayırdaki çiçeklerin özsuyu, tayın teri, her biri 

bir ve tek soya, bizim soyumuza ait. (Beyaz ada-

ma gelince) toprak onun kardeşi değil, düşmanı-

dır, bir kez fethedince devam eder yoluna. Top-

rağa aldırmaz bile, babasının mezarını da unutur, 

çocuklarının mirasını da. Anası toprağı ve kardeşi 

gökyüzünü birer mal olarak görür. Doymak bil-

mez açlığı bir gün toprağı tüketecek ve geriye bir 

çöl kalacak yalnızca.”5

Temel Yaşam Felsefesi Kapitalizm

Modern sistem kapitalist bir zemine otur-

muştur, ekonomizmi de yaşam felsefesi kılmış-

tır. Francis Bacon’un dediği gibi; “Bilimin gerçeği 

aramayı bırakıp kuvveti aramaya yöneldiği” en-

düstrileşmiş Batı kapitalist toplumun temel ya-

şam felsefesidir, ekonomizm.

İnsanı ekonomik bir hayvan olarak gören ka-

pitalizm, ayakta kalabilmek için tüketmek zorun-

dadır. Sistemin devam edebilmesi için israf oranı 

dâhilinde tüketime yönelmesi mecburidir. Bu 

bakımdan devasa paralar harcayarak reklamlar, 

tanıtımlar, pazarlamalar yapılır ve insanın ihtiyacı 

olmadığı bir şey ihtiyacı gibi gösterilir. Çeşitlilik 

alabildiğince çoktur ve tüketim malzemelerinin 

ömrü kısadır, böylelikle devamlı tüketim sağlanır 

ayakta kalabilmek için. Ve hatta her şey tüketil-

mek ve yıkılıp yeniden yapılmak üzere üretilmiş-

tir. Giydiğimiz elbiseler, ayakkabılar, kurduğumuz 

tezgâh, kullanılan her çeşit makine, oturduğu-

muz evler, mahalleler hep daha sonra yıkılacak, 

bitecek; yerine yenisinin getirileceği bir formda 

üretilir. 1844’de “İşçi Sınıfının Durumu” adlı ese-

rinde Engels, spekülatörler tarafından hızla kâr 

elde etmek amacıyla yapılmış işçi evlerinin sa-

dece kırk yıl dayanmak üzere inşa edildiğini be-

lirtir. Tüketimin devamı için yapılanlar, Mısır Pira-

mitleri, Roma su kemerleri, gotik katedrallerden 

çok çadır, tente ve kampinglere benziyor.6

İnsana Bakış

İnsanın varlığının kaynağı Allah’tır (c.c.), kendi 

yaratıcısını unutan insanın bulunduğu tüm alan-

larda, mizan alt üst olmuştur; fesat almış başını 

gitmiştir.

İnsanın şeref sahibi (eşref-i mahlukat) bir var-

lık olmasındaki koşul şeref kazanacağı merkezle 

mündemiçtir. “İzzet ve şeref Allah’ın yanındadır”7 

ayet-i kerimesi bağlamınca kaygı edinerek, ha-

yatına nizam veren kişi izzetlidir. İslam, insanın 

Allah’ın (c.c.) istediği biçimde yeryüzünü inşa ve 

imar etmesini ister. “İnsan yeryüzünün halifesi-

dir.”8 Fakat modern ideolojiler mezarlığında in-

sana değer verilmez. Çağdaş sistemlerde insan; 
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ekonomik bir hayvandır (kapitalizm), örgütlen-

miş maddi bir varlıktır (marksizm), görünme-

yen, hâkim, gaybi bir gücün elinde iradesiz bir 

oyuncaktır (katolisizm), iş makinalarının iradesiz 

bir kuklasıdır (diyalektik materyalizm), tanrı ko-

numundadır (egzistansiyalizm), toplumsal tarla 

içinde yetişen bir bitkidir (sosyolojizm).

Modern dünyayı şekillendiren düşünce ya-

pılarından protestanizm (din), marksizm (sınıfsal 

devrimci ideoloji), faşizm (tutucu, ırksal hareket), 

kapitalizm (ekonomik sistem) akımlarının insana 

bakışlarındaki ortak özellikler:

- İnsanın manevî yansımalarını inkâr etmek. 

- İnsanın ihtiyaçlarını, ‘güçlü olma’ ve ‘tüke-

tim’ ile sınırlandırmak ve ekonomik ihtiyaçları 

tüm diğer insanî ihtiyaçların önüne geçirmek.

- Felsefede en azından ahlak ve psikolojide 

materyalist bir yol izlemek.

- Makinayı modern medeniyetin putu haline 

getirmek. 

- Dine ya da dinin manevî cephesine karşı 

çıkmak.9

Batı kültüründe metaya dönüştürülen insan, 

yalnızlığını mekanik iş düzeniyle; televizyon, 

radyo, sinema, kitap gibi insanî ilişkileri araçsal-

laştıran medya aracılığıyla; uyuşturucu, içki, si-

gara gibi sonuçsuz kısır döngülere girerek; cinsel 

sapmalar ve sevgisiz, gayri meşru cinsel ilişkiler-

le; kendini eğlenceye kaptırmak suretiyle; evlilik 

yerine şirkete dönüştürülmüş birlikteliklerle gi-

dermeye çalışmaktadır.10

Ruhsuz Dünya, Çürümüş Hayat: Seküler-

leşme ve Kur’an

Sekülerleşme (dünyevîleşme), dinin toplum-

sal hayatta kontrolcü, düzenleyici bir rol olarak 

varlığını yitirmesi sürecidir. Bireyin ve toplumun 

kültür, sanat, dil, bilim, felsefe, eğitim-öğretim, 

siyaset, hukuk, ekonomi alanlarında dinî sembol, 

kurum ve düşünce değerlerinden soyutlanma 

sürecidir, sekülerleşme.

Kur’an sekülerleşmeyi tanımlarken; seküler 

zihniyetin insanın yaratıcı olarak bir tanrının var-

lığına inandığı halde, O’nun insan yaşamına ka-

rışamayacağını, asli olan yerin dünya olduğunu, 

ahireti inkâr ettiğini vurgular.11 

Sekülerleşme olgusunda şeytanın rolü azım-

sanmayacak derecede büyüktür; çünkü şeytan 

insana yaratanını unutturmak ister.12 İnsanın ya-

ratanını unutması ve bunların sonuçları seküler-

leşmenin en temel paradigmasıdır.13 

Sekülerleşme aslında bir anlamda dünyayı 

ahirete tercih etmek demektir; ebedî olanı fânî 

olanla değiştirmektir. Dünya hayatının kendileri 

için yeterli bir yer olduğu zannına kapılıp, tek ne-

fes alamadığımız zaman karşılaşacağımız ahiret 

hayatını hiçe saymaktır.14 

Kur’an Literatüründe Sekülerleşme

İnsan yeryüzüne ayrılmayacak gibi demir at-

mıştır. Yeryüzünde başıboş bırakıldığını sanmış-

tır.15 

Tefekkür

İlahî olanın merkezden 
tecrit edilmesiyle, merke-
ze oturan insan kendisinin 
her şeyin ölçüsü olduğu 
(protogoras) sanısına kapıl-
mıştır. Her şeyin ölçüsü in-
san olunca, doğru bilginin 
kaynağını insan teşkil edin-
ce; yeryüzündeki her insan 
teki sayısınca doğru ortaya 
çıkar. 
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Allah’ı (c.c.) ve ahireti unutmuş, dünya haya-

tını tercih etmiştir.16 

Dünya hayatını süslü görüp aldanmıştır.17 

Günahkâr ve fesadkâr olmuştur.18 

Aşırı narsistik (kendini yüceltme) duygulara 

kapılmış ve kibirlenmiştir.19 

Allah (c.c.) merkezli evren tasavvurundan in-

san merkezli hayata geçen sekülerleşme amaç-

sızlık, anlamsızlık, nihilizm vs... gibi paramet-

relerle insanı yeryüzünde usulsüz ve vusulsüz 

bırakmaktadır. Fakat Kur’an bu amaçsızlığı dış-

lar.20 

Seküler dünya eksik bir insan ve toplum ta-

nımlamasına dayanır ve ferdiyetçilik, hümanizm, 

akılcılık, insanın kutsaldan kopması, otoriteye 

başkaldırma, aşkın fikrin yitirilmesi, ailenin ato-

mizasyonu, yaşamın nicelleşmesi ve toplumun 

atomize fertlerden oluşan nicel yığınına indir-

genmesi gibi birey aleyhine olabilecek sonuçlar 

doğurmuştur.21

Allah Rasûlu (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde şöyle 

buyurur:

“Allah’ım, huşu duymaz bir kalpten sana 

sığınırım, kabul olunmayan bir duadan sana 

sığınırım, doymak bilmeyen bir nefisten sana 

sığınırım, faydası olmayan ilimden sana sığı-

nırım.”22 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu ve benzeri 

hadis-i şeriflerinde sekülerleşmeye tepkisini dile 

getirmiştir.

Sonuç

Modern hayatta, insanın imajının çekiciliği 

onun manevî çöküşüne, maddî hayatın zengin-

leşmesi ruhlar âlemindeki yerinin fakirleşmesine, 

elde etmenin kolay bir hal alması kendine güve-

nin azalmasına sebep teşkil etmiştir. İnsan yer-

yüzünün halifesi olup, onu Allah’ın (c.c.) rızasına 

göre işleyecekken, yeryüzüne köle olmuş ve bir 

nesne, bir eşya konumuna düşmüştür. Etken ve 

özne konumundan edilgen ve nesne konuma 

geçmiştir.

Tefekkür
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Modern bireyin esas sorunsalı isteklerinin do-

yurulmasıyla mutlu olabileceği savıdır. Kapitalist 

tüketime sahip sosyal hayatta istekler karşılan-

dıkça çoğalmakta ve doyuma ulaşma yolunda 

vahşice bir yarış seyretmektedir ki; bu da insanı 

kemiren bir tüketimdir. Siyaset, spor, sanat, ile-

tişim, iktisat, kültür gibi sosyal hayatımızın tüm 

alanlarında kendimizi kaptırdığımız oranda reka-

bet ve tüketim, son tahlilde sapmalara ve haddi 

aşmalara kaymakta ve insan fıtrî özelliklerini kay-

betmektedir. Cari olan hayatta şiddet, ruhî ve aklî 

dengesizlikler, depresyonlar, intiharlar, taciz ve 

tecavüzler, sapkınlıklar, hırsızlıklar, cinayetler vs... 

dolaysız yoldan modern yaşamın bir getirisidir.

Bu problemleri aşmak modernleşmede bir 

ileri noktaya gitmekle değil; hayatı yeni temeller 

üzerinde yükseltmekle olabilir. Gömleğin düğ-

melerini iliklerken ilk düğmeyi yanlış iliklediğimiz 

zaman bütün düğmeler kendi iliklerinin dışında 

bir iliğe geçerler. Bir olayın temelindeki yanlışlık, 

sonuçlarının yanlış zuhur etmesine sebebiyet 

verir. Tarih boyunca fıtratına ters hareket eden 

insanın inşa ettiği toplum ekonomik, psikolojik, 

siyasal, kültürel, sosyal-psikolojik bir patolojiye 

yakalanmıştır. İlk düğmenin yanlış iliklenmesin-

den doğan mazarrat gömleği çıkarıp atmamızı 

elzem kılmaz; onun yerine sadece düğmeleri-

nin çözülüp doğru bir biçimde tekrar iliklenmesi 

yeterlidir. Mekke’nin fethinde Allah Rasûlu (s.a.v.) 

Allah (c.c.) ile doğrudan bağı kopmuş olan, ilk 

düğmesi yanlış iliklemiş olan topluma fetihle be-

raber İslam’ı götürmüş ve düğmeleri çözüp ye-

niden doğru bir şekilde iliklemiştir.
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Modern hayatta, insanın 
imajının çekiciliği onun ma-
nevî çöküşüne, maddî ha-
yatın zenginleşmesi ruhlar 
âlemindeki yerinin fakirleş-
mesine, elde etmenin ko-
lay bir hal alması kendine 
güvenin azalmasına sebep 
teşkil etmiştir.
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Tefekkür

Bidayetinden beri gerek bu ülkede güç ol-

mak, muktedir olmak isteyen dâhili güçler ge-

rekse bu ülkeye hâkim olmak, kendilerine bağlı 

ve bağımlı olmasını isteyen harici güçler, TSK 

içerisinde örgütlenmiştir. Zamanlama olarak 

TSK içerisinde oluşan ilk örgütlenme KETÖ’dür 

(Kemalist Terör Örgütü) İkincisi; hemen, hemen 

aynı zamanlarda TSK içerisinde oluşan Kısaca 

MTTÖ (Milliyetçi-Turancı Terör Örgütü) diyebile-

ceğimiz örgüttür. Bunlar pek etkin olmasalar da 

her dönem TSK içerisinde var olmuşlardır.

KETÖ’cüler hakkında epey bilginiz vardır. 

Ama ben yine bazı hatırlatmalarda bulunmanın 

faydalı olacağı kanaatindeyim.

I. KETÖ’cüler; Atatürk ilke ve inkılâplarına son 

derece bağlı olduklarını iddia ederler. Onlar in-

kılâp yerine devrim kavramını kullanmayı çok 

severler. Çam devirdiklerinde de devrim(!) yap-

mış olurlar. Ultra laikçidirler. Faşist tek parti cum-

huriyeti onlara göre en ideal sistemidir.

II. KETÖ’cüler, kendilerini Mustafa Kemal’in en 

meşru varisleri sayarlar. Dolayısıyla Mustafa Ke-

mal’in kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Dev-

letinin sahipleri olarak kendilerini görürler. 

III. Ziyadesiyle çağdaştırlar, ilericidirler. Ağzı 

çorba, üstü tezek kokan yurdum insanı Heso’yu, 

Memo ile araları hiç iyi değildir. Onlara göre 

Heso, Memo evrimini henüz tamamlayamamış, 

göbeğini kaşıyan insanımsı varlıklardır.

IV. Bu KETÖ militanları; Heso, Memo ile ken-

di oylarını eşit sayan Demokratik sisteme de 

son derece kıldırlar. ‘Yeter söz milletindir. Karar 

milletindir.’ türü ifadelerden de son derece ra-

hatsız olurlar. Her ne kadar, Meclisin duvarında 

‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.’ yazısı ve 

bunun altında da Mustafa Kemal Atatürk’ün im-

zası varsa da, yurdum insanı çok iyi biliyor ki; ne 

ebedî şef, ne de millî şef bu ifadenin gereğini hiç-

bir zaman yapmamışlardır. Bu yazdıklarımın en 

somut kanıtı, TSK içerisindeki KETÖ militanları-

nın görev devir teslim törenlerinde ki; ‘Kendi asli 

misyonlarının Laik Atatürk Cumhuriyetini koru-

yup kollamaktır.’ şeklinde ki beyanlarıdır. KETÖ 

militanlarının zihniyet olarak Baas rejimlerinde ki 

Cumhuriyet Muhafızlarından farkları yoktur. Hiç-

bir zaman, milleti; gerici Heso, Memo’yu koru-

mayı kendi vazifeleri olarak görmemişlerdir. 

V. KETÖ militanları antiemperyalist olduklarını 

iddia ederler. Fakat ilginçtir, emperyalist deyince 

kast ettikleri sadece ABD’dir. Mesela sömürgeci-

liğin, emperyalizmin kitabını yazmış olan İngilte-

re’den pek söz etmezler. Söz konusu durum ile 

ilgili hüsnü zannım şudur; Fransız ve İngiliz do-

KETÖ ve FETÖ
Kıskacındaki TSK

Enver ELKATMIŞ
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nanmaları 13 Kasım 1918 tarihinde Dolmabah-

çe Sarayı’nın önünde demirler. Ve Osmanlı baş-

kenti İstanbul işgal edilir. Çok ileri görüşlü olan 

Mustafa Kemal Atatürk; işgalci Fransız ve İngiliz 

askeriyesinin elit kesiminin rağbet edeceğinden 

emin olduğu o günkü İstanbul’un en lüks otelle-

rinden olan Beyoğlu’nda ki Pera Palasta işgalden 

bir gün sonra kendisine bir oda ayırır. 16 Mayıs 

1919 Samsun yolculuğunun başladığı tarihe ka-

dar, yani altı ay bu oteli kendisine mesken tutar.  

Bu süreç içerisinde otelin müdavimi olan İngiliz 

işgal kuvvetleri komutanları, siyasileri ve yabancı 

medya mensupları ile iyi ilişkiler geliştirir. Günahı 

vebali ravilerin boynuna, İngilizlerin Mustafa Ke-

mal’i kendi geleneksel beş çaylarına sık sık davet 

ettikleri, onun da Müslüman bir milletin evladı 

olarak, davete icabet farzdır, deyu İngilizleri kır-

madığı söylenir. Kanaatimce KETÖ’cüler işte bu 

beş çaylarının hatırına, yüzü suyu hürmetine ve 

dahi bundan kaynaklanan vefa duygusuyla İngi-

lizlerle işbirlikçilik yapacak kadar hafiften bir mu-

habbet beslerler.

TSK içerisinde örgütlenen KETÖ’nün ilk bü-

yük terör eylemi 27 Mayıs 1960 darbesidir. Bu 

terör eylemi ile halkın iktidar yaptığı DP alaşağı 

edildi ve Başbakan Adnan Menderes, Maliye Ba-

kanı Hasan Polatkan, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü 

Zorlu adaletsizlikte ve zulümde istiklal mahke-

melerini aratmayan, Yassıada Mahkemelerinin 

kararı ile idam edildi. 

Menderes ve arkadaşlarının suçu; KETÖ’cüleri 

ziyadesiyle rahatsız eden “Yeter söz milletindir” 

cümlesini, partilerine slogan yapmış olmalarıydı. 

Şu tesadüfe bakın ki; 27 Mayıs 1960 darbesinin 

arakasından İngilizler çıktı. KETÖ bu 27 Mayıs te-

rör eyleminde yalnız değildi ve Turancı gurup da 

onların suç ortağıydı. Bu gurubun lideri Alpars-

lan Türkeş’ti -namı diğer Başbuğ-. 27 Mayıs ge-

cesi darbe bildirisini davudî sesiyle radyolardan 

Türkeş okumuştu. KETÖ’cüler, Turancıları hiç 

sevmezlerdi. Nitekim Mustafa Kemal’de, Turancı 

fikriyatın pirlerinden sayılan Enver Paşa’ya fena 

gıcıktı. Darbeden sonra KETÖ’cülerin yaptığı ilk 

işlerden biri de başta Türkeş olmak üzere on dört 

kişilik Turancı ekibi saf dışı etmek oldu.

Alparslan Türkeş Hindistan’a, Yeni Delhi elçili-

ğine müşavir olarak şutlandı. Türkeş ve arkadaş-

larına bu operasyonu yapanların başını çeken 

kişi, o tarihte Korgeneral olan Cemal Madanoğ-

lu’ydu. 

27 Mayıs terör eyleminin, 15 Temmuz terör 

eylemine benzer tarafları vardı. Her iki terör ey-

lemi de emir komuta zinciri içinde yapılmadı. 27 

Mayıs terör eylemini daha ziyade genç subaylar 

yapmıştı. Darbeyi yapan genç subaylar, Genel 

Kurmay Başkan Rüştü Erdelhun Paşa’yı tutukla-

yıp yargılamışlardı. İdama mahkûm edilen Erdel-

hun Paşa, 1964 tarihinde Cumhurbaşkanı Cemal 

Gürsel’in affıyla kurtuldu.

KETÖ’cülerin bu millete tattırdığı en büyük 

acı nedir bilir misiniz gardaşlar? Yaşı genç olan-

lar bilmezler. 1982 yılına kadar yaklaşık yirmi yıl 

bu millet, 27 Mayıs darbesini, yani Menderes’in, 

Polatkan’ın ve Zorlu’nun idam edildiği, o terör 

Tefekkür

KETÖ militanlarının zihni-
yet olarak Baas rejimlerin-
de ki Cumhuriyet Muha-
fızlarından farkları yoktur. 
Hiçbir zaman, milleti; gerici 
Heso’yu, Memo’yu koru-
mayı kendi vazifeleri olarak 
görmemişlerdir. 
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eyleminin yıl dönümlerini resmî bayram olarak 

kutlamak zorunda kaldı. Bayramın adı da 27 Ma-

yıs Hürriyet ve Anayasa bayramıydı. 

1952 tarihinde Türkiye NATO’ya üye oldu. O 

tarihten sonra TSK içerisinde yeni bir terör ör-

gütü oluşmaya başladı. 1970’li yıllara gelince TSK 

içerisinde en güçlü örgüt haline geldi. Çünkü 

arkasında ABD vardı. Kısaca AÇTÖ (Amerikan 

Çocuklarının Terör Örgütü) şeklinde isimlendi-

rebileceğimiz bu terör örgütünün militanlarının 

çoğu NATO çerçevesinde ABD’de eğitim gören 

subaylardan oluşuyordu.

KETÖ 27 Mayıs darbesinin, onların deyimiyle 

devriminin lezzetini alınca, tekrar bir darbe ha-

zırlığına başladılar. Öyle ya devrimde süreklilik 

esastı. Bu darbe girişiminin asker ayağında, 1960 

darbesinde önemli bir rol oynayan emekli Kor-

general Cemal Madanoğlu ve o dönem görevde 

olan Tümgeneral Celil Gürkan vardı. Sivil kana-

dında, Devrim Dergisi’nin etrafında toplanan Do-

ğan Avcıoğlu, İlhan Selçuk, Hasan Cemal, Cen-

giz Çandar ve daha sonra DSP ve CHP’de siyaset 

yapacak olan birçok tanıdık sima bulunuyordu.

Bu gurubun içine sızmış olan MİT elemanları 

Mahir Kaynak ve Mehmet Eymür durumu Genel 

Kurmay Başkanı Memduh Tağmaç’a bildirdiler. 

Darbe girişiminden haberdar olan Genel Kurmay 

Başkanı Memduh Tağmaç ve 1. Ordu Komutanı 

Faik Türün işi sıkı tutular. Önce Kara Kuvvetle-

ri Komutanı Faruk Gürler’i ve daha sonra Hava 

Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur’u yanlarına 

çekmeyi başardılar. Muhsin Batur bir militan gibi 

kod isim kullanıyordu. Kod ismi de Yavuz Bey’di. 

9 Mart 1971’de darbe girişiminde bulunan KETÖ 

başarısız oldu. 12 Mart’ta AÇTÖ, Süleyman De-

mirel hükümetini muhtırayla devirdi. CHP’de 

milletvekili olan Nihat Erim’in Başbakanlığında 

bir teknokratlar hükümeti kuruldu. KETÖ’nün 

27 Mayıs darbesinde idam ettiği Menderes, Po-

latkan ve Zorlu’ya karşılık; 12 Mart muhtırasını 

veren AÇTÖ de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve 

Hüseyin İnan’ı -idamlık bir suçları olmamasına 

rağmen- darağacına gönderdiler. Dikkatinizi çe-

kerim gardaşlar; Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını 

asan hükümetin Başbakanı Nihat Erim, CHP Mil-

letvekiliydi.

AÇTÖ orgeneral seviyesindekileri hariç tuta-

rak KETÖ üyesi olan subayların -başta Celil Gür-

kan olmak üzere- TSK ille ilişkilerini kestiler. Yani 

dostlar TSK ilk defa 15 Temmuzdan sonra tırpan 

yemedi. Daha önce de böyle badireler atlattı.  

Tefekkür
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KETÖ başarısız 9 Mart 1971 darbe girişimin-

den sonrada gücünü bir oranda kaybetmişse 

de; varlığını ve devrim(!) yapma özlemini hep 

sürdürdü. Bunu arkasındaki amil, Kemalizm ide-

olojisine sahip olmasıydı. Diyeceksiniz ki gardaş 

böyle bir ideoloji gerçekten var mı? Hayır yok. 

Mustafa Kemal ile hiç alakası olamayan bu ideo-

loji aslında Hitler Nasyonalizmi ile Mussolini Fa-

şizminin harmanlanmasından oluşturuldu. Daha 

sonra Kemalizm ambalajıyla paketlediler. Bu pa-

keti; ‘Yerli malı, yurdun malı herkes bunu kullan-

malı’ diyerek, halka cebren ve hile ile yedirme-

ye çalıştılar. Basiretli yurdum insanı bunun yerli 

malı olmadığını, gâvur malı olduğunu anladı ve 

çoğunluk bunu yemedi. Ama 12-18 yaşlarındaki 

askeri liselerde okuyan çocuklardan yiyen epey 

kişi oldu. İşte bu sayede KETÖ genç subaylar 

arasında her dem militan bulabildi. 

TSK içerisindeki AÇTÖ’nün en büyük soru-

nu KETÖ militanları gibi kendilerini mobilize ve 

motive edecek bir ideolojiye sahip olmamala-

rıydı. İşte Gülen Hareketi burada devreye girdi. 

TSK içerisindeki AÇTÖ (Amerikan Çocuklarının 

terör örgütü) FETÖ’ye dönüştürüldü. Yani FETÖ, 

TSK’ya sızmakta zorluk çekmedi. Çünkü önce-

den Amerikan çocukları TSK içerisinde zaten 

vardı. Amerikalı bazı yetkililerin, FETÖ militanları 

kodese tıkılınca; TSK içerisindeki muhataplarımız 

içeri alınıyor diyerek rahatsızlıklarını itiraf etmele-

ri bundandır. Bu dönüşüm TSK içerisindeki Ame-

rikan çocuklarına yüzde doksanı Müslüman olan 

bu toplumda; sosyal bir zemin, motive edecek 

bir mefkûre, TSK içerisindeki diğer terör örgütle-

rine KETÖ ve MTTÖ’ye üstün gelebilecekleri bir 

moral değeri kazandırdı. 12 Eylül 1980 darbesini 

AÇTÖ yaptı. Türkiye’deki bir ABD yetkilisi ülkesi-

ne;  ‘Darbeyi bizim çocuklar yaptı.’ şeklinde bil-

dirmişti. Gülen’in de 12 Eylül darbesini yapanlarla 

arasının gayet iyi olması ve bu dönemde Gülen 

Hareketinin güçlenmesi, AÇTÖ ile FETÖ’nün ne-

sep ortaklığının kanıtıdır.

TSK; İngiliz ve Amerikan çocuklarının, KETÖ 

VE FETÖ’nün kıskacından ancak ve ancak bu ül-

kenin çocukları oldukları, asli görevlerinin de bu 

ülkeyi ve milleti korumak olduğu şuuru verildi-

ğinde kurtarılabilir.

Tefekkür
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18. asır, insanlığın eğitim, bilim ve kültür-

de büyük atılım ve hamlelere giriştiği, buluş ve 

icatlara yöneldiği bir çağdır. Erzurumlu İbrahim 

Hakkı da bu keşif ve icatlara yabancı kalmadan, 

imkânları sınırlı olmasına rağmen caddeyi bulvar 

haline getirmiş, geniş bir yolda yürümüş, değişik 

bir kulvarda kulaç atmış, kendisini çevresine ve 

uzak diyarlara tanıtabilmeye güç yetirebilmiştir.

Bir bilim ansiklopedisi olarak tanımlanan ve 

bilinen Marifetnâme, kendi çağında ses getirdi-

ği gibi ününü daha sonraki çağlarda da sürdür-

müştür. Şark Kültürü’nde Şeriat, Tarikat ve Marifet 

diye sıralanan bir bilgi ve kültür silsilesinin son 

halkasında yer alan kuşatıcı ve kapsayıcı bu keli-

menin sonuna eklenen bir takı, “nâme” ile oluşan 

ve şekillenen “Marifetnâme”; birçok konudaki bil-

giyi kopya etme, derleme ve bu bilgilerin top-

landığı esaslı ve düzenli bir kaynağı oluşturmak 

amacıyla kaleme alınmıştır.

Marifetnâme, tarih boyunca bir el kitabı ola-

rak kaynak görevi gördüğü gibi, birçok insana ve 

manevî yönden sıkıntı çekenlere adeta ışık tut-

muştur. Örneğin her yüzyılda ancak üç beş in-

sanın gelebileceği üstün yaratılış ve yetenekteki 

gurupta yer alan Necip Fazıl Kısakürek’in Mari-

fetnâme ile ilgili ifadeleri çok çarpıcıdır. 

“Sultânu’ş-Şuarâ” (şairlerin sultanı) unvanıyla 

da ünlenen şair, yazar ve düşünce adamı Necip 

Fazıl Kısakürek, son yüzyılda tasavvufun, benlik 

dönüştüren ikliminden nasiplenenlerin başında 

yer alır. Onun hayat tarzı ve eserlerinde tasavvufî 

duyuş ve düşünüşün önemli bir yeri vardır. 

Necip Fazıl’ın, tasavvufla ilk teması Bahriye 

Mektebi yıllarına rastlamaktadır. Bu okulda Yah-

ya Kemal’den Tarih, Ahmed Hamdi Akseki’den 

Din dersleri alan Necip Fazıl, İbrahim Aşkî’den ise 

Edebiyat dersleri almıştır. Ancak üzerinde en çok 

Necip Fazıl’ın Gözünde
Erzurumlu İbrahim Hakkı

Dr. Şakir DİCLEHAN

Araştırma
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tesir bırakan İbrahim Aşkî Bey’dir. Daha sonraki 

zamanlarda ise, Çile adlı tasavvufî hakikatlerle 

de dolu şiir kitabında Abdülhakim Arvâsî ile ta-

nışmasını, üzerindeki etkisini ve ona karşı olan 

hürmetini şu mısralarla dile getirmiştir:

Allah dostunu gördüm, bundan altı yıl ev-

vel;

Bir akşamdı ki, zaman donacak kadar güzel 

Bana, yakan gözlerle, bir kerecik baktınız;

Ruhuma, büyük temel çivisi çaktınız! 

Buhran geçiren ve bunalım sonucu çeşitli 

yollara başvuran Necip Fazıl, nihayetinde kurtu-

luşu din ve tasavvufla ilgili kitaplarda bulur. Şair 

Necip Fazıl’ın o buhran anında çizdiği tablo, il-

ginç bir takım ipuçları vermektedir bize… Keli-

mesi kelimesine anlattığı ve aktardığı o bunalım 

anını, virgülüne dahi dokunmadan yazıya geçir-

me ve gönül rahatlığıyla buraya aktarıp kaydet-

menin arzusu içindeyiz…

Necip Fazıl, hayatında bir dönüm nokta-

sı oluşturan bu buhran esnasında, uyuyamıyor 

ve çektiği sıkıntılar için sürekli olarak çare arıyor. 

Aşağıdaki ifade ve itiraflar kendisine aittir.

Bir köşede Efendi’nin (Şeyh Abdülhakim Ar-

vâsî), ilk buhran günlerinde sobaya atıp sonra 

dirseğine kadar elini ateşe sokarak kurtardığı 

kenarları yanık eseri, çareyi din ve tasavvuf ki-

taplarında bulmaya çalışıyor. İlk okudukları Ma-

rifetnâme (Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın eseri) 

ve Nefahat’ül-Üns (Abdurrahman Cami’ye ait 

tasavvufi eser).                                    

Marifetnâme’de aşkın Allah’a (c.c.) mahsus 

olduğuna ve mecazî aşk diye adlandırılan (va-

sıflandırılan) kadın sevgisinin, hududu taşırıla-

cak olursa “cünûn” (delilik) olacağına ait satırları 

okurken, iliklerine kadar titreyen Necip Fazıl, biz-

zat yaşadığı ve kelimelere döktüğü bir gerçeğin, 

birden bire karşısına dikilmiş olarak bunu görme-

nin şaşkınlığını yaşar. 

Abdurrahman Cami’nin “Nefahat” isimli es-

rinde de “fani dünyanın ölümü yenmiş kahra-

manlarını ve onların sürdürdüğü” yaşanmaya 

Araştırma
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değer hayatı görür. Necip Fazıl’a Marifetnâme’yi 

okumasını tavsiye eden Heybeliada Bahriye 

Mektebi’nden hocası İbrahim Aşkî’dir. Fuzûli’nin:

İlim kesbiyle pâye-i rıf’at

Arzu-yi muhal imiş ancak

Aşk imiş her ne var âlemde

İlim, bir kil ü kal imiş ancak

(Kişi, bilim edinmekle ancak yükselebilmek-

tedir. Fakat böyle bir durum, imkânsız bir arzuy-

muş. Evrende her ne varsa “aşk”tan ibarettir. Bi-

lim ise, kil ü kâldan (boş söz ve dedikodulardan) 

başka bir şey değilmiş).

Necip Fazıl, Fuzûli’nin bu dizelerini tekrarlaya-

cak ve kesbi (sonradan kazanılmış ve çalışmayla 

elde edilmiş) bilgilerle yükselmenin imkânsız ol-

duğunu anlayacak ve her şeyi aşka bağlayacak 

kadar arif olan İbrahim Aşkî Bey’in tavsiyelerine 

uyarak hareket edecektir. Aynı zamanda yaman 

buluşlara ve nüktelere sahiptir İbrahim Aşkî. Ne-

cip Fazıl’a demiştir ki:

“Sana diyorum ki, gel işte, yeşillik, işte otlak. 

Dört ayağını dayamışsın, gelmem diyorsun!”

Bir ülkede kahramanlar sadece savaş zama-

nında yetişmezler. Sulh ve sükûn zamanların-

da da bunların yetişmesi söz konusudur. İnanç, 

düşünce, aksiyon, ahlak, bilim, felsefe ve sanat 

alanlarında yetişen bu tür bilginler, toplumun en 

büyük kahramanlarıdır aslında. 

Düşünce, tefekkür ve duygu alanındaki bu 

bilginlerin, belirgin bazı özellikleri vardır. Putlaş-

tırılmış, yani “tabu” haline getirilmiş ve dokunul-

maz gibi duran düşünceleri, gerektiğinde kritik 

edebilen, peşin hükümlerden sıyrılarak topluma 

yeni ve taze bir ruh aşılayan, hakikat anlayışının 

doğuşunu hazırlayan, sert ve karşı konulmaz gibi 

duran çatışmalara girerek gerçeğin ortaya çık-

masına yardımcı olan kimsedir bunlar.

Hakikati söylemekten ve yasak bölgelere bel-

ki ihtiyatla fakat pervasızca girmekten çekinme-

yen İbrahim Hakkı, bu anlamda tarihin en büyük 

bilim ve ahlak kahramanlarından biridir. Toplum 

psikolojisini çok iyi bilen, önce Şark’ta hâkimi-

yetini sürdüren bilgilerle işe başlayan düşünü-

rümüz, İslamî inanç ve anlayışa ters düşmeden 

yeni fikir ve teorilerin ortaya atılmasına çalışmış, 

yardımcı olmuş ve bunları aklî delillerle ispat et-

meye çalışmıştır. Bu şekildeki çaba ve gayretleri, 

küçümsenmeyecek bir anlayışın ifadesi olarak 

insanlara sunmayı başarabilmiştir.

Milletlerin hayatında bazı bunalım dönemleri 

vardır. Fakat böyle anlarda o milleti büyük mil-

let yapan şair, filozof, edip, bilgin, sanatkâr, yazar 

ve düşünürlerin yol göstermesiyle sıkıntılar sona 

erer ve bunalımlar son bulur.

Tevekkül ve hoşgörülük edası içinde İslam 

ahlak ve iyimserliğinin Allah’a (c.c.) güvenme 

ve inanma şeklindeki duyguların bir tezahürü 

ve ifadesi şeklinde oluşan İbrahim Hakkı’nın şiir, 

Araştırma
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düşünce ve fikirleri, bugünkü nesillere anlatılırsa 

-eminiz ki- geçirmekte olduğumuz bunalımlar, 

çok az bir kayıp ve zararlarla atlatılmış olacaktır.

İbrahim Hakkı’nın yaşadığı çağ, bazı yönleriy-

le şu anda içinde yaşadığımız sıkıntılı, buhranlı, 

bunalımlı, karşılıklı sevgi ve saygı noksanlığı, iç ve 

dış olayların millet üzerinde bıraktığı bezginlik ve 

gittikçe ağırlaşan iktisadî ve sosyal problemlerin 

doğurduğu sonuç karşısında bunalım geçiren 

toplumun dramına eş bir buhran yaşamakta ve 

geçirmekteydi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal bünyesi-

ni sarsan çalkantı ve dalgalanmalar, medrese ve 

tekkelerin birbirlerine karşı cephe alışı, devletin 

bozulmaya yüz tutan çarkı, bazı yeni buluşla-

rın ortaya çıkmasıyla sarsılan toplum düzeninin 

rayına oturtulabilmesi için halkın duygularına 

tercüman olan bazı şair ve düşünürlere ihtiyaç 

duyulmaktaydı.

İbrahim Hakkı, böyle bir dönemde, başkent-

ten oldukça uzak bir kasabada doğmuş (Hasan-

kale). Daha sonra, Siirt’e aşağı yukarı on küsur 

kilometre kadar uzaklıkta bulunan Tillo Köyü’ne 

(bugün artık ilçedir) giderek çevresinde birçok 

bilgin ve tarikat ehlinin toplandığı Şeyh İsmail Fa-

kirullah isminde bir zata intisap etmiştir. Bununla 

beraber dönemin olaylarını derinden derine dü-

şünmeye başlamış ve söz konusu bunalımlara 

çare bulmak amacıyla elindeki bütün imkânları 

seferber etmiştir.

Tarih boyunca birçok büyük yetenek, halkla-

rın karışık ve karanlık göğsünde parlayan yıldız-

lardan biri olmuşlardır. Erzurumlu İbrahim Hakkı 

da bunlardan biridir. Onu örnek alan Necip Fazıl 

Kısakürek, konferans ve konuşmalarında İbrahim 

Hakkı’yı sık sık anar ve şöyle tanımlardı:

Şimdi aksiyonun soyut hikmetine geçiyoruz. 

Bütün tabiat Tanrı’nın yarattığı eşyanın tablosu-

na denir ki; bütün bu tablo, yaradılışın tablosu 

bir büyük aksiyon aşkı içinde her şeyin aktığını, 

ilerlediğini gösterir. Cansızlar, bitkiler, hayvanlar, 

insanlar, kendi aksiyonu içindedirler.

Tasavvuf’ta büyük bir görüş vardır. Hatta şe-

refi, İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marfetnâme’sin-

deki bu buluşa aittir. Doğadan cansızın ufku, son 

mertebesi mercandır. Tıpkı bitki gibi, kök salar. 

Bitkinin ufku ise hurma ağacı, tıpkı hayvan gibi 

dişisinin üstüne abanarak tohum döker. Hayva-

nın ufkuna gelince o attır. Tıpkı insan gibi rüya 

görür ve ruh hayatından bir pay taşır at. İnsanın 

ufku, sınırsızdır ve bütün bu evreni görüyorsu-

nuz. Cansız bitkiye doğru, bitkinin hayvana doğ-

ru, hayvandan insana doğru, insandan da son-

suzluğa doğru namütenahi (sonsuz) bir aşktan, 

bir ilerleyişten ibarettir.

Klasik Edebiyatımızın şairleri, sıkı bir kural ve 

disiplin içinde ve bu kuralların dışına çıkmala-

rı oldukça güç bir iş iken İbrahim Hakkı, rahat 

söyleyiş ve ifadeleriyle bu çerçeveyi zorlamış ve 

kişinin rahatını temin yönünden bazı öğütlerde 

bulunmuştur.

Az ye az uyu az iç 

Ten mezbelesinden geç 

Dil gülşenine göç 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler

İbrahim Hakkı, görüş ve düşüncelerini insan-

lara zorla kabul ettirmeye çalışan bir propagan-

dacı değil; çoğu zaman yol gösterici, halim-se-

lim bir bilgin, öğreticilik görevini akıl ve mantık 

çerçevesi içinde yürütmeye çalışan bir düşünür, 

insanlığın hayrını, iyiliğini gönülden arzulayan 
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bir şair olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne ka-

dar Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasî ve iktisadî 

hayatının o çağda bir gerileme; hatta çökme-

ye doğru yöneldiği söylenmekte ise de kültür 

ve edebiyatımız geçmişten aldığı hız sayesinde 

18. asırda da bir dereceye kadar güçlüdür.Böyle 

bir ortamda gittikçe gerilemeye doğru yol alan 

imparatorluğun manevî koruyuculuğunu üst-

lenenler arasında İbrahim Hakkı’nın önemli bir 

yeri vardır. O, sadece yaşadığı çağdaki konularla 

değil; kendisinden sonra da insanlığı ilgilendiren 

bazı meseleler üzerinde kafa yormuştur. Özellik-

le kader, tevekkül, çalışma azmi, çağa ayak uy-

durma, ilahî aşk ve sevgi gibi duygular karşısında 

insanların alacağı tavır, biçim ve davranış üzerin-

de fazla kafa yormuş ve hemen hemen her asır-

da ortaya çıkması muhtemel problemlerin çö-

zümü için şiir diliyle nasihatlerde bulunmuştur.

Müspet ilim (pozitif), sosyal, tasavvufî ve dinî 

ilimler sahasındaki çalışmaları ve değişik konu-

larda süregelen denemeleri, onu gerçekten dev-

rinde eşine az rastlanır bir ilim ve düşünce adamı 

haline getirmiştir.

İbrahim Hakkı, büyük bir aksiyon adamı, can-

lılık, hareket, kımıldanma ve dinginlikle inandıkları 

misyon uğruna fedakârlık yapan Anadolu bilgin ve 

şairlerinin canlandırmaya çalıştıkları İslam idealinin 

takipçisi ve belki de çağındaki en büyük mümes-

silidir.

Araştırma
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Sen adli zulüm sanma 

Teslim ol oda yanma 

Sabret sakın usanma 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler

Gibi güzel mısralarla bize sabır ve tevekkül 

telkin etmekle beraber hiç bir zaman ümitsizliğe 

düşmememizi önermektedir.

İster kerpiç duvarlar içinde, ister taş ve top-

rakla örülmüş evlerde, isterse büyük betonarme 

yığını halinde gökdelenlerde olsun; gerçek ilim 

hayatı, hakikati arama ıstırabını çeken ruhların 

sabırlı çalışmalarından doğmuştur.1

İbrahim Hakkı’nın, birçok İslam âliminin eser-

lerinden faydalanması ve onların ışığı altında fikir 

beyan etmesi, onun büyüklüğüne hiçbir zaman 

gölge düşürmez. Zira her sanatkâr ve âlim, bir 

evvelki nesilden veya nesillerden az çok bilgi 

alır, geliştirir, kendi düşüncelerini katarak gelecek 

nesillere aktarmaya çalışır. Bu konudaki araştırıcı 

ve kültür tarihçisinin üzerinde durması gereken 

nokta; bu duygulu mütefekkirin ne nispette top-

layıcı, ne nispette yoğurucu, ne nispette derle-

yici ve ne nispette yeni ve orijinal olabildiğidir? 

Önce medrese, kütüphane, sosyal çevre, hatta 

cami ve tekke muhitlerinden, ne gibi besleyici 

gıdalar aldığı “göz bebeğim, canım, ruhum, mür-

şidim” dediği Şeyh İsmail Fakirullah’tan ve ben-

zeri âlimlerden ne şekilde yararlanmıştır? Bunları 

tespit etmekte büyük yararlar vardır.

Kutsal emanetleri bir takım kişilere bağlayan-

lar ya da kendilerine bağlayanlar değil; görev-

de, misyonda mesajda fânî olanlar, kendilerini 

görmeyenler, kendilerini ileri sürmeyenler, işte 

asıl ehil olanlar bunlardır. Aslında İbrahim Hakkı; 

inanç, düşünce, davranış ve bilim kervanı yürü-

yüşünün başında yer almış, onu çeken ufuk ve 

hedef, kuşkusuz onun yürüyüş düzenini, tem-

posunu, molalarını ve konaklamalarını da tayin 

etmiştir.

İbrahim Hakkı’nın bilim alanında devrim ça-

pındaki olan hizmet ve çabasına, Necip Fazıl son 

noktayı koyar:

Kılığımızdaki sefalet, ne petrol yokluğundan-

dır ne de başka şeylerden. Bir İmam Gazali, bir 

İmam Rabbanî, bir Muhiddin Arabî çapında mü-

tefekkir gelmemiştir. O halis bir devirdi. Onun 

son bakiyelerini Marifetnnâme’de görürüz. Sahi-

bi İbrahim Hakkı (kopist) olmakla beraber, orijinal 

bir eser ortaya koymuştur. Zaman ve mekâna 

göre ilmin ne olduğunu onda bulursunuz. Ken-

disi bir dünya tecessüsü (kuşkusu) içindedir. 

Dipnotlar
1. Bkz. Necip Fazıl Kısakürek, Konuşmalar, İstanbul, 1990, 

s. 191.
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Gezi Yazısı

Cebelitarık, Tarık dağı yahut Tarık kayası da 

denir. Saf kalkerden oluşan yekpare ve bir kaya-

lıktır. Sahilden yani sıfır irtifadan birden 425 met-

re yükselen devasa bir kayadır. Yine Cebelitarık 

İspanya’nın Güney sahilinde ve adı geçen kaya-

nın eteklerinde kurulu bir kasabadır. Avrupa ile 

Afrika’yı birbirinden ayıran boğaz.

Bu dev kayanın oturduğu sahiller, gaza ru-

huyla ve bir daha dönmemek üzere gelen En-

dülüs fatihi Tarık bin Ziyad’ın gemileri yaktığı 

yerdir. Karaya çıktığı 711 yılında üzerine çıkarak 

fetih ordusuna tarihi konuşmayı yaptığı mekân-

dır. Arap Edebiyatının ölümsüz eserleri arasın-

da zikredilen hitabe “Ye eyyuhennes, el aduvvu 

emamekum, val bahru varaekum! Eynel Mefer?” 

cümlesiyle başlar. “Karşınızda düşman, arkanızda 

deniz, kurtuluş nerdedir?”

Kuzey Afrika valisi Musa bin Nusayr’in azatlı 

kölesi Tarık bin Ziyad, 711 yılında yedi bin kişilik 

ordusuyla çıktığı ve askerî karargâh olarak kul-

landığı bu stratejik önemi olan çevreyi İslam ta-

rihçileri Cebel-i Tarık diye adlandırır.

Asırlarca Cebel-i Tarık sahilini oluşturan geniş 

koy, her cins gemi için güvenli bir sığınaktır.

Dünkü Cebelitarık

Endülüs Müslümanları ne zaman sıkıntıya 

düşse Kuzey Afrika’dan yola çıkan askerî ve lo-

jistik yardımlar daima Cebelitarık üzerinden gel-

miştir.

1160 yılında Muvahhid hükümdarlarından 

Abdulmü’min Hıristiyan baskınlarına karşı, karar-

gâh ve kışla olarak kullanmak üzere Cebelitarık 

eteklerine surlarla tahkim ettiği bir şehir kurdu. 

Ancak rekabete dayalı asabiyetle İbni Merdeniş 

Hıristiyanlardan da yardım alarak Cebelitarık’a 

saldırdı ve Endülüs’ün doğusunda toprak ka-

zandı. Bu gücünü göstermek isteyen bir taciz 

saldırısıydı. Mağrib-i Aksa’da yani Fas-Marrok’ta 

bulunan Muvahhid hükümdarı bu tehdide karşı 

ordusuyla Endülüs’e geçti. Cebelitarık’ta bulunan 

şehre yerleşti. Hem saldırgan Kastilya ve Por-

tekiz’e hem de işbirlikçileri İbni Merdenişe karşı 

seferler düzenledi. Ancak Muvahhidler yıkılınca 

Katoliklerin Endülüs Müslümanlarına karşı baskı-

ları artmaya başladı.      

Endülüs’te yalnız başına kalan Beni Ahmer, 

Birleşik Krallığın hükümdarı Fernando’nun şeh-

ri kuşatma girişimlerinde Kuzey Afrika’da Mu-

vahhitleri yıkan Meriniler’den yardım istemek 

zorunda kalıyordu. Meriniler Endülüs’e geçtiler. 

Cebelitarık ve Medinetu’l-fethi karargâh olarak 

kullanıp Granada’yı Hıristiyanlardan korudular ve 

cihad yaptılar. Fakat bir süre sonra Granada Emi-

ri ile Merini hükümdarı Ebu Yusuf’un arası açıldı. 

Bu sefer de Granada Emiri Merinilere karşı Kas-

tilya Kralı onuncu Alfonso ile anlaşma yaptılar. 

Endülüs ve 
Cebelitarık

Mehmet SILAY
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İşte bu çarpık ittifak Merinilerin Endülüs’e geçi-

şini engelledi. Fakat Kastilya Kralının Rekonkista 

eylemini yani Endülüs topraklarını işgal projesini 

engelleyemedi.  

Kastilya Kralı 1309 yılında ani bir baskınla Ce-

belitarık’ı işgal etti. Granada Emiri Muhammed 

İsmail mecburen diplomatik girişimlerle arayı 

düzeltti ve Merinileri yardıma çağırdı. 1333 yılın-

da Meriniler ordusu Endülüs’e geçti ve Cebeli-

tarık’ı tekrar Kastilya Kralının işgalinden kurtardı. 

Cebelitarık 1410 ile1462 yılına kadar Granada 

Emiri Nasrilerin/Beni Ahmer hanedanının elin-

deydi. Ancak Müslümanların dağınıklığı ve hiç 

durmayan Rekonkista yürüyüşü sonucu Hıris-

tiyan birleşik kuvvetleri-Kastilya öncülüğünde 

1462’de Cebelitarık’ı zapt etti.

İşte bu tarih, Endülüs Müslümanlarının Mağ-

riple irtibatlarını sağlayan en önemli stratejik 

noktayı kaybettikleri gündür. Cebelitarık’ın kay-

bından sonra Mağrib’den muhtaç olduğu yardımı 

alamayan Endülüs şehirleri birer birer kaybedil-

meye başlandı. 1492 yılında İber Yarımadası’nda 

bulunan Endülüs’ün son Müslüman kalesi de 

düşünce Endülüs’te İslam hâkimiyeti son buldu.

Bugünkü Cebelitarık

Endülüs’e yaptığımız her kültür gezisinde 

otobüsle Tarık kayasına iner ve gemilerin yakıl-

dığı sahillerde hüzünle dolaşırız. Yamaçlarında 

güneş panelleri, tepelerinde de dev pervanelerle 

rüzgâr enerjisi üretilen Cebelitarık’ta mola verir, 

hatıra fotoğraflar çekeriz. 

Cebelitarık’ta dünya basınına yansıyan olay-

ları hatırlıyoruz. Bundan otuz yıl önce Akdeniz’le 

Atlas Okyanusu’nu birbirine bağlayan Cebelita-

rık Boğazı’nda Fransız araştırmacı Kaptan Kusto, 

gemisi Kalipso ve asistanlarıyla birlikte deniz dibi 

Gezi Yazısı
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araştırmaları yaparken iki deniz arasında şeffaf 

bir membran/bir perde tespit ediyor. Hayret et-

tiği bu buluşu notları arasına kaydediyor. Bir gün 

Paris’te arkadaşı, “Kur’an ve Bilim” kitabının sahi-

bi Moris Bukay’a bir sohbet toplantısında şahid 

olduğu olayı anlatıyor. Bugüne kadar böyle bir 

bilgiye hiçbir kaynakta rastlamadığını söylüyor.

Moris Bukay’ın yaptığı açıklamalarla Kaptan 

Kusto sarsılıyor.

“Bu bilgi Müslümanların kutsal kitabı olan 

Kur’an’da var!” diyor. Rahman Sûresi’nin 19, 20 ve 

21. Ayet-i kerimelerini açıp O’na okuyor. 

“Rabbiniz iki denizi birbirine kavuşmak üzere 

salıvermiştir. Ama aralarında bir engel vardır, bir-

birlerine karışmazlar. Şimdi Rabbinizin nimetle-

rinden hangisini yalanlarsınız?”

Moris Bukay’ın bu açılamalarından sonra 

Kaptan Kusto’nun Müslüman olduğu rivayet edi-

lir. 

Cebelitarık sahillerinden ve Batı Avrupa’nın 

en uzak tepelerinden karşı yakada yükselen At-

las dağlarını seyretmek mümkün.

1704 yılında İngiltere ile İspanyol donanma-

ları arasındaki savaştan sonra Cebelitarık İngiliz-

ler tarafından işgal edildi. Şimdi tam üç asırdan 

beri Cebelitarık dağının çevresinde dar bir alan 

İngiliz sömürgesidir. İngilizler bu daracık bölge-

den boğaz trafiğini yönetirler. Cebelitarık tıpkı 

Dubai gibi dünyada reexport ticaretin en yoğun 

yapıldığı yerdir.

Cebelitarık’ın İslam tarihinde pek hazin bir 

yeri vardır. 1492 yılında İber Yarımadası’ndaki 

son İslam kalesi olan Granada düştükten sonra 

Müslümanların zorla Hıristiyanlaştırma ve asi-

milasyon girişimine karşı ülkeden sürülen En-

dülüs Müslümanları (Moriskolar) Kuzey Afrika’ya 

geçmek için Cebelitarık’ta gemilere bindirildiler. 

Müslümanların sekiz asır önce davet edildikleri 

İber Yarımadası, ezilen halka yardım için gelip ilk 

ayak bastıkları Cebelitarık toprakları idi. Yine se-

kiz asırlık yurtlarından sürülürken ayrıldıkları son 

Endülüs toprağı Cebelitarık oldu. 

Vatikan’ın yönettiği Rekonkista projesi asırlara 

yayılarak devam etmektedir. Zor günlerimizde 

İngilizler tarafından silahlandırılıp üzerimize sa-

lınan Yunan ordusunun Ankara-Polatlı’ya kadar 

katliam yaparak geldiklerini unutmuyoruz. Sırp-

lara söyletilen “No Adriyana do İrana neçe bite 

Müselmana/Adriyatik kıyılarından İran sınırına 

kadar bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar ka-

zınacaktır” parolası Müslüman Bosna üzerinde 

pratize edilmektedir.  

Üzerinde yaşadığımız vatanın-memleketin 

bir gün Türkendülüsya olmaması için Anadolu 

Müslümanlarının tedbir alarak, Endülüs tarihini 

doğru okuyup ondan ders çıkarmaları elzemdir, 

şarttır, farzdır.

Gezi Yazısı

Rabbiniz iki denizi birbiri-
ne kavuşmak üzere salıver-
miştir. Ama aralarında bir 
engel vardır, birbirlerine 
karışmazlar. Şimdi Rabbini-
zin nimetlerinden hangisini 
yalanlarsınız?
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Hayata dair belirsizliklerimiz, hiç bir şeyin ke-

sin olmaması, ne oldum değil ne olacağımız, bizi 

her türlü eylemimizde ahlaklı bir sınır bulmaya 

itiyor. Doğal yapımıza demirlemiş iyiyi-güzeli is-

temeye olan güvenimiz, işimizi kolaylaştırsa da 

çetin bir yolda olduğumuz unutulmamalı. İyi-

yi-güzeli istemeyle özgürleşen ahlaklı sınırımız 

yani niyetle özgür olan ve açığa çıkan ahlaki kri-

terimiz bir niyet ahlakı, bir rehber ve bir takım 

alışkanlıklarla olması gerekene ulaşacak mı?

‘Bir rehberim olsaydı işim daha kolay olurdu! 

Bir takım alışkanlıkları annem-babam bana daha 

baştan vermeliydi! Benim içim temiz!’ tarzı dü-

şünme pratikleri ahlaklı olmaya ne kadar yardım 

ediyor?

Başıma bin türlü talihsizlik geldi ve ben kay-

boldum. En sevdiklerim öldü. Saygınlığımı kay-

bettim. Kendimi kaybettim. Bu talihsizlikleri ön-

ceden bilmiyor, kestiremiyor olmak ne kadar da 

trajik... Madem bu trajik durumu engelleyemiyo-

rum bari buna tahammülü öğreten birini bulsam. 

Bana tahammülü öğreten bu kişi aynı zamanda 

bana uygun zamanda, uygun mekânda, olması 

gerektiği gibi davranmanın garantisini de verse... 

Doğru dürüst davranmanın garantisi olsa bu kişi.

Başıma gelen talihsizlikleri aşabilmek için bir 

takım alışkanlıklar edinsem, zorluklara karşı id-

manlı olsam, daha çocukluğumdan beri talihsiz-

likleri aşma becerisi edinsem... Daha çocukluk-

tan itibaren iyi niyetli olsam, her eylemime iyiyi 

isteyerek başlasam... Bütün bunlar olsa daha mı 

ahlaklı olurum? Evet, öyle görünüyor.

Tıpkı gitar çala çala gitarist olmak gibi adil, 

ölçülü, cesaretli eylemlerde buluna buluna adil, 

ölçülü ve cesaretli olabilirim. Burada bir niyet ah-

lakı değil de eylemlerle (otomatik alışkanlıklarla) 

ölçülen bir adaletli olma söz konusu sanki. Şöyle 

ki adaletli olmaya niyet etmek yetmez, adaletli 

Huylar, Rehberler, 
Niyetler

Sümeyye Sel ODABAŞ

Deneme
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davranışta bulunmak gerekir. Peki, sadece ada-

letli davranışa odaklanırsam, sadece eylemlere 

bağlı kalma, eylemlerin (alışkanlıkların) boyun-

duruğunda olma söz konusu olmaz mı? Sürekli 

aynı tür eylemlerde bulunmak bizi başka bir do-

minasyon alanına sokmaz mı? Otomatikleşen 

eylemler ahlak anlamında bir zemin teşkil etmez 

duruyor. Bu otomatikleşen eylemlerden nasıl 

özgürleşebilirim? Niyetle... O halde hem niyet, 

hem eylem lazım diyebiliriz. Küçük yaşlardan 

itibaren iyi eylemlerde bulunmak, iyi niyet taşı-

yarak bilfiil eylemek önemli. Bir başka ifadeyle iyi 

eylemlerde bulunarak elde ettiğimiz iyi huylar 

ahlaklı olmayı kolaylaştırır. Söz konusu huyların 

niyet ahlakıyla yoğrulması şart. Sürekli iyiyi gü-

zeli isteyen huylar edinmeliyiz.

Bu çetin yolda ihtiyaç duyduğumuz rehber 

ise; bazen bir kitap, bazen bir hoca bazen anne 

veya babamız olabilir. Bize ahlaklı davranışın 

adeta garantisini verir kimi zaman onlar. Bir du-

rumun birçok veçhesi olabilir. Rehber tüm veç-

heleri zaten düşünmüş olan kişidir ve uygun za-

man, uygun mekân, olması gereken kendisinde 

ete kemiğe bürünmüştür adeta. Rehbere güve-

niriz çünkü o bir bilgedir. O, zaten bilir. O, olması 

gerekenin garantisidir.

Acılar, talihsizlikler, belirsizlikler bir takım id-

manlarla, yönlendirmelerle, sadece iyiyi gözeten 

huylarla pekâlâ aşılabilir. Burada tutunmamız 

gereken şey söz konusu talihsizliklere maruz 

kalabileceğimiz ihtimali... Gelmemiz gereken 

nokta ise her neye maruz kalırsak kalalım, yıkıl-

madan gözünü tepelere dikmiş olarak devam 

etmek. Tepelere dikmiş olmak derken tepedeki 

iyiden (niyet) bahsediyorum. Talihsizliklerin, acı-

ların ardından kaldığın yerden devam etmek bu 

yolla imkân buluyor görünüyor. Bu çetin yolda 

devam etmek övülesi aynı zamanda. İşte ahlaklı 

kriterimiz de burada gizli; iyi güzel alışkanlıklar, 

huylar, bir rehber ve iyi niyet.

Deneme
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Deneme

Anne inayetiyle ip yumağını sıcacık bir kaza-

ğa dönüştüren, biçimsiz minik bir iğneyi yeme-

nilerin kenarlarına motifler çizen bir ressama çe-

viren, tek başına siyah ve delikli bir kumaşı renk 

renk güllere bezeyen sade ve bir o kadar göz 

nuru bir kelimeydi ‘sanat’…

Sanat, kimi zaman bir hattatın hokkasına sak-

lanmıştı. Kamışında gizlediği titizliğin, hassasiye-

tin; bileklerine yüklediği mühim bir mesuliyetin 

sarımtırak eski kâğıtlara itina ile dökülmüş haliydi 

o.

Yahut bir ebruzenin suya nakşettiği desenler 

ile göz penceresinden girip, gönül evini serinle-

ten bir yağmurdu sanat…

Veyahut yüreğine salt ızdırap ve çile hibe 

eden bir şairin, muzdarip ve çilekeş mısralarında 

dolaşan devasa bir dert idi o.

Asıl mesele de o değil miydi?  Dert olmasa, 

nasıl çizsin hattat Besmele’yi şevkle, nasıl suyu 

süslesin ebruzen dervişane lale ile ve nasıl mü-

tercimi olsun kelimeler bir kırık gönlün serzeni-

şinin!

Hayır, hayır! Sanat, sanat için değil; toplum 

içindi. Hem de hayat gayesinin ve niçin yara-

tıldığının bilincinde olan, hakikat düşmanı değil, 

bilakis onun bekçisi olan, kalbi Rabbinin kendisi-

ne lütfettiği “nur” ile aydınlanan ve çok derin bir 

unutkanlıkla karanlığa bulanmış yeryüzüne bu 

“nuru” yaymak için canını dişine takan bir top-

lum için gerekti o!

Davet ise peygamberî bir sanat değil miydi? 

950 senenin alınteri ile Nuh’un (a.s.) sabrı, müt-

hiş mantık önermeleri ile İbrahim’in (a.s.) feta-

neti, kavminin şımarıklığı ile ihaneti karşısında 

yılmadan yoluna devam eden Musa’nın (a.s.) 

mücadelesi ve Taif’in taş yağmuru ve hakaretleri 

karşısında Muhammed’in (s.a.v.) kuşandığı mer-

hameti değil miydi o!

Ve bu mukaddes sanatta mahir olmak, gö-

nül diline hâkim olmakla mümkündü. Gönül dili 

evrenseldi. Dünyanın dört bir yanında konuşulu-

yordu. Ancak sessiz bir dildi; alfabesi, kelimeleri 

ve terimleri yoktu. Anlaşılması güç olduğu kadar; 

öğrenildiği takdirde tüm anlaşmazlıkları sona er-

direbilecek bir kabiliyete de sahipti. Öyleyse, bu 

dili bize öğretecek bir referans, bir muallim, bir 

kılavuz olmalıydı.

Hiç şüphesiz gönül dilinin kılavuzunu öğren-

menin yolu; yeryüzü halifesinin gönlüne hâkim

Dert olmasa, nasıl çizsin 
hattat Besmele’yi şevkle, 
nasıl suyu süslesin ebruzen 
dervişane lale ile ve nasıl 
mütercimi olsun kelimeler 
bir kırık gönlün serzenişi-
nin!

Davet Sanatı
Gamze ÖZDEN Seslendiren: Ahmet Furkan KOÇDEMİR

Sesli Makale
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 olan Rabb’ın, yol gösterici bir misyonla indirdi-

ği “Kitab”ı ve yeryüzünü aydınlatan bu “Nur”un 

pratik hayattaki tezahürü olan “Nebevî Sünnet”i 

idrak etmekten geçiyordu. 

Gönül dili nazikti. Tıpkı cam gibi kırılgandı. 

Davet sanatkârı bu sebeple diken üstünde hare-

ket etmeliydi. Aksi takdirde bir yüreği ihya değil; 

bilakis imha ederdi! Ve bu yapılabilecek en bü-

yük haksızlıktı.

Lakin bir denge olmalıydı. Aşırı yumuşaklık 

tavizi, aşırı sertlik de sığlığı getirirdi çünkü. Çünkü 

İslam denge diniydi… Çünkü Kur’an-ı Kerim, va-

sat bir ümmet olmamız gerektiğini söylüyordu. 

Feraset kaçınılmaz duamız olmalıydı; fitnelerin 

saltanat sürdüğü zamanlarda. Ve şair; “Kalbinizi 

yumuşatın, ama iradeniz sert olsun. Kelimeleri-

nizi yumuşatın ama nüfuzunuz kuvvetli ve derin 

olsun.”1 dememiş miydi?

Gönül dili hassastır demiştik ya hani. İşte bu 

dil, fırtınalı bir denizin ortasında kalmış ufak bir 

sandal gibidir. Fırtınalı deniz, sert dalgalarını o 

minik sandala doğru gönderdiğinde neler olaca-

ğını tahmin edebiliyoruz değil mi? Peki, ya her 

yönüyle yaşlanmış ve ölümü bekleyen, an be 

an nice felaketlere istemsizce ev sahipliği yapan 

bu koskoca gezegenin aciz halifelerine muame-

lemiz nasıl olmalı? İki seçenek var önümüzde; 

ya kılavuzumuz ile ihya ya da sert, acımasız ve 

vurdumduymaz eleştirilerimizle imha edeceğiz!

Dipnotlar

1. Cahit Zarifoğlu.

Deneme
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15 Temmuz 2016, yeni Türkiye’nin doğum 

tarihi. Ansızın gelen milat ile Anadolu insanının 

“ümmet olma” şuuruna en yakın durduğu za-

man dilimi. 

Devamı günlerde üzerine çok yorum, yazı, 

hikâye, roman, dizi, sinema filmi göreceğimiz 

zamanlara şahidlik ediyoruz. 

Çizgili pijamasıyla evden çıkıp şehid olanla-

rın, bıyığı terlememiş gençlerin,  gün geceye yü-

rüdüğünde “nerde kaldı bizim bey” diye perde-

nin ardından sokağı gözlerken hiç düşünmeden 

şehadete yürüyen annelerimizin tarihidir aynı 

zamanda.

Çorbasını yudumlarken daha ikinci kaşığın 

hesabına girmeden, henüz sofraya oturma ha-

zırlığı yaparken, dükkân kepengini indirmeye ça-

lışırken, sıkışık trafikte evine ulaşmaya çabalayan 

bir milletin tereddütsüz şehadete yürüyüşüne 

şahid olduk.

Şehidlik kavramı 21. yüzyılı yaşayan günü-

müz insanına ne kadar da uzaktı hâlbuki. Bir-

birimizi eleştirir, başkalarının hataları üzerinden 

çıkarımlar yapar, aybaşını denkleştirmeye çalışır, 

çocukların okulunu, evin taksidini, çıkacağımız 

yaz tatilinin hesabını yaparken bir anda günde-

mimize oturdu.

Günlük hayat meşgalesi içinde hiçbirimizin 

aklına gelmeyen bu yüce kavram, mübarek bir 

Cuma akşamı, milli kimlik sahibi herkesin yüre-

ğine bir güvercin gibi kondu.

Bu necip millet hiç beklenmeyen bir refleks 

içinde camiye gider gibi, stadyuma koşar gibi, 

pikniğe çıkar gibi genci, yaşlısı, erkeği, kadını ele-

le şehadete yürüdü.

“Yürü Kanka,
Şehid Olalım!”

Yasin YAĞCI

Tefekkür
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Romanlarda okuduğumuz, filmlerini izlediği-

miz “şehidler kervanına” dâhil olmak hiç de bek-

lenmeyen bir husustu.

Dinî değerlere uzak bir yaşam şeklini ku-

laktan dolma bilgilerle yaşamaya çalışan, dinin 

inceliklerini normal hayat şartları altında hiç de 

öncelemeyen, vurdumduymazlıkla hayatını ida-

me ettirmeye çalışan, etrafında dönen dolapların 

farkındalığını kulak arkasına atıyor diye bilinen 

bir millet bir anda şehadetin kapısını -hem de 

büyük bir istekle- araladı.

“İman” ve “Vatan” kelimelerini ayrı ayrı doladı-

ğımız dilimiz o gece bu iki kelimeyi birleştirdi. Bir 

toprak parçasının ancak imanla yoğrulursa vatan 

özelliğine erişebilirliğinin farkına varıp bu muh-

teşem halin olabilirliğini önce kendimize sonra 

dünyaya ispatladık.

Malazgirt’ten beri Anadolu topraklarına hâ-

kim olan bu necip milletin taşıdığı ümmet bilinci 

ve İ’lâ-yi Kelimetullah fikrinin iptali ve ilgası için 

o günden beri bu topraklarda oynanan oyun ve 

tezgâhların içinde büyümüştük oysaki. 

Dünya işlerine yoğunlaştığımız zamanlar-

da fetret dönemleri yaşasak da bütün bunların 

farkında idik. Yıllar yılı Osmanlı’nın, dinî devlet 

otoritesinden bîzâr olan bir İngilizin, bir Almanın 
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bir Fransızın Osmanlı’nın torunları olan bizlerden 

bir gün intikam alacağını, bunların bize “dost” ol-

madıklarını ve hiçbir zaman da olmayacaklarını 

biliyor idik.1 Ancak şimdi, malumun ilamını yaşa-

dığımız böylesi günlerde bu hal daha bir dikka-

timizi çekiyor, zira ortamın sıcaklığı algıyı bütü-

nüyle bu yöne kanalize ediyor. 

Allah (c.c.) bu şuurlanma hareketinin insan 

vasfımızdan kaynaklı nisyan özelliğine bulaş-

madan ve yeni bir fetrete girmeden sürekliliğini 

daim etsin. 

İnsanın, kâlû belâ’daki sözleşmesini Allah’ın 

(c.c.) böylesi vesilelerle canlı tutma iradesi ve 

imtihan seçeneğini, nisyan özelliğimize rağmen 

imtihan halimizin gerçekliğini bize hatırlatıyor 

olması hakikati ile karşı karşıyayız.

Doğum ve ölüm arasındaki bütün safhalarda 

Rabb’i unutmayan bir imtihan sürecinden ka-

zanarak çıkmak umuduyla hep duada ve iman 

uyanıklığında olmayı Rabb’im azze ve celle nasip 

etsin. 

Bütün bunlar gösteriyor ki; İslam deyip iman 

ettiğimiz kurallar manzumesi sadece ve sadece 

namaz kılmak, oruç tutmak değilmiş. Günlük 

hayat içinde yaşanılırlığını sürekli ertelediğimiz 

imanın ve İslam’ın namaz ve oruçtan başka nis-

yan içindeki kul ve özelde ümmet için devlet ve 

cihad kavramları da iç ve dış mihraklara karşı var-

mış.

Yine gördük ki, “hoca” kisvesi altında her kür-

süye çıkanın, ekranlarda arzı endam edenlerin 

aktardığı şeyler mutlak doğru değil; ancak ve 

yalnız Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimi-

ze (s.a.v.) ait olan kaynak bilgiler bizi hidayete ve 

Allah’ın (c.c.) rızasına ulaştıran yegâne doğrular 

imiş. 

Ve kul ve özelde ümmet bu imtihanlardan da 

sorumlu ve gayretiyle muamelede olup olmadı-

ğı konusunda imtihan edilirmiş. 

Doğum ve ölüm arasında-
ki bütün safhalarda Rabb’i 
unutmayan bir imtihan sü-
recinden kazanarak çıkmak 
umuduyla hep duada ve 
iman uyanıklığında olmayı 
Rabb’im azze ve celle nasip 
etsin. 
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İşim gereği hac veya umre için ihrama niyet 

eden misafirlerime her zaman şunu söylerim. 

“İhramlı insan uyanık olmak zorundadır” diye. 

Zira normal hayatı yaşarken yapageldiğimiz 

günlük hareketlerin bazıları (kokulu sabun kul-

lanmak gibi) ihramlıya yasaktır. Şimdi geldiğimiz 

noktada görünen odur ki; İslam’a teslim olmuş 

Müslümanların da günlük hayat gailesi içinde 

yapageldikleri bazı şeyleri yaparken iki kere dü-

şünerek yapmaları gerek. Uyanık olmaları gerek. 

Biz yapabildiklerimizi yaptığımız zaman Allah 

(c.c.) eksik kalan yapamadıklarımızı da bize öğ-

retir ve yapmamızı sağlar.

Bu sebeple yaşanılan hayatı, dinî çerçeve içe-

risinde vasfetme özelliği, mümin ve Müslüma-

nın önceliklerinden olmalıdır. Peygamber Efen-

dimizin (s.a.v.) hicreti bunun öncelenmesine en 

büyük işarettir. Bu minvalde görülen gerçeklik, 

hayatın anlamı ve gayesi ve hedefinin hayatı an-

cak ve yalnız Allah’ın (c.c.) çizdiği çerçeve içinde 

yaşamaktan başka bir şey olmadığıdır.

Yoksa Allah Rasûlu (s.a.v.) ne diye ana yurdu-

nu, en sevdiği şehri hüzünlenerek terk etsin ki?

Ebu Cehillerle, Ebu Leheblerle ittifak eder, 

sessiz sedasız uzlete çekilir, namazını kılabilir, 

Allah’a (c.c.) karşı taşıdığı dinî sorumlulukları ra-

hatça yaşayabilirdi. Mekke otoritesi sessiz seda-

sız bir şekilde bu eylemleri gerçekleştirmesi için 

Peygamber Efendimize (s.a.v.) izin vermişti. 

Üstelik uzlet hayatına Hira mağarasından alış-

kın ruh hali ile bunu gayet rahat yapabilirdi. Daha 

olmadı yeniden Hira mağarasına çekilir, ara ara 

ailevî işlerini görmek maksadıyla şehre gelir ve 

kimsenin etlisine sütlüsüne karışmadan hayatını 

idame ettirebilirdi.

Ancak Allah azze ve celle bu güzel insanı ve 

O’nun nezdinde iman edenleri kıyamet saatine 

kadar mücadele etmeleri için uyarmıştı:

“Ey inananlar! Yahudi ve Hıristiyanları dost 

edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. 

Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da 

onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler toplulu-

ğunu doğruya iletmez.”2

“Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahudiler ve 

ne de Hıristiyanlar asla senden razı olmazlar. 

De ki: ‘Allah’ın yolu asıl doğru yoldur.’ Sana 

gelen ilimden sonra, eğer onların arzu ve ke-

yiflerine uyacak olursan, bilmiş ol ki, Allah’tan 

sana ne bir dost, ne bir yardımcı vardır.”3 

Mümin ve Müslüman kimliğin, hayatına yön 

veren bu uyarı karşısında kendinden olmayana 

taviz vermeyen sarsılmaz bir iman akidesi ile 

tavrını net bir şekilde ortaya koyan Peygamber 

Efendimizin (s.a.v.) siyerinden aldığımız bilgiler 

doğrultusunda gördüğümüz odur ki; O güzel 

insanın hayatındaki gaye ve hedef ve anlam 

çizgisinde sosyallikten uzak, toplumdan kaçarak 

hayatını yaşayacağı “uzlet” diye bir kavram hiç 

olmadı.

İ’lâ-yi Kelimetullah’ı, tevhid ve tedris edeceği 

ana mekân, “vatan” ifadesiyle tanımlanırken mu-

hatap olduğu her zorluk ve güçlük ve sıkıntı kar-

şısında tek dayanağı olan ve türlü eza ve işken-

Tefekkür

Ey iman edenler! Sabre-
derek ve namaz kılarak 
Allah’tan yardım dileyin. 
Şüphe yok ki, Allah sabre-
denlerle beraberdir.



Ekim 2016 73

Tefekkür

ceye karşı en yakın arkadaşlarını, İslam devleti 

yolunda azimle yürümeye niyetli öncülerimizi 

Allah azze ve celle yalnız ve sadece şu şekilde 

ikaz ediyordu:  

“Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz 

kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, 

Allah sabredenlerle beraberdir.”4

Bu ikazı yaptığı muhatapları benim ve sizin 

gibi rahat evlerinde oturan, günlük iaşeleri için 

biteviye uğraş veren kişiler değil; bilakis efen-

dileri, arkadaşları, kapı komşuları tarafından kor 

ateşlerde vücutları dağlanan, güneş altında zırh-

ların içinde bırakılan, ateşten kumların üzerinde 

göğsü üzerine kocaman kayaların konduğu kim-

selerdi.

Önceliğin İ’lâ-yi Kelimetullah olduğunu işa-

ret eden Allah azze ve celle meselenin kuru bir 

toprak kavgası olmadığını, İ‘lâ-yi Kelimetullah’ı 

önceledikleri zaman neleri kazanacaklarını ifade 

ederek, inanmış insanları müjdeliyordu:

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler 

sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında 

Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimet-

lerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmakta-

dırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan 

(henüz şehid olmamış) kimselere de hiçbir 

korku olmayacağına ve onların üzülmeyecek-

lerine sevinirler.”5

15 Temmuz akşamı anne ve babasının “eve 

gel, ortalık karışık” çağrılarına aldırmayıp en yakın 

arkadaşını “yürü kanka şehid olalım!” diyerek ya-

nına alıp Şehidler Köprüsü’ne çıkan ve orada şe-

hadet şerbetini içen taze gençlere ve ev hanım-

larına ve yüreği mangal gibi “omurgalı” adamlara 

Allah azze ve celle şu müjde ile sesleniyordu:

“Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azap-

tan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size?

Allah’a ve peygamberine inanır, mallarınız-

la ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersi-

niz. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.

(Bunu yapınız ki) Allah, günahlarınızı ba-

ğışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetle-

re ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere 

koysun. İşte bu büyük başarıdır. 

Seveceğiniz başka bir kazanç daha var: Al-

lah’tan bir yardım ve yakın bir fetih (Mekke’nin 

fethi). (Ey Muhammed!) Mü’minleri müjdele!”6

Ne mutlu müjdeli haberin hakkını verenlere,

Ne mutlu bunların anne babalarına, yakınları-

na ve çocuklarına,

Ve ne mutludur bu yolda sırasını bekleyenler!

Dipnotlar
1. Bkz: el-Bakara, 2/120; el-Mâide, 5/51.

2. el-Mâide, 5/51.

3. el-Bakara, 2/120.

4. el-Bakara, 2/153.

5. Âl-î İmrân, 3/169-170.

6. es-Saff, 61/10-13.
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Müslüman gençler bu ümmetin umududur. 

Müslüman gençler bu ümmetin tohumlarıdır, 

çekirdekleridir, mayalarıdır. 

Müslüman gençler yarınların umududur. 

Müslüman gençler hak yolunda cihad eden-

lerdir. 

Biz Müslüman gençler bu dava uğrunda eli-

mizden gelen her şeyi yapmaya hazırız ve yapa-

cağız. Yaptığımız fedakârlıkların sonucunu da bu 

dünyada beklemeyeceğiz. 

Bizim hedeflerimiz hep en büyük olacak. 

Bizim yaptığımız her amelin gayesi Allah 

(c.c.) rızası içindir. 

Bizim hayatımız ahiret odaklı bir hayattır ve 

hayatımızın merkezinde ‘Kur’an-ı Kerim ve Sün-

net-i Seniyye’ vardır.

Biz en başta Peygamber Efendimizin (s.a.v.), 

ashabın ve mücahidlerin izinden giderek; dava 

adamı Necip Fazıl Kısakürek’in dediği gibi “Usta-

da kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak 

utansın” sözüne muhatap olmamak için bu da-

vayı sonuna kadar sürdüreceğiz.

Malcolm X’in dediği gibi “Bir Müslüman olarak 

yeryüzünde Allah’ın huzurunda secde etmeyen 

tek fert kalıncaya kadar İslam’ın hâkim kılınması 

yolunda kendimizi görevli hissediyorum” diye-

rek, son nefesimize kadar bu din için yaşayaca-

ğız. 

Bizim bütün bu çırpınışlarımız havz-ı kevser-

de Efendimizin (s.a.v.) elinden bir bardak su içe-

bilmek içindir.

Biz her yerde ve her zaman İslam’ı en güzel 

biçimde temsil etmeliyiz; çünkü biz, biz olarak 

değil Ümmet-i Muhammed’den bir mümin ola-

rak yaşarız. Asla aklımızdan çıkmamalı ki; biz her 

yerde ve her zaman İslam’ın sancaktarlığını ya-

pan mümin gençleriz.

Biz kendimiz için değil insanlık için yaşarız; 

çünkü biz sadece Cennet’in değil arşın gölgesi-

nin de talipleriyiz. 

Biz Rasûlullah’ın (s.a.v.) talebeleriyiz ve insan-

lık bizi umutla bekler. Bizler de yarınların genci 

Yarınların Umut 
Gençleri

Betül Nida BEYDEMİR

Ustada kalırsa bu öksüz 
yapı, onu sürdürmeyen çı-
rak utansın.
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olarak ne pahasına olursa olsun sonuna kadar 

bu bilinç ve şuurla görevimizi layığıyla yerine 

getireceğiz ve bir sonraki nesle bu görevi teslim 

edeceğiz İnşaallah...

Ey ümmetin evladı; bütün kavmiyetçilik-

lerden kurtulup kardeş olacağımız güne kadar 

çalışmayı bırakma. Sen ayağa kalk ki; ümmetin 

de kalkabilsin. Sokaklar, şehirler, dünya İslam’ın 

olana kadar çalışmaya devam et. Bu ümmetin 

tohumusun, umudusun sen. Sen Yesribleri Me-

dineleştirecek kişisin. Sen uyan, uyandır ümme-

tini; çünkü “bütün uyuyanları uyandırmaya tek 

bir uyanmış yeter.”

Rabbim bizi 21. yüzyılın; Asiyeleri, Nesibeleri, 

Meryemleri, Musabları, Bilalleri, Usameleri, Fatı-

maları, Ebu Ubeyde bin Cerrahları, Sad bin Mu-

azları, Zeynep Gazalileri, Selahaddin Eyyubîleri, 

Hasan el Bennaları, Malcolmları, Seyyid Kutubla-

rı, İskilipli Atıfları, Esma Biltacileri, Ahmed Yasin-

leri eyle...

Bizi bu davadan, bu yoldan ayırma ve bize bu 

yolda şehadeti nasip eyle...

Ey ümmetin evladı; bütün 
kavmiyetçiliklerden kurtu-
lup kardeş olacağımız güne 
kadar çalışmayı bırakma. 
Sen ayağa kalk ki; ümmetin 
de kalkabilsin.

Deneme
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Oyun ve çocuk konusuna Montessori’nin kü-

çük ama etkili bir sözüyle başlamak istiyorum. 

Oyun çocuklar için önemlidir; çünkü “oyun ço-

cuğun işidir.” Çocuklar daha ilk aylarında bile 

oyun oynamak isterler. Çocukların en büyük 

eğlencesi ve bilgi kaynağı oyunlardır. Çocuk-

lar oyun oynayarak çevrelerini tanırlar. Özellikle 

okulöncesi eğitimde yer alan oyun, çocukların 

gelişimini destekleyen en önemli araçtır. Her za-

man çocuğun en önemli öğrenme aracı oyun 

olmuştur. Bunların yanı sıra çocukların enerjile-

rini tüketmeleri için ihtiyaçlarıdır. Çocuklar oyun 

oynamaktan çok hoşlanırlar ve keyif alırlar. Ke-

yifle yaptıkları bir şey onlar için en önemli şeydir. 

Oyun çocuklar için önemlidir; çünkü onların en 

önemli işidir, en önemli öğrenme aracıdır, ihti-

yaçlarıdır, gelişimlerinin en büyük destekçisidir, 

keyifli ve eğlencelidir.

Oyun çocuklarımızın mutlu ve sağlıklı gelişe-

bilmeleri için ihtiyaç duydukları en önemli duy-

gusal gıda kaynağıdır. Yumurta yemeyen veya 

süt içmeyen bir çocuğun başka besinlerle bu 

eksikliği telafi etmesi mümkünken oyun oyna-

mayan bir çocuğun bu mahrumiyeti başka hiç-

bir şeyle telafi etmesi mümkün değildir.

Ne yazık ki günümüzde toplumumuz oyu-

nun ehemmiyetini idrak edebilmiş değil. Çev-

renizde, “Çocuğum bugün süt içmedi!” diye 

yakınan birçok anne görebilirsiniz; fakat “Bugün 

Çocukla İletişimde 
Oyunun Önemi

H. Elif ÜNAL

Aile

Yumurta yemeyen veya süt 
içmeyen bir çocuğun başka 
besinlerle bu eksikliği telafi 
etmesi mümkünken oyun 
oynamayan bir çocuğun bu 
mahrumiyeti başka hiçbir 
şeyle telafi etmesi müm-
kün değildir.

Seslendiren: Ahmet Furkan KOÇDEMİR

Sesli Makale
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çocuğum oyun oynamadı!” diye üzülen bir tek 

anneye rastlayamayız. Çünkü aileler için oyun 

angarya işmiş gibi gelir. Dersini çalışsın, kitap 

okusun, ödevlerini bitirsin, erken yatsın… İşte 

ideal çocuk modeli böyle görünse de duygusal 

doygunluğunu almadığı için; bu çocuğun bütün 

gelişiminde kendini gösterecektir.

Anne-babalar çocukların gelişiminde eğitim 

öğretim sistemine öyle odaklanmış vaziyetteler 

ki oyun, çocukları için gereksiz görmektedirler. 

Hatta görüştüğüm birçok anne-baba çocukla-

rın oyunu için, fuzuli iş tabirini kullanmaktadırlar. 

Son yıllarda sadece bizim ülkemizde değil bütün 

dünyada çocukların oyun oynama sürelerinde 

ciddi bir azalma görüldüğü tespit edilmiştir. Ya-

şam koşullarının farklılık göstermesi, anne-baba-

ların gün boyu çalışma ve iş hayatı içinde olma-

ları,  birlikte oldukları vakitlerde yorgun olmaları 

ve evin diğer sorumluluklarıyla meşgul olmaları 

sebebiyle oyun önemsenmiyor. Bu sebeple de 

çocuğun en doğal hakkı olan oyun oynamak 

elinden alınmış oluyor.  

Elektronik oyuncaklarla ya da televizyon kar-

şısında geçirilen süre asla oyunun yerini dol-

duramaz. Bir saatlik bilgisayar oyunu on dakika 

oynanan oyunun yerini alamaz. Çünkü çocuk 

gerçek bir oyun oynarken; hem rahatlar hem de 

zihnen gelişir ve gerginliği azalır. Arkadaşlarıyla 

ve gerçek oyuncaklarla geçirilen süre içerisinde 

öfkesinde azalma ve sakinleşme kaydedilen ço-

cuk, elektronik oyuncaklarla oynadığı süre içe-

risinde tahammülsüzlük ve öfke kontrolsüzlüğü 

gösterir. 

Gerçek oyun başlı başına çocuk için terapidir. 

Oyun, çocuğun kendini en yalın şekilde yansı-

tabileceği, doğruyu yanlışı öğrenebileceği en 

özel alanıdır. Oyun, çocuğun ilacıdır. En kıymet-

li hazinesidir. Bir çocuğa yaklaşmanın en kolay 

yolu gibi olsa da bu yol çocuk için çok değerlidir. 

Çocuklarının olumsuz davranışlarının sebebini 

anlamak isteyen anne-babalara en kolay keşif 

yoludur oyun. Çocuklarını daha iyi anlamak, ta-

nımak isteyen ebeveynlere şiddetle oyun oyna-

malarını öneriyorum. Bundan siz de büyük keyif 

alacaksınız. Tek ihtiyacınız olan evlerinizin içinde 

oyun oynamak için mekân ve olanakları sağla-

mak, uygun ortam oluşturulduğunda televizyon 

karşısında ziyan olup giden vakit yerine kazanç 

sağladığımız bir vakit geçirmiş olacaksınız.

Oyun oynamaya başlamak için öncelikle 

anne ve babanın istekli olması lazım. Oyun oy-

namak için çocuğu oyuna anne-babanın davet 

etmesi gerekir. Anne-babalar oyun oynanacak 

zaman diliminde dikkati dağıtacak başka bir iş 

ile meşgul olamamalılar (telefonla konuşmak, 

göz ucuyla televizyona bakmak, sosyal medya 

ile meşgul olmak gibi), çocuk oyun oynamaktan 

mutluluk duyulduğunu hissetmesi lazım aksi hal-

de kendini oyunun akışına bırakamaz ve kendini 

rahat ifade edemez. Anne-babanın çok yorgun 

olduğu ve bir fırsatını bulsam da biraz televizyon 

karşısında uzansam diye düşündüğü vakit ne 

çocuğa ne de kendilerine mutluluk verecektir. 

Çocuk bu durumu hissettiği anda huzursuzluk 

çıkaracaktır. Bu sebeple bir akşam anne ile diğer 

akşam baba ile oyun vakti düzenlemesi yapıla-

rak, oyun zamanı hem anne-baba için hem de 

çocuk için keyifli hale getirilebilir. Örneğin her 

akşam yemeğinden sonra yarım saat gibi... Bu 

vesileyle çocuk hadi oyun oynayalım diye sız-

Arkadaşlarıyla ve gerçek 
oyuncaklarla geçirilen süre 
içerisinde öfkesinde azalma 
ve sakinleşme kaydedilen 
çocuk, elektronik oyuncak-
larla oynadığı süre içerisin-
de tahammülsüzlük ve öfke 
kontrolsüzlüğü gösterir. 
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lanmak yerine ne zaman anneyle oyun vakti, 

ne zaman babayla oyun vakti olduğunu bunun 

dışındaki vakitlerde de anne-babanın kendine 

ayıracağı vakit olduğunu anlayabilsin. Eğer farklı 

bir durum olur, oyun oynayamazsak mutlaka se-

bebini önceden güzel bir şekilde izah etmeliyiz.

Çocuğun oyun oynanacak süre içerisinde 

oyun oynama isteğini kaybetmemesi için, oy-

nanacak oyuna ve oyuncuların görev dağılımına 

çocuğun karar vermesi önemlidir. Örneğin dok-

tordan korkan çocuğu doktor malzemelerinden 

oluşan oyuncaklarla oyun ortamı oluşturmak 

çocuğun doktor korkusunun azalmasını sağla-

yarak rahatlatacaktır. Yine kardeş kıskançlığı olan 

bir çocuk, oyun oynamak için bebek rolünü alır 

ve bu şekilde bebeksi tavırlarla oyun oynayan 

çocuk oyun sonunda istediği duyguları yaşadığı 

için rahatlamış olacaktır. 

Son olarak, oyun çocuklar için öğrenmenin, 

sebep sonuç ilişkisi kurabilmenin ve zekâ geli-

şiminin önemli alanını kapsayan bir ihtiyaçtır. 

Oyunun kontrolü çocuğa bırakıldığında oyun 

içerisinde anlatmak istediğini rahatça gösterir, 

kaygılarından uzaklaşır ve kendine güvenildiği 

duygusuyla daha iyi performans sergiler. Bu ne-

denle çocuklarımızın oyun oynamasını destek-

lemeli ve özellikle onlarla “oyun zamanı” kavra-

mını gerçekleştirmeliyiz.

Anne-babanın çok yorgun 
olduğu ve bir fırsatını bul-
sam da biraz televizyon 
karşısında uzansam diye 
düşündüğü vakit ne çocuğa 
ne de kendilerine mutluluk 
verecektir. Çocuk bu duru-
mu hissettiği anda huzur-
suzluk çıkaracaktır. 

Aile
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Her travma bir imtihandır. Her imtihan bir 

mesaj içerir. Mesajları kabullenen ve reddeden-

ler vardır. Travma sürecinde mesajı hemen oku-

mak mümkün olmayabilir. Fakat bir süre sonra 

okumak gerekir; zira acı, şiddeti kadar önemli bir 

uyarı mesajı da içermektedir.

Travma, insanın ruhsal yapısı üzerinde uzun 

dönem etki bırakan felaket niteliğinde olan olay-

lardır. “Ruhsal ve duygusal alanda; algılama, his-

setme, düşünme, hafıza ya da uzun vadede, iş-

levleri belirgin derecede kısıtlanmışsa ve normal 

işlev görmüyorsa ruhsal bir yaralanmadan söz 

ediliyor, demektir.”1

Travmalar kişinin duygularını altüst eder. 

Gözlenebilir kayıplardan çok içte tahribat yapar-

lar. Bu nedenle duyguları kontrol etmek zorlaşır. 

Bu süreçte dışarıdan bir uzman desteği almak 

kadar, içgörü (kişinin, içindekini, ruhsal evrenin-

dekini görme yetisi) sağlamak da önemlidir. İç-

görü denilince bir bakış açısı yani inanç esasları 

bağlamında konuya yaklaşmak kaçınılmazdır. 

Travmalar birer musibet veya imtihan olarak ele 

alınmakta ve yol haritası belirtilmektedir. 

İmtihan, bir travma tanımı olarak belirlenmiş 

yani takdir edilmiş bir belanın kişiye isabet et-

mesidir. Belalar birer musibet olarak gerçekleşen 

olayın ötesinde bir anlam taşırlar. Baktığımızda 

iki anlam öne çıkmaktadır. “Bir teklifi yani külfetli 

bir işi yükleme ya da yükümlü kılma, bela olarak 

adlandırılır. İkincisi, her bela bir denemedir.”2

İsabet eden anlamındaki ‘musibet’ ise trav-

manın manevî açılımları hakkında bilgi veren 

bir başka kelimedir. Musibetlerin mesaj taşıyan 

yönüne vurgu yapan halk irfanı, kültürümüzde 

sıkıntıların nasıl karşılandığına dair algıyı ortaya 

koymaktadır. Örneğin “bir musibet bin nasihat-

ten evladır.” Bu ifadenin halk arasında benim-

senmesi, musibetin sadece bir felaket olmadığı-

nı göstermektedir.  İnsanın başına gelen belalar 

kişiye acı verirken, öte yandan uyarıcı ve yola 

getiren bir yönüne vurgu yapılmaktadır. Bin kez 

yapılan sözlü uyarının yani nasihatin karşılığı 

olarak görülmektedir.  

Hemen belirtelim ki; günümüzde ‘nasihat’ 

kültürü risk altındadır. Bu deyime benzer ifa-

delerden olan ‘kellim kellim la yenfea’ yani ‘ne 

kadar söylesen fayda vermiyor’ deyiminde de 

sözlü uyarının insan üzerinde fayda vermediği 

anlamı var. Fakat her iki halk deyiminin vurgu-

ladığı manalardan, nasihatin etkisiz bir yöntem 

olduğu çıkarılamaz. Çünkü hadis-i şerifte na-

sihate çok büyük bir önem verilerek  “din nasi-

hattir”3 buyrulmuştur. Ayrıca ayet-i kerimede 

Ruhsal Travmalar 
ve Halk İrfanı

M. Bayram AYAZ
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“nasihat edenleri sevmiyorsunuz”4 uyarısı Hz. 

Salih’in (a.s.) uyarılarına karşı çıkan kavmi için 

kullanılmıştır. Sözel iletişim olarak nasihat, dinin 

yayılmasında kullanılan temel yöntemdir. Sözlü 

uyarı insan ilişkilerinde önceliklidir. Peygamber-

lerin sözlü uyarısının karşılık bulmadığı toplum-

lar; önce sözle uyarılmış, bu uyarıya itaat etme-

diklerinde şiddetli cezalarla karşılaşmışlardır. Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) geldiği ahir zaman ümmeti 

üzerinde toplu cezalandırılma kaldırılmıştır. Bi-

reysel sapmalara karşı nasihat etmek Peygam-

ber’den (s.a.v.) sonraki nesiller için önemli bir 

uyarı yoludur. 

Hayatın akışını düzenleyen bilgi ve dene-

yimlerin sözel yolla aktarılması insanda karşılık 

bulmadığında nasıl bir yöntem uygulanabilir. 

Günümüzde insana özgü, biricik iletişim kanalı 

olan nasihatin özellikle yeni kuşak tarafından be-

nimsenmediği görülmektedir. Bu da bir bakıma 

hedonizm çağının ego merkezli insanı, uyarılara 

karşı varlık gösterememektedir. Nasihatler kişinin 

benliğine yönelmiş oklardır. Bu oklara karşı ye-

tersiz donanıma sahip olan kişi kendi zaaflarını 

kabullenmek yerine dışlamayı ya da direnç gös-

termeyi yeğlemektedir.    

Tefekkür
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Travmalar nasihate açık olmayan insanlar 

için öğretici ve ders çıkarıcı niteliktedir. Travma-

nın keskin bir dille verdiği mesajı algılamak başlı 

başına bir sorundur. Bununla birlikte travmaya 

karşı isyan etmek de mümkündür. Bu sebeple 

travmaların uyarıcı özelliği kişiden kişiye değiş-

mektedir.

Nasihat travma öncesi bir uyarıcı dil olduğu 

kadar, travma süreci ve travma sonrası da kişiye 

çevresi tarafından yapılan bir destektir. Bununla 

birlikte bazen kişi kendi kendine yaşadıklarından 

ders çıkarabilir. İçgörü dediğimiz bu süreç için 

öncelikle iç kazı çalışması yapılması elzemdir. 

Yani yapılması gereken musibetle karşılaşılan ilk 

anda sabır etmektir. 

Hayatın Cilveleri 

İçgörü üzerinde durmadan önce halk irfa-

nında ortaya çıkan bir başka deyim üzerinde 

duralım; hayatın cilveleri ya da kaderin cilveleri. 

Hayat, bilinen bir kelimedir; ‘cilve’nin ise hayatı 

tanımlayan terapötik (tedaviye ait, tedavi edici) 

bir karşılığı var. Halk arasında kullanılan bu de-

yim, başına sıkıntı gelen kişiye içgörü sağlamaya 

yöneliktir. 

Hayatın belirli dönemlerinde insanın önüne 

çıkan sıra dışı olaylar vardır. Beklenmedik olaylar-

dır bunlar; bir tabiat afeti, yakınlardan birinin kay-

bı, ayrılık, hastalık ya da bir şekilde özgürlüğün 

sınırlanması. Modern dilde travma dediğimiz bu 

durumlar, kişinin ruhsal yapısını olumsuz etkile-

yen ve aniden gerçekleşen olaylardır.

Kimi zaman acılar yerine güzel cilvelerle 

karşılaşabilir insan. Evlilikle mutlu olabilir, servet 

onun kapısına gelir,  statü veya terfi elde eder. 

Bunun gibi mutluluk tablolarıyla kişinin refahı 

artabilir. Bazen derununda gerçekleşen hallerle 

kimsenin tadamadığı derecelerde itminan (gü-

venme, inanama) sağlar. 

Aynı zaman diliminde kimi insan mutluluktan 

coşarken, kimi acılar içindedir. Her insan kendi 

hikâyesinde, cilveler yaşar. ‘Kahrında hoş lütfun 

da’ deyimi, iki zıddın tek anlamda buluştuğunu 

anlatır. Acı ve mutlulukla sınanan kişiye yönelen 

bu dokunuş, bir mesaj içermektedir. Yaydığı so-

ğuk ve sıcak ısı ile zıtlık içeren klima cihazı gibi 

aynı kaynaktan enerjisini alır. Ortamı buz gibi 

serinleteceği gibi, sıcaktan bunaltacak kadar ısı-

tabilir. 

Klima serinliği ile hoşnut olan her kişinin yaz 

sıcağında aynı menfezden hararetli bir sıcakla 

karşılaşması mümkün. Travma ya da imtihan, 

adına ne derseniz deyin, anlamını çözmeniz ge-

reken bir sır vardır. Sırlara düşkün bir dünyada, 

gizemli işlerle uğraşanların başlarına gelenleri 

çözmeleri gerekir.

Sınanmalar birer tecelli olarak insan üzerin-

de ilahî belirmelerdir. Örneğin kişi hayat rotasın-

da tereddüt etmeden yol alır. Önüne birçok yol 

işareti çıkmış, uyarılar almıştır. Fakat işaret lev-

halarını yanlış yorumlayarak hatalarına devam 

etmiştir. Şu hikâyede olduğu gibi: Eski zaman-

larda yoksul bir adamın kerpiçten yapılmış harap 

bir evi vardır. Kendi anlayışına göre inanmış bir 

Hayatın akışını düzenleyen 
bilgi ve deneyimlerin sözel 
yolla aktarılması insanda 
karşılık bulmadığında nasıl 
bir yöntem uygulanabilir. 
Günümüzde insana özgü, 
biricik iletişim kanalı olan 
nasihatin özellikle yeni ku-
şak tarafından benimsen-
mediği görülmektedir. 
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adamdır. Oturup eviyle pazarlık eder; biliyorum, 

bir gün yıkılacaksın ama ne olur bana haber ver-

meden yıkılma, çocuklarım altında kalmasın der. 

Hikâye bu; ev dile gelir, adamın isteğini ka-

bul eder. Gel zaman git zaman, tavana doğru 

bir yerden evin duvarı çatlar. Adam hemen bir 

miktar çamur hazırlar ve çatlayan yeri sıvayla ka-

patır. Bir süre sonra başka bir yerde çatlak oluşur, 

adam orayı da sıvar. Üçüncü, dördüncü derken 

adam her defasında çamur sıvayarak meseleyi 

hallettiğini düşünür. Derken bir gün aniden ev 

çöker ve çocukları ve karısı yıkıntının altında kalır.

Adam çok üzülür, enkaza karşı seslenir: “Ey 

sözünde durmayan evim; hani seninle sözleş-

miştik, bana haber vermeden yıkılmayacaktın, 

neden sözünde durmadın?” Evin enkazından 

cevap gelir: “Ben sana hep haber verip durdum 

ama ne zaman ağzımı açsam, sen bir avuç ça-

murla benim ağzımı tıkayıp durdun!”

Bunun gibi aynadan da ibret almamız gerekir. 

O bize kusurumuzu, kendinden bir şey katma-

dan gösterir. Ne ki kişi aynaya karanlıkta bakar. 

Kendisiyle yüzleşmek istemez. Koyulduğu geri 

dönülmez yolun parıltılarını aydınlık sanır. Öyle 

ki bu kendine güveni bazen Allah’a (c.c.) isyan 

ettirmeye vardırır. Şeytan yaptıklarını süslü gös-

terir. 

Bir gün duvara toslama vakti gelir. Kişi anlam 

veremez başına gelenlere. Hep kazan kazan an-

layışındadır zira. Yorum denilen ayartı, düşünce-

leri otomatik bir bakışa hapsetmiştir. Gecekondu 

sevdasıyla kendinden geçmiş ve evini sağlam 

dayanaklar üzerine bina etmekten mahrum kal-

mıştır.

Her sınanmanın her musibetin ve her trav-

manın anlattığı mesajı okuyanlar, bir müddetle 

kayıtlı olan musibetten sonra aydınlığa çıkarlar. 

Sonra bela ile gelen bu uyanış için şükrederler. 

İç Kazı Çalışması ve İçgörü

İçgörü nedir? İçgörü en genel anlamıyla da 

derin bir düzlemde öz kavrayıştır. Terapi bağla-

mında, kişinin semptomların varlığının anlamını, 

kaynağının ve hastalığın ortaya çıkmasında oy-

nadığı rolün farkına varması anlamına gelir. İç-

görü tek başına sorunu iyileştirmese de, kişinin 

kendi rahatsızlığını duygusal düzlemde kabul 

etmesi, anlamlı değişimlerin ve semptomların 

hafiflemesinin sıklıkla ön koşuludur.5 

Yaşadığımız olayların taşıdığı anlamı çözebil-

mek için, içgörü sağlamak için iç kazı çalışması 

gerekir. Bunun için bakış açısı yani nereden bak-

tığınız önemlidir. 

Manevî donanıma sahip kişilerin yaşadığı 

sorun hakkında, daha ulaşılabilir sonuçlara var-

dığını görmekteyiz. Din kaynakları, peygamber-

lerin hayatı ve deneyimsel referanslar kişi için 

aydınlatıcı yeterliliktedir. Psikoterapide içgörü, 

uzman tarafından verilen destekle sağlanır. Fakat 

manevî içgörü için kişinin kendi donanımı yeter-

li olabilmektedir. Tabii ki manevî içgörü için de 

destek alınabilir. 

Doyum kaçamaklarının örttüğü içgörü, an-

cak bir kazı çalışmasıyla kazanılır. Bu imkân he-

Tefekkür

Aynı zaman diliminde kimi 
insan mutluluktan coşar-
ken, kimi acılar içindedir. 
Her insan kendi hikâyesin-
de, cilveler yaşar. ‘Kahrında 
hoş lütfun da’ deyimi, iki 
zıddın tek anlamda buluş-
tuğunu anlatır. 
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men yanı başındadır ve kapı hep açıktır. Bu ka-

pıdan girdiğinde iç aynasıyla karşılaşır. Manası ile 

buluşmuş ve kalbini görme imkânı bulmuştur. 

Yöneldiği öteki yansımalar ayna kadar gerçeği 

göstermediği anlaşılmıştır.  İçine çeki düzen ve-

receği ayna ile barışık kalmaya sabredebilirse yol 

açılacaktır. Fakat içgörü aynasına bakmak yet-

mez kendini değiştirmesi de gerekir. 

Bu yolda ona rehberlik edecek, sığınılacak bir 

melce (barınak), kalıcı tatmin duygusu edineceği 

birini bulmalıdır. Modern zamanlara kadar, kuru-

lan dostluklar ya da yakınlıklar yoluyla rehberlik 

edecek kişileri bulma imkânı vardı. Günümüzde 

nasihate kapalı olmaktan dolayı, nitelikli iletişim 

kanalları kurulamaması nedeniyle uzmana baş-

vurmak tek çare olarak biliniyor.

İmtihanlar karşısında içgörü sağlamada ki-

şinin manevî derecesi önemlidir. Her düzeyin 

kendine göre okuması farklıdır. Bir olaydan kimi 

kabaca bir uyarı dersi çıkarırken; basiret ve fira-

set ehli daha geniş okumalar yapar, kendisine, 

yakınlarına ve toplum indinde sonuçlar çıkarır. 

Çıkarılan dersleri zamana ve zemine göre kıyas-

layarak analiz edebilir. 

Bu çerçevede üç boyutlu travma okumala-

rından söz edebiliriz. Firaset ve basiret gibi özel 

hasselerle bakanlar, bilgi kaynaklarını referans 

alanlar ve nasihatle içgörü sağlayanlar.

Bir travma ya da imtihanla karşılaşan kişi, bu 

belanın ahiretteki durumunu düzeltmeye yöne-

lik bir mesaj taşıdığı hakkında duyarlı olursa ya-

şadığı sorundan yararlanabilir. Bir bakıma bu dü-

şüncesinden dolayı kalbine bir ilham doğabilir. O 

halde bazen içgörü ilahî bir ilham yolu ile kişiye 

bildirilmektedir. Şems Sûresi’nde “iyilik ve kötülük 

(bilgisini) ilham eden”6 ifadesinde anlamını bulan 

ilhamlar her kişiye tecelli olunur.

İnsan başına gelen bir sıkıntıda, başkasına 

suçu yüklemez ve kendini sorumlu tuttuğunda, 

bu samimi tutumuna karşılık olarak çıkarması 

gereken mesaj bir şekilde önüne çıkacaktır. Ego-

sunun ve şeytanın kendini aklama ve yaptıkla-

rını süslü gösterme ayartısından kurtulduğunda 

travma ve sıkıntılar kişiye yol açan birer rehber 

niteliğindedir.
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Kibir; büyüklük taslamak, bir insanın yalnız 

kendisini beğenerek kendisini diğerlerinden üs-

tün görmesi, yalnız kendisine ait olan meziyet-

leri takdir etmesidir. Toplumu oldukça etkileyen 

sosyal bir zaaftır. Bu zaaf, bâtın ve zahir diye ikiye 

ayrılmaktadır. Bâtında olan, psikolojik bir ahlak 

olarak kibir ile anılmakta, zahirde olan ise, insan 

uzuvlarının sergilediği hareket biçimi olarak ken-

dine tekebbür denilir. 

En büyük tesirini, insanları birbirinden nefret 

ettirmek ve sosyal hayata gruplar ve düşman-

lıklar sokarak fertler arasındaki yardımlaşma ru-

hunu öldürerek gösterir. Büyük oranda ruhsal bir 

hastalık olarak kabul edilir. Kuran-ı Kerim’de fiili 

olarak kullanımında da görüleceği üzere anlık bir 

duygu yükselmesinden ziyade kâfirin kalıcı sıfat-

larından biri olarak gözükmektedir. Bu da onun 

ruhsal bir rahatsızlık olduğunu kanıtlamaktadır.

Kibir, cahiliye Arapları ile özdeşleşmiş bir sı-

fattır. Bu sıfat, Araplarda oldukça ileri boyutta idi. 

Hatta birisi ayakkabısı ayağından çıktığında zelil 

olacağı düşüncesiyle eğilip ayakkabısını almazdı. 

Zıddı ile Kaîm...
Kibir ve Tevazu

Atike GÖKKAYA

Kuran-ı Kerim’de fiili olarak 
kullanımında da görüleceği 
üzere anlık bir duygu yük-
selmesinden ziyade kâfirin 
kalıcı sıfatlarından biri ola-
rak gözükmektedir. Bu da 
onun ruhsal bir rahatsızlık 
olduğunu kanıtlamaktadır.

Tefekkür
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Tefekkür

İslam ortaya koyduğu prensiplerle Arap top-

lumundaki kibri ortadan kaldırmıştır. Ve her za-

man kibrin tam tersini ifade eden tevazuu esas 

almıştır.

Kuran-ı Kerim’de kibir üç şekilde ele alınmış-

tır:

1. Allah’a (c.c.) Karşı Kibir: Bu tür kibir en bü-

yük kibir olarak ele alınmıştır.1 Geçmiş ümmetler 

anlatılırken bu hususa dikkat çekilir. Bu ümmet-

ler genelde topluluk olarak zikredilirken Firavun 

ismen 74 sefer geçmektedir. Bu da onun azılı bir 

günahkâr olduğunu bize göstermektedir.2

2. Rasûllere Karşı Kibir: Bu tür kibir, kâfirlerin 

insan oldukları gerekçesiyle peygamberlikleri 

kabul etmeyişlerinden kaynaklandığı gibi; pey-

gamberliğin yoksul değil de içlerinden saygın ve 

zengin kişilerin hakkı olduğunu iddia etmelerin-

den de kaynaklanır.3  

3. Kullara Karşı Kibir: Kullar üzerinde tekebbür, 

kendi nefsini büyük görmek, başkalarına küçüm-

seyerek bakmaktır. Bu da doğal olarak kişiyi, di-

ğerlerinden farklı meziyetlere sahip olması ge-

rektiği psikolojisine itmektedir.4

Kibirli insan tevazu gibi güzel hiçbir ahlaka 

sahip olamaz. Ve kibrin yanında getirdiği; baş-

kalarını küçük görüp alay etmek, ayıplamak, kaş 

göz işaretlerinde bulunup incitmek ve kötü lakap 

takmak gibi kötü huylar güzel ahlakın karşısında 

yer alır.

Tevazu

Tevazu; kişinin nefsini Hakk’ın huzurunda 

kulluk mevkiine koyması, insanlara karşı kibir ve 

gururdan uzak olmasıdır. Tevazu, kişinin kendini 

aşağı görmesi değil; bilakis sınırlarını ve özünü 

bilerek sınırları gözetmesidir. Kuran-ı Kerim’de 

Rahman’ın has kullarının vasıfları şöyle ifade edi-

lir: “Rahman’ın has kulları, yeryüzünde vakar 
ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller on-
lara laf attıkları zaman (tartışmadan), ‘selâm!’ 

der geçerler.”5 

Kibir insanların arasında kin doğurur, ve in-

sanların bütünlemesini engeller. Fakat tevazu 

bizi birbirimize kenetler. Kinden, hasetten ve tüm 

kötülüklerden uzaklaştırır. Nasıl ki bir kaldırım, 

taşı olmadan kaldırım olamıyorsa tevazu sahibi 

olmayan bir Müslüman’da düşünülemez. 

Tevazu, vasıfsız olduğunu düşünmek ile gu-

rur arasında denge kurabilmektir.

Tevazu, neye değer vermemiz gerektiği-

ni hatırlatan güzel bir haslettir, kibir ise aklımızı 

ve gönlümüzü kapatarak görmemizi engeller. 

Elimizdeki malın, evlatlarımızın, imkânlarımızın 

veya fiziksel gücümüzün bize kim tarafından 

verildiğini hatırlamak ve hatırlatmak bizi tevazu 

çizgisinde tutacaktır. “Sadaka vermekle mal ek-
silmez. Allah Teâlâ affeden kulunun değerini 
artırır. Allah rızâsı için alçak gönüllü olanı Al-

lah yüceltir.”6 

Yukarıda da söylediğimiz gibi kibir toplumu 

böler, insanları bireyselleştirir. İletişimi azaltır ve 

bencil bir insan profili oluşturur. Oysaki bizim 

gayemiz; muhabbetin, sevginin, paylaşımın hiç 

azalmadığı ve tevazuunun hüküm sürdüğü bir 

toplumdur.

Dipnotlar
1. Bkz. el-Mü’min, 40/60.

2. Bkz. ed-Duhân, 44/31.

3. Bkz. Yâsîn, 36/15; ez-Zuhruf, 43/31.

4. Bkz. Fâtır, 35/43.

5. el-Furkan, 25/63.

6. Müslîm, Birr, 69.

Tevazu, kişinin kendini aşa-
ğı görmesi değil; bilakis sı-
nırlarını ve özünü bilerek 
sınırları gözetmesidir.
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Kitaplanmak

İnsanlar var tanımaz Kur’an’ı. Tanışmamıştır. 
Habersizdir ya da duymuştur, bilir; fakat inanmaz. 
Hayat rehberi bilmez onu. İnsanlar var Müslüman 
olmuştur. Hiçbir tat alamamıştır, faydalanamamış-
tır kitabından. Ondan uzaklaşmıştır, kulak vermez 
Kur’an’ın çağrısına, dikkate almaz uyarılarını. İnan-
cına, düşüncelerine, hayatına 
başka şeyler yön verir.

İnsanlar var arı gibi konar 
Kur’an’a. Onu bir sofra bilir. Ru-
hunu onunla besler, doyurur; 
kendisi faydalanır, başkalarını 
da faydalandırır. Her problemin 
çözümünü onda arar. Kur’an’da 
hayat olduğunun bilincindedir. 
Adil Akkoyunlu “Kur’an’a Hic-
ret” kitabında günümüz insan-
larının Kur’an’a bakış açılarını 
bu şekilde ifade ediyor. En çok 
da ikinci gruptan muzdarip-
tir. Müslüman olup, Kur’an’dan 
bihaber yaşayan insanlardan. 
Oysaki Kur’an’ı okuyan hayatı 
okur, dünyayı okur, dünya öte-
sini okur. Onu okuyan başka söze ihtiyaç duymaz; 
onu okumayan, ne okursa okusun aradığını bula-
mayacaktır. Kalbi, kafası, ruhu aç kalacaktır. Kitabı 
yazma amacını da yazar, şöyle belirtiyor:

Bu kitap “Kur’an’ın hayatımızda ki yeri nedir?” 
diye düşünüp kendimizi sorgulamaya, Kur’an’ı gü-
nümüze taşımaya, onu rehber edinmeye, Kur’an 
ile tanışmaya, barışmaya; ona yaklaşmaya, onun-
la dostluğu pekiştirmeye vesile olabilirse… Allah’ın 
kitabını okumaya, anlamaya, yaşamaya, katkıda 
bulunabilirse, ne çok sevineceğim, bu benim için 

dünyalardan daha değerli olacak. Niyetimiz bu! 
Bunun için yazıldı bu kitap.

Kitap dört bölümden oluşuyor. Birinci bölüm-
de; Kur’an’a bakış açımızdan, Müslümanların genel 
olarak zihnindeki Kur’an tasavvurundan ve vahyin 
Müslümanlar üzerindeki tezahüründen bahsedi-

yor. İkinci bölümde; Müslüman 
nesillerin Kur’an’la yetiştirilmesinin 
zaruretinden bahsediyor. Evet! Bu 
bir zaruriyettir. Çünkü Kur’an’la ye-
tişmeyen nesiller bidatlerle, hura-
felerle yetişiyor. 

Üçüncü bölümde; bize 
Kur’an’ı nasıl okumamız gerekti-
ğinden bahsediyor. Müslüman-
ların Kur’an’ı anlama çabasından 
yoksun olduğuna dem vuruyor. 
Yabancı şarkı dinler gibi onu din-
lemenin, dinlemek olmadığına, 
ölü gözlerle Kur’an’a bakmanın 
okumak olmadığına, işe yaramaz 
tarihî müzelik bir eşya gibi ilgilen-
menin ilgilenmek olmadığına işa-
ret ediyor. 

Ve dördüncü bölümde; Kur’an’a yani asıl yur-
dumuza hicret etmekten bahsediyor. Bizi dinden 
alıkoyan tüm putlardan yüz çevirip; Kur’an’a yönel-
mekten, Kur’an’ın her derde deva olan bir reçete ol-
duğundan ve onun eşsiz bir yoldaş olup kişiyi asla 
yarı yolda bırakmayacağından bahsediyor. Son ola-
rak da; “Kur’an’ın pençesinden Sünnet” diye ek bir 
bölüm var. Bu bölümde ise Sünnet’in Müslümanlar 
için olmazsa olmaz olduğunu anlatıyor. Çağın has-
talığı olan “Kur’an bize yeter”cilere Kur’an’ın içinden 
güzel bir yanıt vererek sonlandırmaktadır eseri…

Kur’an’a Hicret
Adil Akkoyunlu

Sefa USLU
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Gözüne girmek; davranış güzelliği, çalışkanlık 

ve yeteneğimizle birinin sevgi ve güvenini ka-

zanmak anlamında kullanılır. 

Kimimiz öğretmenimizin, patronumuzun 

kimimiz de anne ve babamızın gözüne girmek 

isteriz. Çalışkanlık ve efendiliğimizle öğretme-

nimizi, disiplin ve üretkenliğimizle patronumu-

zu, hayırlı bir evlat olarak da anne ve babamızı 

memnun etmeye çalışırız.

Recep, Şaban derken Ramazan ayı yaklaş-

mış. Mahalle kahvesinde ramazanın ne zaman 

başlayacağına dair sohbetler ediliyormuş. Orada 

bulunan hocanın biri, “Ay görülmeyince rama-

zan başlamaz.” dermiş. Bu sözleri duyan cahil bir 

Bektaşi eve gelir gelmez hanımına:

“Hanım perdeleri iyice kapat.”

Karısı:

“Niçin efendi?”

“A hanım niçin olacak? Yakında ramazan ayı 

başlayacakmış. Müslümanlar oruç tutacaklar-

mış.”

“Ne var bunda efendi? İyi ya sen de oruç tu-

tarsın.”

“Hanım ne diyorsam onu yap demiş.”

Bektaşi, geceleri mahalle kahvesine gidip ge-

lirken temkinli davranıyor, ayı görmemek için 

hep yere bakıyormuş. Bir gün yağmur yağmış, 

sokaktaki çukurlar sularla dolmuş, hava da açıl-

mış.

Bektaşi, yine kahveye giderken Ay’ı görme-

mek için başını yerden kaldırmıyormuş; fakat 

gözü birden bir su birikintisine çarpmış, orada 

gökteki ayın suya yansıdığını görmüş. Öfkelenen 

Bektaşi, ayın suda yansımış haline:

“Bre mübarek!… Başımı yerden göğe kaldır-

mıyorum diye, yere inerek gözüme mi girecek-

sin? Ne yaparsan yap, oruç falan tutmayacağım.” 

demiş.

Gözüne Girmek
Vavelif Dergisi

Deyimlerin Öyküsü


