
Bismillahirrahmanirrahim…

İnsanların gün geçtikçe savruldukları bir ortamda, yıllarca aynı yöne doğru gitme-

nin ne kadar zor olduğunu; ancak istikamet sahibi olanlar bilebilirler. Aslında aynı yöne 

doğru gitmek yeterli de değildir. Gidilen bu yönün ve yolun doğru olması gereklidir. 

İşte sözün burasında akla gelen şudur; Müslümanca yaşamak ve Müslümanca yaşa-

maya devam etmek elde kor ateşi tutmak kadar zordur. Bu zorluğun bilincinde olmak 

ve bu bilinci paylaşmak adına bu sayımızda ‘İstikamet’ konusunu dosya konusu olarak 

ele aldık.

“İstikametli olunuz. Eğer istikametli olursanız o ne güzel bir şeydir. Amelle-

rinizin en hayırlısı da namazdır. Ve kâmil müminden başkası, namazı muhafaza 

edemez.” buyuran Peygamber Efendimiz (s.a.v.), istikametli devam etmenin ne kadar 

önemli olduğunu gündem etmiştir. 

İnsanların fikrî, amelî, itikadî ve benzeri konularda savruldukları bugünlerde istika-

met üzere devam etmenin ve istikametle kalmanın ne kadar önemli ve zor olduğunu 

görmekteyiz. Bu zorluklara bir ilaç olmasını umarak dergideki yazıları sizin istifadenize 

sunmayı gayret ettik.

İlyas Canbolat’ın ‘İstikamete Sahip Olmak’, Enver Gökkaya’nın ‘Her Daim… İstika-

met…’, Orhan Kıtay’ın ‘Sırat-ı Müstakim Üzere Olmak’, Burhan Deniz’in ‘Kurtuluş İsti-

kamette Kalmaktır’ ve Nurmehmet Çarboğa’nın, Muallim Naci’nin ‘Mekteb-i Edeb’ ki-

tabından Latinize ettiği ‘İstikamet’ adlı makaleleri dosya konumuz olarak, istikamette 

kalmamıza vesile olmasını umarak siz değerli okuyucularımızla buluşturmanın mutlu-

luğunu yaşamaktayız.

Muallim Naci’nin ‘Mekteb-i Edeb’ adlı kitabından Latinize edilen ve sonradan dü-

zenlenen ‘İstikamet’ adlı makale bize bir asırlık zaman diliminden sonra ‘istikamet’ kav-

ramının ne kadar önemli bir değişime uğradığını göstermesi açısından da önemli bir 

yer tutmaktadır. Zira Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşayan Muallim Naci’nin isti-

kamet kavramına yüklediği anlam ile günümüzde aynı kelimeye yüklenen anlamın 

ne kadar çok değiştiğini bu makale bize göstermektedir. Muallim Naci’nin, istikamet 

kavramına yüklediği anlam genel olarak; sözünde durmak, doğru sözlü olmak, işinde 

doğru olmak şeklindedir. Oysa günümüzde, istikamet denilince; doğru yolda sebat 

etmek ve sonuna kadar sabredebilmek anlamı akla gelmektedir. 

İstikamet üzere kalmak ve istikametle yaşamak dileği ile Allah’a (c.c.) emanet olu-

nuz…
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Ey Allahım!
Şahitlik ediyoruz ki;

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

 kanıtları çürütebilir.”
Ebu Mansur el-Mâtürîdî
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Bir şeyi elde tutmak, onu muhafaza etmek 

ve devamlılığını sürdürmek, kazanmaktan daha 

zordur. İstikamet de böyledir. İstikamet; dosdoğ-

ru yolu bulmak, hidayete ermek, İslam ile şeref-

lenmektir. Bu yolda insan ölüm kendisine gele-

ne kadar ve son nefesini verene dek sapmadan 

yürüyebilmelidir. Fakat insanı istikametten uzak-

laştıracak birçok sebep ve düşman vardır. Bunlar 

hayatın akışı içinde karşımıza mütemadiyen çık-

maktadır. Şeytan, nefis, bir takım insanlar…

Şeytan, Allah’ın (c.c.) huzurundan kovulunca 

insanları saptırmak için Allah’ın (c.c.) doğru yo-

lunun üstüne oturacağını ve insanların önlerin-

den, arkalarından, sağlarından ve sollarından so-

kulacağını, onları Allah’ın (c.c.) hidayet yolundan 

uzaklaştıracağını ilan edince1; Allah (c.c.) şöyle 

buyurdu: “… Yerilmiş ve kovulmuş olarak çık 

oradan. Andolsun, onlardan sana kim uyarsa 

sizin, hepinizi Cehennem’e doldururum.”2

Allah (c.c.), Hz. Âdem (a.s.) ile birlikte insanlara 

hidayetini göndermiş, onlara dosdoğru yolunu 

bildirmiştir. Fakat Hz. Âdem (a.s.) daha hayatta 

iken oğullarından biri yeryüzünde ilk kanı dö-

kerek istikametten sapmıştır. Hz. Âdem’den (a.s.) 

hemen sonra Allah (c.c.), hidayetten uzaklaşan 

insanları uyarmak için yeniden peygamber gön-

dermiştir. Ardından yeniden sapma ve yeni bir 

elçi… Bu böylece devam edip gitmiştir. İnsanlar 

dosdoğru yoldan uzaklaştıkça ardı ardına gelen 

elçiler insanları Hakka; Allah’a (c.c.) kulluğa ve hi-

dayet yolu olan İslam’a davet etmişlerdir. 

Müslüman hidayeti elde ettikten sonra öm-

rünün sonuna, son nefesine kadar hidayet üzere 

Rabb’ine kulluk etmelidir. Bu, Rabb’imizin şu fer-

manıyla açıklanmaktadır:

“Sana ölüm gelinceye kadar Rabb’ine iba-

det et.”3 

Her Daim...
İstikamet...

Enver GÖKKAYA

Dosya
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Hidayetten uzak, günah bataklığında yüzen 

insanların durumu ise; Müslümanların durumu-

nun tam tersidir. Bu insanları Rabb’imiz, kendi 

dillerinden şöyle tanıtmaktadır: “… Biz namaz 
kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. 
Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza 
gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize 

gelip çattı.”4 Bu insanlar ömürleri boyunca ya 

hidayete kavuşamadılar ya da yaşadıkları hayat 

onları aldatarak ölene dek bu hayat üzere hayat-

larını devam ettirdiler. Ve sonuç Cehennem…

İstikamet; İslam dışı her türlü inançtan ve 

Sünnet-i Seniyye’ye aykırı düşünce ve davra-

nışlardan, bidat ve hurafelerden uzak durarak; 

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

göre yaşamaktır. Bir kişi Rasûlullah’a (s.a.v.) gele-

rek bana İslam’ı öylesine özlü, açık ve kapsamlı 

tarif et ki, bir daha senden başkasına sorma ih-

tiyacı duymayayım dediğinde; Rasûlullah (s.a.v.): 

“Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol!”5 

buyurmuştur. Hadis-i şerifte istikameti tanıtan iki 

temel husustan söz edilmektedir. Bunlar Tevhid 

ve istikamet üzere olmaktır. İstikamet, Tevhid 

inancına dayanmalıdır. Temelinde Tevhid inancı 

bulunmayan istikametten söz edilemez.   

İstikamet genel manasıyla; tezat, tereddüt 

ve kesintilerden kurtularak, süreklilik içerisinde 

hedefe doğru ilerlemek demektir. İnsanın; be-

şikten mezara olan yolculuğunda, hayatını farklı 

evrelerinde farklı duygularla avunup durduğunu 

görmekteyiz. Çocukluk döneminde oyun ve eğ-

lence, gençlik yıllarında şehvet, erginlikte gaflet, 

ihtiyarlıkta elden gidenlere hasret ve pişmanlık… 

Hayatı bu ziyandan kurtarmak ve bunu erken id-

rak edip; hayatı Hakk’ın rızasına tam bir uyum 

içinde yaşamaktır, istikamet.

Müslüman bir kul Fatiha’yı her okuyuşunda 

şunu demektedir: “Ya Rabbi! Bizleri dosdoğru 

yola ilet.” Yani İslam ile şereflenince, onu tanı-

yınca bu yolda ayaklarımızı sebat eyle ve ondan 

hiç ayrılmamaya muvaffak kıl. Hidayeti bulmak 

ve hidayet üzere hayat sürdürmek ayrıca Müslü-

manlarla beraber olmayı gerektirir. Yani “kendile-

rine nimet verilenlerin yolu” üzerine istikamette 

bulunmak gerekir.  Kendilerine nimet verilenler; 

peygamberler, sıddıklar, şehidler ve salih kul-

lardır.6 Allah’ın (c.c.) kitabını tahrif eden, doğru 

“… Biz namaz kılanlardan 
değildik. Yoksula yedirmez-
dik. Batıla dalanlarla bir-
likte biz de dalardık. Ceza 
gününü de yalanlıyorduk. 
Nihayet ölüm bize gelip çat-
tı.
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yoldan sapan, kendilerine gönderilen peygam-

berleri katleden, Allah’ın (c.c.) hükümlerini çar-

pıtan kimselerin yani: “Gazaba uğramışların ve 

sapmışların yoluna değil.”7 Bu yolu ve bu yo-

lun özelliklerini Rasûlullah (s.a.v.), Abdullah İbn-i 

Mes’ûd’dan (r.a.) gelen rivayetle şöyle bildirmek-

tedir:

“Bir gün Rasûlullah (s.a.v.) bizim için yere 
bir çizgi çizdi ve buyurdu ki: ‘Bu, Allah’ın yo-
ludur.’ Sonra o çizginin sağına ve soluna bir 
takım çizgiler daha çizdi ve: ‘Bunlar da yollar-
dır. Her yolun başında bir şeytan bulunur ve 
insanları bu yollara çağırır.’ buyurduktan son-
ra: ‘Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. 
Buna uyun. (Başka) yollara uymayın. O yollar-
lar sizi Allah’ın yolundan ayırır. İşte sakınma-
nız için Allah sizlere bunları emretti’ mealin-

deki ayet-i kerimeyi okudu.”8

Burada yer alan ifadeler bizlere şu hakika-

ti beyan ediyor. Allah’ın (c.c.) yolu tektir ve İs-

lam’dır. Şeytanın yolu ise çoktur ve şeytan in-

sanları sırat-ı müstakimden ayırmak için türlü 

türlü yöntemlerle mücadele eder. Günah, yalan, 

aldatmaca gibi yollarla bunları yapmaya çalıştığı 

gibi insanın güvendiği, hiç hesaplamadığı, sağ 

tarafından da onu kandırmaya çalışır. 

Allah’ın (c.c.) yolu tektir ve 
İslam’dır. Şeytanın yolu ise 
çoktur ve şeytan insanları 
sırat-ı müstakimden ayır-
mak için türlü türlü yön-
temlerle mücadele eder.

Dosya
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Kur’an-ı Kerim’de sırat-ı müstakim; düz yol, 

yolun doğrusu, murada erdiren yol diye tarif edi-

lir. Bu yol ilahî nimetlere ermişlerin yolu, Allah’ın 

(c.c.) yolu, İslam dini, Allah’a (c.c.) kulluk, Sünne-

tullah ve adalet gibi manalar içermektedir. Bu yol 

sahabe-i kiramın, tâbiîn ve tebeu’t-tâbiînin yo-

ludur. Bu yol, Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat’in yolu-

dur. Bunun dışındaki yollar, şeytanın hak yoldan 

saptıran yollarıdır. Allah (c.c.) yolunun yolcuları 

olan Müslümanlar için, ‘sırat-ı müstakim’e sahip 

olmak kadar; bu yolun önündeki asıl olan ve 

onların yardımcılığını yapan düşmanların kim-

ler ve neler olduğunun bilmesi de önem arz et-

mektedir. Sırat-ı müstakim yolundan alıkoyanlar; 

şeytan, Ehl-i Kitap, Ehl-i Sünnet dışındaki bidat 

anlayışına sahip olanlar; cehalet, taassup, aşırılık, 

ölçüsüzlük, tefrika, laisizm ve benzerleridir. 

Sırat-ı müstakim üzere yaşamak için dikkatli 

olmamız gereken önemli bir konu da; İslam’ın 

dosdoğru yolundan sapmalardır. Bunlara işaret 

eden rivayetlerinde, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle 

buyurmaktadır: “Ümmetim yetmiş iki fırkaya 
ayrılır, onlardan sadece biri kurtuluş ehlidir.” 
Bunların kimler olduğu sorusuna: “Bunlar Ce-

maat’te olanlardır.” buyurdu.9 Diğer bir rivayet-

te de: “Bunlar benim ve ashabımın üzerinde 

bulunduğu yolda olan kimselerdir.”10 Maalesef 

Müslümanlar Ehl-i Kitap’tan daha çok fırkaya ay-

rılmıştır. Bunların içinden ancak belli özelliklere 

sahip olanlar kurtulabilecektir. Kurtuluşa erecek 

olanlar her ne olursa olsun cemaat halinde bu-

lunanlardır. Bu cemaatin en bariz özelliği ise Ehl-i 

Sünnet ve’l Cemaat anlayışına sahip olmalarıdır.

İslamî davet içerisinde istikamet üzere olmak 

ise; ilkeli olmak demektir. İlkesizlik en büyük sap-

madır. Çünkü konjonktüre, şartlara, ortama göre 

hareket etmek; kişiyi Hakk davadan uzaklaştıran 

bir takım etkenlerdir. Bu yolda ilkeli olmak yani 

Hakk’ın hak olduğunun her hal ve şartta tanıklık 

yapabilmek demektir. Yani zorluklar karşısında 

taviz vermemek ve Hakk davadan vaz geçme-

mek demektir.

Peygamber Efendimizin “… emrolunduğun 

gibi dosdoğru ol …”11 ayet-i kerimesi hakkında 

“saçımı ağartan ayettir” demesinin hikmetini de 

burada aramak gerekir.

Dipnotlar
1. Bkz. el-A’râf, 7/11-17.

2. el-A’râf, 7/18.

3. el-Hicr, 15/99.

4. el-Müddessir, 74/43-47.

5. Müslîm, İmân, 62; Tirmizî, Zühd, 61; İbn-i Mâce, Fiten, 

12.

6. Bkz. en-Nisâ, 4/69.

7. el-Fatiha, 1/6-7.

8. İbn-i Mâce, Mukaddime, 11; Dârimî, Mukaddime, 23.

9. Ahmed b. Hanbel, 3/145; Zevâid, 6/226.

10. Tirmizî, İman, 18; İbn-i Mâce, Fiten, 17.

11. Hûd, 11/112.

İslamî davet içerisinde isti-
kamet üzere olmak ise; ilke-
li olmak demektir. İlkesizlik 
en büyük sapmadır. Çünkü 
konjonktüre, şartlara, orta-
ma göre hareket etmek; ki-
şiyi Hakk davadan uzaklaş-
tıran bir takım etkenlerdir.
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Gerçek müminin özelliklerinden olan istika-

met üzere olmak İslam’ın temel prensiplerinden 

biridir. Doğru yol üzere olmak, aşırılıklardan ka-

çınmak, itidal ve denge üzere bir hayat yaşamak 

istikamet üzere olmaktır.

Dini lügatte istikamet, dinin emirlerine uyma, 

Kur’an-ı Kerim’e ve Sünneti Seniyye’ye uygun 

yaşamak şeklinde tarif edilebilir.

İstikamet imanda ve amelde Allah’ın (c.c.) razı 

olduğu amelleri yapmaktır. İstikamet sahibi mü-

minin akidesi temiz ve arıdır.

İstikamet sahibi olan müminde; tağutu red-

deden, bidat ve hurafeden uzak, şüpheli şeyle-

rin etrafında dolanmayan, hassas ve dengeli bir 

akide anlayışı vardır. Akidede istikamet, doğru bir 

iman anlayışıyla oluşur. Amelde istikamet ise; 

bidat ve hurafelerden uzak, salih amellerle do-

natılmış, Sünnet-i Seniyye çizgisinde hayat sür-

mektir. 

Süfyan b. Abdullah es-Sekafî (r.a.) anlatıyor: 

“Ya Rasûlullah, İslam hakkında bana öyle bir söz 

İstikamet
Sahibi Olmak

İlyas CANBOLAT

Dosya

Akidede istikamet, doğru 
bir iman anlayışıyla oluşur. 
Amelde istikamet ise; bidat 
ve hurafelerden uzak, salih 
amellerle donatılmış, Sün-
net-i Seniyye çizgisinde ha-
yat sürmektir. 

Seslendiren: Mehmet YORULMAZ

Sesli Makale
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söyle ki; onu, senden sonra hiç kimseye sorma-

yayım,” dedim. Rasûlullah (s.a.v.): “Allah’a iman 

ettim, de ve dosdoğru (istikamet sahibi) ol!” bu-

yurdu. İmandan sonra gelen en önemli prensip, 

Peygamber’in (s.a.v.) diliyle ifade ediliyor. İmanla 

başlayan dinin başlangıcı; doğruluk üzere, is-

tikamet üzere olmakla devam eder. Amelle bu 

yoldaki yürüyüş devam eder. Ameller Sünnet-i 

Seniyye’ye uygun yapılmalıdır. Sünnet dengedir. 

Olması gerekendir. İnsan fıtratına en uygun olan 

ibadet şeklidir. 

Sünnet-i Seniyye’ye uygun amel etmeyen 

kişi; eksik de yapsa, aşırılıkta ileri de gitse aynı 

çizgide kalır. Model, Efendimizin (s.a.v.) hayat 

modelidir. En doğru istikamet üzere olan Efen-

dimizdir. Onu aşan çizgiden çıkmış olur, kendi-

ne zarar verir. Onu takipte eksik kalan; yine zarar 

eder, kendine zarar verir. 

Ameller geçici değildir, süreklidir. Hayat boyu 

devam eder. Son nefes de amelle biter. Aslolan 

onu imanla beraber muhafaza etmektir. Nitekim 

Allah (c.c.) şöyle buyurur:

“Şüphesiz ‘Rabb’imiz Allah’tır’ deyip de, 

sonra dosdoğru olanlar (istikamet üzeri olan-

lar) var ya, onların üzerine akın akın melekler 

iner ve derler ki: ‘Korkmayın, üzülmeyin, size 

Dosya
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(dünyada iken) va’dedilmekte olan Cennet’le 

sevinin!’”1 

Rasûlulah (s.a.v.) bu ayet-i kerimeyi okuduk-

tan sonra insanların bir kısmının imandan sonra 

küfre döndüğünden bahseder. İmanı elde eden 

insanın uzun süre bunu muhafaza edemedi-

ğinden bahseder. Maalesef Efendimizin (s.a.v.) 

bahsettiği mevzuu o gün yaşandığı gibi, bugün 

de devam etmektedir. Ayet-i kerimeden de an-

laşıldığı üzere, aslolan istikamet üzere olmak ve 

iman üzere son nefesini vermektir. 

Hz. Ömer (r.a.) bu ayet-i kerimeyi hutbesinde 

şöyle açıklar:

“Allah’a yemin ederim, O’na itaat için dos-

doğru yol üzerinde gidenler sonra da tilkilerin 

sağa-sola kıvrılıp gittikleri gibi kaçışmayanlar de-

mektir.” 

İman ettikten sonra imanından asla dönme-

yene, hak yoldaki mücadelesine tavizsiz şekilde 

devam edene, tüm ahlaksızlığın kol gezdiği şu 

ortamda ahlakını muhafaza edene, ibadetlerine 

gevşeklik göstermeden devam edene ve zor-

luklara hak için sabredene bu ayet-i kerime ile 

müjde veriliyor. 

Şeytanın hileleri çoktur; şeytan insanı doğru 

yoldan saptırmak için türlü türlü hileler yapar, ta 

ki insanı saptırana kadar. Onun asli görevi budur, 

onun tecrübesi insanoğlundan fazladır. O hak 

yol üzere oturacak ve saptırmaya çalışacak, insa-

noğlu ise; imanıyla, ameliyle onunla mücadele 

edecektir.

İstikamet üzere olmak zordur; sabır ister, bilgi 

ister, amel ister. Bunu başaran kişi hak olan Cen-

net’i de kazanmış sayılır. 

Her zorlukta taviz veren, imanın gerektiğini 

yerine getirmeyen, kolaylıkla yoldan çıkan insan 

sabredememiştir. Allah’ın (c.c.) va’dini kazanma-

mıştır. 

Hak yol birdir, o da iman üzere yaşamak ve o 

hal üzere kalmaktır. 

Müslümanlar olarak her gün kırk defa tekrar 

ettiğimiz Fatiha Sûresi’nde ki; “Bizi doğru yoldan 

ayırma” duası, Müslümanlara bunu defalarca ha-

tırlatmaktadır. Bu titizlikle Rabb’imiz tarafından 

vurgulanmaktadır. Hak yoldan, bir namaz vakti 

dahi olsa; ayrılmamamız gerektiğini belirtmek-

tedir. 

Bazen din adına bu yoldan saptıran olduğu 

gibi, din düşmanı olarak da karşımıza çıkanlar 

olabilir. Günümüzde, din adına saptırmaya çalı-

şanların sayısı daha fazla maalesef. Eğer, akideniz 

sağlam değilse, etrafınızda hak üzere yaşayan 

mümin sayısı azsa bunlardan etkilenmemeniz 

mümkün değil.

Şartlar ve konumlar ne olursa olsun, istikamet 

üzere olmaktan ve bu şekilde mücadele etmek-

ten vazgeçmemeliyiz.

Irkından dolayı Peygam-
ber’e (s.a.v.) düşman olan-
lar, ailevî endişelerinden 
dolayı düşmanın teklifle-
rini kabul edenler, makam 
ve mevkii uğruna bir takım 
bedeller ödemeyi göze al-
mayıp mücadeleden uzak 
duranlar, şahsi zaafları uğ-
runa şeytana yenik düşen-
ler de çoktur tarihimizde. 
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Birilerini memnun etmek, birilerinden men-

faat sağlamak adına istikametten vazgeçmek; 

geçmiş amelleri ve sevapları da ifsat eder.

İslam tarihi doğru yol üzere yaşayanların an-

latıldığı bir tarihtir. Ancak bu tarih; doğru yolu 

bulmuş, hak yol üzere mücadele ederken daha 

sonra basit dünyevî şeyler uğruna ayakları kay-

mış insan örnekleriyle de doludur. Irkından do-

layı Peygamber’e (s.a.v.) düşman olanlar, ailevî 

endişelerinden dolayı düşmanın tekliflerini ka-

bul edenler, makam ve mevkii uğruna bir takım 

bedeller ödemeyi göze almayıp mücadeleden 

uzak duranlar, şahsi zaafları uğruna şeytana ye-

nik düşenler de çoktur tarihimizde. 

İstikametten sapmamak için şu beş kritere 

sahip olmamız gerekir:

1. Sahih bir Kur’an-ı Kerim anlayışı. Bunun için 

ilmi ve ameliyle örnek olmuş olan müfessirlerin 

tefsirleri okunmalı; tek bir tefsir değil, birçok sağ-

lam tefsirden istifade edilmeli.

2. Sahih bir Sünnet-i Seniyye anlayışı. Sahih 

hadis-i şerifler ile öğrenilenlerden oluşur bu an-

layış. Sünnet anlayışı; Kur’an-ı Kerim’den kopuk 

olmamalı ve Kur’an-ı Kerim’in önüne geçmeme-

li. 

3. Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat anlayışı. Ehl-i 

Sünnet demek, bugün öz İslam’ı temsil edenler 

demektir. Ehl-i Sünnet; itidallidir, dengelidir, aşı-

rıya mahal bırakmaz, gevşekliğe de izin vermez. 

Bugün bu anlayışa sahip çıkmak ve mensup ol-

mak istikameti gösterir.

4. Salih amellere devam etmek.  Efendimizin 

(s.a.v.) tavsiyelerine uymak ve günün gerektirdiği 

şekilde salih amellerde bulunmak gereklidir isti-

kamet için.

5. Salih insanlarla beraber olmak: Doğru din 

anlayışına sahip, ihtilaflardan uzak, hedefi planı 

programı olan, İslam’ı dert edinen müminler-

le beraber olmak; istikamet sahibi olduğumuzu 

gösterir.

Dünya imtihan dünyasıdır. Yaşadığımız yüzyıl 

şeytanın ve onun dostlarının hak yola giden tüm 

ana ve tali yolları kapatmaya çalıştığı bir dönem-

dir. Onlar ne kadar kapatmaya çalışsa da hak yol 

üzere/istikamet üzere yaşayan, mücadele eden 

müminler vardır ve kıyamete kadar böyle devam 

edecektir. Tarih boyunca istikamet üzere yaşa-

yan ve bu şekilde can veren tüm Müslümanlara 

selam olsun.

Dipnotlar
1. Fussılet, 41/30.

Dünya imtihan dünyasıdır. 
Yaşadığımız yüzyıl şeyta-
nın ve onun dostlarının hak 
yola giden tüm ana ve tali 
yolları kapatmaya çalıştı-
ğı bir dönemdir. Onlar ne 
kadar kapatmaya çalışsa 
da hak yol üzere/istikamet 
üzere yaşayan, mücadele 
eden müminler vardır.
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İstikamet: Sözünde, işinde doğru olmak; kim-

seyi aldatmak sevdasında bulunmamaktır. Bu 

sıfat, her insanda bulunması gereken güzel bir 

haslettir. Her iyilik; istikamet üzere gizlidir. Her 

insan, karşısındaki kişiden bu sıfatı bekler; zira 

ticaret de ve diğer tüm insanı ilişkiler de istika-

metle kaimdir.

Arapça bir eserde: “Doğruluk; dinin direği, 

edebin rengi, iyiliğin aslıdır. Bu sayılan üç şey (din, 

edep, iyilik) her hâlükârda doğruluk ile tamamla-

nır. Sözün iyisi; sadık olanın sözüdür. Doğrulukla 

ölmek; yalancılıkla yaşamaktan hayırlıdır.”

İstikamet; esasen kendi nefsiyle kıyas etme 

kaidesi üzerine kurulmuştur. Kendi nefsimizle 

kıyas yapmanın başlangıcında ise vicdan vardır. 

İnsan-ı kâmil olmak isteyen adam; kendi-

sinde bu sıfatın bulunduğunu ispat etmeye 

borçludur. Bu başlıca bir vazifedir ki; insanların 

karşısındakinden de bu vazifeye uygun hareket 

etmesini beklemeye hakkı vardır. Her kim bunu 

vazife edinemeyip de; ötekini-berikini aldatma-

ya kalkışırsa karşısındaki insanın açıkça hakkını 

gasp etmiş olur. Bilahare kendisi de zarar görür 

ve layık olduğu cezayı bulur. Bu vazifeyi bilmek 

ve hakkıyla icra etmek gereklidir.

Bu kural; adaletin esasıdır ve tabiata da ol-

dukça uygundur. Bu insanlığında fıtratına en 

uygun anlayıştır ve bu anlayış insanların ruhuna 

işlemiştir. Bundan dolayı bu apaçık hakikati, en 

saf olan insanlar bile anlar ve idrak edebilirler. 

Başkalarının; seni aldatmak, zarara uğratmak, 

senin hakkına tecavüz etmek ve sana zulmet-

mek gibi işlerde bulunduklarını istemediğin hal-

de bunları sen nasıl başkalarına karşı yapmak 

istersin?

İstikamet
Nurmehmet ÇARBOĞA

Dosya

Doğruluk; dinin direği, ede-
bin rengi, iyiliğin aslıdır. Bu 
sayılan üç şey (din, edep, 
iyilik) her hâlükârda doğ-
ruluk ile tamamlanır. Sözün 
iyisi; sadık olanın sözüdür. 
Doğrulukla ölmek; yalancı-
lıkla yaşamaktan hayırlıdır.
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Takva sahibi bir veli; Allah’ın (c.c.) korku-

sundan gece gündüz ağlamış ve bundan dola-

yı gözleri kör olmuştu. Bir gün birisi kendisine: 

“Bu görmemek de ne zor şey?” dedi. Kendisi de 

cevap olarak: “Ah! O bir şey değil; hak ve haki-

kati görmemek, Allah’ın (c.c.) emirlerinden mak-

sat ne olduğunu anlamayıp, gönül ve fikir körü 

olmak daha zordur.” demiştir. Bu hikmetli söz, 

kendisinin; zahirde gözsüz ise de, batında hak ve 

hakikati bildiğini ima etmek ve göstermek açı-

sından oldukça manidardır.

Nice adamlar vardır ki; kötü oldukları halde 

iyi görünmek isterler. Bunlar; iyi ve saf biriyle bir 

iş yapacak olurlarsa işlerinin gereği olarak bir an-

laşma yaparlar. O saf (temiz kalpli) adam da, her-

kesi kendi gibi bildiği için başkalarının kendisine 

hile veya kötülük edeceğini aklına bile getirmez. 

Kötü kalpli olanlar ise; temiz kalpli adamın bu 

durumundan istifade ederek, onunla yalnız ken-

di menfaatlerine hizmet edecek şekilde çalışır ve 

böylece temiz kalpli adamı zarara sokarlar.

Bir insan karşısındakinden daha maharetli 

ve yetenekli olabilir. Bu vazifeden yola çıkarak; 

karşısındakinin durumundan istifade eder ve 

onunla yalnız kendisinin faydalanacağı şekilde iş 

yapar. Bir başkası; kendi istediklerini yapabilmek 

veya yaptırabilmek için karşısındaki adamı bazı 

boş vaadlerle aldatır. Bir diğeri de muhatabına 

dost gibi görünerek onun, ya malına veya ırzına 

tecavüz sevdasında bulunur.

İstikamete mugayir olan bu haller karşısında; 

istikamet, sadakat ve hakikatin güzel misalleri-

ne de değinelim. Bu vesile ile iyi ve kâmil insan 

olmak isteyenler; o güzel hal ve sıfatlara gıpta 

etsinler ve saadet yoluna, istikamet üzere olan 

dostluğa sadık olsunlar.

Hz. Ömer (r.a.), bir gece Medine-i Münevve-

re’de dolaşmaktayken kadının biri; kızana süte 

biraz su katmasını emr ve tembih etmekte ol-

duğunu işitir. Kız da: “Süte su katmak hiledir; hile, 

günah şeydir. Emîrü’l-Mü’minîn hazretleri; öyle 

şeyleri bize yasaklamıştır.” der. Annesi da cevap 

olarak: “Emîrü’l-Mü’minîn’in evdeki işten ne ha-

beri olacak? Sen dediğimi yap!” deyince. Kız: “Za-

hirde Emîrü’l-Mü’minîn’e itaat gösterip de tenha-

da isyan mı edeceğiz?” diye validesinin sözünü 

dinlemez. Hz. Ömer (r.a.), kızın bu doğrulukta is-

tikametini kulağı ile işitir ve gayet memnun olur. 

Bu kızı oğluna gelin olarak alır.

Meşhur bir şair, şairliğin insana servetten zi-

yade şöhret getirmekte olduğuna anlamış ve 

sahip olduğu bir iki parça mülkünden birini sat-

maya mecbur olmuştur. Lakin gerçek değerini 

bilmediğinden, Lüble adında bir adama bir mül-

künü altı bin sikkeye satmıştır. Bu mülk uzak bir 

yerdeydi. Lüble, bu mülkü hiç görmeden almıştı 

ve bir gün aldığı mülkü görmeye gitti. Görünce 

çok memnun oldu. Dönüşte şairi buldu ve ona 

şöyle dedi: “Bana sattığın mülk; altı bin sikke eder 
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sanmıştık; fakat aldanmışız. Ben bu mülkün sekiz 

bin sikke değerinde olduğunu gördüm.” diyerek 

iki bin sikke daha verdi ve bu parayı zorla kabul 

ettirdi. 

Nice insanlar vardır ki; Lüble’nin yerinde on-

lar olmuş olsalardı; hiç seslerini çıkarmazlardı. 

Böyle bir alış-verişten dolayı memnun olurlardı. 

Ayrıca bu durumdan dolayı vicdanlarını rahatlat-

mak için bin türlü sebep bulup, kendilerini haklı 

görürlerdi.

Muharebenin birinde meşhur General Kurin, 

askeriyle beraber yakınlarda bulunan bir şehir-

den geçeceği;  şehir halkı tarafından düşünül-

müştü. Şehir halkı, general ve ordusunun başka 

bir taraftan geçmesi için ricacı gönderdiler ve 

ricacıyla beraber yüz bin sikke de hediye olarak 

gönderdiler. Kumandan; ricacılara cevap olarak: 

“Benim düşüncem zaten oradan geçmek de-

ğildi.” diyerek, kendisine verilen paraları da geri 

gönderdi.

Hz. Ebûbekir (r.a.): “Hak sahibi olan zayıfınız; 

hakkını alıncaya kadar benim yanımda güçlüdür. 

Haksız olan en güçlünüz de; hakkını verinceye 

kadar nezdimde zayıftır.” buyurmuşlardır.

Doğru adam olmayı, ‘doğru adamdır’ dedir-

meyi; kendine şan bil! Her türlü aldatmadan sa-

kın! Zira çoğu zaman aldatmak isteyen ve aldat-

mak için tuzak kuran kişi; kurduğu tuzağa önce 

kendisi düşer.

İbrahim Ethem, bir gün Buhara’nın bostanla-

rına uğrar. Oradan akan ırmaktan abdest alırken 

bir adet elma yukarıdan aşağı geliverir. “Adam ne 

zararı var! Şu elmayı alayım ve yiyivereyim.” der. 

Hemen alıp yer. Abdest aldıktan sonra pişman 

olur. Elmanın helal edilmesini istemek için; gidip 

bostanın kapısını çalar. İçerden bir hatun çıkar. 

İbrahim Ethem; hatuna der ki: “Şu ırmaktan ab-

dest alırken bir elma buldum, yedim. Bu elmanın 

da sizin bostandan olduğuna şüphe yoktur. Gel, 

şu elmayı bana helal et!” Hatun cevap olarak der 

ki: “İyi ama bostan yalnız benim değildir; yarısı 

sultanındır. Haydi, benim hisseme isabet eden 

yarısını helal ettim. Sultan şimdi Belh memleke-

tindedir. Yarısını da helal ettirmek istersen oraya 

gitmelisin!”

Hazreti Şeyh, hiç tereddüt etmeden doğruca 

Belh’e gider, sultanı bulur, helallik ister. Sultan bu 

davranıştan çok memnun olur ve İbrahim Et-

Doğru adam olmayı, ‘doğru 
adamdır’ dedirmeyi; kendi-
ne şan bil! Her türlü aldat-
madan sakın! Zira çoğu za-
man aldatmak isteyen ve 
aldatmak için tuzak kuran 
kişi; kurduğu tuzağa önce 
kendisi düşer.
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hem’e hakkını helal eder. Ayrıca kendisine birçok 

ihsanda da bulunur.

Akıllı, faziletli ve kâmil olan adam; her türlü 

yalandan, aldatmadan, şaibeden ve lekedâr ol-

maktan (kötülükle anılmak) içtinap eder. Yalan ile 

namını lekedâr ederek; büyük büyük menfaatler 

elde etmekten ise zorluk içinde kalmayı tercih 

eder.  

Prenslerden biri, bir deniz savaşında yenilerek 

esir olmuştur. Kendisinin esaretten kurtulması 

için on iki bin filorin (Hollanda parası) isterlerdi. 

O esnada, hem güzel hem de zengin Gamile-

la namında bir kız; bu hale vâkıf olur. Prensin 

kendisiyle evlenmesine karşılık olarak kurtuluş 

bedelini verebileceğini söyler. Prens, bu teklifi 

hemen kabul eder.  Bu anlaşma üzerine karar-

laşırlar; lakin prens kurtulduktan sonra kızın asa-

letsizliğini bahane ederek vaadinde durmaz ve 

kızla evlilikten vazgeçer. Gamilela; prense dava 

açar. Dava sonunda kız haklı bulunur ve vaadin 

yerine getirilmesine karar verilir.  Nihayet çaresiz 

kalan prens, bazı dostlarıyla beraber kızın evine 

gider. Yaptığı ihaneti unutmasını rica eder ve ev-

liliğe hazır olduğunu söyler. Bunun üzerine Ga-

milela, cevap olarak şöyle der: “Ben bu duruma 

razıyım ve istediğimi elde ettim. Benim şimdiye 

kadar seni ret etmeye kalbim tahammül etmez-

di; çünkü ben kral hanedanına mensup bir kişi 

ile evlenmek istiyordum. Bundan dolayı seninle 

evlenmek istedim. Ancak sen sözünde durmadı-

ğın andan itibaren soyluluğunu ve asilliğini inkâr 

etmiş oldun. Bundan dolayı artık seni eş olarak 

kabul edemem. Sana dava açmamın sebebi ise 

seni mahcup etmekti. Hadi! Git! Lekedâr eleği 

başkasına ver! Ben, senin bana verdiğin vaad-

den de, benim sana verdiğim paradan da vaz-

geçtim!” Bu sözler üzerine prens; mahcup olarak 

geri döner.

İnsanî ilişkilerde eşitlik öyle zannolunmuştur 

ki; alış-veriş esnasında tarafların rızasıyla olur. 

Yani, taraflar razı olduktan sonra bir şeyi iste-

dikleri fiyata alıp-satabilirler. Hatta taraflar birbir-

lerinin cehaletinden veya zaruretlerinden istifa-

de edebilirler. Hâlbuki bu düşünceler; çok fasit ve 

hatalıdır. Bu, başkasını aldatmak isterken kendi 

kendini aldatmaktır. Zira bu hal, istikamete; ada-

let ve hakkaniyete, velhasıl; insanın vicdanına ve 

kendi nefsi ile kıyas etme kaidesine mugayirdir. 

Hz. Ömer (r.a.): “İffet, ismet, fikrin ifa-ı teşek-

kürü (teşekkürün sunumu) ve nimet; zenginin 

ziynetidir.” buyurmuştur.

Bir şeyin eğer gerçek kıymeti bayice ve 

müşterice malum değil ise, bir bilene sormak 

lazımdır. Eğer malum ise, ondan fazlasına veya 

eksiğine almaya çalışmak; haksızlıktır, aldatmak-

tır. Hatta bayi; zaruret içinde olduğu için bilerek 

kıymetinden aşağı verse bile, almak caiz değildir. 

Ancak, satılmamış olan bir mal, bir meta veya ar-

tık talip edilmeyen bazı eşyalar gerçek kıymetin-

den daha düşük fiyata alınıp, satılabilir. Bununla 

beraber bu malı alacak adamın; satıcının zaruret 

ve sefaletinden istifade etmeyi, insanlığın şanı-

na yakışmayan bir durum olduğunu göz önüne 

getirmelidir. Özellikle, karşısındakine haksızlık et-

memeli ve kendi nefsi ile kıyas etme kaidesine 

riayet etmelidir. 

Not: Metin; Muallim Naci’nin ‘Mekteb-i Edeb’ adlı eseri-

nin ‘İstikamet’ başlığının Osmanlıcadan Latinize edildik-

ten sonra sadeleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

Bir şeyin eğer gerçek kıy-
meti bayice ve müşterice 
malum değil ise, bir bilene 
sormak lazımdır. Eğer ma-
lum ise, ondan fazlasına 
veya eksiğine almaya çalış-
mak; haksızlıktır, aldatmak-
tır. 
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İstikamet; doğruluk, dürüstlük, her işte itidal/

denge üzere olmak; adalet ve doğruluktan ayrıl-

mamak, yasaklardan sakınmak,  İslam’ın doğru 

yolu üzerinde yürümek demektir. İstikamet üze-

re olmak doğruluğu, kararlılığı ve devamlılığı ge-

rektirir. Dürüstlükten, azimden ve devamlılıktan 

mahrum bir fert istikametten sapmış demektir. 

Sırat-ı müstakime girmek önemli bir tercih 

ve büyük bir iştir. Ancak Müslüman olmak ve 

İslam’ın dosdoğru yoluna girmek sadece bir 

başlangıçtır, sonuç değildir. Asıl mesele istika-

meti bozmadan, sağa-sola sapmadan, yolunu 

şaşırmadan istikamet üzere yaşamak ve sonu-

cu da bu hal üzere bağlamaktır. Zira başlangıçta 

bu mübarek yola girenlerden pek çoğu yolculuk 

esnasında farklı yollara sapmaktan kendilerini 

kurtaramamışlardır. Belki bu sebeptendir ki; Al-

lah (c.c.) ve Rasûl’u (s.a.v.) bize şu duaları talim 

ettiriyor:

“Rabbimiz! Bizi doğru yola erdirdikten son-

ra kalplerimizi eğriltme, katından bize rahmet 

bağışla; şüphesiz Sen sonsuz bağışta bulu-

nansın.”1

“Ey kalpleri evirip çeviren, kalplerimizi di-

nin üzerinde sabit kıl!”2

Ve yine bu nedenle olsa gerek, Yüce Allah 

(c.c.) müminlere ne yapıp edip İslam üzere can 

vermeyi öğütlüyor. 

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten 
nasıl sakınmak gerekiyorsa, öylece sakının ve 

siz ancak Müslümanlar olarak ölün.”3 

Cenâb-ı Hakk’ın bu öğüdünü, Hz. İbrahim 

(a.s.) ve Hz. Yakup (a.s.) bir vasiyete dönüştür-

müşlerdi. 

“İbrahim, bunu kendi oğullarına da vasiyet 
etti, Yakub da öyle: ‘Oğullarım! Allah, sizin için 
bu dini (İslam’ı) seçti. Siz de ancak Müslüman-

lar olarak ölün’ dedi.”4

Bu durumda insan düşünmeden edemiyor 

tabi… 

Acaba bizlerin kaçta kaçı evlatlarımıza böyle 

bir nasihatte ve vasiyette bulunuyoruz?!

Sırat-ı Müstakîm
Üzere Olmak

Orhan KITAY

Dosya

Ancak Müslüman olmak ve 
İslam’ın dosdoğru yoluna 
girmek sadece bir başlan-
gıçtır, sonuç değildir. Asıl 
mesele istikameti bozma-
dan, sağa-sola sapmadan, 
yolunu şaşırmadan istika-
met üzere yaşamak ve so-
nucu da bu hal üzere bağla-
maktır. 



Kasım 201618

İstikametten Saptıran Faktörler

Müslüman olarak can vermenin bir garantisi 

yoktur. Belki bunun tek garantisi; kişinin, şartlar 

ne olursa olsun yolunu değiştirmemesi ve istika-

metini bozmadan İslam üzere yaşamaya devam 

etmesidir. Şüphesiz bu başarılması kolay olma-

yan işlerdendir. Zira her adım başına oturmuş 

kötü yol davetçileri, var güçleriyle sizi saptırma-

ya uğraşırlar. Başta şeytan, şeytanlaşmış insanlar, 

nefsin kötü arzuları, dünyaya aşırı bağlılık, mal ve 

evlatların verdiği meşguliyet, bela ve musibetle-

rin dayanılmaz baskısı... Bütün bu ve benzeri fak-

törler tarih boyunca nice insanları ve toplumları 

sırat-ı müstakimden saptırmış, batıl ve şeytanî 

din ve ideolojilerin karanlıklarına mahkûm et-

miştir. Rabb’imiz Kur’an-ı Kerim’inde bu saptırıcı 

faktörlere sıklıkla dikkat çekmiştir. İşte onlardan 

bazıları:

Mal ve Evlatların Verdiği Meşguliyet: “Ey 
iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi, 
Allah’ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim 
bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların 
ta kendileridir.”5 

Nimetlerden Eksiltme: “İnsan ise; Rabb’i onu 

deneyip de kendisine ikramda bulunduğun-

da, ona bol bol nimetler verdiğinde; ‘Rabb’im 

bana ikram etti’ der. Ama onu deneyip rızkını 

daraltınca da; ‘Rabb’im beni aşağıladı’ der.”6

Şeytan: “Şeytan dedi ki: ‘(Öyle ise) beni az-

dırmana karşılık, yemin ederim ki, ben de on-

ları saptırmak için senin dosdoğru yolunun 

üzerinde elbette oturacağım. Sonra (pusu 

kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağ-

larından ve sollarından sokulacağım ve sen 

onların çoğunu şükreden (kimse)ler bulama-

yacaksın.’”7

İstikameti Korumanın Yolları

1. Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye’ye Bağ-

lılık: Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye’ye bağlı 

olmayan, Kur’an-ı Kerim’e sımsıkı yapışmayan, 

Sünnet-i Seniyye’ye göre yaşamayan bir fert is-

tikameti muhafaza edemez. Bir o yana, bir bu 

yana savrulup durur. Orta/mutedil/dengeli yol-

dan sapar, ifrat veya tefrit batağına saplanır. O 

nedenle Rabb’imiz Kur’an-ı Kerim’e sımsıkı sarıl-

mayı öğütler.

Dosya
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Dosya

2. Cemaatten Ayrılmamak ve Sadıklarla Bir-

likte Olmak: Bu husus; “Cemaat’ten ayrılmayın, 

ayrılıktan sakının. Şüphesiz şeytan tek başına 

kalanlarla birliktedir, iki kişiden ise uzaktır. 

Kim Cennet’in ortasını isterse Cemaat’e yapış-

sın”; “Cemaatten ayrılmayın, zira sürüden ay-

rılanı kurt kapar.” anlamındaki hadis-i şeriflerde 

açıkça görülür.8 

Mümin ancak sadık dostların himayesinde ve 

onlarla el ele gönül gönüle verdiğinde istikame-

tini koruyabilir. Haramların ve günahların alabil-

diğine yaygınlaştığı, haramilerin her köşe başını 

tutuğu, şer güçlerin palazlandıkça palazlandığı 

bir vasatta ferdiyetçi bir hayat tarzını seçenler 

küfür ve fısk canavarına kolayca yem oluverirler.

3. Daima Teyakkuz Halinde Olmak: Müslü-

man, sürekli uyanık ve tetikte olmalıdır. Bir anlık 

gevşeklik, duyarsızlık ve rehavet onun ayağını 

kaydırabilir. Unutmamak gerekir ki, ne şeytan 

nede onun sadık askerleri asla uyumaz ve kötü-

lükten geri durmazlar. 

4. Sabır ve Sebatı Kuşanmak: Bir ayet-i keri-

mede: “Sana vahyedilene uy; Allah hükmünü 

verene kadar sabret. O, hüküm verenlerin en 

iyisidir.”9 başka bir ayet-i kerimede: “Ey Pey-

gamber! Allah’a karşı gelmekten sakın. Kâfir-

lere ve münafıklara itaat etme Şüphesiz Allah 

hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 

Rabb’inden sana vahyolunana uy. Şüphesiz 

Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”10 

buyrulmaktadır. Bu ve benzeri ayet-i kerimeler; 

Rasûlullah’ı (s.a.v.) ve onun şahsında bütün mü-

minleri istikamet üzere devam etmeye ve bu 

konuda kararlı olmaya davet ediyor. Hal böyle 

olunca, sabır ve sebat gömleğini giymeyenlerin 

istikamet üzere kalması da mümkün değildir. 

Müslüman, ancak zorluklar ve imtihanın ağır-

lığı karşısında sabır ve sebat silahına sarılarak is-

tikametini koruyabilir. Varlıkta, genişlikte, sağlıkta 

ve nimetler içindeyken istikamet üzere olan ni-

celerinin; mallardan ve canlardan eksildiğinde, 

darlıkta, hastalıkta ve mahrumiyet hallerinde 

hem ökçeleri üzerinde gerisin geri döndükleri az 

rastlanır işlerden değildir.

5. Allah’ı (c.c.) Çokça Zikretmek: Müminin 

Rabb’iyle bağlarını son derece kuvvetli tutmalıdır 

ki; gücüne güç katsın, şeytanî ve tağutî güçler 

karşısında yılmasın, yıkılmasın, geri adım atma-

sın. Bunun yolu da, Rabb’ini çokça anmaktan ve 

sabah akşam O’nu tesbih etmekten geçer. 

“Ey iman edenler! (Savaş için) bir topluluk-
la karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah’ı 

çok anın ki kurtuluşa eresiniz.”11

İstikametini Bozmayanlar Erler

Bilindiği üzere, Fatiha Sûresi’nde geçen sırat-ı 

müstakim/dosdoğru yol, İslam yoludur.  Bu yol-

da yürüyenler Allah’ın (c.c.) kendilerine nimetler 

verdiği kimselerdir. Bu kimseler Nisâ Sûresi 69. 

ayet-i kerimesinde zikredilen; peygamberler, 

sadıklar/doğrular (ve doğrulayanlar), şehidler 

ve salihlerdir... Aynı sûrede geçen ‘mağdûb’ ve 

‘dâllîn’ ise; İslam’ın yolundan sapmışların yolları-

dır. Bunlar, istikametlerini bozduklarından dolayı 

Allah (c.c.) azabına ve gazabına uğramış bedbaht 

Mümin ancak sadık dost-
ların himayesinde ve on-
larla el ele gönül gönüle 
verdiğinde istikametini ko-
ruyabilir. Haramların ve gü-
nahların alabildiğine yay-
gınlaştığı, haramilerin her 
köşe başını tutuğu, şer güç-
lerin palazlandıkça palaz-
landığı bir vasatta ferdiyet-
çi bir hayat tarzını seçenler 
küfür ve fısk canavarına ko-
layca yem oluverirler.
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kimselerdir ki; İslam’dan gayrı yol arayan bütün 

din ve ideolojilerin müntesipleri bu zümreye dâ-

hildirler.

Kur’an-ı Kerim, insanı istikametten saptırmak 

ve dosdoğru yoldan ayırmak için uğraşan bütün 

şer güçlere rağmen; istikametini bozmayan er-

lerden övgüyle bahsediyor. İşte onlardan bazı-

ları:

“Bunları ne ticaret ve ne de alışveriş Allah’ı 
anmaktan, namaz kılmaktan, zekât vermekten 
alıkoyar. Bunlar, gönüllerin ve gözlerin döne-

ceği günden korkarlar.”12 

“İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafları-
na çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik, 
Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve 
peygamberlere iman edenlerin; mala olan 
sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, 
yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dola-
yı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere ve-
renlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, 
antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine geti-
renlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızış-
tığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum 
ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlar-
dır. İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakı-

nanların ta kendileridir.”13

İşte; şeytanın, nefsin, tağutların, müstekbirle-

rin ve bütün şeytanî güçlerin amansız saldırı ve 

sinsi tuzaklarına karşılık istikametlerini bozma-

yan böylesi yiğitlere Rahman’ın müjdesi:

“Doğrusu, ‘Rabb’imiz Allah’tır’ deyip, son-
ra da dosdoğru gidenlere korku yoktur, onlar 

üzülmeyeceklerdir.”14

Şüphesiz “Rabbimiz Allah’tır” deyip de, 

sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzeri-

ne akın akın melekler iner ve derler ki: “Kork-

mayın, üzülmeyin, size (dünyada iken) va’de-

dilmekte olan Cennetle sevinin!”15

İstikameti muhafaza etmek hakkında Rasûlul-

lah’tan (s.a.v.) gelen şu rivayetler, istikamet üzere 

yaşamanın ve istikametini bozmadan Rabb’ine 

doğru yürümenin mümin için biricik hedef ol-

ması gerektiğini bir kez daha göz önüne seriyor:

“Ya Rasûlullah, İslam hakkında bana öyle 

bir söz söyle ki, onu senden sonra hiçbir kim-

seye sormayayım” diye soran Süfyan bin Ab-

dullah Es-Sakafi’ye Rasûlullah (s.a.v.) şöyle ce-

vap verdi: “Allah’a iman ettim de, ondan sonra 

dosdoğru ol!”16
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“Ya Rasûlullah, İslam hak-
kında bana öyle bir söz söy-
le ki, onu senden sonra hiç-
bir kimseye sormayayım” 
diye soran Süfyan bin Ab-
dullah Es-Sakafi’ye Rasûlul-
lah (s.a.v.) şöyle cevap ver-
di: “Allah’a iman ettim de, 
ondan sonra dosdoğru ol!”
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Arayış

21. yüzyılda yaşayan Müslümanlar olarak ma-

alesef büyük dertlerin ve sıkıntıların içinde debe-

lenip duruyoruz. Sanki Tih Çölü’nde kırk yıl değil 

kırk asırdır dolanıp duruyor gibiyiz. Ellerimizi ba-

şımızın arasına alıp biraz düşündüğümüzde, kalp 

atışlarımız hızlanıyor, damarlarımızda süzülen 

kan delicesine akıyor, adeta matrix ekranındaki 

akan kodlar gibi aklımıza yaşadığımız şehirler, 

yaşadığımız ülke ve dünya üzerindeki problem-

lerin tamamı birkaç saniye içinde hücum ediyor. 

Ve maalesef aklımız kilitleniyor, ellerimizi ne ola-

cak bu halimiz cümlesinin bedensel hareketiyle 

yanlara açıyor ve ‘system halted (sistem çöktü/

sistem durdu)’ oluyoruz.

Akdeniz ve Ege’de sadece birkaç yılda tek 

suçu(!) Müslüman olmak olan insanların boğula-

rak can vermesi; Suriye’de bir mahalleye günde 

onlarca defa çelikten imal edilmiş, taştan daha 

katı olmuş, taş yürekli insanların pilotluk yaptı-

ğı, taş yürekli toplumların, taşlaşmış duyguları 

yüklü bombalarla, taş taş üstünde bırakmayışı… 

Bu yerle bir edilen mahallelerde kolları, bacakları 

kopan; vücudu paran parça olan çocuklarımız, 

annelerimiz, bacılarımız İslam ümmetin uzuvları 

ve daha neler neler… Sadece ölüm, kan, gözya-

şımı ‘system halted’ eden? Tabi ki değil… Mahal-

leri saran tekel bayi imajını, mavi büfe imajıyla 

düzelten(!)  alkol satış haneleri; her mahallede 

arı kovanı gibi hareketli olan ama haram olduğu 

için adı değiştirilerek idea, loto, toto ve benzeri 

isimlerle icra eden kumarhaneler; trafikte birbi-

rini yiyen; komşulukta kin, nefret ve dedikodu; 

akrabalıkta miras, mal, mülk davası ile ömür bi-

tiren insanımız, gençlerimiz, çocuklarımızın hali; 

nefislerimiz, benliklerimiz, karakterlerimiz ve 

benzeri sorular, sorunlar derdimize dert katmak-

ta, gözümüzden yaşlar akıtmakta, yüreğimizi ağ-

latmakta.

Kurtuluş
İstikamette Kalmaktır

Burhan DENİZ

Dosya
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Dosya

Bu duygu düşünceler belki birçok derdim var, 

diyen Müslümanın yaşadığı duygulardır. İnternet 

veya TV ekranlarından haberler biraz takip edil-

diğinde fıtratımızdaki Müslüman tarafımız ağlı-

yor ve gözyaşlarımız sel olup akıyor.

Bazen diyoruz ki;

Bu bir Sünnetullah, hayat hep böyleydi, dün-

ya hep böyleydi. Kan, gözyaşı, keder ve sevinç 

hep bir arada girift bir haldeydi. Neden? Çünkü 

dünya bir imtihan alanı. Nasıl ki üniversite sına-

vına her yıl binlerce öğrenci katılıyor ve her yıl 

bu katılım yenileniyor sabit kalan sınav mekân-

ları ise. Dünya da adeta sınavın gerçekleştiği sınıf 

durumunda. İmtihan olunanlar değişiyor ama 

sınıf hep yerinde, değişen sadece insan sirkülas-

yonu oluyor.

Öyle değil mi? Sünnetullah olmasaydı; Hz. 

Âdem (a.s.), Havva annemiz, Habil (a.s.) ve kötü 

kardeş Kabil’in yaşadığı koca bir dünya da, her 

biri dünyanın bir tarafında ikamet etseydi, bel-

ki ömrü billah birbirlerini bulamayacakları bir 

dünyada… Her yer tapusuz, senetsiz, sepetsiz 

ve onlara ait olduğu bir dünyada... İstedikleri gibi 

hayat sürdükleri bir dünyada… İstediğin yere ev 

yap, istediğin yerde gez, istediğin her şeye sahip 

olduğu bir dünyada… kalk sen katil ol, kardeşi-

nin kanını dök, anarşiye yol aç ve şeytana puan 

kazandır. Olacak iş değil ama oldu. Günümüzde 

de,  nasıl olur? Olacak iş değil ya dediğimiz ve 

cereyan eden, gerçekleşen bütün işlerimiz gibi… 

Her gün öldürülen on Müslüman’ın, belki yedisi-

nin Müslümanım diyen Kabiller tarafından öldü-

rülmesi gibi… 

Sünnetullah olan, hayatın imtihan alanı ol-

duğu, dünyanın imtihan mekanizması olduğu-

dur. Bununla beraber Allah (c.c.) merhametiyle 

ve rahmetiyle tüm âlemi kuşatmıştır. Kızıldeniz’i 

Musa’nın (a.s.)  arkasında geçip bir süre sonra is-

yan eden, Nuh’un (a.s.)  gemisinden inip bir süre 

sonra azgınlaşan, Semud Kavminin kalıntılarının 

yani atalarının başına gelen helakı bile bile, göre 

göre sapkınlaşan insandır. Suçu hiç kimse Sün-

netullah’a atamaz.

Bazen de diyoruz ki;

Bu kâfirler var ya, bütün suçlu onlar; çok güç-

lüler, silahları, tankları, uçakları var. Çok gelişmiş-

ler artık uzaya çıkıyorlar hatta yaşayacak başka 

gezegen arıyorlar. Onlar bir başka çok erdemli-

ler(!) Saygı onlarda, sevgi onlarda, trafikte korna-

ya bile basmazlar hatta çöp atarken geri dönü-

şüm olabilecek çöpü dahi ayırırlar. Onlar var ya 

bizim her yaptığımızı görüyorlar hatta adamla-

rın; attığımız adımdan, aldığımız nefesten habe-

ri var. Hatta bu olanları zaten onlar planlamıştı. 

Onlar 500 yıllık plan yaptı, onu uyguluyorlar. 

Aslında denklem o kadar da karışık değil. Ta-

rih tekerrür ediyor. Görmesini bilene ders alma-

Suriye’de bir mahalleye 
günde onlarca defa çelik-
ten imal edilmiş, taştan 
daha katı olmuş, taş yürek-
li insanların pilotluk yaptı-
ğı, taş yürekli toplumların, 
taşlaşmış duyguları yüklü 
bombalarla, taş taş üstünde 
bırakmayışı… Bu yerle bir 
edilen mahallelerde kolla-
rı, bacakları kopan; vücudu 
paran parça olan çocukları-
mız, annelerimiz, bacıları-
mız İslam ümmetin uzuvları 
ve daha neler neler…
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sını bilene tarih çok şeyler anlatıyor. Dünya im-

tihan alanında aslında değişen çok bir şey yok. 

Sorular aynı, sorunlar aynı, değişen tek şey insan 

suretleri, araç ve gereçler. Bundan 10 bin yıl önce 

yaşayan insanlar, ne 4 bacaklı 2 kafalı bir bede-

ne ne de çok değişik bir beyine sahiptiler. Hz. 

Habil (a.s.) neyse Kabil neyse şimdiki Ali, Ahmet 

de farklı değil. Nuh kavmi, Eyke halkı neyse ABD 

kavmi, Türk, Kürt, İngiliz, Afrika halkı da farklı de-

ğil. İnsanlar yer, içer, gezer, ticaret yapar, evlenir, 

çoğalır, savaşır, barışır; dükkân sahibi, ev sahibi, 

dertli veya dertsiz ve benzeri haller içindeydiler. 

Dünyanın kendisi de değişmedi. Bastığımız yer 

toprak, baktığımız yer mavi gök, deniz, ağaçlar, 

hayvanlar ve benzerleri yapısını aynı şekilde ko-

ruyor.

Denklem aslında çok bilinmeyenli değildir. 

Aslında soru bilinmeyenli denklem sorusu değil-

dir. Soru basittir. Ve cevabı defalarca kez açıklan-

mış, gün yüzüne çıkmıştır. Nuh’un (a.s.) gemisine 

binen, Kızıl denizde Hz. Musa’nın (a.s.) peşinden 

giden, Hz. Salih (a.s.) ile beraber bir sabah vak-

ti yola çıkanlar, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Mek-

ke’den Medine’ye hicret edenler ve benzerleri... 

Firavunlar, Nemrutlar, Ebû Cehiller, Ebû Lehebler 

ve bütün zalimler de soruyu çözemeyen, çöz-

mek istemeyenlerdir. Tarih tekrar edip duruyor. 

Asıl önemli olan bizi ilgilendiren kısmıdır. Bizler 

zamanın insanları, çağı yaşayanlar, neredeyiz? 

Bizler öldüğümüzde, tarih olduğumuzda soru 

ve sorunu çözenlerden mi yoksa Allah (c.c.) mu-

hafaza çözemeyenlerden mi yazılacağız? İşte 

büyük sorunun adı  ‘İstikametsizlik’dir. ‘İstikamet 

alma ve İstikamette kalma’ sorunu ile karşı karşı-

ya kalmış durumdayız. Allah (c.c.) insana istika-

met vermiştir. Allah’ın (c.c.) istikamet vermediği 

fert ve topluluk söz konusu değildir. Allah (c.c.), 

hiçbir toplumu istikamet göstermeden helak et-

memiştir. Muhakkak her ferde, her topluma isti-

kamet gösterilmiştir. Doğru ol, doğru yolda git, 

sapma, açını kaybetme tebliği ve uyarısı yapıl-

mıştır her ferde ve topluma. İlahî istikamet yolları 

tarif edilmiştir. Yüz yirmi dört bin peygamber ve 

yazılı metin hep, insan istikamet-i ilahîyeye gir-

sin ve oradan sapmasın diye gönderilmiştir. Yer-

yüzü, gökyüzü, gece, gündüz, kara, deniz, ruh ve 

beden, hep insan ilahî istikamete girsin diyedir.

İnsana istikamet verilmiş ve insanın istikamet-

te kalması istenmiştir. Günümüzde biz Müs-

Dosya



Kasım 201624

Dosya

lümanların problemi de, aslında geçmiş ümmet-

ler tarafından çözülmüş veya çözülememiş olan 

istikamet problemiyledir. Sorun istikamet alanla-

rın, istikamette kalamama sorudur.

Yazının başındaki anlattığım büyük dertler-

den kurtulup, dünya ve ahiret saadetine talip-

lisi olan bizler, acıların dinmesini isteyen bizler, 

istikamet problemini bir an önce çözmeliyiz. 

Müslümanlar istikamet problemi içinde arafta 

kalmıştır. Kimiler istikamet probleminin farkında 

bile değilken, kimileri farkında ama çözme giri-

şiminde bulunmuyor, kimileri de probleme karşı 

sıradanlaşmış, duyarsızlaşmış zaten bu problem 

hep vardı diyor.

İstikamet problemini çözemediğimiz halde 

İsrailoğulları’ndan bir nesli nasıl Tih Çölü yedi bi-

tirdi ise; araf çıkmazı da bizleri yiyip bitirecektir.

 

İstikamet ‘Oku, İstikamette Kal’

Müslüman kardeşim neden okumazsın, niçin 

okumazsın? Bilmez misin ki varlık, sorumluluk-

lar okumak ile keşfedilecek. Rabb’ini, kendini ve 

ötekileri ancak okumakla idrak edeceksin. Ken-

dini, hayatı, varlığı okuman gerekiyor. Okuyanlar 

ancak idrak edip sorumluluklarını yüklenecek. 

Okuyanlar ancak görev olacak, değer kazanacak 

ve değer verecek.

Hz. Âdem’i (a.s.) insan iken, Âdem ve adam 

yapan eşyanın bilgisinin öğretilmesi, okutulma-

sı değil miydi? Bundan anlamalıyız ki; okumak 

önemlidir. Hz. Muhammed’e (s.a.v.)  ilk emrin 

‘ikra’ (oku) olduğunu bilmez misin? Hz. Peygam-

ber’in (s.a.v.) okuma, yazma öğreten savaş esir-

lerini serbest bıraktığını bilmez misin? Okumanın 

önemini, ilmin önemini Allah’ın (c.c.) yazıya ve 

kaleme yemin etmesinden anlamaz mısın?

Seni duyar gibiyim; evet bunları biliyorum, 

diyorsun. Ben zamanın da çok kitap okudum 

diyorsun. 50 tane, 100 tane okudum diyorsun. 

Okumak çok önemli, farkındayım diyorsun. Hat-

ta başarısızlıkların, problemlerin kökünün oku-

mamaktan kaynaklandığını söylüyorsun. Hatta 

‘ikra’ bir emirdir, buna iman ediyorsun. Bunun 

imanî bir mevzu olduğunu biliyorsun. Biliyorsun 

ki, okuyanlar hep kazanmıştır. Biliyorsun ki, Sün-

netullah gereği bir toplum kâfir olsa bile müca-

dele eder, zahmet ortaya koyar ise; Allah (c.c.), 

o topluma dünyada karşılığını verecektir. Ve şu 

an Batı’nın başarılarının perde arkasında bizim 

yitiğimiz olan okuma eyleminin olduğunun far-

kındasın. Müslümanların da okuma eylemine 

sahip çıktıklarında ne kadar başarılı olduklarına; 

tarih de, insanlık da şahiddir, bunları biliyorsun. 

Kaliteli bir baba, kaliteli bir eş, kaliteli bir evlat, 

kaliteli bir komşu, kaliteli fertlerin ve toplumların 

oluşmasında okumanın öneminin yüzde doksan 

dokuz olduğunun da farkındasın. Bunlar ve ben-

zeri daha birçok tespit gösteriyor ki Müslüman-

ların ‘ikra’ istikameti ile bir problemi yok. Hepi-

miz okumanın önemine vâkıfız. Zira istikamet-i 

ikraya iman eden bizler, istikamet-i ikrada kalma 

sorunu ile karşı karşıyayız.

Tarih tekrar edip duruyor. 
Asıl önemli olan bizi ilgi-
lendiren kısmıdır. Bizler 
zamanın insanları, çağı ya-
şayanlar, neredeyiz? Bizler 
öldüğümüzde, tarih oldu-
ğumuzda soru ve sorunu 
çözenlerden mi yoksa Allah 
(c.c.) muhafaza çözemeyen-
lerden mi yazılacağız? 
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Müslümanlar; okumadıkları sürece, ellerinde, 

ceplerinde, çantalarında kitap taşımadıkları sü-

rece, önemine iman ettikleri okuma eyleminin 

gereğini yerine getirmedikleri sürece bir başarı 

ortaya koymaları mümkün değildir.

İstikamette kalmak istiyor isek, planlı hareket 

etmemiz icap etmektedir. Ayda en az 2-3 kitap 

okumamız gerekmektedir. Asla okumaya za-

man aranmamalı, okumaya zaman ayrılmalıdır. 

Okuma, yemek yemekten daha önemli olup; en 

azından yemek molası kadar, kitap molaları ol-

ması gereklidir. İstikamette kalmak böylece ger-

çekleşecektir.

Ömrümüz kitapsız, deftersiz geçer ise; hesap 

günü hesap defterimizde pek de iç açıcı sonuç-

lar ortaya çıkmayacaktır. Zira sırat-ı müstakim 

olan yolda ilerlemek ‘ikra’  ile aynı düzlemde de-

vam etmektedir.

Şunu da unutmamak gerekir ki, fertler okuma 

istikametine girer ise; toplum muhakkak düzele-

cektir. Bu açık havada dolunayın görünmesi ka-

dar net. İstikamette kalırken; yılmak yok, pes et-

mek yok, karamsarlık yok, yeter bu kadarcılık yok. 

İstikamet ‘Kalk ve Uyar, İstikamette Kal’

“Ey elbisesiyle başını örten. Kalk da uyar. 

Rabbini yücelt. Nefsini arındır. Şirkten uzak 

dur.”1 

Allah (c.c.) istikamet veriyor. Ey örtüsüne bü-

rünen Müslüman fert, kalk ve uyar. Allah’ı (c.c.) 

tekbirle ve pislikten uzak dur. Allah (c.c.) iman 

verdi. İman en büyük nimet, zira imanda bencil 

olmak Müslüman’a asla yakışmaz. İşin özünde 

insanın kurtuluşu değil, insanlığın kurtuluşu söz 

konusudur. Allah (c.c.) kullarını bu imtihan dün-

yasında helak olsunlar diye yaratmadı. Allah (c.c.) 

kullarını Cennet’ine doldurmak için var etti ama 

insan çok şımarık ve zalimleşti.

Zalimde ne kadar suç var ise, hırsızda ne ka-

dar suç var ise, bir o kadar da suça ve zulme 

meydan açanlarda, hırsıza gün doğduranlarda-

dır. İşte bu sebepte İslam dininde bananecilik, 

bencillik yasaktır. 

Geçmişte Cumartesi yasağını çiğneyen İsrai-

loğulları helak olmuşlardır. Bananeciler de, karış-

mayanlar da bu helak esnasında helak olanlarla 

beraber helak olmuşlardır. Komşunun evinde çı-

kan yangın muhakkak senin evine sıçrayacaktır.

Toplumsal bozulma, fertlerin bozulmasında 

kaynaklanmaktadır. Zira toplumları fertler oluş-

turmaktadır. İnsanlar, tek ve bencil bir şekilde 

asla hayat süremezler. Hayat bütün insanların 

girift yaşamasıyla devam etmektedir. Biz zan 

ediyoruz, Afrika’da yaşayan, kaburgaları sayılan 

bir çocuk bize çok uzak. Emin olalım, o çocuk 

komşumuzdan bize daha yakındır. Onun çare-

sizliği, ızdırabı o kadar yakındır ki; okumasını bi-

len bunu muhakkak hissetmektedir.

İman eden fert, başkalarının imanına vesile 

olmak zorunda ve özellikle ailesi, yakın akraba-

larının imanından yüzde yüz sorumludur. Tabi 

bu iman bekçiliği tarzında olmayıp mücadele 

sorumluluğudur. Bunun da ölçüsü;  Hz. Nuh’un 

(a.s.) yaptığı gibidir. O, evladıyla 950 yıl iman mü-

Müslümanlar; okumadıkları 
sürece, ellerinde, ceplerin-
de, çantalarında kitap taşı-
madıkları sürece, önemine 
iman ettikleri okuma eyle-
minin gereğini yerine getir-
medikleri sürece bir başarı 
ortaya koymaları mümkün 
değildir.



Kasım 201626

Dosya

cadelesi vermiştir. Keza Lut (a.s.), hanımını son 

ana kadar bırakmamış ve Peygamber (s.a.v.) her 

daim akraba ve çevresine davet ve tebliğ hissi-

yatını en derin duygularla üzerinde taşımıştır. 

Amcası Ebû Talip ve hatta Ebû Cehil iman etsin 

diye mücadele etmiştir. Bu durum da hepimizce 

bilinir.

Hz. Peygamber’i (s.a.v.), Yahudi bir çocuğun 

ölüm döşeğinde Allah’ı (c.c.) birlemesi, ne de-

rece mutlu etmiştir; kâinat buna şahiddir.  Zira 

Yâsîn Sûresi’nde şehid edilen gencin ‘keşke kav-

mim bilseydi’ sözü slogan niteliğinde, manidar 

bir sözdür.

İslam tarihinde bütün savaşlar bir kişi daha 

iman etsin, bir belde daha iman etsin diyedir. 

Beldeler iman eder mi derseniz öyle bir iman 

eder ki; Mekke, Kudüs, Taif, Medine ve benzeri 

beldeler buna örnektir. Müslümanın derdi yok 

etmek, yıkmak, Cehennem’e doldurmak değildir; 

aksine var etmek, imar etmek, Cennet’e taşımak-

tır. Bu örnekler çoğaltılabilir, konu uzatılabilir. 

İslam âlemi üzerindeki örtüleri atmadan, bü-

ründüğü örtülerden sıyrılmadan, ‘kalk ve uyar’ 

istikametine belki muhatap olacaktır; fakat isti-

kamette kalamayacaktır. Büründüğümüz örtü-

lerimizden sıyrılmanın zamanı gelmedi mi? Ey 

Müslüman fert; heyecanla çıktığın iman yolun-

da, İslam yolunda şimdi neden tökezliyorsun. 

Hani davetten hiç vaz geçmeyecektik. Hani 

uyarmaktan hiç vazgeçmeyecektir. Hani kalkıp 

uyarmak bizim ana şiarımızdı. Yoksa “sizin dün-

yaya meyletmenizden korkuyorum” diye endişe 

eden Peygamber’in (s.a.v.) uyardığı şekilde mey-

ledenlerden mi olduk? Dünya örtüsü, yeşillikleri, 

kadını, çocuğu, ticareti, otomobilleri bizi mest mi 

etti? Yoksa bu örtüler bize bir kişinin hidayetin-

den daha mı sevimli geliyor?

Kalk ve uyar istikametini almak değil; istika-

mette kalmak önem arzetmektedir. Aksi takdirde 

yaşadığımız din klişeleşir, değerlerimiz, hisleri-

miz yavaş yavaş söner ve artık inandığımız şekil-

de değil, yaşadığımız şekilde inanmaya başlarız. 

Günümüzde bunun da net delilleri ortadadır.

Ticaret, eş, çocuk, araç, ev, eşya muhakkak ol

acaktır. Zaten dinimiz keşişliği, berduşluğu, 

dünyadan el ayak çekmeyi yasaklamıştır. Bu-

nunla beraber üzerimize adeta karabasan gibi 

çullanan eşya, mal, mülk arzusunu atmak gerek-

mektedir.

Yeryüzündeki sıkıntıların son bulması, Asr-ı 

Saadet döneminin tecellisi için kalk ve uyar is-

tikameti iyi algılanmalı ve bu istikamette kalın-

malıdır. Bunun aksi olursa; kâfirler kapılarımızı 

kıracak, camilerimizi harabeye çevirecek, ezanı-

mızı susturacak, ırzlarımızı kirletecek, evlerimizi 

yıkacak, ibadetimizi yasaklayacaklardır. Buna, 

geçmişte örtüsüne bürünmeye devam eden ve 

kalkıp uyarmayanlar şahiddir. 

Dipnotlar
1. el-Müddessir, 74/1-5.

Kalk ve uyar istikametini al-
mak değil; istikamette kal-
mak önem arzetmektedir. 
Aksi takdirde yaşadığımız 
din klişeleşir, değerlerimiz, 
hislerimiz yavaş yavaş sö-
ner ve artık inandığımız şe-
kilde değil, yaşadığımız şe-
kilde inanmaya başlarız. 



Kasım 2016 27

Hz. Ebû Hureyre’den (r.a.) rivayetle; Rasûlul-

lah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“İnsan ölünce üç şey hariç ameli biter. De-

vam eden sadaka, kendisinden faydalanılan 

ilim ve ona dua eden salih evlat.”1

Hadis-i Şerif Hakkında

Bilindiği gibi yüce Rabb’imiz insanı başıboş 

yaratmamıştır. İnsanoğlu belli bir maksat ve belli 

bir gaye ile yaratılmıştır. İnsanoğlunun yaratılış 

gayesi; dünya hayatında imtihan edilmeleri ve 

hangilerinin amel bakımından daha iyi ve daha 

güzel olduğunun ortaya çıkmasıdır. Amelin gü-

zelliği ise, Rabb’imizin göndermiş olduğu risalete 

tabi olmaya bağlıdır. Bu risalete tabi olmanın an-

lam ve mahiyeti ise; Rabb’imizin bizden istediği 

şekilde, kendisine ibadet etmektir.

İnsanlar da cinler gibi Rabb’imize ibadet et-

mek üzere yaratılmışlardır. İbadet ise belirtildiği 

gibi imtihan kazanmanın veya kaybetmenin öl-

çüsüdür. İmtihan kazanmanın ya da kaybetme-

nin sonuçlarının alınacağı, acı ya da tatlı mey-

velerin devşirileceği yer ise ahirettir.  Kur’an-ı 

Kerim’in mükâfat ya da ceza konusunda getir-

miş olduğu ve en önemli ilkelerden bir tanesi de 

hiç şüphesiz ‘şahsi sorumluluk’ ilkesidir. Bu ilkeye 

göre kimse kimsenin günahını yüklenemeyecek 

ve o gün kimsenin kimseye faydası olmayacak-

tır. Kıyamet gününde babanın evladına, evladın 

babasına faydası olmayacaktır. Kur’an-ı Kerim’de 

Kıyamet günü şöyle tasvir edilir:

“Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sa-

kının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar 

sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına 

hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun! 

Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya 

hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Al-

lah hakkında sizi aldatmasın.”2

Devam Eden 
Ameller

Vavelif Dergisi

Hadis Köşesi
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O gün günahkârlar Allah’ın (c.c.) azabından 

kurtulabilmek için eşlerini, kardeşlerini, çocuk-

larını ve hatta yeryüzünde bulunanların hepsini 

feda etmek isteyeceklerdir. Ancak bunları feda

etmenin ateşten kurtulmalarına en ufak bir fay-

dası olmayacaktır. Rabb’imiz bunu şöyle açıkla-

mıştır:

“Birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kimse 

ister ki, o günün azabından kurtulmak için 

oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koru-

yup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde 

bulunanların hepsini fidye olarak versin de, 

kendisini kurtarsın.”3

Günahkâr kimseler imkân bulsalar; o günün 

dehşetinden, o büyük azaptan kurtulabilmek 

için bütün bunları feda etmek isteyecekler; fa-

kat böyle bir fidye kabul edilecek olsa dahi buna 

asla imkân olmayacaktır. Çünkü o günde herkes 

kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve 

çocuklarından kaçacaktır. Çünkü herkesin kendi-

sini yeterince uğraştıracak, başkasıyla en ufak bir 

şekilde dahi olsa ilgilenmesine fırsat vermeyecek 

kadar meşguliyeti olacaktır.

“Kişinin kardeşinden, annesinden, baba-
sından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı 
gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses gel-
diği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendi-

ni meşgul edecek bir işi vardır.”4

İşte Yüce Rabb’imizin biz kullarına rahmet ve 

merhametinin bir tecellisi olarak, önümüze pek 

çok hayır kapılarını açarak, öldükten sonra dahi 

sevap kazanabilme imkânlarını vermiş olduğunu 

görüyoruz. Böylelikle hayır kazanabilme imkân-

larımız, sayısı belli nefeslerle sınırlı ömrümüzü 

çokça aşabilmekte hatta fert olarak hayatta kaza-

nabileceğimiz hayırların belki de kat kat fazlasını 

kazanabilme imkânlarını önümüze sermektedir.

Konumuzu teşkil eden hadis-i şerif de, öldük-

ten sonra insanın amelinin devamını mümkün 

kılan üç ana unsura işaret etmektedir. Bunları 

hadis-i şerif kısaca şöyle açıklamışlardır; sadaka-i 

cariye, faydalı ilim ve hayırlı evlat.

Hadis Köşesi

Çünkü o günde herkes kar-
deşinden, anasından, baba-
sından, eşinden ve çocuk-
larından kaçacaktır. Çünkü 
herkesin kendisini yeterin-
ce uğraştıracak, başkasıy-
la en ufak bir şekilde dahi 
olsa ilgilenmesine fırsat 
vermeyecek kadar meşguli-
yeti olacaktır.



Kasım 2016 29

Hadis Köşesi

Sadaka-i Cariye

Sadaka-i cariye; yol, köprü, çeşme, mescit, 

yoksullar için aş evi, hastane ve okul gibi hayır 

yerlerini kapsamına alır. İnsanlar bu gibi yerler-

den yararlandığı sürece, bunları yaptıranlar, ya-

pılmasına sebep olanlar, yapılması için yol gös-

terenler ve destek olanlar; gerek sağlıklarında ve 

gerekse vefatlarından sonra ecir almaya devam 

ederler. Bu amel; sevabı kesilmeyecek, fayda-

sı herkese dokunabilecek ve uzun süre devam 

edip gidebilecek bir hayır kapısıdır. İslam’ın ve in-

sanların menfaatlerine hizmet edebilecek şekil-

deki her türlü hayra matuf vakıflar bu kabildendir.

Vakfedilen gayrimenkuller de sadaka-i cariye 

niteliğindedir. Vakıfnamedeki esaslara göre; hayır 

yönü işletildiği sürece, vakfedene ecir gelmeye 

devam eder. Önceki asırlarda büyük han, ha-

mam, medrese, dükkân ve çarşıların vakıf olarak 

topluma kazandırılmasının nedeni sahiplerinin 

sürekli bir ecre nail olma istekleri yüzündendir.

Faydalı İlim

İnsanlara faydalı olabilecek türden bir bilgi, bir 

keşif, bir icat buyruğun genel kapsamına; hadis-i 

şerifin zahir ve umum ifade eden lafzına bakarak 

dâhil edilebilirse de, insanların uhrevî hayatına 

fayda verebilecek ve bu yolda insanların ken-

disinden yararlanabilecekleri ilmin kastedilmiş 

olma ihtimali daha kuvvetlidir. Çünkü insanlar bu 

tür eserlerden yararlanarak ahiret hayatlarında 

kendilerine yarayabilecek amellere yönelmekte 

ve bu vesile ile sevap kazanabilmektedirler.

Hayırlı bir yol gösterenin onu yapan gibi ecir 

kazanacağını da yine Hz. Peygamber (s.a.v.) ifa-

de etmiştir. Yararlı bir ilim, kitap, keşif veya icat 

bırakan kişiye; bunlardan toplum yararlandıkça, 

mümin olmak şartıyla, sürekli olarak ecir yazı-

lır. Nitekim ilim, irfan ve irşatlarıyla toplumda iyi 

bir çığır açanın mükâfat elde edeceğine ve kötü 

çığır açanın da günah kazanacağına bir hadis-i 

şerifte şöyle yer verilir:

“Kim iyi bir çığır açarsa, bununla amel 

edenlerin ecri kadar ecri bu çığırı açan alır. 

Kötü bir çığır açan da, bununla amel edenle-

rin günahı kadar günahı yüklenir.”5

Kim iyi bir çığır açarsa, bu-
nunla amel edenlerin ecri 
kadar ecri bu çığırı açan 
alır. Kötü bir çığır açan da, 
bununla amel edenlerin gü-
nahı kadar günahı yüklenir.
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Hadis Köşesi

Hayırlı Evlat

Mümin iman ettiği, uğrunda her türlü fe-

dakârlığı yapmaya katlandığı davasının; ölümün-

den sonra da yükselerek, yücelerek devam edip 

gitmesini, daima ilerlemesini ve asla gerileme-

mesini ister. Bunun için; Müslüman, öncelikle 

Yüce Allah’tan (c.c.) kendisine dinini uygulaya-

cak, namazı kılacak, dinini hâkim kılmak için cihad 

edecek bir nesil, bir zürriyet bağışlamasını ister.

“Onlar: ‘Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuk-
larımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlara önder eyle’ di-

yenlerdir.”6 

Bu ise, müminlerin; ilk Peygamber Hz. Âdem 

(a.s.) eliyle yakılan Tevhid meşalesinin elden ele 

yükseltmek, aydınlattığı alanı ve ufukları gittik-

çe genişletmek ve Kıyamet gününe kadar ışık 

saçmaya devam etmesini sağlamak isteğidir. 

Bu istek; müminlerin davalarına olan imanları-

nın bir göstergesidir. Bu, aynı zamanda anne ve 

babaların; evlatlarının İslamî ahlaka, terbiye ve 

karaktere sahip olabilmeleri için gereken titizli-

ği göstermeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Müslüman anne ve babanın ilk görevi, aile fertle-

rinin İslamî edep, ilim ve ahlakla donanmalarını 

sağlamaktır. İslamî bir kimliğe, İslamî bir yaşayışa 

sahip olmaları için gereken dikkat ve titizliği gös-

termek, bunun için gerekli tedbirleri almaktır. 

Kısaca bu hadis-i şerif ile Hz. Peygamber 

(s.a.v.), bir taraftan müminleri hayatta iken hay-

ra teşvik etmekte; diğer taraftan insanların ha-

yatlarını da aşan hayırlar yaparak ahirete daha 

büyük bir sevap birikimi ile intikal edebilmeleri 

için irşatta bulunmaktadır. Aynı zamanda insan 

için en büyük hedefin uhrevî kazanç olduğunu 

belirterek; müminlere, dünyayı aşan ve ahiretin 

sonsuzluğunda uzayıp gidebilecek yolları işaret 

etmektedir. Bu durum, fertlerin ve toplumların 

gelişmesi için de büyük imkân kapılarını arala-

maktadır. Bu hadis-i şerifle; bize, ölüm ile her 

şeyin bitmediğini, dünyanın her şeyden ibaret 

olmadığını, ahiretin asıl gözetilmesi gereken he-

def olduğunu açıklamaktadır. Bu açıklamalarıyla; 

dünyadan ötesini algılayamayan, düşünemeyen 

materyalist ve laik zihniyetlerin düşünce ufukla-

rının ne kadar dar, ne kadar aciz ve kısır olduğu-

nu da ortaya koymaktadır.

Dipnotlar
1. Müslîm, Vasiye, B. 14,  Hadis No: 1631; Ebû Dâvûd, K. 

el-Vasaya B. 14, Hadis No: 2880; Nesâî, EI-Vasaya, B. 8, 

Hadis No: 1376.

2. Lokman, 31/33.

3. el-Meâric, 70/11-14.

4. Abese, 80/34-37.

5. Müslîm.

6. el-Furkan, 25/74.

Bu ise, müminlerin; ilk Pey-
gamber Hz. Âdem (a.s.) eliy-
le yakılan Tevhid meşalesi-
nin elden ele yükseltmek, 
aydınlattığı alanı ve ufuk-
ları gittikçe genişletmek ve 
Kıyamet gününe kadar ışık 
saçmaya devam etmesini 
sağlamak isteğidir. 
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“Allah, sizi önce topraktan, sonra da az bir 
sudan (meniden) yarattı. Sonra sizi (erkekli di-
şili) eşler yaptı. Allah’ın ilmine dayanmadan 
hiçbir dişi ne hamile kalır, ne de doğurur. Her-
hangi bir kimseye uzun ömür verilmez yahut 
ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta (Levh-i Mah-
fuz’da yazılı) olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a ko-

laydır.”1 

Şüphesiz Allah (c.c.) insanı iki farklı cinsten 

yaratmıştır. Bu hem ünsiyet içindir, hem de bir-

birlerini tanısınlar ve birbirlerine kaynaşsınlar 

diyedir. Bir de neslin devamı içindir. Demek bu 

sayılanların ikisi de önemli… Allah (c.c.) yalnız Hz. 

Âdem’i (a.s.) yaratabilirdi. Yahut ondan tek cins 

gelebilirdi. Allah (c.c.), iki ayrı cins ama ikisi de 

insan olan, birçok ortak noktası olduğu gibi bir-

birinden farklı nice duygusu bulunan bir şekilde 

yarattı. Nitekim hem Türkçede hem Arapçada 

buna ‘eş’ (zevc) deniliyor. Bunun manası ‘birbirini 

tamamlayan’ demektir. ‘Çift’ kelimesi de öyledir. 

Sağ ayakkabıyı sol ayakkabı tamamlar… Her biri 

kendi dünyasında müstakil bir varlıktır ama an-

cak bir araya gelince anlamlıdır. Diğeri olunca 

daha rahat eder.

Örneğin insanın bir erkek arkadaşa ihtiyacı 

vardır; iş kurmak için, yolda arkadaşlık etmesi 

için… Fakat bir kadına olan ihtiyacı daha fazladır. 

Zira sırrını paylaşacak, işlerini görecek… Nitekim 

evlendikten sonra kadın ve erkek, birbirine başka 

herkesten daha fazla yakın olurlar. Anne-baba-

nın bile yanında açılmayan sırlar evlenenlerin 

arasında açılır.

İslam dini işte böyle bir evliliği öğütler: “Bir-

birinizin sırrını dışarıya vermeyin! Siz birbirinize 

karşı başkalarının yanında son derece mahcup 

edici hallerde bulundunuz...” der.

İnsanın gizli kalmaya ihtiyacı vardır, iki taraf 

da buna muhtaçtır, evin yapısı da buna uygun-

dur.

Dr. Şerafeddin Kalay İle

İslam’da Aile ve
Çocuk Eğitimi

Derleyen: Emre İLSEVER

Tefekkür
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Kadın biraz da kollanmak, korunmak nokta-

sında muhtaçtır. Erkek de arkasının toplanması 

noktasında muhtaçtır. Örneğin, erkek bir yere 

gideceği zaman eşinin hazırlayacağı çantadan 

hoşlanır. ‘Buna ne gerek var!’ dese de bilir ki; 

kendi hazırladığında o kadar güzel hazırlayamaz. 

Erkeğin göremeyeceği şeyleri, kadın görür.

Aynı şekilde evin yapısı da kesinlikle kadın 

eline muhtaçtır. İkisinin arasında yapı farkı var-

dır, erkek dış dünyaya göre yaratılmıştır. Kadın 

ise evin içine uygun şekilde yaratılmıştır. Bunun-

la birlikte erkeğin nasıl sükûn bulmak için eve 

girmeye ihtiyacı oluyorsa, kadının da ara sıra dış 

dünyaya çıkmaya ihtiyacı olacaktır.

Bu duygularda da böyledir. Birinin istediği 

diğerine uygun gelmeyebilir ama neticede her 

ikisi birlikte hayatı tamamlarlar.

Günümüzde her iki tarafı yarıştırmaya meyil 

var!.. Bu hatadır! Farklı şeyleri kıyaslamak, bunu 

öncelikli hale getirmek doğru değildir. Eşlere; 

birbirini tamamlayan varlıklar olarak bakılmalı, 

eksik yönlerini geliştirmeyi öncelemeli, o yönde 

tavsiye vermelidir.

Nitekim ayet-i kerimede: “Size kendi cins-
lerinizde eşler yaratmada Allah’ın ibret verici 

ayetleri vardır.”2 buyruluyor.

Daha dün birbirine yabancı olan iki insan bu-

gün birbirinin en yakını oluyorsa, bunda gerçek-

ten bir ibret ve incelik vardır. Ancak ayet-i keri-

meler çoğu zaman direkt emretmezler, manen 

işaret ederler. Örneğin bu ayet-i kerimede; “Yu-

vanızı karşılıklı sevgi ve merhamet üzere kurun”, 

demeye getirir. “Bunu temel edinirseniz, onda 

huzur bulursunuz.” denilir…

Bir diğer husus, burada; “Karşılıklı huzur bu-

lursunuz.” denilmesidir. Yani “Tek olarak huzur 

bulursun.” denilmiyor.  Bir tarafın diğer tarafı bas-

kı altına alıp dayatmasıyla, onu kaba tabirle, kö-

leleştirmesiyle huzur gelmiyor. Huzur, eşler yan 

yana olunca geliyor.

Buraya kadar olan kısım, hayırlı bir yuvanın 

oluşumu için geçerlidir. Bundan başka bir de ha-

yırlı bir nesil yetiştirme meselesi vardır.

Şahsiyetli bir çocuk yetişmesi için ilk önce 

şahsiyetli bir aile ortamının olması gerekir.

Çocuklar en çok anne-babadan öğrenirler. 

Bunu, önüne oturup da talebe gibi öğrenmezler. 

Anne-babanın ev içindeki hal ve hareketlerin-

den, birbirlerine olan davranışlarından öğrenirler. 

Telefondaki konuşmalarından öğrenirler. Misafir-

le muhatap oluş şekillerinden, kullandıkları keli-

melerden öğrenirler. Bir konudaki davranışı na-

sıl? Yürüyüşü nasıl? Öfkelendiğinde ne yapıyor? 

Sevinç halindeki tavrı nasıl? Çocuk bütün bun-

ları kesinlikle tahmin edilenden çok daha fazla 

önem verir ve bu onun karakterine siner.

Şöyle ki; bir çocuğun asıl karakterinin oturuşu 

3 yaşı ile 6-7 yaşı arasında kabul edilir. Asıl te-

mel o zaman atılır. Bu dönemde, çocuk evdedir. 

Dolayısıyla anne-babanın tesiri, beyne yüklenen 

bilgilerden ziyade kişinin asıl yapısını oluşturan 

karakterindedir. Bu da, bütün hayat boyunca 

onun hayatını takip eder.

Bu yaş döneminde verilen bozuk bir karakteri 

düzeltmek çok zordur. Düşünceler çabuk deği-

şebilirler, olgunlaştıkça gelişirler ama karakterler 

öyle değildir. Kolay kolay değişmezler, müthiş 

derecede uğraşılması gerekir. Tıpkı saatin akrebi-

nin ilerlemesi gibi, çok ağır hatta bazısı hiç ilerle-

mez, değiştirilemezler.

Bunun için anne-babalar misafirlere olan 

yaklaşımlarında, sözlerinde, birbirlerine olan ta-

vırlarında son derece dikkat etmelidirler. Bu se-

beple; çocuğundan şikâyet eden babaların ger-
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çekte şikâyet etmeye fazla hakları yok demektir. 

Zira muhtemelen kınadığı kötü huyu, kendisin-

den çocuğuna geçmiştir!

Misal olarak; bir çocuğun anne-babasından 

etkilenmesini doğru anlamak isterseniz, şivele-

rine bakın. Bir çocuk anadili kadar hiçbir şeyi ilk 

dönemde öğrendiği şekliyle öğrenemez, sonra-

dan öğrendiği bir dilin gramerini çocukluk döne-

mindeki kadar kolay ve hızlı öğrenemez. Çocuk 

bu dili, anne-babasından öğrenir. Karadenizli ise 

o şiveyi öğrenir. Trakyalı ise o şiveyi, Doğu kö-

kenli ise doğunun şivesini öğrenir. Hem de eği-

tim almadan... Harflerin çıkarışını bile bu şekilde 

öğrenir. 

Bu sebeple bizler ilk önce sevgide dengeyi 

gözetmeliyiz. Biz gerçekten sevilecek nokta-

da mı seviyoruz? Kızılacak noktada mı kızıyo-

ruz? Çocuğa ne derece önem veriyoruz? İlk 

önce bu soruları tespit etmemiz gerekir…

Selman-ı Farisî (r.a.), Ebu’d-Derda’ya (r.a.) na-

sihatinde şöyle der:

“Rabb’imizin üzerimizde hakkı vardır. Be-
denimizin üzerimizde hakkı vardır. Ailemizin 
üzerimizde hakkı vardır. Misafirimizin üzeri-
mizde hakkı vardır. Gözlerimizin üzerimizde 

hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını ver.”3

Kısaca; ailenin hakkını verirken Allah’ın (c.c.) 

hakkını ihmal etme. Bedeninin hakkını verirken, 

diğer hak sahiplerini unutma. İslamiyet’te den-

geli bir hayat yaşayacaksın. Dünyalığa saplan-

mayacak, ailenin hakkını koruyacak ve ibadetleri 

de ihmal etmeyeceksin...

Bu hayatın tamamında böyledir. Çocuk terbi-

yesinde de, sevgi meselesinde de... 

Çocukların yanlışın ne olduğunu bilme hakkı 

vardır. Yaptığı iş eğer hatadan sayılan bir iş ise 

Tefekkür
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ikaz edilmeli, gerekirse cezalandırılmalıdır. Ama 

kaza ile kırdığı bir bardak, döktüğü bir içecek se-

bebiyle kızılıyorsa, bu yanlış bir terbiye şeklidir. 

Çocuk burada doğru eğitilmiyor demektir.

Bazen de baba cezalandırmak istediği halde 

anne bırakmıyor yahut anne istediğinde baba 

bırakmıyor. Bu da çocuğun doğru davranışı öğ-

renmesinde gecikmeye yol açıyor. Çocuk sevgi-

yi de dengeli yaşamalı, cezalandırılmayı da den-

geli yaşamalı.

Yine çocuğa değer verilmeli, hürmet göste-

rilmelidir. Mesela, çocuğun bir odası varsa, nasıl 

anne-babanın odasına girerken kapı çalınma-

sı lazımdır; anne-baba da çocuğunun odasına 

girerken kapıyı çalmalıdır. Ya içerde gizli bir şey 

yapıyorsa, endişesi duyarak hareket edilmeme-

lidir. Sen çocuğun casusu değilsin.  Eğer böyle 

davranırsan ona değer verdiğini de gösterirsin. 

Aynı şekilde özel bir eşyası varsa yahut bir ar-

kadaşı eve gelmişse, bunlara da değer verilmeli, 

bunlardan dolayı azarlanmamalıdır.

Aynı şekilde; anne-baba olarak çocuğunun 

şekil ve biçimine özen göstermek yine ona 

hürmet kabilinden sayılır. Rasûlullah (s.a.v.) bir 

defasında babalarının yasını tuttukları için tı-

raş edilmemiş olan Abdullah İbn Cafer’i (r.a.) ve 

kardeşini görür. Onları yanına çağırır. Ve berbe-

re götürür. Berbere sıkı sıkı tembih eder ki; ço-

cukların saçlarını düzgün bir biçimde kessin. Zira 

Rasûlullah (s.a.v.) çocuğun vakarını zedeleyecek 

derecede özen gösterilmeden yapılan tıraşlara 

rıza göstermemiştir.

“Çocuktur, ne anlar? 3 yaşında, 5 yaşında” 

demek doğru değildir. Bu çocuğun şahsiyetiyle 

ve onuruyla ilgilidir; saçını düzenli kestirmeliyiz. 

Üstününün, başının sade olmasına, güzel olma-

sına dikkat edilmelidir, markalı giyimden de uzak 

durmalıdır. Zira bu bir hastalıktır.

Çocuk yedi yaşına geldiğinde, ona bir takım 

dinî duyguları aşılamaya başlayabiliriz. Bazıla-

rı diyorlar ki; “Bu çocuktur, aklının almayacağı 

şeyleri anlatmamak lazım.” Oysa çocuklar en 

çok akıllarının almayacağı işleri merak ederler. 

O yüzden çocuklara dinî bilgileri erken yaşlarda 

vermenin hiç bir sakıncası yoktur.

Bununla birlikte değinmemiz gereken bir 

bahis daha var. Fıkıh kitaplarında geçer ki; ‘oyun 

duygusu, aklına galip olan kişi çocuktur.’ Yani siz 

henüz oyun çağını bile bitirmemiş bir çocuğu 

alır uzun sohbetlere getirirseniz, çocuk bun-

dan sıkılır. İleride olumsuz tepki göstermesi de 

bundandır. Çünkü çocuğun fıtratı böyledir. Kıpır 

kıpırdır. Alıp onu pikniğe götürmeli, yarışmalara 

katmalı, spora vermeli… Ama yaşını aşan soh-

betlere götürüldüğünde sonuçlarına da dikkat 

etmek gerekir. Eğer erken yaşta ilmî manada 

çok şey öğrenirse ya ilerleyen senelerde bunun 

üzerine bina edecek yeni şeyler bulmak gerekir 

ya da onu vaktinden evvel doyurulmamalıdır ki; 

yemek vakti geldiğinde iştahı kaçmasın…

Not: Metnin hazırlanmasında; Rıhle Dergisi’nde Şerafed-

din Kalay ile yapılan Röportaj, ‘Asrı Saadette ve Günü-

müzde Çocuklar, Şerafettin Kalay’ ve ‘Anne-Babaya 50 

Nasihat, Şerafettin Kalay’ eserlerinden yararlanılmıştır.

Dipnotlar
1. Fâtır, 35/11.

2. er-Rûm, 30/21.

3. Tirmizî, 2413.

Daha dün birbirine yabancı 
olan iki insan bugün birbiri-
nin en yakını oluyorsa, bun-
da gerçekten bir ibret ve in-
celik vardır. 
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Yarım asra yakın bir zaman Beyoğlu’nda otur-

mama, Dolmabahçe Saray’ına yürüyerek otuz 

dakika, araçla on dakikalık bir mesafede olma-

ma rağmen; hayatımda hiç içine girip inceleme 

yapmadım, ziyaret etmedim. Yoğunluğumuz-

dan olsa gerek, bu kadar zengin yerlerin olduğu 

bir ülkede yaşamamıza rağmen hayat meşgale-

lerinden dolayı gereği gibi gezemiyoruz. Hatta 

yurt dışından gelen turistler bile bizden daha çok 

ülkemizde kültürel turlar yapmaktadırlar. Hâlbu-

ki kültürel geziler yaparak; bizi hayretler içinde 

bırakacak, bize ders verecek, bununla birlikte 

geçmişin tecrübesinden geleceği inşa edecek 

yüzlerce yeri ziyaret edebiliriz.

Gezilecek bu yerlerin yüzlerce hikâyesi var. 

İnsan bu kadar zenginlik içinde olur da bu ka-

dar mahrum olur mu demeyin. Zira balık içinde 

yaşadığın denizin farkında değildir, ta ki içinden 

çıkana kadar. 

Yabancı turistler gibi sadece kuru bir gezi 

yapmak ya da yemek ve eğlenmek şeklindeki 

geziler ve eğlence insanı rahatlatmaya yönelik, 

günü gün eden ama ruhları tatmin etmeyen 

dünyevî seyahatlerdir. Adrenalin salgısı sebebiy-

le heyecanlanmayı, tatmin olmak ile karıştırıp 

huzuru gezmekte arayanlar, hakikatte kalplerinin 

tatminini aramakta olan kişilerdir. Kalpler de an-

cak Allah’ı (c.c.) anmakla itminana erer.1  

Kültürel gezi yaparak, Müslümanların yer-

yüzünde ibretle dolaşmasının Kur’an-ı Kerim’de 

teşvik edildiğini öğrendim. Hem ibadet hem gezi 

yapmak niyetiyle, resmi tatil olan bir Cuma günü, 

ilkokulda okuyan oğlumu da yanım alıp Kara-

köy’deki Yeraltı Camii’nde Cuma namazı kılmak 

için yola çıktık. Oğlumla Tophane’den Karaköy’e 

kadar yürürken; oğlum, neden yakın bir camide 

değil de beş yüz metre ilerde bir camide namaz 

kılmaya gittiğimizi sordu. Bu gerçekten çok de-

ğerli bir soruydu; çünkü buna vereceğim cevap 

ona anlatmak istediğim birçok konu için vesile 

idi. “Çünkü bu camiyi sana tanıtmak istiyorum.” 

dedim. 

Sonra “hem camiye giderken atacağımız her 

adım bir günahımızı siler, diğer adım ise bize bir 

sevap yazılmasına sebep olur.” anlayışını anlat-

tım ona. Ayrıca bu cami içinde sahabe makam-

ları olarak mezarlar olduğunu, namaz sonrası 

bunlara Fatiha okumamız gerektiğini söyledim, 

oğluma.

Sorular ardı ardına gelmeye başladı, bu çok 

eski camiyi kimler yaptı, bunu yapan Müslüman-

lar ne zamandan beridir bu bölgede yaşıyorlar, 

sahabelerin burada ne işleri var, ta Hicaz’dan kal-

kıp buraya neden geldiler gibi…

Kültürel Gezi
Garip SAĞLIK

Tefekkür

Sahabeler İstanbul’un fet-
hi ile ilgili hadis-i şerif se-
bebiyle aylarca bineklerin 
üzerinde seyahat ederek 
cihad etmek için İstanbul 
surlarının önüne gelmiş ve 
yüzlercesi burada şehid ol-
muşlardır.
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Tabi her bir soruyu ağır adımlarla cevaplama-

ya çalıştım. “Sahabeler İstanbul’un fethi ile ilgili 

hadis-i şerif sebebiyle aylarca bineklerin üzerin-

de seyahat ederek cihad etmek için İstanbul sur-

larının önüne gelmiş ve yüzlercesi burada şehid 

olmuşlardır. Bu mezarlarda bir kaçının ismi anılsa 

bile yüzlerce sahabenin şehid olduğu topraklar-

dır buralar. Bir hadis-i şerifi yaşamak için dünya-

nın öbür ucunda gelip cihad eden ve bir kısmı 

gazi, bir kısmı şehid olan bu Peygamber (s.a.v.) 

arkadaşlarına şükranlarımız sunmak için, vefa 

gereği onlara bir Fatiha okumalı, Allah’a (c.c.) on-

ların ahiretteki derecelerinin artması için dua et-

meliyiz.” dedim. Velhasıl birçok konuyu giderken, 

gelirken konuştuk, hem ibadet hem sohbet hem 

de kültürel bir gezi yapmış olduk. Bu büyüklerin 

hikâyelerinden de ders çıkarmak da önemli bir 

konudur.

Ders Çıkarma: İbrahim Zeyd Gerçik isimli bir 

zatın üç kitabını aldım, okudum, çok beğendim. 

Özellikle mühendislere tavsiye ederim. Kitap-

lardan ikisi ikiz kardeş gibi, biri Süleymaniye’yi 

diğeri ise mimarı olan Mimar Sinan’ı mükemmel 

anlatmaktadır. Kitaplarda ders alınacak birçok 

konu var ama bunlardan aklımda kalan ve hoşu-

ma gideni size aktarayım:

Süleymaniye’nin yapıldığı beş yüz yıl evvelki 

dönemlerde, iç aydınlatma için dev mumlar 

kullanılmakta ve bunlar harika bir iş görmektedir. 

Bununla birlikte bu mumlar, yan tesir olarak is 

üretip, kötü koku yaymakta ve tavanların siyah 

olmasına sebep olmaktadırlar. Ancak Mimar Si-

nan, mum islerinin değdiği yeri bir oluk sistemi 

olarak taşları oyarak bir kanala dönüştürmüş, bu 

şekilde ısınarak yukarı çıkan is hem kanallar hem 

de havalandırma sistemi yardımıyla sıvılaşarak 

akmaya başlıyor. Bu kanalları mükemmel bir 

havalandırma ve mimarî örneği bir odaya topla-

mayı başarıyor ki, buraya ‘İs Odası’ denmektedir. 

Burada sıvı hale gelen islerin, mürekkep olarak 

kullanıldığını hatta normal mürekkepten birkaç 

kat daha kaliteli mürekkep olduğu söylenmek-

tedir.

Bu teknoloji harikasından nasıl ders 

çıkarılacağını yazar şu şekilde anlatmaktadır; 

Tefekkür
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demek ki toplumda is gibi zararlı halleri oluş-

turan kişileri, doğru kanalize edersek ve doğru 

yerde kullanırsak onları faydalı hale getirebiliriz. 

Süleymaniye’de bu ve buna benzer, mimarlık 

harikası kaç tane daha ders vardır bilemiyoruz. 

Bundan yola çıkarak, geçmişin tecrübesinden 

faydalanarak geleceği inşa edebiliriz. Tabi gezdi-

ğimiz yerle alakalı konuya hâkim, İslamî altyapısı 

olan iyi bir rehber edinmek de önemlidir.  

Rehberin Önemi: Kültürel gezinin en can 

alıcı noktasıdır. Sokakta bir elmas görsek avize 

camı diye yerden bile almayız; ancak kuyumcu 

o elması on metre öteden görse balıklama üstü-

ne atlar. Bu yüzden anlatacak kişi, konuya hâkim 

olmalıdır.

Bundan on yıl önce ‘Çanakkale Şehitliğine’ 

gitmek için arkadaşlarımızla iki minibüs kirala-

yıp yola çıktık. Pazar sabahı vardığımızda rehber 

tutmanın gerekliliğinin sonradan farkına vardık 

ama bu açığı kapamak için rehberi olan bir gru-

ba karışarak dinlemeye başladık. Bu ilk Çanak-

kale gezisinde katıldığım grup yaklaşık kırk kişi 

idi ve rehber o dönemi o kadar güzel anlatıyor 

ki; grubun yarısı, her durduğumuz yerde ağlı-

yordu. Bende çok etkilenmiştim. Düşünseni-

ze Libya’dan, Kafkasya’dan, Bosna’dan, Siirt’ten, 

İstanbul’dan, Filistin’den şehid olan kişilerin me-

zarını görünce çok gururlandım, ümmetin bir-

likteliğini simgeliyorlardı. Her gittiğimiz yeri bu 

kadar güzel anlatılsa, gidilen yerlere doyamayız. 

Hele hac ve umreye gidenler için iyi bir rehber 

gereklidir, diye düşünüyorum.

Envanter Hazırlanarak: Gidilecek, gezile-

cek ve ders çıkarılabilecek yerlerle alakalı bir eser 

mutlaka oluşturulmalı ve var olan eserlerden 

faydalanılmalıdır. Günümüzde hazırlanan eserler 

turizme yönelik; gezen kişinin yeni bir şey görüp 

hayret etmesi, bunun yanında eğlence araçları 

ile değişiklik arayan kişiler göz önünde alına-

rak hazırlanmaktadır. Bu eserler; resimli kitap-

lar, belgeseller, haritalarla zenginleştirilebilir. Ve 

en önemlisi bu gezileri öğrenciler için eğitime 

dönüştürülebilir.

Planlama Yaparak: Özellikle öğrencilerin 

eğitimi ile ilgilenen öğretmenler, eğitimlerini 

zenginleştirebilirler. Okulda, anlatmak ve resimle 

göstermek öğrencileri bir zaman sonra sıkabilir. 

Okul dışında fiili olarak yapılacak geziler, hem 

hava değişikliği hem yeni şeyleri keşfetmek hem 

de bir anı olması sebebiyle eğitimin zenginleş-

mesine, öğrencilerin severek öğrenmesine se-

bep olacaktır.

Eğitimciler: Her sene en az iki defa, en ya-

kınlarından başlayarak ve her sene ayrı yerlere 

gidilmesi için plan yapmalıdırlar. Kendi semtini, 

kendi ilçesini, içinde yaşadığı ili ve daha sonra 

ülkedeki diğer yerleri ve en nihayet dünya üze-

rindeki ibret alınacak yerleri zamanla ve imkân 

oldukça gezmelidirler.

Sonuç olarak; zengin kültürel mirası olan bir 

ülkede yaşayan bir toplum olarak, gerek büyük-

lere gerekse öğrencilere kültürel gezi yapılmasını 

planlamalıyız. Tanımak, tefekkür etmek, ders çı-

karmak ve değişik mekânları ziyaret etmek niye-

tiyle gezmeli, hayatımızı renklendirmeliyiz.

Dipnotlar
1. Bkz. er-Ra’d, 13/28.

Demek ki toplumda is gibi 
zararlı halleri oluşturan kişi-
leri, doğru kanalize edersek 
ve doğru yerde kullanırsak 
onları faydalı hale getirebi-
liriz. 
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Erteleme, kendimizi aldatmanın bir sonucu-

dur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisi şerif-

lerinde şöyle buyurmaktadır: 

“Böbürlenip kibirlenen, fitnecilik yapan 

kimse olmayın; iyi, güzel şeylerin ticareti dı-

şında ticaret eden de olmayın. Muhakkak ki, 

onlar amellerini geriye erteleyen/yarıncı kim-

selerdir.”1

İnsanlar yarına güvenmemeli, bugünün he-

sabını yapmalıdır. Çünkü yarına çıkabileceğin-

den hiç kimse emin değildir. Erteleme insanı 

güçsüz düşüren bir hastalıktır. Erteleme zamanı-

mızı çalar. Bizi, hedeflerimizden alı koyar; yarını 

baskı altına alır ve sonuç olarak saygınlığımızın 

yitirilmesine yol açar.

Ertelemenin ana nedenlerinden biri de alış-

kanlıklardır. Hepimiz, değişimin zorluklarını ka-

bullenmek yerine; belirli kalıpları bağlanıp, bun-

ları devam ettirme eğilimindeyiz.

Evinin pencerelerine kış panjurlarını takmaya 

üşenen bir adamı düşünelim. Gerekli olduğunu 

bildiği halde panjurlarını garajdan çıkarıp takma-

yı sürekli ertelerse; yakıt faturası geldiğinde fena 

halde sarsılır. Üstelik şimdi o işi karlı ve buzlu  bir 

havada yapmak zorundadır.2

Genellikle belirli işleri erteleriz. Çünkü bunlar 

zordur, sevimsizdir ya da bu işler yapmak nokta-

sında kararsız olduğumuz işlerdir. Kolay ve zevkli 

işleri pek de erteleme eğilimi taşımayız. Hoş ol-

mayan işleri ertelemek onları pek ortadan kaldır-

maz, sadece sizin endişe düzeyinizi arttırır. 

Erteleme 
Hastalığından Nasıl 
Kurtulurum

Celal ÇELİK

Tefekkür

Ertelemeciliği fark etmek 
genellikle zordur; çünkü 
önemsiz bir şey gibi görü-
nür. Yerine getirdiğimiz iş-
ler yapılmıştır. Kalanlar, ise 
yapılmamış ertelenmiştir.
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Çünkü yapılması gereken o şeyler hala orta-

dadır, söylenip durmakta ve sinirlerinizi sürekli 

germektedir. 

Bir işi başarmak için bu işe başlamanız ve 

bunu bitirmeniz gerekir; ertelemek sizi her iki 

yönden yaralar. Başlamakta güçlük çekenler, 

başlamak için baskının artmasını bitiş tarihinin 

yaklaşmasını beklerler. 

Herkes işlerini erteleyebilir. Hepimizin sebep-

leri vardır. Kimi zaman önemsiz işleri başımızdan 

gidene kadar ertelemek iyi fikirdir. Önemli gö-

revleri ertelemekse kesinlikle iyi bir fikir değildir.

Erteleme aynı zamanda bize, zamanında 

yapmadığımız işlerden dolayı, başımıza gelen 

olaylara; aşağıda verilen örnekte olduğu gibi  

‘keşke’  dedirten bir zaman hırsızıdır.

Bir adam benzin almak için benzin istasyo-

nuna yanaşır. Servis yapan görevli ona, aküyle 

yağın kontrol edilmesini isteyip istemediğini so-

rar. Adam sabırsızdır ve acelesi vardır. ‘Onlarda 

bir şey yoktur.’ diye cevap  verir. Benzinini alıp 

yola koyulur ve yolda aküsü biter. ‘Keşke’ deme-

ye başlar ama bu keşkenin ona hiçbir faydası do-

kunmaz.3 

Ertelemeciliği fark etmek genellikle zordur; 

çünkü önemsiz bir şey gibi görünür. Yerine ge-

tirdiğimiz işler yapılmıştır. Kalanlar, ise yapılma-

mış ertelenmiştir. Dale Carnegie, bir keresinde 

şöyle yazmıştı: “Erteleme bir sorundur; çünkü 

sizin için ve gelişmeniz için  önemli olan işleri 

ihmal etmek ve geciktirmek, yolunuzu sürekli tı-

kayan bir engel haline gelir.”4

Korku ertelemenin gerçek bir parçası olabi-

lir mi? Korkunun çeşitlerini incelemek gerekir. 

Bazen, korku hayır demek isteyip de diyeme-

diğimiz patrondan, arkadaşlarımızdan veya aile 

üyelerimizden korkmaktır. Hayır  diyememe 

probleminiz varsa, sebebi genellikle hayır dediği-

nizde reddettiğiniz kişi ile aranızın bozulacağını  

düşünmekten ileri gelebilir. Oysa hayır demekle, 

kişiyi reddetmiş olmayız; olsa olsa evlenme tek-

lifinde hayır demek, kişiyi reddetmek demektir.

Tefekkür
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Hayır demenin en iyi yolu muhatabınıza alın-

mayacağı, incinmeyeceği derecede yapıcı bir 

şekilde söylemektir.5

Bir işinizin olduğunu biliyorsanız ve nasıl baş-

layacağınıza emin değilseniz, o yüzden başlaya-

mıyorsanız, erteleme hastalığınız var demektir. 

Öyleyse erteleme hastalığınızı tedavi etmek için, 

önce neyi ertelemekte olduğunuzu ve ertele-

menizin tam olarak nedenini tespit etmek ge-

rekir. 

Bunun için boş bir kâğıt alıp aşağıdaki tabloyu 

çizip doldurun.

Yapılması gereken işler niçin yapılmadı, ger-

çek sebebi:

1. _____________________________________

____________________________

2. _____________________________________

____________________________

3. _____________________________________

____________________________

4. _____________________________________

____________________________

5. _____________________________________

____________________________

Ertelemenin sebepleri:
1. Bu iş çok büyük nereden başlayacağımı bi-

lemiyorum.

2. Bu çok güç, bir karar vermemi gerektiriyor; 

ne yapacağımı bilemiyorum.

3. Bu iş, hiç hoş olmayan bir şey yapmamı 

gerektiriyor.

4. Kendimi pek iyi hissetmiyorum ve bu iş için 

yeterli enerjim yok.

5. Bu işe başlamakta güçlük çekiyorum.

6. İşlerimi kolay kolay bitiremiyorum.

Zaman Yönetimi Merkezinden Dr. Merill E.

Doglass ve Dr. Larry B. Baker; erteleme, şudur 

diyorlar:

- Öncelikli işler yerine daha az öncelikli olan-

ları yapmak. 

- Çok önemli bir rapor üzerine çalışmanız 

gerekirken, masanızın üstünü düzenlemek.

- Size daha fala kazandıracak müstakbel 

müşterinize bir tanıtım hazırlamak yerine, daha 

az satın alan ama dostunuz olan bir müşteriyi 

aramak.

- Çocuklarınızla geçirmeniz gerektiğini bildi-

ğiniz zamanı, onlar iyice büyüyüp çok geç olana 

kadar ertelemek.

- Çalışanlarınıza kötü haberi söylemek yerine 

onlardan kaçmak. Astınızı disipline etmekten ka-

çabilmek için büroya gitmemek. 

“Bizi gerçekten önemli ve yaşamsal işlerle 

uğraşmaktan alıkoyan ‘erteleme’ kişinin kariyeri-

ni yıkacak, mutluluğunu bozacak ve hata haya-

tını kısaltacak; her alanda başarıyı önleyen, gizli 

gizli zarar veren alışkanlıktır.”

Erteleme size dakikalara, saatlere, günlere mal 

olur. İşleri erteleme isteğini kontrol altına almak 

disiplin gerektirir ama bir kez üstesine gidildi mi, 

Erteleme size dakikalara, 
saatlere, günlere mal olur. 
İşleri erteleme isteğini 
kontrol altına almak disip-
lin gerektirir ama bir kez 
üstesine gidildi mi, ertelen-
miş işin, genellikle görün-
düğü kadar zor olmadığı 
görülür. 
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ertelenmiş işin, genellikle göründüğü kadar zor 

olmadığı görülür. 

 Ertelemecilikten kurtulmanın yolları:

- Hoşlanmadığınız işi önce yapınız. En sev-

mediğiniz, en çok erteleme eğilimi gösterdiğiniz 

işi; günün başlangıcında yapmaya çalışın. Bu, 

işin sürekli korku saçıp ertelenmesi yerine, işin 

bir an evvel olup bitmesini sağlar.6

- Ertelenmesi muhtemel işi parçalara ayırın. 

Sorunun üstesinden gelebileceğiniz bölümleriy-

le her gün 10-30 dakika uğraşın. Zaman dolunca 

bırakın. Hoş olmayan işlerle bugün uğraşmamak, 

aynı problemi yarın yine taşıyacağınız anlamına 

gelir.

- Kendinize bir bitirme tarihi saptayın. İş yap-

maya motive olabilmemiz için, birisiyle bahse 

girin. Örneğin; patronunuza bütçeyi normalden 

bir hafta önce hazırlayacağınızı, yapamazsanız 

ona bir akşam yemeği ısmarlayacağınızı söyle-

yin.

- İşi bitirdiğinizde kendinizi ödüllendirin. 

Sürekli ertelediğiniz bir projeyi bitirmenizin şe-

refine, eşinizle yemeğe çıkmayı planlayın. Ken-

dinize vereceğiniz ödüller, küçük ya da büyük, 

hoşunuza giden her şey olabilir. Eğer ödüle layık 

olamazsanız, kesinlikle almayın; başarılı olursa-

nız da mutlaka ödülünüzü kendi kendinize verin. 

Böyle ara sıra alacağınız ödüller  yaşamı daha 

renklendirir ve korktuğunuz işleri erteleme eğili-

minizin üstesinden gelmenize yardım eder.

- Elinizde ne varsa onunla yola çıkın.

- Size sıkıcı ve sevimsiz gelen bir işi birine 

vermeyi deneyin.

- Ertelemeciliğe karşı engeller oluşturun.7

Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz; erteleme 

tabiidir ve bazen haklı sebeplere dayanır. Ba-

zen yapacağınız en akıllıca şeylerden biri gibi 

gözükebilir. Ancak çoğu zaman bu konuda bir 

şey yapmamak ve görevi ertelemektense, ger-

çekleştirmenin daha iyi olacağını düşünmeliyiz. 

Kesinlikle görevi yerine getirmek, ertelemekten 

daha hızlıdır. Korku her zaman mantıklı değildir. 

Hatta haklı sebepleri de yoktur. Herhangi bir ko-

nuda korktuğunuz bir işi arkadaşınızla tartışırsa-

nız, o korku çoğu zaman kaybolur gider.

Dipnotlar
1. Müsned, 1/129.

2. Mustafa Sevinç, Organizasyon-Verimlilik, Sin Yayınları, 

1996, s. 240.

3. Sevinç, A.e., 1996, s. 239.

4. Ray Josephs, Zaman yönetimi, Epsilon Yayınları, 1994, 

s. 56.

5. Jane Allan, Zaman yönetimi, Hayat Yayınları, 1999, s. 

108.

6. Douglass; Baker.

7. Josephs, A.g.e., s. 56-58.

Erteleme tabiidir ve bazen 
haklı sebeplere dayanır. Ba-
zen yapacağınız en akıllıca 
şeylerden biri gibi gözüke-
bilir. Ancak çoğu zaman bu 
konuda bir şey yapmamak 
ve görevi ertelemektense, 
gerçekleştirmenin daha iyi 
olacağını düşünmeliyiz. 
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İşbirliği tek taraflı değil, karşılıklı iletişimle 

meydana gelen bir olgudur. İletişimde tek taraflı 

hep konuşan taraf olmak tek yönlü trafik gibidir. 

Kişinin hep konuşan taraf olması, üstten konuş-

ması, ben her şeyi biliyorum havasında olması; 

ben etkinim sen değilsin demektir. Bu yüzden 

işbirliği sayılmaz bu yöntem. İşbirliği demek; aile 

içinde ve çiftlerin karşılıklı ilişkilerinde diyalog 

içinde olmak demektir. Aile içi diyalog, bireylerin 

sorunlarını ve güzel anlarını paylaşıp bunu kar-

şılıklı işbirliği içinde gerçekleştirmeleridir. Çiftler-

den biri bir şey söylerken, diğeri konuşulan konu 

üzerinde düşünerek, ya olumsuz fikrini söyler ya 

da konuya uygun olumlu düşüncesi varsa katkı-

da bulunur. Bu şekilde aile içinde taraflar görüş-

lerini paylaşabildikleri için işbirliği gerçekleşmiş 

olur.

Aile içi iletişimde önemli görülen üç 

ana şekil vardır. Bunlar sözel, duygusal ve 

davranışlarımızla yaptığımız iletişim şeklidir. 

Karşılıklı ilişkilerde sözel ifade bazen meselenin 

çok az bir bölümünü kapsar. Sözlerimizle, sa-

dece konuya bilgimiz dâhilinde olan kısımlarını 

sunmaya çalışırken, aslında bunun olayı çöz-

meye yeterli olmadığını görürüz. Bu sefer duy-

gular ve davranışlar devreye girer. Kullandığımız 

kelimeleri ifade tarzımız, ses tonumuz, beden 

Ailede İş Birliği
ve İletişim

H. Elif ÜNAL

Aile

Kullandığımız kelimeleri 
ifade tarzımız, ses tonu-
muz, beden dilimiz niye-
timizi açıkça ortaya koyar 
aslında. Esas olan niyet de 
değildir aslında; ifade et-
meye çalıştığımız şeyi ne 
kadar yaşıyoruz, ne kadarı-
nı hissediyoruz? Söylenen-
lerin ne kadarına inanıyo-
ruz?
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dilimiz niyetimizi açıkça ortaya koyar aslında. 

Esas olan niyet de değildir aslında; ifade etmeye 

çalıştığımız şeyi ne kadar yaşıyoruz, ne kadarını 

hissediyoruz? Söylenenlerin ne kadarına inanı-

yoruz? Karşı tarafa sadece bilgi vermek görevi 

yerine getirmek anlamına gelmez. İletişimde 

esas olan aktarılan bilgilerin yaşanarak, hissedile-

rek iletilmesidir. Çok iyi bildiğimiz konularda bile; 

eğer yaşayarak, içselleştirerek kendimizden bir 

şeyler katmıyorsak gerçekleştirdiğimiz iletişimin 

bir önemi yoktur. Etkili iletişim hal üzerinden 

gerçekleşir. İnsan bir şeyi çok güzel anlatabilir; 

ancak güzel anlatmak tek başına yeterli değildir. 

Yaşanmışlık duygusunu bireyler karşı tarafa da 

hissettirebiliyorsa, işte o iletişim amacına ulaş-

mıştır.

Aile, toplumun temel taşıdır; cümlesini 

hepimiz biliriz. Ama bu sıradan cümlenin 

içinde sakladığı gerçekleri pek de düşünmeyiz. 

Zamanla toplumda sorunlar baş göstermeye 

başladıkça aile bireyleri tatminsiz, sevgisiz ve 

yalnız kalıp toplumsal vicdanı zedeleyecek 

eylemler meydana geldiğinde; ailenin önemini 

Eskiden evlerde tek odada 
ışık yanarmış. Şimdi ise her-
kes kendi odasında, kendi 
dünyasında. Bu durum aile 
bireylerinin aralarındaki 
bağın zayıfladığının haber-
cisidir. Çünkü iletişimsizlik 
karşılıklı çatışmadan daha 
tehlikelidir. 

Aile
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anlarız ama illa ekstra bir olay daha yaşamamız 

gerekir ki, bu farkındalığa varabilelim. Oysa aile 

bireylerinin, ilk eğitim almaya başladıkları; sevgi-

yi, hoşgörüyü, saygıyı özden öğrendikleri kişilik 

anlamında özgüven ve vizyon kazandığı mer-

kezdir aile. Mutlu ve başarılı bir insan güzel ve 

huzurlu bir aileye sahiptir. Aile bir bütündür. Sa-

dece kendi mutluluğumuzu düşünürsek başarılı 

olamayız. Mutluluğu ailemizle bir bütün olarak 

düşünmeliyiz. Ailenin güzelliği öncelikle eşle-

rin birbirlerini desteklemeleri, birbirlerini dinle-

meleri ve birbirlerine dert değil ilaç olmalarıdır. 

Eşler birbirlerinin ilacıdır aslında. Aile fertleri bir 

aradayken, onlarla nitelikli zaman geçirmenin 

fırsatını oluşturmalıyız. Onları kaybettikten son-

ra sırlarımızı saklayabilecek, bize kendimizi zayıf 

hissettiğimizde güç verecek desteği aile dışında 

bulmamız çok da mümkün olmayabilir. 

Eskiden evlerde tek odada ışık yanarmış. Şim-

di ise herkes kendi odasında, kendi dünyasında. 

Bu durum aile bireylerinin aralarındaki bağın za-

yıfladığının habercisidir. Çünkü iletişimsizlik kar-

şılıklı çatışmadan daha tehlikelidir. İletişimsizlikte 

her şey elimizden kayar gider. Herkes kendi sa-

nal dünyasında yaşamaya başlar.

Eşler birbirlerine, özel olduklarını 

hissettirmelidirler. Eşlerin birbirleri için kullandık-

ları manidar hitaplar olmalı ama içi boşaltılma-

mış sözler olmalı, söylerken çiftlerin birbirlerine 

bu sözleri hissettirmesi lazım. Evlilik fikir ortaklığı, 

aile ise bu ortaklığın en güzel kazancıdır. Evlilik 

uyumdur. Aile bireyleri olarak her zaman olmasa 

bile, zaman zaman empati yaptığınızda huzur 

bulursunuz. Evlilik birbirine bakmak değil; aynı 

yöne bakmayı başarabilmektir. İletişimde sevgi 

en büyük göstergedir. Ailede maneviyat güçlü 

olmalı ki; bu topluma da yansısın. Aile içi çocuk 

eğitiminde uyarıcı değil, öğretici olmayı tercih 

edersek daha verimli nesiller yetişmesine katkı 

sağlamış oluruz. Ailemiz için yaptığımız her işi, 

sevgi diliyle yapmalıyız. Sevgi dili en tesirli ileti-

şim yöntemidir.

Hakiki sevgi; iyilik gördüğünde artmayan, kö-

tülük gördüğünde azalmayan sevgidir, buyurul-

muş.1

Biz ise hala en değerli varlığımız olan ailemiz-

den, çocuklarımızdan sevgimizi neden esirgiyo-

ruz?

Birbirimize karşı, hata veya eksikliklerimizi 

büyüteçlerle göstererek sunmayalım. Aile fert-

leri olarak, birbirimize her zaman iyi davranalım 

ve yapıcı olalım. Eşler; birbirinin güneşi olmalı, 

birbirlerini sevgileriyle ısıtmalı ki; çocuklarına ışık 

olsunlar. 

Dipnotlar
1. Yahya bin Muâz.

Ailede maneviyat güçlü ol-
malı ki; bu topluma da yan-
sısın. Aile içi çocuk eğitimin-
de uyarıcı değil, öğretici 
olmayı tercih edersek daha 
verimli nesiller yetişmesine 
katkı sağlamış oluruz. 
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Yasak Meyve’nin Mutluluk Cazibesi

Ağaç metaforu fıtratı temsil eder. Hem öyle 

ki; insan denilen esrarlı varlığın, cennet yurdun-

dan dünya yurduna düşüşün sebeb-i hikmetidir. 

Yasak meyve, insan fizyolojisi ve manası arasın-

da belirleyici bir simgedir. Bir şifre ya da sır da 

diyebilirsiniz. İnsan iki kutuplu, zıtlıklar içeren bir 

varlıktır. Yakıcı ve düşüş yaşatan kuralın adı yasak 

meyvedir. Düşünce yasakla çalkalanır, duygu ye-

meyi arzular, davranış iki kutup arasındadır. 

Kalbe, ilham olan iki bilgi vardır; fücur ve tak-

va.1 Doğrunun ve yanlışın, iyinin ve kötünün bil-

gisi. Meyve yemek damağa haz verir, duygulara 

zevk olarak yansır. Meyve yasağı bir kural olarak, 

maddeyi mana ile baskılama imtihanıdır. 

Damağın ve duyuların arzuladığı haz, mutlu-

luk olabilir mi? Bu sorunun cevabına geçmeden 

önce meyve metaforu ile mutluluk arasında bir 

bakış geliştirelim.  

Mutluluk kimi zaman meyveli bir ağacın 

meyvesi gibi bütüne ait bir parça, bir neticedir. 

Kimi zaman meyvesi olmayan bir ağacın ken-

disidir. Görünürde meyve gibi tadına bakılan bir 

nesneden eser yoktur. Ağacın varlığı meyveye 

bağlı olmaksızın kendisiyle kaimdir. Mesela çınar 

ağacı, onca ihtişamına rağmen meyve vermez. 

Adı övgüyle anılır, bazıları yüzyıllarca ömür sürer.

Mutluluğun bir ağrı kesici gibi konuşulduğu 

bir çağın insanlarıyız. Ne meyveye duran ağacın 

geçirdiği zaman, ne kök, ne yapraklar ve ne de 

Haz Gölgesinde
Mutluluk

Bayram AYAZ

Tefekkür

Mutluluk kimi zaman mey-
veli bir ağacın meyvesi gibi 
bütüne ait bir parça, bir ne-
ticedir. Kimi zaman meyve-
si olmayan bir ağacın ken-
disidir. 
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budanması gereken dalların geçirdiği süreç göz 

önünde alınmadığı gibi istenen bedelsiz bir mut-

luluk algısı var.

Her şeyin bedele bağlı olduğunu bilenler için 

meyve;  tohum, fide, toprak, güneş, su ve emek 

bütünüdür. Temkinleri de vardır. Bazı yıllar mey-

venin gelmeyeceğini bilirler. Mutlak bir beklen-

ti yoktur. Siz kusursuz bedellerini ödeseniz de 

‘Mutluluğu Lütfe’den’ vardır.

Baharın nazlanarak duvağını kaldırdığı bir 

dönemde, meyvenin müjdecisi olan çiçek arz-ı 

endâm eder. Dallarda beliren çiçek ağacın te-

bessümüdür. Meyve bu çiçekle tomurcuklanır. 

Gönüllere inşirah katar. Coşkusu olmayan bir 

mutluluktur. Yalın ve ruhun derinliğinde hisse-

dilir. 

Ağaç bazen meyveye bağlı olmaksızın değer 

taşır ve bir yeterliliğe sahiptir. Çünkü ‘meyveli 

ağaç’ sadece bir ağaç sınıflamasıdır. Ağacın, kök 

dal ve yapraktan oluşan geniş sınıflaması içinde 

meyvesiz olması bir nakısa olamaz. Meyve me-

taforu mutluluk sayılamaz, ağaçla mücessem 

mutluluk sırları var.

Donanımın Aktığı Mecra

İnsan bir varlık olarak kalp, akıl, nefis, ruh ve 

beden bileşenleriyle yaratılmışların en mükem-

melidir. Yasak meyveyi yiyerek mutlu olmak is-

ter; kuralı çiğner, düşüş cezasıyla yanar. Af ve 

tövbe ile başı doğrulur, dünyada bin bir yasak 

meyve ile mayınlı tarlada ilerler. Duygularına 

yenik düştüğünde mayınlı tarladır hayat. Kendi-

ne geldiğinde hayat bir kurallar manzumesidir. 

Mayınlı tarlanın albenisine aldırmaz, onu tatma 

sarhoşluğuna kapılmaz. 

İnsan bir bütündür. Kâh mutluluk için arayış-

lara girer, bir mayınla canı yanar. Kâh bir karınca-

yı incitmeden yol alır. O, eksikliğin ve fazlalığın, 

hüznün ve coşkunun, günahın ve tövbenin, kah-

rın ve lütfun, acının ve mutluluğun toplamıdır. 

İnsan bazen yıllara meydan okuyan kocaman 

gövdesiyle meyvesiz bir çınar; bazen kökü ince 

bir daldan ibaret, her mevsim kuruyan kocaman 

bir karpuz meyvesi gibi, her biri bir şakile (miza-

cı, yaratılış), bir hilkat mucizesidir. Mutluluk, onu 

tarif ederken nice özellik arasında bir hâsıladır 

sadece. Sebeplere bağlıdır ya da değildir. İçe dair 

anılacak ulvi haller arasında; itminan, huzur ve 

rıza gibi büyük hallerin gölgesindedir. 

Haz Doyumu Mutluluk mudur?

İbn Sînâ’ya göre mutluluk; “Allah’ın nezdinde 

ebedî sevinç içinde sonsuza dek var olmak de-

mektir. Bu nedenle de başka bir şey için değil, 

kendisi için istenen en yüksek ahlakî gayedir. El-

bette bu gaye, duyu hazları gibi bir geçici haz-

larla elde edilebilecek türden bir gaye değildir. 

Her varlık türünün kendine özgü bir kemali ve 

bu kemali elde etmesine yarayacak vasıtaları bu-

lunmaktadır. O halde konuyu tartışanların gerçek 

mutluluğa götüren doğru araçların neler oldu-

ğunu açıklamaları gerekir.”2

O, eksikliğin ve fazlalığın, 
hüznün ve coşkunun, gü-
nahın ve tövbenin, kahrın 
ve lütfun, acının ve mutlu-
luğun toplamıdır. İnsan ba-
zen yıllara meydan okuyan 
kocaman gövdesiyle mey-
vesiz bir çınar; bazen kökü 
ince bir daldan ibaret, her 
mevsim kuruyan kocaman 
bir karpuz meyvesi gibi, her 
biri bir şakile (mizaç, yaratı-
lış), bir hilkat mucizesidir. 
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İbn Sînâ’nın mutluluk vurgusunda; “Allah 

nezdinde ebedî sevinç” olarak vurguladığı mut-

luluğun iptidai nefsin mutluluğu olmadığı açıktır. 

Onun mutluluk tarifi, cisme bağlı olmayan nefsin 

tatminini içerir. Bu nefis, tezkiye olmuş olgunlaş-

mış bir nefistir.

“Bazen mutluluğun duyu hazlar ve dünyevî 

yönelişlerle elde edileceği sanılır. Geçici hazlar-

dan hiçbiri mutluluk sayılmaz. Zira her biri içinde 

birçok kusuru barındırır. Mesela bu hazları elde 

etmek isteyenlerden hiç biri, o hazza bir çirkin-

liğin ya da bir tiksintinin bulaşmasından kendini 

koruyamaz. Bir hazza ulaşmayı uman ya da ona 

ulaşmış hiç kimse o hazzın çabucak sona erme-

sinden kurtulamaz. Ya bizatihi o hazdan dolayı 

ya da ondan doğan bir sebeple ardından gele-

cek bir usanç duygusunda kendini alamaz.”3

Haz ile elde edilen mutluluğun, riskler ba-

rındırması ya da yitirme tehdidi altında olduğu 

sayısız örnekle açıklanabilir. Güce ve güzelliğe 

Tefekkür



Kasım 2016 49

Tefekkür

sahip bedeninin hastalıkla zafiyeti, iktidar sahip-

lerinin ölümlü bir can taşımaları gibi haz duyulan 

mutluluklar kalıcı olamaz. Ayrıca haz duyulan 

her yöneliş doyumdan sonra usanç verir. Da-

makları kışkırtan lezzetli bir gıda doyumdan son-

ra tüketilmesi eziyete dönüşür. Geçici mutluluk 

veren hiçbir haz, insan ruhunu ve kalbini teşrih 

edemez, açamaz. “Haz mutluluğu için yola ko-

yulan kişi ilahî niyeti umulan mutluluğa erişmesi 

zordur”4

Hazza dayalı mutlulukların birer kuruntu ol-

duğunu vurgulayan İbn Sînâ gerçek mutluluğa 

götürmeyen isteklerin değersiz olduğunu söyler. 

“Hür olan kimse onları terk edince gönlü rahatlar, 

elde edince sevineceğine kalbi daralır. Mutluluğa 

ulaşmak için o bunların hepsinden vazgeçmiştir; 

çünkü mutluluk onun kemalidir.” Kemal ise ki-

şinin bir bütün olarak olgunlaşmayı, arzulara ve 

duygulara karşı kişinin kendini bilmesi ve kontrol 

etmesidir. Mutluluk, sırlarını içinde barındırır.

Duygusal gerilime sebep olan acıların bastı-

rılması için doyum ve haz esaslı kültür dünyayı 

kuşatmış durumda. Temel ihtiyaçların karşılan-

masından öte zevke yönelik bu abartılı kültür her 

coğrafyada yaygınlaşıyor.

İlahî bilgi kaynağını hayattan yalıtan kül-

türlerin mutlu olma felsefesi haz merkezlidir. 

Freud’un tanımladığı gibi; “fizyolojik ihtiyaçların 

karşılanması ile kişinin ruhsal gerginliği giderilir. 

Bununla tatmin olabilir ve bu ona zevk verir.”5

Mutluluğu popüler kültür algısı ile değerlen-

diren bu bakışa itiraz vardır. Yine Batılı bir psiki-

yatrist olan Erich Fromm şöyle der: “Eğlence ya 

da sinirsel uyaranlardan gelen haz doruk noktası 

aşıldıktan sonra arkalarında bir boşluk ve üzüntü 

bırakırlar. Çünkü maddesel tatminler duygusal 

heyecana hiçbir zaman ulaşamaz ve bu sürekli 

bir hayal kırıklığı verir kişiye. Fromm ayrıca; se-

vincin verdiği mutlulukla, sevgiden gelen mutlu-

luğu ayırt eder.”6

Ona göre gerginliğin giderilmesi mutluluk sa-

yılmaz. Ancak bu mutluluğu, tanrının bir arma-

ğanı değil insanın içindeki yaratıcılığın başarısı 

olarak görür. Yazar seküler bakışında, ilhamını 

pozitivist bilimden almıştır. Alıcılarını ilahî bilgiye 

kapamış olan anlayışların insanı yeterince tanı-

mamaları normaldir.
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Boşluk Duygusu ve Mutluluk Arayışı

Yirminci yüzyıl ortaları için; “insanların en 

büyük sorunu boşluk duygusudur” diyor Rollo 

May.  “Ayrıca boşluk duygusu içinde destek al-

maya iten bazı nedenleri sıralıyor. Duygusal iliş-

kilerin sürekli ayrılıkla bitmesi, evlilik planlarını 

bir türlü gerçekleştirememeleri yahut eşlerinin 

onları tatmin edememesi gibi şikâyetler olabilir. 

Konuşmaya başladıklarında problem yaşadıkları 

eşlerinden ya da hayalinde yaşattıkları eşlerinin 

aslında kendi içlerindeki bir eksikliği gidermesini 

ya da bir boşluğu doldurmasını beklediklerini ve 

bu gerçekleşmediği için endişe ya da öfkeye ka-

pıldıklarını açığa vuruyorlar.”7

Boşluk duygusu elbette karşılanamayan arzu 

ve ihtiyaçların bir sonucu değil, anlamsızlığın bir 

sonucudur. Haz dürtülerinin bir şekilde doyu-

ma ulaşmış olmasının ardında bıraktıkları boşluk 

duygusu, aslında doyurulması gereken bir başka 

yerin olduğunu göstermektedir. Kalbin itminan 

sağlamadığı her yöneliş, boşluk hissiyle kişinin 

muallel (eksik) olduğu bir haldir.

Öldüresiye Mutluluk Hedefi

Mutluluğu kalıcı kılma çabası bugünün soru-

nu değil. Dünden bugüne her çabanın ardında 

mutlu olama yarışı var. Hatta onun adına savaş-

lar yapıldı. Kıyasıya rekabet ve tarihî çalkantılar 

içinde ölümler ve zulümler vardı. Bugünde aynı 

sebeple uzak diyarlara mutluluk hikâyeleriyle 

ateş götürenler hız kesmiyor. Yine kadim bir sul-

ta geleneği olarak küresel bir avuç zümre için, 

ülke halklarının özgürlükleri yok edildi. Acılardan 

kaçma refleksiyle, salt mutluluk arayışına üşüş-

mek insanlığın en meşhur yanılgılarından biri 

olageldi. Tarihsel ve küresel çaptaki bu yanılgı 

mutluluğa verilen anlamdan kaynaklanıyor. Mut-

luluk tutkusu, anlam ya da değere sahip olma-

yan zihinlere heyecan veriyor. Mutluluğun geçi-

ci ve bedelsiz yaşanması gibi barındırdığı riskler 

sürece dâhil edilmiyor. Mutluluk nosyonu küre-

sel kültüre hizmet eden araçlar elinde biçimleni-

yor. Bireyin kendisiyle yüzleşmeden ve kolektif 

bilinçten uzakta bir mutluluk adası va’dediliyor. 

Modern zamanlarda icat edilmiş, pek gayret ge-

rektirmeden elde edilen ve hayatı renklendiren 

büyülü imkânlar sunuluyor. 

Modernizm hayalî bir mutluluk projesiydi. ‘Eş’ 

yerine ‘partner’ ifadesiyle, cinsel tercih sapma-

larıyla modern merkezlerden dünyaya projekte 

edilen mutluluk algıları var. Ahlakî ilkelerin bağ-

layıcı olmadığı kültürlerin sınırsız özgürlüklerine 

rağmen mutluluk onlara hala uzakta.

Geçen yüzyıl başlayan mistik serüvenler-

den mutluluk devşirme işi şimdi farklı boyutta 

devam ediyor. Buna göre yeniden tanımlanan 

homomistisicus, arınma disiplinlerinde pratik bir 

yol takip ederek, bireyi kent içerisinde karizma-

tik kılmayı amaçlıyor. Sanal eğlence ve yapay 

benliklere eklenen gizemli bir motif. Geleneksel 

uygulamalar yeni bir formda ele alınarak, herkes 

kendi tarzını oluşturuluyor. Olgunluk-kemal dü-

zeyinde bir rol çalma yanında, sosyal medyada 

fenomen olmak mümkün. Klasik fon önünde sa-

Dünden bugüne her çaba-
nın ardında mutlu olama 
yarışı var. Hatta onun adına 
savaşlar yapıldı. Kıyasıya 
rekabet ve tarihî çalkantılar 
içinde ölümler ve zulümler 
vardı. Bugünde aynı sebep-
le uzak diyarlara mutluluk 
hikâyeleriyle ateş götüren-
ler hız kesmiyor. 
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nal mutluluk fantezileriyle kendini yeniden keş-

fetme heyecanı yükseliyor.

Mutluluk arayışının masum yüzünün altında 

seküler algılar var. Dini, kilise otoritesinin haksız 

uygulamalarından kurtarma çabasının, bugüne 

yansımasıdır. Aklın ve bilimin kutsandıktan sonra 

ruhun köleleştiği modern parametreler paralel 

dinin amentüsüdür.

 Bugün modernliğin ayıplarıyla yüzleşen ak-

törler; bütüncül din anlayışı yerine, pratik ruhanî/

batınî akımlara bel bağlamaya başladı. Sektörel 

ve ekonomik uyumdan kopmayan, moderniz-

mi eleştiren, hafif protest, manevî/mistik kültürü 

dillendiren, farklılıklarını ayıp sayan, uysal küresel 

vatandaşlık öngörülüyor. Bu süreçte pratik mut-

luluğun karşılıkları boşlukları dolduran türden 

değil. 

Bununla beraber mutluluk beklentisi, kırılgan 

ruhsal ve sağlıksız bedene sahip günümüz insanı 

için psişik alanın konusu olmaya başladı. Mutlu-

luk bir botoks gibi modern insanın gündeminde. 

Sipariş ve pazarlama ürünü gibi. Oyuncağı elin-

den alınınca, şikâyetlenen çocuk gibi, hep istiyor. 

İçe dönük kişilik yapısını alan dışına iten ve 

benliğini taleplerinin kuyruğuna takmış yeni bir 

fenomen. Sorgulayan, olup bitene anlamaya ça-

lışarak bilinç geliştirmek yerine, tuzak çözümlere 

göz kırpıyor. Kısa yoldan mutlu olmanın pratik 

yolları elinde; kredili hayatlarda kendini bulma 

arayışında.

Mutluluk arayışında küresel değerler, yerel 

kültür ögelerini karikatürize ediyor. Medya vası-

tasıyla sunulan büyülü dünyalar, her kültür ka-

lıbının üstünde. Sahip olunan imkânlar nedeniy-

le yüksek gelir grubunun tüketeceği yaşam tarzı, 

sermaye çevrelerinin tuzak sistemiyle herkesin 

tüketebileceği şekilde takdim ediliyor.  

Modern döneme kadar varlıklı olmaya ve sa-

delikten kaçışa özenmek bu denli gözlenmiyor-

du. Bugünün sermaye çevreleri, hayatları rehin 

alarak varlıklı olmaya teşvik ediyor. Bireyin yalın 

hayatına dokunularak kaygılı mutluluğa davet 

var. Küresel vatandaşlık, kendisine ait olmayan 

parayı elindeki kartla fütursuzca harcarken, ruh-

sal yapısındaki hormonal denge bozuluyor. Kay-

gı dağları bekliyor. Barkod numaralı mutluluklar 

bir anlık yüz güldürürken, geleceğin sadeliğine 

ve huzuruna gölge düşürüyor.  

Dipnotlar
1. eş-Şems, 91/8.

2. İbn Sînâ, Mutluluk ve İnsan Nefsinin Cevher Olduğuna 

İlişkin On Delil, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2011.

3. A.e.

4. A.e.

5. Fromm Erich, Erdem ve Mutluluk, İş Bankası Yayınları, 

1989.                     

6. A.e.

7. May Rollo, Kendini Arayan Adam, Okuyanus Yayınları, 

2013.                                                                    

Küresel vatandaşlık, ken-
disine ait olmayan parayı 
elindeki kartla fütursuz-
ca harcarken, ruhsal yapı-
sındaki hormonal denge 
bozuluyor. Kaygı dağları 
bekliyor. Barkod numara-
lı mutluluklar bir anlık yüz 
güldürürken, geleceğin sa-
deliğine ve huzuruna gölge 
düşürüyor.  
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Tarih Miladî 680 (Hicrî 61). O günkü hilafet 

makamını Yezid Bin Muaviye saltanat yoluyla 

işgal etmiştir. Yezid, gayrimeşru iktidarına meş-

ruiyet kazandırmak için, ümmetin kanaat önder-

lerinin mukim olduğu Mekke, Medine Hicaz böl-

gesindeki halktan kendisine biat etmelerini ister. 

Onun bu isteğine başta Hz. Hüseyin (r.a.) olmak 

üzere Hicaz bölgesindekiler itiraz ederler. Çün-

kü Yezid’in hilafet makamını işgal etme yöntemi 

meşru değildir. Bununla beraber Yezid, sefih ve 

zalim biri olduğundan hilafet makamına, kişilik 

olarak da uygun değildir.

Hz. Hüseyin’in (r.a.) Yezid’e biat etmediğini 

duyan, Kufelilerden Hz. Hüseyin’e (r.a.) çok sa-

yıda mektup gelir. Kufe, Hz. Ali’nin (r.a.) halife-

liği döneminde başkenttir ve bu bölge Şiîlerin 

merkezidir. Mektuplar Hz Hüseyin’in (r.a.) Kufe’ye 

gelmesi halinde kendisine biat edileceği ve des-

tek verileceği mesajını içermektedir.

Hz. Hüseyin (r.a.); Şiîlerin, babası Hz Ali’ye 

(r.a.) ve ağabeyi Hz. Hasan’a (r.a.) yaptıkları iha-

netin tanığıdır. Tanığıdır, tanığı olmasına ama! 

Hani derler ya, çıkmayan candan ümit kesil-

mez diye. Hz. Hüseyin (r.a.) de belki bir kez ve 

bu kez Şiîler ihanet etmezler diye düşündüğün-

den, Kufe’ye gitmeye karar verir. Yine de tem-

kin ve tedbiri elden bırakmak istemediği için, 

amcası Akil’in oğlu Müslîm’i Kufelilerin nabzı-

nı tutması amacıyla önden Kufe’ye gönderir. 

Kufe halkı yani Şiîler, yine cibilliyetlerinin 

veya cibilliyetsizliklerinin icabını yerine geti-

rirler. Kufeliler ihanet ederek, Hz. Hüseyin’in 

(r.a.) elçisi Müslîm bin Akil’i, Yezid’în Kufe Va-

lisi Ubeydullah Bin Ziyad’a teslim ederler. 

Müslîm, Ubeydullah Bin Ziyad’ın cellatlarınca 

katledilmeden önce Şiîlerden son bir istekte bu-

lunur ve şöyle der: 

“Ey Kufeliler! Bir kez daha Ehl-i Beyte ihanet 

ettiniz! Bari bu son olsun! Hüseyin’e haber salın! 

Hüseyin’e deyin ki, Kufe’ye gelmesin!” Müslîm’in 

bu son isteği, bu son feryadı da Şiîler tarafından 

dikkate alınmaz.

Kufe’de olup bitenlerden bihaber yoluna de-

vam eden Hz. Hüseyin (r.a.), yolda rastladığı Şair 

Ferezdak’tan Kufe’de olup bitenleri, Şiîlerin iha-

net ve dönekliklerini, amcasının oğlu Müslîm’in 

hunharca katledildiğini öğrenir.

“Kaderin kendisine; tuğyana, tağutlara, zul-

me, zalimlere, döneklere, hainlere karşı direnişin, 

Her Gün Aşûra...
Her Yer Kerbelâ!..

Enver ELKATMIŞ

Tefekkür

Kaderin kendisine; tuğya-
na, tağutlara, zulme, zalim-
lere, döneklere, hainlere 
karşı direnişin, kıyamın me-
şalesi olma misyonunu yük-
lediği İmam Hüseyin (r.a.)...
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kıyamın meşalesi olma misyonunu yüklediği” 

İmam Hüseyin (r.a.), tereddüt etmeden yoluna 

devam eder. Yanında bulunan bir avuç aile ve 

akrabalarından oluşan insanlara; isteyenin ken-

disinden ayrılabileceğini söyler. Fakat yanında 

bulunanlar kendisini terk etmezler.

Hicrî 61. yılın Muharrem ayında Kerbelâ’da 

Hz. Hüseyin (r.a.) ve yanında bulunan bir avuç 

insan, Kufe valisi Ubeydullah bin Ziyad’ın gön-

derdiği ve içlerinde Hz. Hüseyin’e (r.a.) destek 

mektupları gönderenlerin de bulunduğu altı bin 

kişilik bir ordu tarafından kuşatılır. Suyun az oldu-

ğu, topraklarının çorak olduğu Kerbelâ özellikle 

seçilmiştir.

Babası Hz. Ali (r.a.) gibi müthiş bir hitabete 

sahip olan Hz. Hüseyin (r.a.), kendilerini kuşatan 

orduya hitap eder. Bu hitap etkili olur. Ordunun 

komutanlarından Hûr, Hz. Hüseyin’in (r.a.) safına 

geçer. Durumun aleyhlerine döndüğünü gören 

ordu komutanı İbn Sa’d, savaşı başlatır. Teke tek 

mücadelelerle başlayan savaşta, Allah’ın (c.c.) 

aslanı Hz. Ali’nin (r.a.) oğlu Hz. Hüseyin’in (r.a.) 

önüne çıkanı devirdiğini gören düşman ordusu 

toplu hücuma geçer. 

Tarih, Hicrî 61 yılının 10 Muharrem’i yani Aşû-

ra Günü, İmam Hüseyin (r.a.) yanındaki bir avuç 

insanla, kendilerinden katbekat fazla olan düş-

man ordusuna karşı direnmektedir. Sadece düş-

mana karşı değil, susuzluğa karşı da bir direniş 

içeresindedirler.

“Hz. Hüseyin’in (r.a.) henüz altı aylık olan oğlu 

Ali Asgar susuzluktan ölmek üzeredir. Çocuğunu 

kucağına alan Hz. Hüseyin (r.a.) düşman ordu-

suna seslenir. Nebatatın ve hayvanatın dahi na-

siplendiği suyun kendilerinden yani Rasûlullah’ın 

(s.a.v.) torunlarından esirgenmemesini ister.” 

Verilen cevap çok zalimce olur. Hurmala bin 

Kâhil adlı cani attığı okla altı aylık Ali Asgar’ı boy-

nundan vurur. Vurulan bebek oracıkta can verir. 

Tefekkür
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Tefekkür

Hz. Hüseyin (r.a.) oğlunu gömdükten sonra 

tekrar düşmanın karşısına çıkar. Yezid’in ordusu 

Şimr bin Zi’l Cevşen’in emriyle toplu hücuma 

geçer. Ve her taraftan ok ve mızraklar Hüseyin’in 

(r.a.) üzerine yağmur misali yağmaya başlar. Si-

nan bin Enes en-Nehâî veya Şimr bin Zi’l Cevşen 

mübarek başını kılıçla keserek Hz. Hüseyin’i (r.a.) 

katlederler. Kafası mızrağa takılır ve herkese gös-

terilir. Daha sonra Hz. Hüseyin’in (r.a.) kesik başı 

Yezid’in enikleri tarafından, sahipleri, efendileri 

Yezid’e yaranmak ve onu memnun etmek için 

başkent Şam’a gönderilir.

Tarih tekerrürden ibarettir diyenler çok doğ-

ru söylemişler. Doğru bir tespitte bulunmuşlar. 

2011 tarihinden beri Suriye’de olup bitenler, Hicrî 

61 yılında Muharrem ayının 10’unda Aşûra Gü-

nü’nde Kerbelâ’da gerçekleşenlere ne kadar da 

benziyor.

Şam’da bütün özelikleri ile Yezid’e benzeyen 

bir iktidar var. İran, Irak ve Lübnan Şiîleri bir iha-

net içeresindeler. Şam’daki zalim Yezid iktidarı; 

hain, dönek Şiîlerle elbirliği yaparak; Hama, Hu-

mus, Şam, Halep ve tüm Suriye’yi Kerbelâ’ya dö-

nüştürmüş durumda… Hak ve adalet için kıyama 

kalkmış Hüseyinleri katletmeye devam etmekte-

dir.  Ve beş yıldır Suriyeli Hüseyinlere her gün 

Aşûra Günü’dür. Yezid Esad’ın kimyasal silahları 

ve varil bombaları ile her gün onlarca Ali Asgar-

lar katledilmekte ve Zeyneplerin feryadı arşı in-

letmektedir.

Oysa 1979 yılında Humeyni liderliğinde 

İran’da yapılan devrim bizleri ne kadar umutlan-

dırmıştı. Ne kadar sevindirmişti. Devrimin en flaş 

sloganı “her gün Aşûra her yer Kerbelâ” sloga-

nıydı. Bizim de dillimize pelesenk olmuştu. Bizler 

zannetmiştik ki, İranlı Müslüman kardeşlerimiz; 

Rıza Pehlevi ve benzeri bütün zalimlere, tağut-

lara karşı; hak ve adalet için, Din-i Mübin-i İslam 

için Hüseynî kıyamda bulunacaklar ve kıyama 

kalkacak ümmetin Hüseyinlerine hâmi olacaklar. 

Ne kadar da çok aldanmışız!.. Tıpkı Hz. Hüse-

yin’in (r.a.) Kufeli Şiîlerin gönderdiği mektuplara 

aldandığı gibi!..

Meğer İranlı Şiîlerin, “her gün Aşûra her yer 

Kerbelâ” sloganı ile kast ettikleri şuymuş; Ne 

zaman ki Yezidlere karşı ümmettin Hüseyinleri 

kıyama kalkışırlarsa, seleflerimiz Kufeli Şiîler gibi 

ihanet edip, zalim Yezidlerle birlikte ümmettin 

Hüseyinlerine “her günü Aşûra her yeri Kerbelâ” 

yapacağız.

“Yaşasın zalimler, dönekler ve hainler için Ce-

hennem!..”

“Hz. Hüseyin’in (r.a.) henüz 
altı aylık olan oğlu Ali As-
gar susuzluktan ölmek üze-
redir. Çocuğunu kucağına 
alan Hz. Hüseyin (r.a.) düş-
man ordusuna seslenir. Ne-
batatın ve hayvanatın dahi 
nasiplendiği suyun kendi-
lerinden yani Rasûlullah’ın 
(s.a.v.) torunlarından esir-
genmemesini ister.” 
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Ali el-Esedî; yol kesen, kan döken, mal gasp 

eden, yol emniyeti ihlal eden, dağların, sahra-

ların, ıssız vadilerin ele-avuca sığmaz, güç yet-

mez şakisi/haydududur. Verdiği huzursuzluğun, 

gelip-geçeni soyarak ele geçirdiği malın had-

di-hesabı yoktu. Devlet gücü peşine düşmüş, 

zulmünden çaresiz kalan halk birleşerek üzerine 

gitmiş ama her seferinde Ali el-Esedî onlardan 

kurtulmasını ve dağlarda, sahralarda… kaybol-

masını bilmiş, işlediği cürümlere yenilerini ekle-

miştir. 

Bu kadar vebal ve zulüm dolu bir hayat Ali’ye 

tövbe kapısını, gönül yumuşaklığını, Rabb’ına dö-

nerek pişmanlığını dile getirmeyi unutturmuştu. 

Ali, af ve mağfireti düşünemez hale gelmişti. 

Bu kadar mazlumun ahı, Mevlâ-yı Bârî’ye is-

yan nasıl temizlenebilirdi ki?  

Siyah yağmur bulutlarının, yavaş yavaş kay-

bolmaya yüz tutan gündüz aydınlığının yoklu-

ğundan da istifade ederek her geçen dakika bi-

raz daha ortalığı karanlığa boğduğu, yere düşen 

iri yağmur damlalarının bir araya gelerek dağ ve 

kayalardan süzülerek vadilerde ırmaklar meyda-

na getirdiği bir vakitte; Ali el-Esedî de yeni avını 

takip ediyordu. Bu ıssız sahrada yük hayvanla-

rıyla birlikte yalnız yol alan bu av, onun için çok 

kolay bir lokmaydı. 

Yağmur ve karanlıkta daha fazla yol alama-

yacağını anlayan yolcu, ortalık tamamen ka-

rarmadan bir mağara bulmuş, binekleri için de 

uygun bir yer ayarlayarak tutuşturduğu ateşle 

Ali el-Esedî
Dr. Şerafeddin KALAY

Örnek Şahsiyetler

Siyah yağmur bulutlarının, 
yavaş yavaş kaybolmaya 
yüz tutan gündüz aydınlığı-
nın yokluğundan da istifa-
de ederek her geçen dakika 
biraz daha ortalığı karan-
lığa boğduğu, yere düşen 
iri yağmur damlalarının bir 
araya gelerek dağ ve kaya-
lardan süzülerek vadilerde 
ırmaklar meydana getirdiği 
bir vakitte; Ali el-Esedî de 
yeni avını takip ediyordu.
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kurumaya ve ısınmaya başlamıştı. Dışarda ya-

ğan yağmurun, içerde çıtırdayan ateşin sesini bir 

müddet dinledikten sonra Allah (c.c.) kelamını 

kendine dost edinmiş, bu ıssız dünya parçasında 

onun arkadaşlığına sığınmış, okuyordu:

“Ey günah işleyerek, nefsine zulm eden 

kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kes-

meyin. Allah, bütün günahları affetmeye kâ-

dirdir. O, sonsuz rahmet ve mağfiret sahibidir. 

Size azap gelip çatmadan, Rabb’ınıza yönelin; 

O’na teslim olun. Sonra yardımcı bulamaz, 

çaresizlik içinde kıvranırsınız. Ansızın gelen 

azapla yüz yüze gelmeden, Rabb’ınızdan size 

indirilenin en güzeline, Kur’an’a tâbi’ olun. Ne-

fis; yazıklar olsun bana! Allah’a karşı azgınlık 

içinde oldum. Hak ve hakikatle alay edenler-

den, onu hafife alanlardandım, diyeceğiniz ve 

pişmanlıkla kıvranacağınız günden, sakının!”1 

Ali el-Esedî, mağaradan içeri girmiş, hançe-

rini sıyırmış ama duyduklarıyla sanki yerine çivi-

lenmiş, donmuştu. Dinledi, dinledi... sonra ilerle-

di. Kendine doğru gelirken yolcu onu görmüş ve 

korkuyla yerinden fırlamıştı. Ünü her yeri tutan, 

dağların şakisi Ali el-Esedî karşısındaydı. Onu 

tanıyordu. Çaresizdi; kimsesizdi… İliklerine ka-

dar ürpermiş, düşünceleri bile donmuştu… Ama 

kendine doğru ilerleyen Ali el-Esedî, her zaman-

ki Ali el-Esedî’ye pek benzemiyordu. Parmakları 

elindeki hançeri sıkıca kavramıyordu. Bütün kas-

ları yay gibi gerilmemişti. O gün, avının üzerine 

atlayacak bir parsa benzemiyordu… Yavaş yavaş 

parmakları çözüldü. Hançerin yere düşüşü, bir 

anda sessizliği bozdu.  

Ali el-Esedî’nin gözleri dolu dolu olmuştu. 

Yolcuya yalvarmaya başladı:

“Anam-babam sana feda olsun, ne olur bir 

daha oku!”

Yolcu, onun duygularını ve ne istediğini an-

lamıştı. Korkuları dağılmaya başladı. Kendini to-

parladı ve okudu: 

“Ey günah işleyerek, nefsine zulm eden kul-
larım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesme-
yin. Allah, bütün günahları affetmeye kâdirdir. 

O, sonsuz rahmet ve mağfiret sahibidir.”2 

“Kurbanın olayım bir daha oku!” 

Tekrar, tekrar… okudu. 

Ali el-Esedî’nin, kalbi yumuşamış, ümitle 

dolu dolu olmuştu. Artık Medine yollarınday-

dı… Yeni arkadaş olduğu yolcunun tavsiyesiyle 

gusül abdesti alacak, Rasûlullah’ın (s.a.v.) Mesci-

di’ne varacak, sabah namazını orada eda edecek, 

Rasûlullah’ın (s.a.v.) huzurunda tövbe edecek, 

Rabb’ından mağfiret dileyecek, ortalık tam ay-

dınlanıp insanlar kendisini tanımadan Ebû Hu-

reyre’yi (r.a.) bulacaktı… 
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Devir, Emevî Hilafeti devriydi. Ebû Hureyre 

(r.a.), henüz hayattaydı. O’na tövbe ederek gel-

diğini söyleyecek ve yardımını isteyecekti… Öyle 

de oldu.

Ortalık aydınlanmaya başlayınca insanlar onu 

tanıdı. Fısıldaşmalar, uçuşan haberler… ve garip 

bir hareketliliğin peşinden, çevresinde şaşkın ve 

öfkeli halkalar oluşmaya başladı. 

Dağların, sahraların yırtıcı parsı, Ebû Hurey-

re‘ye (r.a.) teslim ve koruması altındaydı… O ne 

derse yapıyor, onu dinliyordu.  

Ebû Hureyre (r.a.), toplanan insanların Ali’ye 

saldırısına mani oldu. Tövbe ederek geldiğini 

söylüyor, ele geçmeden tövbe ederek gelip tes-

lim olanın hükmünü hatırlatıyordu3 ve: “Ancak 
onları ele geçirmenizden önce tövbe edenler 
bunun dışındadırlar. Artık Allah’ın çok bağış-

layıcı, çok merhamet edici olduğunu bilin.”4 

ayet-i kerimesini okuyordu. 

Ali el-Esedî, daha sonra Medine Valisinin5 

huzuruna çıkarıldı ve müminler arasında ser-

bestçe yaşaması için izin istendi Ebû Hyreyre 

(r.a.) tarafından. Bunun üzerine vali Ali el-Esedî 

affetti. Artık sevinçliydi Ali. Mümin kardeşleriyle 

birlikte, onlarla aynı saflarda namaz kılacak, so-

kaklarda müminlerle selamlaşacak, onlarla acı ve 

tatlıyı, sevinç ve kederi paylaşacaktı. Artık dağlar-

da yapayalnız dolaşmayacak, her soygunun ar-

dından içini kemiren duygularla uğraşmayacak; 

hançerini, kılıcını sıyırınca gasp ve zulüm için 

sıyırmayacaktı. Allah (c.c.) yolunda, Dîn-i Mübîn 

uğrunda cihad için sallayacaktı kılıcını, mücahid-

lerle omuz omuza hak yolda savaşacaktı. Ömrü-

nü ne kadar boşa harcamıştı, Mevlâ’ya yönelmek 

ne kadar güzeldi. 

Ali el-Esedî’yi daha sonraki yıllarda, dünyanın 

maddî açıdan en güçlü ordusuna sahip olan Bi-

zans’la yapılan deniz savaşında görüyoruz. Ge-

minin güvertesinde yay gibi gerilmiş yaklaşan 

Bizans gemisini bekliyor. Daha fazla sabredeme-

yen Ali, henüz gemiler bir birine rampalamadan 

düşman gemisine atlıyor, önüne kattığı Bizans 

askerlerini geminin öbür ucuna kadar sürüyor-

du. Bütün askerler tek tarafa yığılınca, gemi ala-

bora oluyor; içindekilerle birlikte sularda kaybo-

luyordu. 

Ali el-Esedî, bir gemi dolusu Bizanslıyı sula-

ra gömerek deniz şehidliği rütbesine eriyordu.6 

Tövbe eden Ali, Müslüman olan Ali ve yeni Ali 

buydu işte…

İslam tarihini karıştıranlar bunun daha nice 

örneklerini bulacaklardır. Bize düşen gayret ve 

hakkın sesini duyurmaktır…

Dipnotlar
1. ez-Zümer, 39/53-56.

2. Hz. Ali (r.a.), bu ayet-i kerimenin gönle en fazla rahatlık 

ve genişlik veren, rahmet çerçevesini en geniş gösteren 

ayet-i kerime olduğunu söyler. Abdullah İbn Ömer (r.a.) 

de; en çok ümit veren ayet-i kerime olduğunu zikreder 

(El-Câmi’li Ahkâmi’l-Kur’ân, 15/269).    

3. Pişmanlık yasasının temel fikrinin buradan alındığını 

zannediyorum. İslam hukukundan bu çeşit üstü örtülü 

alıntılar oldukça fazladır. Yakın tarihte, tüketiciyi koruma 

kanunu çerçevesinde alınan kusurlu malların iadesi bu 

türdendir. Bu sistem, İslam hukukunda bütün detayları 

ile vardır.  

4. el-Mâide, 5/34.

5. O günlerde Medine’de vali Mervân İbn Hakem’di.

6. Aliyyü’l-Esedî, hakkında bilgi için bkz: Muhtasar-u İbn 

Kesîr, 1/513 (Mâide Sûresi 34. Ayet-i kerimenin tefsiri).
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“Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ de-

meyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu 

bilemezsiniz.”1

Bir insanın dünya hayatında başına gelecek 

son imtihan, son dert, bir bitiş ki; er veya geç her 

canlının başına gelecektir. Kaçınılmaz sonun, bir 

mümin için ne zaman ya da nasıl geleceği çok 

mühim değildir, kanaatindeyim. Yeter ki Allah’ı 

(c.c.) razı etmiş bir hayat yaşamış olsun.

İslam ümmetinin yiğit evlatları, inandığı de-

ğerler uğruna canını feda etmekten çekinmezler. 

Bunu Rabb’imiz bize bildirmiş ve pratik hayatta 

da birçok örneğine şahid olmuşuz ve olmaya 

da devam edeceğimizden hiçbir şüphe yoktur. 

İslam’dan taviz vermektense, zalime boyun eğ-

mektense şehadeti tercih eden müminler hep 

olacaktır.

Hz. İbrahim (a.s.) ateşe atılırken, Cebrail’in 

(a.s.)  kurtarmaya aracı olmasına müsaade et-

meden; Allah (c.c.) bana yeter demesi… Ashab-ı 

Uhdud diye bildiğimiz kıssada, dininden dön-

mektense ateş dolu hendekleri tercih edenler… 

Allah’ın (c.c.) bir emrini çiğnemektense, zindan 

bana teklif ettiğiniz şeyden daha sevimlidir di-

yen Yusuflar... Peygamber’in (s.a.v.) ayağına diken 

batmasındansa canımı vermeyi tercih ederim, 

diyen sahabiler... Peygamber’in (s.a.v.) Sünnet-i 

Seniyye’si olan sarığı çıkarmaktansa, darağacını 

tercih eden İskilipli Atıflar…  Örnekleri, dilediği-

miz kadar çoğaltabiliriz. Gençlik yıllarımda, oku-

duğum dergide çıkan bir haberde Filistinli bir 

çocuk… Adını ilk ezberlediğim Filistinli direnişçi, 

ismi belki de yaşı bana çok yakın olduğu için 

hayranlık uyandırmıştı bende. On üç yaşındaki 

Faris… İsrail tankına taşla karşı koyarken fotoğraf-

lanmış, bu fotoğraf yayımlanmasından bir hafta 

gibi bir süre sonra terör devleti İsrail tarafından 

bulunup şehid edilen bir yiğit…

İslam dinine iman edenler, canlarını feda 

etme konusunda imtihanı kolay kolay kaybet-

memişlerdir. Bir mümin için Allah (c.c.) yolunda 

canını vermek çok zor bir iş olarak görülmemiş. 

Hatta canını Allah (c.c.) yolunda vermenin bir

Sorular Çalışmadığın 
Yerden Çıkar

Eşref TOĞRUL

Tefekkür

Ashab-ı Uhdud diye bildi-
ğimiz kıssada, dininden 
dönmektense ateş dolu 
hendekleri tercih edenler… 
Allah’ın (c.c.) bir emrini çiğ-
nemektense, zindan bana 
teklif ettiğiniz şeyden daha 
sevimlidir diyen Yusuflar... 
Peygamber’in (s.a.v.) aya-
ğına diken batmasındansa 
canımı vermeyi tercih ede-
rim, diyen sahabiler... 
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gurur ve onur olduğunu, ulaşılması gereken bir 

makam olduğunu zaten biliyoruz ve bu maka-

ma herkesin layık olmadığını/olamadığını da bi-

liyoruz.

Zahiren, dünya hayatında insanın başına ge-

lebilecek olan en kötü hal olan, hayatın sona er-

mesi!!!

Peki, imtihanın en ağırı bu mudur?

Hz. İbrahim (a.s.), oğlu İsmail (a.s.) ve hanımı 

Hz. Hacer Validemizi Mekke’ye bırakmakla em-

rolunduğunda da; oğlu ve hanımını oraya bıra-

kıp hızla uzaklaşmaya başlar. Su bulunmayan ve 

meskûn olmayan bir vadidir, o gün Mekke. Hz. 

Hacer Validemizin, iki defa: “Bizi buraya mı bı-

rakıyorsun?” sorusuna cevap vermeden uzak-

laşma telaşındadır Hz. İbrahim (a.s.). Kalbi eşi ve 

çocuğuna olan sevgisinden dolayı emri yerine 

getirememenin korkusunu yaşamaktadır. Hz. 

Hacer Validemiz, Hz. İbrahim’in (a.s.) işini kolay-

laştırmak için şu soruyu sorar: “Bunu sana Allah 

mı emretti?” Hz. İbrahim (a.s.) ancak o zaman 

cevap verebilir. Ve her ikisi de emre teslim olur. 

Yine Hz. İbrahim (a.s.), oğlunu kurban etmesi 

emri geldiğinde oğlunu kurban etmeye götürür. 

Hz. İbrahim (a.s.), ateşe atılması esnasında yak-

laşamayan ve vesvese bile veremeyen şeytan 

üç defa girişimde bulunur. Çünkü bu imtihan, 

kendi canını feda etmekten daha şiddetlidir. Tıp-

kı Ashab-ı Uhdud kıssasında ateşe atılmak üzere 

iki kucağındaki yavrusu için endişelenen anne 

gibi…

Evet, Can ile Değil Canan ile İmtihan

İslam ümmetinin dünya üzerindeki hali za-

ten malumunuz. Kan ve Zulüm, biz Allah’a (c.c.) 

Tefekkür
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iman etmiş olanlara reva görülen hayat, maale-

sef bu iki kelime ile özetler hale geldik. Dünyada, 

İslam beldelerine yapılan saldırılarda şehid olan 

kardeşlerimizin inançları uğruna canlarını feda 

etmeleri göğsümüzü kabarttı, bizi gururlandırdı. 

Ama her saldırı ve bombardımandan sonra en-

kazlardan çıkarılan çocuk ve kadınlarımız acıların 

en şiddetlisini yaşattı bizlere. Çünkü enkazdan 

çıkarılan her yaralı çocukta evlatlarımızı, her ya-

ralı hanımda korunmaya muhtaç ailelerimiz gel-

di gözümüzün önüne.

İmtihanın Tanımadığımız, Çalışmadığımız 

Yönü Geldi Karşımıza!!!

Oysa Rabb’imiz, yüce kitabında: “… Eğer ba-
balarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, 
aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğra-
masından korktuğunuz bir ticaret ve beğendi-
ğiniz meskenler size Allah’tan, Peygamber’in-
den ve O’nun yolunda cihaddan daha sevgili 

ise …”2 buyurarak imtihanın boyutlarını bize bil-

diriyor ve dahası dünya nefsimizde ibret değildir. 

Sevdiklerimizle de imtihan olunacağız ve her se-

ferinde imtihanın farklı bir boyutu çıkacak karşı-

mıza. Kimi zaman bu Allah’a (c.c.) iman etmeyi, 

onun sınırlarını tanımayı reddeden bir aile ferdi 

olarak çıkacak karşımıza Hz. Nuh’un (a.s.) oğlu 

Kenan gibi… Kimi zaman Hz. İbrahim’in (a.s.) ba-

bası Azer gibi bir baba çıkacak karşımıza… Kimi 

zaman Hz. Lut’un (a.s.) eşi gibi bir eş çıkacak kar-

şımıza… Ya da karşımıza, ebeveynlerinin gözü 

önünde şehid edilen Ammar bin Yasir (r.a.) gibi... 

Mısır direnişinde Muhammed Biltaci’nin gözleri 

önünde şehid olan kız Esma gibi… Babasının ce-

nazesi başında uyanmasını bekleyen çocukları-

mız ve kendi yavrusunun cenazesini kucaklayan 

büyüklerimiz olacak…

İmtihana hazır olmalıyız ama unutmamalıyız 

ki; Allah (c.c.) kullarına taşıyamayacağı yükü yük-

lemez. Bize düşen her şartta emrolunduğumuz 

gibi dosdoğru olmak.

Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şey-

le yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi ya-

rarına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle dua 

ediniz): “Ey Rabb’imiz! Unutur, ya da yanılırsak 
bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden 
öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. 
Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şey-
leri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! 
Sen bizim Mevlâ’mızsın. Kâfirler topluluğuna 

karşı bize yardım et.”3

Dipnotlar
1. el-Bakara, 2/154.

2. et-Tevbe, 9/24.

3. el-Bakara, 2/286.

Dünyada, İslam beldeleri-
ne yapılan saldırılarda şe-
hid olan kardeşlerimizin 
inançları uğruna canlarını 
feda etmeleri göğsümüzü 
kabarttı, bizi gururlandır-
dı. Ama her saldırı ve bom-
bardımandan sonra enkaz-
lardan çıkarılan çocuk ve 
kadınlarımız acıların en şid-
detlisini yaşattı bizlere. 
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Hakk

İslam kültürü ve Kur’anî kavramların en 

önemlilerinden biri ‘Hakk’ kavramıdır. Sözlükte; 

yerine getirilen hüküm, adalet, doğruluk, gerçek-

lik manalarına gelmektedir.

Bu kavram, Kuran-ı Kerim’de birçok manada 

kullanılmıştır. Bunlar:

1. Bir şeyi nasıl gerekiyorsa öyle yapan anla-

mındadır ki, bu da Allah’ın (c.c.) bir sıfatıdır. 

“İşte bu durumda velayet (himaye ve koru-

yuculuk) yalnızca hakk olan Allah’a mahsus-

tur. O’nun mükâfatı da daha hayırlıdır, verece-

ği sonuç da daha hayırlıdır.”1 

2. Hikmetin gereği olarak var edilen şeylerdir 

ki, Allah’ın (c.c.) fiilleri böyledir. 

“…Allah, bunları ancak hakk ile yaratmıştır. 

O, bilen bir toplum için ayetlerini böyle birer 

birer açıklamıştır.”2 

3. Bir şey hakkında, onun aslına uygun inanca 

sahip olduğu anlamında kullanılmıştır. 

“… İnsanların anlaşmazlığa düştükleri şey-
ler konusunda, aralarında hüküm vermek 

üzere kitapları hakk olarak indirdi ...”3

4. Gerektiği kadarıyla ve gerektiği zamanda 

meydana gelen söz veya iş anlamında kullanıl-

mıştır. 

“Eğer hak onların arzularına uysaydı, gök-
ler ile yer ve onlarda bulunanlar elbette bozu-

lur giderdi …”4 

5. Borç anlamında kullanılmıştır.5

6. Hisse, pay anlamında kullanılmıştır. 

“Onlar, mallarında; isteyenler ve (isteye-
meyip) mahrum kalanlar için belli bir hakk 

bulunan kimselerdir.”6 

7. Adalet anlamında kullanılmıştır.

“Allah, hakk ve adâletle hükmeder …”7 

Zıddı İle Kaim...
Hakk ile Batıl

Atike GÖKKAYA

Tefekkür



Kasım 201662

‘Hakk’ aslında sabit ve aklın inkâr edemeye-

ceği derecede gerçek olan şeydir. Bu bağlamda 

Allah (c.c.) gerçek Hakk’tır.

İslam Hukukunda Hak; “şeriatın bir yetki veya 

yükümlülük olmak üzere benimsediği, kişiye ait 

olan şeydir.” İslam’a göre hakların kaynağı, bir 

ismi de “Hakk” olan Cenâb-ı Allah’tır. Haklar, şer’î 

hükümlerin dayandığı kaynaklardan çıkarılan 

ilahî bağışlardır. İslam’da delilsiz şer’î bir hak yok-

tur. Buna göre hakların kaynağı Allah’tır. 

İslam, insanların tâbi olacakları ve itibar ede-

cekleri hakları belirlemiştir. Akıl ve irade ise bu 

hakların nasıl kullanılacağını belirlemeye yardım-

cı olur. Hukukun nasıl işleyeceğine yardım eder. 

Hakların kaynağı insan iradesi ve aklı olamaz. Bu 

haklar Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye’de be-

yan edilmişlerdir. İslam dini karşılıklı haklar ve bu 

hakların muhafaza edilmesi esasına dayanır.

Hakk, Allah’ın (c.c.) insanlar için gönderdi-

ği dinin adıdır. İslam bizzat Hakk dindir. O’nun 

dışındaki dinler Hakk olamazlar. Ehl-i Kitap, 

Hakk olan İslam’dan sapmış ve insanların üret-

tikleri sistemler ve ideolojiler yönelmiştir. Bu 

ise, Hakk’ın dışındadır. Rabb’imiz (c.c.) şöy-

le buyurur:  De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. 

Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.”8 

Batıl

Hakk’ın tam karşıtı ‘batıl’dır. Sözlükte; doğru 

ve hakk olmayan, hükümsüz olan şey manasın-

dadır. Batıl, yapılmış olunsa da; hüküm ve geçer-

liliği olmayan şeyler hakkında kullanılmaktadır. 

Kur’an- Kerim, batıl kelimesini birkaç anlamda 

kullanmıştır. 

1. Batıl, hakkı örten bir perdedir.9 

2. Batıl, gerçek bir bilgiye dayanmayan delildir.10 

İslam, insanların tâbi ola-
cakları ve itibar edecekleri 
hakları belirlemiştir. Akıl ve 
irade ise bu hakların nasıl 
kullanılacağını belirleme-
ye yardımcı olur. Hukukun 
nasıl işleyeceğine yardım 
eder. Hakların kaynağı in-
san iradesi ve aklı olamaz.

Tefekkür
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3. Batıl, faydasız bir iştir.11 

4. Batıl, insanların Allah’ı (c.c.) bırakıp taptıkları 

ilahlar veya putlardır.12 

Kur’an-ı Kerim, hakk ve batıl kavramları şu 

ayet-i kerime ile çok güzel açıklamaktadır: “O, 
gökten su indirdi de dereler kendi ölçülerince 
dolup aktı ve sel üste çıkan köpüğü aldı götür-
dü. Süs eşyası veya yararlanılacak bir şey elde 
etmek için ateşte erittikleri şeylerden de böy-
le köpük olur. İşte Allah, hakk ile batıla böyle 
misal getirir. Köpüğe gelince sönüp gider. İn-
sanlara yararlı olan ise yerde kalır. İşte Allah, 

böyle misaller verir.”13 

Batıl, hakka göre temeli olmayan bir boşluk-

tur. Hakk suyun kendisi, batıl ise onun üzerinde 

biriken köpüktür. Köpük gider; fakat su kalır. Hak 

her zaman kalıcıdır ve üstündür. Su nasıl berrak 

ve temizleyici ise Hakk insanlar için böyledir. 

Hakk geldiğine, batıl suyun üzerindeki köpükler 

gibi yok olur. Batıl güçsüz ve temelsizdir. Hakk 

karşısında yok olmaya mahkûmdur. 

Allah (c.c.) katındaki kişinin uğrayacağı en 

büyük zarar; batıla olana, din diye inanmış ol-

masıdır.14 Günümüzde peşinden gidilen; fakat 

İslam dışı olan onlarca, belki yüzlerce oluşum ve 

ideoloji vardır. Ancak bunlar, Allah (c.c.) katında 

batıldır. Bazen dünya hayatımızda, batılın kazan-

dığı algısı oluşmaktadır. Oysa batıl hiçbir zaman 

Hakk’a galip gelemez. Alınması gereken tedbir-

lerin alınmaması veya bazı hatalar Hakk’ın zayıf-

lığını göstermez. Çünkü dünyada bir tek Müslü-

man dahi kalmasa Allah’ın (c.c.) adı ve O’nun dini 

yine yücedir. Her zaman üstün olan Hakk’tır. 

Batıl geçici bir süre Hakk gibi görünebilir. İşte 

bu kalbin kararması ve körlüğün bir sonucudur. 

Oysaki Hakk her zaman ortada olandır. Gölgeyi 

ve aynadaki hayali gerçek sanan insanlar; ha-

yaller ve gölgeler üzerine kurdukları bilgi üzeri-

ne gittiklerinde, Hakk’ı göremez ve batılda ısrar 

ederler. Fakat Hakk muhakkak bir gün kendini 

ortaya koyar.

“… Allah’ın emri gelince de hakk yerine ge-
tirilir. İşte o zaman bunu batıl sayanlar hüsra-

na uğrarlar.”15 

Dipnotlar
1. el-Kehf, 18/44.

2. Yûnus, 10/5.

3. el-Bakara, 2/213.

4. el-Mü’minûn, 23/71.

5. Bkz. el-Bakara, 2/282.

6. el-Meâric, 70/24-25.

7. el-Mü’min, 40/20.

8. el-İsrâ, 17/81.

9. Bkz. Âl-î İmrân, 3/71.

10. Bkz. el-Mü’min, 40/5.

11. Bkz. Âl-î İmrân, 3/191.

12. Bkz. Lokman, 31/30.

13. er-Ra’d, 13/17.

14. Bkz. el-Ankebût, 29/52.

15. el-Mü’min, 40/78.

Batıl, hakka göre temeli ol-
mayan bir boşluktur. Hakk 
suyun kendisi, batıl ise 
onun üzerinde biriken kö-
püktür. Köpük gider; fakat 
su kalır. Hak her zaman ka-
lıcıdır ve üstündür. 
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Kahramanlık hikâyelerinin yazıldığı değil, ya-

şandığı bir yer olarak uzağımızda duruyor Filistin. 

Onlarca yıl kahramanca sürdürülen direnişin ve 

ilk kıble nöbetinin algı operasyonlarıyla itibar-

sızlaştırılmaya çalışıldığı işgal ülkesi olarak Ak-

sa’mızda duruyor Filistin.

Bir yanda kahramanlık öykülerinin yaşandığı 

Filistin, diğer yanda ise koca bir ümmetin acizlik 

ve bölünmüşlük fotoğrafının resmedildiği Filistin. 

Onlarca yıldır ‘ayne’l yakin’ (gözle görmüş gibi) 

olarak ele alamadığımız Filistin meselesiyle ne 

yazık ki, ya sloganlarımızı ya da marş ve ilahile-

rimizi süslemişiz. 

Kelime anlamı “Uzak Mescid” olan Mescid-i 

Aksa’yı tıpkı lügatteki karşılığı gibi kendimize 

uzak tutmuşuz. Farkında değiliz ama Siyonizm, 

Filistin topraklarını işgal etmekle kalmamış büyük 

bir ustalıkla ve sistematik olarak Filistin’e karşı, ol-

ması gereken duygularımızı ve bilgilerimizi de 

işgal etmiş. İsrail saldırmasa Filistin’i hatırlayanı-

mız yok!

Avrupa’nın veya dünyanın farklı ülkelerine iş 

ya da seyahat amacıyla gidenlerimizin her biri 

pasaportlarına o ülkelerin damgalarını vurdular. 

Her biri(miz) o ülkelerde alışveriş yaparak az ya 

da çok para bıraktılar. Birçoğumuz bunu defalar-

ca yaptı. Hiç kimse bu durumu sorgulamaz iken, 

konu işgal altındaki Filistin topraklarına gitmek 

olunca sorgulanmaya başlandı. Çünkü Filistin’e 

gidenlerden en çok İsrail’in rahatsız olduğunu 

öğrenmedik. Havaalanlarında katillerin Filistin’e 

gitmek için gelenlere çoğu kez uyguladıkları psi-

kolojik baskılar, sizi o gerçekle yüzleştiren ilk ör-

nektir. İsrail, istiyor ki; dünyanın neresinde olursa 

olsun Yahudiler İsrail’e gelsinler ve hatta işgal et-

tikleri Filistin topraklarına yerleşsinler… Buna kar-

şılık Müslümanların, Filistin’e gelip gitmelerinden 

ise son derece rahatsızlık duyuyorlar.

Bir halkın gerçek kahramanlıklarının yazıldığı-

nı bahsettiğim Filistin’de, biz ne yazık ki bugüne 

kadar tam tersini okuduk ve işittik. Bize hep, Fi-

listinlilerin evlerini, topraklarını sattıkları anlatıldı. 

Farkına varmayan ve araştırmayan kitlelerin ak-

Filistin’de
‘İlk Kıble‘ Nöbeti

Eyüp GÜZEL

Tefekkür

Türkiye’de her ne kadar 
Filistin meselesi ciddi bir 
şekilde ötelenmiş, ilgi ala-
nının dışına itilmiş ve maa-
lesef yalan/yanlış bilgilerle 
algı operasyonlarının kuca-
ğına terk edilmişse de; hak-
kını teslim etmek gerekir 
ki, bu konuyu sadece İslamî 
camialar/STK’lar/yazarlar/
gazeteciler gündemlerine 
almışlar.
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lının bir kenarına bunlar yazıldı. Filistin’i sadece 

Filistinlilerin ve Arapların yurdu olarak kabul et-

tiğimizin farkında değiliz. Dilimizde bu söylemin 

olmayışı, sonucu değiştirmiyor. Eğer gerçekten 

bir satıştan/terk edişten söz edilecekse, işe ilk 

olarak ‘aynaya’ bakarak başlayalım.

İlk kez zulüm dolu o mübarek topraklara gi-

diyorum. Çok ama çok geç kalmışım ve kendi-

me haksızlık etmişim. Allah (c.c.) bunun hesabını 

sorduğunda rahmet etmezse, hesabımı vereme-

yeceğimi biliyorum. Fakat şunu da söylemeliyim 

ki, Filistin topraklarına gitmek bugüne kadar yap-

mış olduğum en iyi şeylerdendir. Birlikte gittiğim 

kardeşlerim (arkadaşlarım) arasında büyük ço-

ğunluğunun Filistin öncesi ile sonrası arasındaki 

duygusal değişimi görmek müthiş bir haz verdi 

bana.

Türkiye’de her ne kadar Filistin meselesi ciddi 

bir şekilde ötelenmiş, ilgi alanının dışına itilmiş ve 

maalesef yalan/yanlış bilgilerle algı operasyonla-

rının kucağına terk edilmişse de; hakkını teslim 

etmek gerekir ki, bu konuyu sadece İslamî cami-

alar/STK’lar/yazarlar/gazeteciler gündemlerine 

almışlar.

Yazacağım şeyler çok. Bir sonraki yazıda 

mesleklerimizin Filistin meselesiyle ilgisine de-

ğineceğim. “Ben marangozum, Filistin’le maran-

gozluğun ne ilgisi olabilir ki?” demeyin. Sadece 

marangozluk değil, her birimizin meslekleriyle 

öyle bir ilgisi var ki, okuyunca hak vereceksiniz.

Son olarak bizlere Filistin topraklarında sa-

bırla rehberlik yapan hocaya teşekkür etmeden 

yazıyı sonlandırmak haksızlık olacaktır. Anlatan 

bir rehber değil, anlattıklarını yaşayan ve yaşat-

ma gayretinde olan bir Kudüs mihmandarı oldu 

bizim için. Filistin meselesiyle ilgili düşünce ve 

bilgi dünyamıza sağladığı katkıları bir borç bildik. 

Bu borç ise başkalarına anlatarak ödenecektir in-

şaallah.

Tefekkür
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20. Asrın İslamî düşünce, Felsefe ve çeşitli 

hareketler içinde önemli bir yere sahip olan ve 

Hint-Pakistan yarımadasında ortaya çıkarak se-

sini gür ve duyulacak bir düzeyde yükselten Dr. 

Muhammed İkbal, büyüklüğü ile mütenasip ve 

hale uygun tarzda, ülkemizde pek tanınmamak-

ta ve eserleri de pek bilinmemektedir.

Hint yarımadasında, Büyük Britanya İmpa-

ratorluğu’nun ektiği fesat ve fitne tohumları ye-

şermeye başlayınca; o bölgedeki bazı âlim ge-

çinenler, inanç ve düşüncede bulanık suda balık 

avlarcasına Müslümanların kafasını karıştırmak 

için faaliyet göstermiş ve bunda da bir noktaya 

kadar başarılı olmuşlardır. Aydınlar arasındaki bö-

lünme, fikir farklılığının ötesine geçerek, illegaliz-

min kıran kırana hegemonyası savaşına dönüş-

müştür o bölgede. Bu acı tabloyu gören ve buna 

tanıklık eden İkbal; inançların, aynen yükselip 

sonra kaybolan ve sinen dalgalar gibi, bir müd-

det ortaya çıkan sonra silinen düşüncelerden 

başka bir şey olmadığını ifade eder. Önemli olan, 

kalıcı ve çağların ötesine seslenebilen ve etkin 

olan fikir hareketlerine işaretle İkbal: “Şark millet-

lerinin tabiatını tanıyan ve bizi mezarlarımızdan 

diriltip, yeniden hayata kavuşturan ‘Frenkler (Ba-

tılılar)’ sağ olsun! Batılı dâhilerin bize sağladığı bu 

altın fırsatı değerlendirin! Görmüyor musunuz, 

İbrahim milleti Tevhid Akidesi’ni ve Allah’a (c.c.) 

verdikleri sözü (ahit ve misakı) nasıl unuttu?”1

Onlar, bir müddet, Batılılarla arkadaş oldular, 

beraber yaşadılar. Sonuçta Cebrail’in (a.s.) indir-

diği ve onlara inanç ve metanet aşılayan “Din-i 

İslam”ı kaybettiler, servetlerini yitirdiler.

İkbal’in Irkçılıkla Mücadelesi

Bizde Mehmed Âkif’in mücadele ve kavgası-

na karşılık; Muhammed İkbal, ondan daha dona-

nımlı ve akademik düzeydeki araştırma ve ince-

lemeleriyle ses getiren eserler ve şiirler kaleme 

almış ve uluslararası düzeyde büyük eylem ve 

köklü düşüncelere imza atmayı başarmıştır.

İkbal’e göre: “Sınır ve yön tanımayan, yerle-

rin göklerin yaratıcısı Tek Tanrı’dan başkasına 

tapmayan bağımsız mümin; şimdi vatana iman 

Muhammed İkbal’in 
Mesajı

Dr. Şakir DİCLEHAN

Tefekkür
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eder, onu kutsallaştırır, ona tapınır ve onun uğ-

runda savaşarak Allah’ı (c.c.) unutur hale geldi. 

Müslümanlar, Batılıların nüfuz ve üstünlüğüne 

boyun eğdiler. Onların büyük hocaları ve ünlü 

bilginleri, Batılıların prensiplerini ve felsefesini 

tenkit eder; fakat izlerini takip eder oldular.”2

Böyle bir ortamda ‘vatancılık’ ve ‘milliyetçilik’ 

zafer kazandı. Muhammed’in (s.a.v.) tutuşturdu-

ğu meşaleyi söndürmek üzere yüz ‘Ebû Leheb’ 

üşüştü. Fakat kozmopolit ve karışık bir ortamda 

İkbal; çıkış yolu ve kurtuluşu, yine İslam’ın pren-

siplerinde ve ruhunda görür. Çünkü O’nun dini, 

vatancılık ve milliyetçiliğin canına okudu… O, 

Kureyş Kabilesi’ndendir. Amma, efendiyi köle-

den, zengini fakirden ve Arab’ı Acem’den üstün 

tutmuyor, kölesiyle birlikte aynı sofrada yemek 

yiyor.  Eşraf ile basit halk sınıfı ve güzel ile çirkin 

bir oldu. 

İkbal’e göre; Avrupa dehâsı İslam ümmetine 

vatancılık ve milliyetçilik fikirlerini öğretti. Hâlbu-

ki kendisi, bütün Avrupa milletleri tek vatanda 

birleştirme çabası içindedir. Ama Doğu milletleri 

arasında ayrılık ve bölünme tohumları saçtı ve 

onları yok Mısır, yok Suriye, yok Irak diye meşgul 

edip duruyor.

“Ey Şarklı Müslüman! Vatancılık ve milliyetçi-

lik bağlarından kurtul! Her ülkeyi kendi toprağı 

bilen bir ‘evrensel’ ol. Şayet güzel ile çirkini ayırt 

edeceksen, nefsini ve gönlünü, toprağa, taşa ve 

kiremide bağlama. Din, insanın toprak çukurun-

dan çıkıp kurtulması ve kıymetini bilmesidir. Hür 

insan, hudut ve sınır tanımaz. Toprağa hapsedil-

diğinde sarsılarak sıçrar. Çünkü şahinler yuvada 

rahat edemezler.”3

Türkiye’de olup bitenleri izlemesi

İkbal; İslam ülkelerinde, aslında Batılılaşmak 

demek olan ‘yenileştirme’ çağrıcıları hakkında iyi 

düşünmez. Modernizm ve tecdit diye nitelendi-

rilen bu çağrının altında, Batı (Frenk ) mukallitli-

ğinin yattığını ve bunun bir hile olduğunu söyler.

İkbal: “Ben, Doğu’daki yenileştirme liderlerin-

den ümitvar değilim. Çünkü onlar, Doğu top-

lumlarında, ellerinden boş kadehler ve ilimden, 

düşünceden yoksun kalp ve kötü değerlerlerle 

hazır bulundular.”

İkbal bunun nedenleri ve niçinleri üzerinde 

durarak şöyle der: “Şu bulutta, yeni bir şimşek 

aramak boşuna vakit öldürmektir. Çünkü yağ-

murdan eser olmayan bu bulutta bırakınız yeni 

bir şimşeği, eski şimşek bile yoktur.”

İkbal; hangi millet için olursa olsun, kör ve 

bilinçsiz taklide karşıdır. Hele hele milletlere ku-

manda etmek ve dünyada inkılaplar yapmak için 

yaratılmış olan İslam Ümmeti için haydi haydi 

taklide karşıdır.

O, der ki:

“Durmadan yenilenmekte olan bu dünyaya 

yeniyi getiren şey, çevresinde zamanın dönüp 

durduğu dairenin noktasıdır. Ey Müslüman! Ki-

şiliğini kör taklitle muattal etme ve işlemez hale 

getirme! Şerefini koru; çünkü ana cevher odur. 

Batılılaşmaya çağıran yenilikçilik, rahatından ve 

huzurundan başka bir şey düşünmeyen bir mil-

lete ancak layıktır! Doğrusu ben, bu yenilikçilik 

çağrılarının, Batı taklitçiliği için bir fırsat ve hile 

olmasından korkuyorum.”4

“Ey Şarklı Müslüman! Va-
tancılık ve milliyetçilik bağ-
larından kurtul! Her ülkeyi 
kendi toprağı bilen bir ‘ev-
rensel’ ol. Şayet güzel ile 
çirkini ayırt edeceksen, nef-
sini ve gönlünü, toprağa, 
taşa ve kiremide bağlama. 



Kasım 201668

Tefekkür

Dr. Muhammed İkbal; asıl görev ve rolleri, 

yönetmek ve kumanda etmek iken, boyun eğ-

miş bir öğrencilik ve şuursuz taklitçilik rolünü 

oynayan Doğu İslam milletlerini ayıplar ve sanki 

Müslüman Türkiye halklarına ve onu izleyen mil-

letlere işaret edercesine seslenir:

“Çağlarına egemen olmaya güçleri yeten 

şunlara bakın ki, beyinsizlikleri yüzünden çağı 

taklit ediyor ve onu izliyorlar.”5

Muhammed İkbal; ‘Cavidnâme’ isimli eserin-

de, Emir (Prens) Said Halim Paşa’nın Türkiye’de 

Rejim Lideri’nin giriştiği devrimlere olan eleştiri-

sini aktarır. Bu devrimlerin yüzeyselliğini, yanlışlı-

ğını, devrim öncüsünün yapıcılık ve yenicilikten, 

ciddi ve köklü bir projeden yoksun oluşunu ve 

onun sırf Batı’yı taklit eden biri olduğunu söyler. 

İkbal, Mustafa Kemal’i şöyle anlatır:

“Mustafa Kemal, Türkiye için yenileştirme şar-

kılarını terennüm ediyor ve eskinin her türlü izini 

ve bütünüyle eski kültürü silmeye dair çağrı ve 

girişimlerde bulunuyor. Fakat o bilmiyor ki, Av-

rupa’dan yeni putlar ithal edip getirilerek Kâbe 

yenilenmez.

Aslında Türkiye Lideri’nin yeni bir şarkı bildiği 

yok! Bütün bunlar bir zamanlar Avrupa’da tek-

rar edile edile eskimiş nağmelerdir. Mustafa Ke-

mal’deki ‘yeni’, feleğin üzerinde yemek yiyip su 

içtiği ‘Avrupa eskisi’dir. O’nun kafasında ve gön-

lünde ‘yeni bir dünya’ yoktur. Bu yüzden Çağdaş 

Batı Âlemi’ne yaklaşmak zorunda kaldı ve Yeni 

Dünya’nın ateşine karşı duramadı. Mum misali 

eriyip gitti.”6

Son derce orijinal ve yeni düşüncelere sa-

hip İkbal’in eserleri, hiç bir zaman gereken ilgi 

ve alakaya mazhar olamadı ve Prof. Dr. Ali Nihat 

Tarlan’ın yavan ve yorumsuz tercümelerinden 

öteye pek geçemedi.

Dipnotlar
1. Nedvî, İkbal’ın Mesajı, Terc. Yusuf Işıcık, Konya, 1979, 

s. 152.

2. A.e., s. 153.

3. A.e., s. 150.

4. A. e., s. 56.

5. Bkz. Nedvî, Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler 

Kaybetti.

6. Bkz. A.e., s. 75.
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“Şöhret, âfet olduğu kadar da vesile-i rah-

mettir.”1 

Şöhret afettir. İnsan meşhur olma arzusu ta-

şır. Meşhur olmak için yanlış yollarda yürümeye 

kalkabilir. Meşhur olmadan önce ya da meşhur 

olduktan sonra doğruları gizleyebilir. Birinci du-

rumda şöhret basamaklarında yükselir, ikinci 

durumda mevcut hali korumuş olur. Ancak bu 

yükseliş ve koruma doğrulardan yüz çevirme 

pahasınadır. Ne kötü bir alışveriş! İnsan, şöhrete 

ulaşmak için doğruya açıkça muhalefet de ede-

bilir. “Muhalefet et ki tanınasın” atasözü bunu en 

güzel şekilde ifade etmektedir. Meşhur olduktan 

sonra geldiği konum onu büyüklenmeye sürük-

leyebilir. Şöhret gururunu okşar ve sanki vızılda-

yan sinekleri o yaratmıştır (hâşâ).

Şöhret rahmet vesilesidir de; çünkü meşhur 

bir adamın doğruları çok fazla kişiye ulaştırması 

çok fazla çaba gerektirmez. Bu zahmetsiz erişim, 

enerjisini daha fazla doğru bilgi edinmeye ayır-

masını sağlar. Meşhur olmayan birinin bu kadar 

zahmetsiz bir şekilde bu kadar insana ulaşması 

mümkün değildir. Hatta öyle ki, şöhretli adamın 

fikirlerinin ölümünden sonra bile çok fazla insana 

ulaşması mümkündür. Doğruları insanlara ilet-

mesi ve iyi bir insan olarak bilinmesi hem dünya 

hayatında hem de ölümünden sonra rahmettir. 

Yüzlerce ve binlerce insan onun vesilesiyle iyi iş-

ler yapmıştır, yapmaktadır. Bu mutluluk vesilesi 

olduğu gibi ahirette de karşılıksız kalmayacaktır, 

amiller amel ettikçe sevapları çoğalmaya devam 

edecektir.

Şöhret öyle bir şey ki, ateş olması da rahmet 

olması da insanın elindedir. Ama ne yazık ki onu 

doğru kullanabilenler çok azdır.

Dipnotlar
1. Ahmed Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, 

s. 9.

Şöhret Üzerine
Muhammed ÖZEN

Deneme
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Yahudilere yardım, Tarık bin Ziyad’ın Endü-

lüs’e çıkış sebeplerinden biridir. 

1492’de Müslümanlar Endülüs’ü terk ederken; 

Granada Emiri Abdullah Sağir, Kral Fernando ile 

yaptığı anlaşma metnine yine Yahudi halkın can, 

mal ve temel insan haklarına saygılı olunacağına 

dair teminat maddelerini kaydettirmeyi unut-

madı. 

Katolik Konsili’n aldığı bir kararla ülkenin en 

zengini olan Yahudiler köle sınıfına düşürülmüş-

tü. Yerli Hispano-romen halk ağır vergilerle iyice 

yoksullaştı, muhtaç ve fakir düştüler. Ölen kral 

Vizitsanın iki oğlunun saltanat hakları Komutan 

Rodrigo tarafından gasp edilmişti. Fransa istenen 

yardımlara kayıtsız kalmıştı. Ancak Kuzey Afrika 

Müslümanları İber Yarımadası’ndan yükselen bu 

imdat çığlığını cevapsız bırakmadı.

711 yılında gerçekleşen Vadi Lekke muhare-

besini kazanan Tarık bin Ziyad, bir emirnameyle 

Yahudilere haklarını tekrar iade etti. Müslüman-

ların egemenliğinde özellikle Granada şehrinde 

kalabalık Yahudi cemaatiyle Katolikler birlikte 

yaşardı. Fetih ordusu zaferden sonra üç kola ay-

rılarak ülke içinde ilerlemeye başlamıştı. Malaga 

ve Granada’yı almak için görevlendirilen birlikler 

civar yerleşim alanlarındaki Yahudileri de Grana-

da’ya getirip yerleştirdiler. Hatta Granada şehri-

nin iç güvenliğini ve dışa karşı savunmasını az 

sayıdaki Müslümanlarla birlikte kalabalık Yahudi 

cemaatine bıraktılar.

Kuzey Afrika’nın güçlü ve kalabalık bir Ber-

berî kabilesi olan Ziriler, daha Tavâif-i Mülûk dö-

neminden önce, takviye olarak taze Müslüman 

topluluklar halinde Yarımada’ya geldiler. Ziriler 

Granada’yı merkez edindiler ve şehirde imar fa-

aliyetlerine giriştiler. Granada nüfusu çevreden 

katılanlarla artmaya başladı. Ticaret ve tarımsal 

üretimle şehirde refah ve hayat standardı yüksel-

di. Camiler, kütüphaneler, hanlar-hamamlar, pa-

zarlar, sosyal fonksiyonu olan binalar inşa edildi. 

Yollara kilometrelerce taşlar döşendi, köşe başla-

rına çeşmeler dikildi. Açılan medreselerle çevre-

Endülüs’te 
Müslüman-Yahudi 
İlişkileri

Mehmet SILAY

Tefekkür

Müslümanların egemen-
liğinde özellikle Granada 
şehrinde kalabalık Yahudi 
cemaatiyle Katolikler birlik-
te yaşardı. 
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den Granada’ya öğrenci çekmeye başladı. Ancak 

Emir Habbus’la çok farklı bir döneme girdi. Emir 

Habbus, şehir surlarını yani Granada’yı kuşatan 

yüksek şehir surlarını onardı ve tahkim etti. Bu-

günkü El Hamra Sarayı’nın bulunduğu tepe, Koli-

na Roha üzerinde El Kasr-El Hamra-Kraliyat sara-

yını yaptırdı. Emirin, Yahudi veziri Samuel de; El 

Hamra Sarayı’nın en geniş avlusuna çevresinde 

on iki aslan heykelinin yerleştirildiği havuzlu sa-

lonu yaptırdı. On iki aslan, on iki Yahudi kabilesini 

temsil etmektedir.  

Emir Habbus, sade hayatı seven sufi mizaçlı 

bir insandı. Bir kararla bütün devlet işlerini bilge 

bir diplomat olan Yahudi vezir Samuel’e (İsma-

il’e) bıraktı. Sınırsız yetkilerle donatılan vezir Sa-

muel, çevresindeki rakip Müslüman emirlikler 

ve kuzeydeki Hıristiyan şehir devletleri arasında, 

denge politikasıyla kırk yıl Granada’yı başarıyla 

yönetti.       

Emir Habbus’un vefatından sonra yerine ge-

çen oğlu Badis; 1038’den 1073 yılına kadar tam 

otuz beş yıl süren hükümdarlığı döneminde, 

Granada halkının hayatını kolaylaştıran ve refah 

seviyesini artıran bir yönetime imza attı. Ancak 

Emir Badis de babasının yaptığı gibi kendisine 

vezir olarak Samuel’in oğlu Josef’i (Yusuf’u) ta-

yin etti. 

Yerli Hispano-romen halk 
ağır vergilerle iyice yoksul-
laştı, muhtaç ve fakir düş-
tüler. Ölen kral Vizitsanın 
iki oğlunun saltanat hakları 
Komutan Rodrigo tarafın-
dan gasp edilmişti. Fransa 
istenen yardımlara kayıtsız 
kalmıştı. Ancak Kuzey Afri-
ka Müslümanları İber Yarı-
madası’ndan yükselen bu 
imdat çığlığını cevapsız bı-
rakmadı.

Tefekkür
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Bu dönemde Darro nehri üzerine köprüler 

yapıldı. El Hamra Sarayı’nın üzerinde bulunduğu 

Sebika tepesini (İspanyolcası Kolina Roha tepesi-

ni) surlarla tahkim etti. Ancak vezir Josef, baba-

sı gibi sadık bir insan değildi. Kendini tek adam/

vazgeçilmez adam olarak görüyordu. Devlet 

adamına yakışmayan hareketlerde bulunuyordu 

ve kibirle Müslümanlara karşı ölçüsüz/hakareta-

miz konuşuyor ve ihanete kalkışıyordu. 

Pinti Yahudi mizacına rağmen, kaynaklara 

göre vezir Josef devlet kesesinden çok müsrif 

bir insandı. Lüks ve eğlenceyi severdi. Şahsî hırs-

larına yenildi. Maksadı Granada’yı satma pahası-

na Endülüs’te bir Yahudi devleti kurmaktı. Emir 

Badis’in veliahdı olan biricik oğlunu bir entrika ile 

öldürttü. Emir Badis’in rakibi olan Meriye emiri 

ile gizlice görüştü. Projesine göre, Granada’yı 

Ona teslim etmeye karşılık, kendisi de stratejik 

sahil kalesi olan Meriye şehrine sahip olacaktı. 

Meriye’de bağımsız bir Yahudi devleti kurup, kral 

olarak başına geçecekti. Fakat Vezir Josef’in planı 

ayağına dolaştı. Josef, boşboğaz ve nankör bir 

insandı. Müslümanların bulunduğu ortamlarda 

bile, onların aleyhinde konuşuyor ve Kur’an-ı 

Kerim ayetleriyle alay ediyordu. Yahudiliğin 

doğru ve asıl; İslam’ın ise sahte bir din olduğu-

nu saygısızca ilan etmekten utanmıyordu. Vezir 

Josef’in bu aleni hainliğini içlerine sindiremeyen 

Granada’nın Müslüman Arap ve Berberî halkı is-

yan ettiler. Yahudi muhafız birlikleri üzerine hü-

cuma geçen halkla Yahudiler arasında günlerce 

kıyasıya çarpışmalar oldu. Çatışmalar sırasında 

Granadalı meşhur Arap şair Ebû İshak’ın teşvik-

leriyle fitnenin başı olan vezir Josef öldürüldü. 

Çatışmalar sona erdiğinde ise iki yüz Müslüman 

ve üç bin civarında Yahudi öldürülmüştü.

Murabıtlar ve Muvahhitler döneminde Grana-

da daima bir askerî üs ve Haçlı saldırılarına karşı 

Müslümanlar için askerî garnizon olmuştur. 

1212 yılında Muvahhitlerin, Haçlılara mağlup ol-

duğu İkap bozgunundan sonra uzun yıllar Endü-

lüs’te tam bir otorite boşluğu yaşanmıştı. Ancak 

Nasrî/Beni Ahmer hanedanının 1238’de Grana-

da’ya hâkim olmalarıyla Granada’nın yeniden 

yükselişi başlamıştır. 

1492 yılında Granada’yı terke mecbur olan 

Emir Abdullah Sağir, Kral Fernando’dan, Yahudi-

lerin temel insan haklarının korunması için yazılı 

teminat almıştı; ancak yazılı anlaşma metinleri-

ne rağmen Yahudiler resmen Endülüs’ten kovul-

dular. Fakat bu sefer de Avrupa’nın hiçbir ülkesi 

onları mülteci/sığınmacı olarak memleketlerine 

kabul etmedi. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, 

can telaşına düşen Yahudilere hâmilik etti ve on-

ları gemilerle getirip Selanik, Bursa, İstanbul ve 

İzmir’e yerleştirdi. 

Pinti Yahudi mizacına rağ-
men, kaynaklara göre ve-
zir Josef devlet kesesinden 
çok müsrif bir insandı. Lüks 
ve eğlenceyi severdi. Şahsî 
hırslarına yenildi. Maksadı 
Granada’yı satma pahasına 
Endülüs’te bir Yahudi dev-
leti kurmaktı. Emir Badis’in 
veliahdı olan biricik oğlunu 
bir entrika ile öldürttü
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Dünyanın bütün renkleri bir araya toplanmış-

lar ve hangi rengin en önemli en özel olduğunu 

tartışmaya başlamışlar:

Yeşil söze başlamış: Elbette ben en önemli 

rengim. Ben hayatın ve umudun rengiyim! Çi-

menler, yapraklar, ağaçlar için seçilmişim. Yeryü-

züne şöyle bir bakın, her taraf benim rengimle 

kaplı…

Mavi oradan atılmış: Sen sadece yeryüzünün 

rengisin, ya ben? Ben hem denizin hem gökyü-

zünün rengiyim. Gökyüzündeki mavi insanlara 

huzur verir ve huzur olmadan da siz hiçbir şey 

yapamazsınız!

Sarı söze karışmış: Siz dalga geçtiğinizi mi sa-

nıyorsunuz? Ben güneşin rengiyim, bu dünyaya 

sıcaklık verenim. Ben olmasan hepiniz soğuktan 

donardınız!…

Turuncu onun sözünü kesmiş: Ya ben? Ben 

direncin ve sağlığın rengiyim. İnsanın yaşaması 

için gerekli vitaminler benim rengimde bulunur. 

Portakalı, havucu düşünün. Pek ortalarda görün-

meyebilirim ama güneş doğarken ve batarken 

gökyüzüne o güzelim rengi veren benim, unut-

mayın!...

Kırmızı dayanamayıp söz almış: Ben hepiniz-

den üstünüm! Ben kan rengindeyim! Kan olma-

dan hayat olur mu? Hem ben cesaret ve tehli-

kenin rengiyim! Savaş ve ateş rengindeyim! Aşk 

ve tutku benimledir! Bensiz bu dünya bomboş 

kalırdı!...

Mor ayağa kalkmış: Hepinizden üstün olan 

benim! Ben gücün ve asaletin rengiyim. Bütün 

liderler ve krallar beni seçmişler. Otorite ve bil-

geliğin rengi benim. İnsanlar beni sorgulamaz. 

Onun yerine dinler ve itaat ederler.

Ve bütün renkler bir ağızdan konuşmaya de-

vam edip kavgaya tutuşmuşlar. Her biri diğerini 

itip kakıyor ve:  “En üstün benim…” diyormuş.

Derken bir anda şimşekler çakmaya başlamış 

ve yağmur damlaları gökten inmeye başlamış… 

Bütün renkler neye uğradıklarını şaşırıp korkuy-

la birbirlerine sarılmış. Ve yağmurun sesi duyul-

muş…

Sizi aptal renkler… Bu kavganızın anlamı ne? 

Bu üstünlük kavganız neden? Siz bilmiyor musu-

nuz ki her biriniz farklı bir görev için yaratıldınız, 

birbirinizden farklısınız ve her biriniz çok özelsi-

niz… Haydi, şimdi el ele tutuşup bana gelin!... 

Renkler bu sözlerden çok utanmışlar. El ele 

tutuşup gökyüzüne doğru havalanmışlar ve bir 

yay şeklinde oraya yerleşmişler. Yağmur; bun-

dan sonra her yağmur yağdığında siz birleşip bir 

Renklerin Dili
Var

İlker ÜNAL

Eğitim ve Psikoloji

Seslendiren: Emre TAVŞAN

Sesli Makale
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renk cümbüşü olarak gökyüzünden yeryüzüne 

doğru uzanacaksınız. 

İnsanlar sizi gördükçe huzur duyacak ve güç 

bulacaklar. İnsanlara yarınlar için bir umut ola-

caksınız… Gökyüzünü bir kuşak gibi saracaksınız 

ve size GÖKKUŞAĞI diyecekler. Anlaştık mı? Bu 

yüzden ne zaman dünyamızı yağmur yıkasa ar-

dından gökkuşağı belirir. Biz de gökkuşağındaki 

o renkler gibi birbirimizden farklı ve çok özeliz. 

Bunun farkında olmalı ve uyum içinde yaşama-

lıyız…

Bu hikâyede olduğu gibi renklerin bir dili var 

ve bize her daim bir şeyler anlatırlar. Yeter ki on-

larla sağlıklı bir iletişim kurabilelim. 

Renkler hayatımızın her aşamasında bizlerle 

beraberdirler. Giyimden gıdaya, aksesuardan eş-

yaya, bedenimizden doğaya her yerde renklerle 

karşılaşırız. 

Her rengin kendine has bir dili ve etkisi vardır. 

Zihnimizde bir anlam ifade ederler. Bunun ya-

nında bizde psikolojik etkileri de fazlasıyla vardır.

Bir AVM’de gezerken neden tüketim çılgını 

oluruz? Bir lokantada kalmak istemeyişimizin 

sebebi nedir? Bazı markalara neden daha fazla 

güveniriz? Neden bazı gıdaları sürekli tüketiriz? 

Kendimizi, deniz ve ormanın içinde neden kuş 

gibi rahatlamış hissederiz? Renklerin muhakkak 

etkileri vardır.

Psikolojik etkilerine göre renkler sıcak ve so-

ğuk olarak ikiye ayrılırlar. 

Sıcak renkler, dalga boyu yüksek olan sarı, kır-

mızı ve turuncudan oluşur. 

Soğuk renkler ise dalga boyu düşük olan 

mavi, mor ve yeşildir.

 Yakın olma hissi uyandırır.

İzleyeni uyarır ve neşelendirir.

Fiziksel gücü, enerjiyi, dinamizmi arttırır.

Metabolizmayı hızlandırır.

Sıcak renkler fazlasıyla kullanıldığında ise; 

heyecan, yorgunluk, şiddet, saldırganlık ve kon-

santrasyon güçlüğü oluşturabilir. (Becer, 1999)

Örneğin; Amerikan otomobil kuruluşu, kırmı-

zı renkli otomobil kullananların diğer renklerde 

araç kullananlara göre daha fazla kaza yaptıkla-

rını belirlemiştir.

Her rengin kendine has bir 
dili ve etkisi vardır. Zihni-
mizde bir anlam ifade eder-
ler. Bunun yanında bizde 
psikolojik etkileri de fazla-
sıyla vardır.



Kasım 2016 75

Eğitim ve Psikoloji

Soğuk Renklerin Özellikleri

Yatıştırıcı ve dinlendiricidir.

Güven, huzur vericidir.

Üretkenlik, sorumluluk ve düzeni doğurur.

Ferahlık, barış, özgürlük gibi duyguları çağrış-

tırır. (Becer, 1999)

Soğuk renkler aşırı dozda kullanıldıklarında 

ise; kasvetli hatta moral bozucu bir etki oluştura-

bilirler. Ayrıca tembellik, ağırkanlılık, hayalperest-

lik, duygusallık uyandırabilirler.

Mekân ve Renk

Sıcak renkli cisim ve mekânlar daha yakında 

ve büyük görünürler.

Örneğin; büyük mekânların küçük görünme-

si istendiğinde sıcak renklerin kullanılması uygun 

olduğu gibi, küçük mekânların da soğuk renklerle 

boyanarak daha büyük algılanması sağlanabilir. 

Renkler mekânlarda geçirdiğimiz süreleri 

uzun ya da kısa kılar. Sıcak renklerin hâkim oldu-

ğu mekânlarda geçen zamanın gerçek sürenin 

üstünde olduğu, soğuk renklerle renklendirilmiş 

mekânda geçirilen sürenin ise gerçek sürenin al-

tında kaldığı yönündedir.

Bir mekânda parlak renklerin yoğun olarak 

kullanılması heyecan ve neşeli bir etki oluşturur. 

Yine sakin ve pastel tondaki renkler dinlendirici 

bir etki oluşturmaktadır.

Renkler mekâna birlik ya da çeşitlilik kazan-

dırır. 

Tat ve Renkler

Renkler, insanın koku ve tat alma duyuları 

üzerinde de etkilidir. 

Sarı ve yeşilin ekşi, turuncu, sarı ve kırmızı-

nın tatlı, mavi ve yeşilin acı, soluk yeşil ve açık 

mavinin tuzlu tatları anımsattığı, yeşilin çam ko-

kusunu, eflatunun parfüm kokusunu çağrıştırdığı 

gözlemlenmiştir.

Ev ve Renk

Renkler, objelerin büyüklüğünün farklı algı-

lanmasına neden olurlar. Bir eşya, soğuk renk-

lerle daha küçük, sıcak renklerle daha büyük gö-

rünür. 

Yine soğuk renkli eşyalar daha uzakta, sıcak 

renkli eşyalar daha yakında hissedilir. 

Evin içindeki odanın duvarları, sıcak renklerin 

koyu tonlarından biriyle boyandığında, duvarlar 

daha yakın görünecek; bu yüzden de oda oldu-

ğundan daha küçük algılanacaktır. 

Eğer tavan koyu bir sıcak renge boyanırsa ba-

sık görünecektir. Oysa bu evin dışı sıcak renkler-

den biriyle boyansa, ev olduğundan büyük gibi 

hissedilecektir.
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Çocuk odasında erkek için açık sarı kız için 

ise pembe ve lila renklerini, yatak odasında açık 

mavi ve yeşili, banyo ve mutfakta beyaz ağırlıklı 

canlı sıcak renkleri, çalışma odanızda kahveren-

giyle krem rengini kombine ederek kullanabilir-

siniz.

Çalışma Yeri ve Renk

Çalışma yerinizde kullandığınız renkler sizin 

ruhsal durumunuzu, tatmininizi, motivasyon ve 

performansınızı etkiler. 

Sıcak renkler insanları dışa odaklar ve dış çev-

redeki farkındalıklarını artırır.

Soğuk renkler ise içe döndürerek kişiyi kendi 

içi dünyasına kapatır.  

Mavi tonların yoğun kullanıldığı odalarda in-

sanlar, kendilerini daha sakin ve iyi hissederler. 

İş ortamlarında kırmızı, mor, turuncu ağırlıklı 

renkleri kullanacaksak eğer, beyaz renk ile bera-

ber kullanmalıyız.

Renkler doğru kullanıldıkları zaman perfor-

mansı ve verimliliği artırır. Bilinçsiz kullanıldıkla-

rında ise yorulma, stres artışı gibi durumlar oluş-

turabilir.  Görsel algılamayı düşürebilir, görme 

gücüne zarar verebilir, çalışanların hata oranını 

arttırabilir; yönlenme ve güvenliği olumsuz et-

kileyebilir. 

Renkler bizimle konuşuyor…

Kırmızı: 

İştah açıcı bir renktir. Gıda firmaları logoların-

da çoğunlukla bu rengi tercih ederler. Coca Cola, 

Pizza Hut, MC Donald’s, Burger King… gibi firma-

lar örnek verilebilir.

Tansiyonu yükseltir ve kan akışını hızlandırır. 

Bu yüzden gençliğe hitap eden markalar kırmı-

zıyı çok kullanır. Levis, Nike, Puma gibi...

Hiç bir renk kırmızı kadar dikkat çekmez. 

Kırmızı ile muhatap olan insanların üzerinde; 

canlandırıcı, kışkırtıcı ve heyecan verici bir etki 

oluşur. Ancak uzun süre seyredildiğinde sinirler-

de gerginlik yapar. Bu yüzden hastane bahçele-

rinde yoğun kırmızı çiçekler bulunmaz. 

Uzun süre kaldığımız mekânlarda kırmızı ren-

gi yoğun kullanmamız stresi ve depresif duygu-

ları tetikler.

Tehlikenin ve yasakların temsil edildiği tabe-

lalar kırmızıdır. 

Yeşil: 

Doğanın rengidir ve güven verir.  Bankalar ve 

köklü firmalar bu rengi çok kullanır. 

Çalışma ortamınız, yatak odanız ve dinlenme 

yerlerinizde yeşil rengi yoğun kullanmanız kon-

santrenizi artırır. Odaklanmayı ve rahatlamayı 

sağlar.

Çevresel şartların oluşturduğu negatif enerji-

yi ortadan kaldırır. Sükûn ve huzur aşılar.

Siyah: 

Gücün ve tutkunun rengidir. Resmî ortamlar-

da en çok tercih edilen renktir. Otorite ve hırs 

sahibi kimseler daha çok tercih ederler.

Arka fonda karamsarlığı çağrıştırır. 

Konsantre olmayı destekler.

Mavi: 

Gökyüzünün rengidir. Ufukları simgeler. Sü-

rekli maviye bakmak uzak bakışlılık ve sakinlik 

verir. Tansiyonu düşürür ve kan akışında yavaş-

lama olur. İntihar edilmesi muhtemel yerlerde 

mavi tonlar kullanılır.

Sınırsızlık ihtiva eder.

Sonsuzluğu, otoriteyi ve verimliliği çağrıştırır.

Logolarda sıklıkla kullanılır.
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Turuncu: 

Hızlı dikkat çekme özelliği vardır. Çokluk hissi 

uyandırır. Çalışan sayısını çok göstermek isteyen 

firmalar turuncu renk giysileri tercih ederler.

Sosyallik ve dışa dönüklük sağlar.

Sarı: 

Kolay ve çabuk dikkat çeker. Geçiciliği ifade 

eder. Bu yüzden taksilerin rengidir. İstendiğinde 

dikkat çeksin ve kalıcı olmadığı bilinsin diye.

Araba kiralama şirketleri ve geçici iş yapan fir-

malar, logolarında sarı tonları tercih ederler.

Banka ve köklü firmalar sarı rengi kurumsal 

renklerinde kullanmazlar. Çünkü müşterinin gö-

zünde kalıcı ve güvenilir olmak isterler. 

Ayrıca şeffaflık, hafiflik, serbestlik duygularını 

da çağrıştırır.

Beyaz: 

Temizlik, arılık ve paklık ifade eder. İstikrarı 

ve sürekliliği çağrıştırır. Yeni bir hayata geçmeyi 

temsil eder. “Temizlendim, eskiye dair kötü alış-

kanlıklarımdan kurtuldum ya da yeni bir döne-

me geçtim” demenin ifadesidir.

Bebekler doğduğunda beyaz örtüyle, erkek-

ler sünnetlerinde beyaz elbiseyle, gelinler dü-

ğünlerinde gelinlikleriyle, insanlar öldüklerinde 

kefenleriyle yeni bir hayata beyaz rengin temiz-

lik ve masumiyetini kullanarak geçerler.

Pembe:

Saflık ve duyguları temsil eder. Hayal kurma-

nın rengidir. Korunaklı olmak istemek ve sürekli 

olumlu ilişkiler içinde kalma arzusunun rengidir.

Çekici ve reddedilmesi zor bir renktir.

Satış yapan bir kimse pembe renkli bir giysi 

ile size mağazadaki birçok şeyi satabilir.

Mor: 

Ruhsal dünyanın rengidir. Asilliği, dengeyi ve 

itidalli hareket etmeyi simgeler.

Kendine güveni telkin eder.

Kahverengi: 

Liderlerin sıklıkla kullandığı bir renktir ve ön-

derliği temsil eden bir renktir.

Eğitim, öğretim, kültür, sanat alanlarında kul-

lanılır.

Eminlik ve sağlamlık duygularını pekiştirir.

İş görüşmelerinde, toplantılarda tercih edil-

memesi gereken bir renktir.

Bu rengi doğrudan kullanmak yerine açık 

renklerle kombine ederek kullanmak daha doğ-

rudur.

Not: İlker Ünal’ın Vekitap Yayınları’ndan çıkan İletim mi? 

İletişim mi? kitabından alıntıdır.

Çocuk odasında erkek için 
açık sarı kız için ise pembe 
ve lila renklerini, yatak oda-
sında açık mavi ve yeşili, 
banyo ve mutfakta beyaz 
ağırlıklı canlı sıcak renkleri, 
çalışma odanızda kahveren-
giyle krem rengini kombine 
ederek kullanabilirsiniz.
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Ashab-ı kiram gereğinden fazla kudret sarf 

ederek Rasûlullah’a (s.a.v.) sahip çıktı. O’nu koru-

du, kolladı, gözetti. Kimisi malını ve ehlini ortaya 

koyarak kimisi ise canını feda ederek bu vazifeyi 

icra etti. 

Zeyd bin Desine (r.a.) örneğini hatırlayalım. 

Müşrikler tarafından esir alınıp Mekke’ye götürü-

lür. İdam edilmesi için hurma gövdesi dikilir. Ve 

Zeyd (r.a.) müşriklerin mukim olduğu bir mekân-

da Ebu Süfyan’ın kendisine yönelttiği: “Muham-

med burada olsaydı, sen ise çocuklarının yanın-

da olsaydın daha iyi olmaz mıydı?” sorusuna şu 

cevabı verir: 

“Vallahi ben ailemle rahatça oturup da Pey-

gamber’in benim yerimde olmasına değil, onun 

ayağına bir diken batmasına bile razı olmam.” 

Nitekim Zeyd (r.a.), Rasûlullah’ın (s.a.v.) sıhhati-

ni gözeterek canını ortaya koyar ve şehid edilir. 

Yine, İsra-Miraç hadisesinin vuku bulduğu sırada, 

müşrikler Hz. Peygamber’i (s.a.v.) yalancı, kâhin, 

mecnun vasıflarıyla alaycı bir dille sıfatlandırır-

ken; karşılarına çıkan Hz. Ebu Bekir (r.a.): “O de-

diyse doğrudur.” diyerek Hz. Peygamber’i (s.a.v.) 

sadakatiyle doğrulayıp O’na sahip çıkar.

Peki, Uhud günü Rasûlullah’ı (s.a.v.) koruma 

pahasına bedenlerini siper eden ashabı, dişi kırı-

lan Ebu Ubeyde bin Cerrah’ı (r.a.), eli çolak kalan 

Talha bin Ubeydullah’ı (r.a.), “Anam babam sana 

feda olsun” diyen Sad bin Ebi Vakkas’ı (r.a.) na-

sıl anlayacağız? Yahut nasıl anlamamız gerekir? 

Zikredilenler ve daha niceleri… Ümmet’in güzide 

ashabı görevini icra etti. Öyle ya, ilk olmak kolay 

değil. 

Şu an ümmet olarak hazin bir durumla karşı 

karşıyayız. Siyer kitapları mahiyetini kaybetmiş 

halde ve metruk bir şekilde raflarımızdaki yeri-

ni koruyor. Rasûlullah’ın (s.a.v.) zorluk, sıkıntı ve 

çileyle dolu on üç yıllık Mekke dönemi seküler 

bir kafa ve romantik bir dille bireylere sunulu-

yor. Somut misaller üzerinden gidecek olursak, 

Nurdan Damla’nın, “Aşka Adanmış Bir Ömür” 

adlı kitabında Nebi’nin Hz. Hatice (r.anhâ) ile ilk 

Sahabe Görevini
İcra Etti...
Sıra Bizde...

Abdullah Mahmut İPLİK

Tefekkür

Ezcümle, “Bırakın gökler-
de kalsınlar” zihniyetinden 
kurtulmayıp, onların Ne-
bi’yi (s.a.v.) muhafaza ame-
liyesini sadece edebî bir 
tasvir olarak zihinlerimizde 
tahayyül ettiğimiz sürece 
emanete ihanetimiz bilfiil 
devam edecek.
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karşılaşması teşbihler ve duygu yüklü terkipler-

le sayfalarca zikrediliyor.  Yine Sibel Eraslan, “Çöl 

Denizi Hz. Hatice” kitabında Rasûlullah’ın (s.a.v.) 

seferden dönmesini bekleyen tahire annemiz-

de zuhur eden iştiyakı “balım, çiçeğim, jalem, 

jestim… vb. sözcüklerle A’dan Z’ye tertip ederek 

modernist bir nazariye ile takdim ediyor. Peki, si-

yer algımız üzerinde yapılan bu tecdidin amacı 

nedir? Veya Nebi’nin (s.a.v.) varisleri olduğunu 

iddia eden bizler var olan bu değişimden ne ka-

dar haberdarız? 

Bizler ise emanete ihanet ettik. Dillerimiz 

hareket etmez, kalemlerimiz ise yazmaz oldu. 

Gözlerimizi kapattık, ellerimizi bağladık. Tabir ca-

izse nöbet mahallinde uyukluyoruz. Nebevî mü-

dafaamız sığ seviyede. Hadis-i şerifleri moder-

nist kafalarıyla reddeden, kirli ağızlarıyla zikreden 

bir takım zevata karşı sesimiz ne yazık ki yüksek 

değil. Siyeri ifsat eden, seküler hale büründüren 

küttab taifesine karşı duruşumuz net değil.

Evet! Ashab yekpare bir şekilde birbirine ki-

litlenerek Hz. Peygamber’e (s.a.v.) sahip çıktı. Biz 

ise ashabı hala gökteki yıldızlar gibi görürken 

diğer taraftan onları kendimize uzak kılıyoruz. 

Ezcümle, “Bırakın göklerde kalsınlar” zihniyetin-

den kurtulmayıp, onların Nebi’yi (s.a.v.) muhafa-

za ameliyesini sadece edebî bir tasvir olarak zi-

hinlerimizde tahayyül ettiğimiz sürece emanete 

ihanetimiz bilfiil devam edecek.

Ashab-ı kiramın izinden yürüyen bizlerin de 

Allah Rasûlu’ne (s.a.v.) gereken değeri vermemiz 

gerekmektedir. Onun hayatını en güzel örnek 

olarak kabul etmeli ve bu örneğe uygun bir ha-

yat yaşamalıyız. 

Tefekkür
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Şiir

Sesli Makale
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Gün gelir; tüm acılarınız diner, kavuşursunuz 

feraha. Gün gelir; tüm kederleriniz yitip gider, bir 

sayfanın boşluğunda, kavuşursunuz yeni başlan-

gıçlara. Ve gün gelir; tüm hasretleriniz unutulu-

verir bir vuslatın koynunda… 

Öylece bırakıverirsiniz bedeninizi huzurun 

kanatlarına. Ağlamalar, hep bir deniz kıyısında 

kayaların diplerine çarpıp dinen dalgalar gibi ke-

silir. Fikirlerin, mantıkların, aklın olmadığı bir za-

man istersiniz; sadece sevgi denen duygunun 

bilinip yaşandığı bir mekânın temennisi ile… İçi-

nizin yorgunlukları koşarak uzaklaşırken kalbiniz-

den, siz tam tersi bir istikamete doğru yürürsü-

nüz yalnızca, düşünmeden. Bir deniz kenarında, 

ayakkabılarınızı ellerinizde taşıyıp, beyninizdeki 

tüm anıları kuma gömerek ayak izlerinizle, yü-

rürsünüz tam tersi istikamete. Kalp ağrılarınız 

olmadan, dalgaların ayaklarınıza çarpıp alıp gö-

türdüğü kederlerinize dönüp bakmadan, yürür-

sünüz bir miktar huzur temennisi ile… 

İçinizi anlatmak istersiniz bir yazı dökerek ka-

leminize. Ne satır başlarının olduğu, ne imla ku-

rallarının, ne cümle bütünlüklerinin vs… Öylesine 

yazmak, öylesine… Sizi dinleyen birinin olduğu-

nu zannederek; kimsenin duygularınızı yadır-

gamadığı, cümlelerinizi eleştirmediği, hislerinizi 

yargılamadığı bir yazı dökmek kaleminize… Size 

has teşbihlerin olduğu, size özel; güzel cümlele-

rin kurulduğu, sizin içinize hitap eden vs… 

‘Zambaklar en ıssız yerlerde açar’ ya hani, o 

ıssızlıkları bulmak için arayışa girmek istersiniz 

belki de. O ıssızlıklarda bir zambak olup; kendi 

kokunuzla, kendi güzelliğinizle zikrederek sizi 

var edeni, size güzelliği bağışlayanı, size en özel 

duyguları vereni… Biri gelip koparana dek dalı-

nızdan, bir fırtına savurana dek sizi yurdunuzdan 

ya da bir sonbahar kurutana dek sizi kökleriniz-

den; kendi kokunuzla salınmak şehrinizin sema-

larında. Yaradandan başka kimseye ihtiyaç duy-

madığınız, o mide bulandıran menfaatlerin yer 

almadığı ıssızlıkta, bir zambak olup salınmak. 

Hiç aklınıza geldi mi, bilmiyorum ama belki 

de bir cümlenin sonunda üç nokta olmak istedi-

niz çoğu zaman. İçinde çok şey biriktirmiş; fakat 

dillendirilememiş bir ifade... Hayatta başa çıka-

madığınız her şeyin ardından ‘peki’ deyip peşine 

üç nokta olmak ya da henüz bitmemiş sözleriniz 

varken ‘ama’ deyip peşine yarım kalmış, kursa-

ğında söyleyecekleri olan bir üç nokta olmak ya 

da hayatınızda planlamış olduğunuz her şeye 

Hiç Olmak
Maşite TORAMAN

Deneme

İçinizi anlatmak istersiniz 
bir yazı dökerek kalemini-
ze. Ne satır başlarının oldu-
ğu, ne imla kurallarının, ne 
cümle bütünlüklerinin vs… 
Öylesine yazmak, öylesi-
ne… 

Seslendiren: Mehmet YORULMAZ

Sesli Makale



Kasım 201682

rağmen, tükenmiş bir ömrün ardından bir üç 

nokta olmak…

Aslında olmak istediklerimizle de bir ‘hiç’ sa-

yılırız ya… İstediğimiz bir hiçtir ya aslında… Şu 

koskoca dünyanın iriliğinde kaybolup, yok olsak 

kimsenin eksikliğimizi hissetmediği bir hiç. Ha-

yatımızın başköşesinde biriktirdiğimiz her şey ve 

herkes dâhil, gitmek istediğimiz ve olmak istedi-

ğimiz her şey hiçtir. Hüzünlerimizi gönlümüze 

gömüp, kelimeleri yutmak istediğimiz zaman, 

halimizi sormak isteyen dostlarımıza kafamızı 

kaldırıp ‘hiç’ deyip susmak vardır ya… İşte tam 

anlamıyla öyle bir hiç, öyle bir yokluk bizimkisi. 

Öylesine bir mana fakirliği!

Bulunduğumuz yerler, bulunmak istedik-

lerimizden çok daha iyidir belki, kim bilir. Fakat 

nankörlüğü ile bilinen bir insan olarak, elimizde-

kiler bize hep bir eksik, hep bir yanlış görünür. 

Bu yüzden kendimize göre doğru ve tam olan, 

güzel bildiğimiz ne varsa onu ister, onu temenni 

ederiz Yaradandan. En derin, en manidar ve en 

karanlıklara sıkışmış muhtaç bir kul duası ile… 

Deneme

Hiç aklınıza geldi mi, bil-
miyorum ama belki de bir 
cümlenin sonunda üç nok-
ta olmak istediniz çoğu 
zaman. İçinde çok şey bi-
riktirmiş; fakat dillendirile-
memiş bir ifade... 
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Müjdeler olsun sabredenlere…

Müjdeler olsun söz verenlere…

Müjdeler olsun bu din için infak edenlere…

Müjdeler olsun Asr-i Saadet’i yaşayanlara,

Ve sadece Allaha kul olanlara…

Ve müjdeler olsun ona ki, Rabbi “sabrettiğiniz 

için size selam olsun

Ahiret yurdu ne güzeldir” ayetine muhatap olan-

lara…

Müjdeler olsun Mus’ablara el-Bennalara ve daha 

nice Asr-i Saadet âşıklarına…

Ve müjdeler olsun Adeviyye Meydanı’nda şehid 

olan Esma’ya Fatimalara Zeyneplere…

Ve müjdeler olsun kıyama duran, secdeye eğilen 

başlara…

Müjdeler olsun, verdiği sözde duranlara…

Ve müjde ona ki arşın gölgesindeki gençlere, yi-

ğitlere, söz verenlere, 

Sevdalanan ve sevdası için ömrünü verenlere… 

Müjdeler olsun Cennet’e talip olanlara…

Ve müjdeler olsun; sokaklara, caddelere, mahal-

lelere Allah’ın dinini ulaştıranlara… 

İşte bunlar “yiğitler” bunlar “âşıklar” 

Bunlar “sevdalanan” ve verdiği “sözde” duranlardır.

Müjdeler Olsun...
Mehmet YORULMAZ

Deneme
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İTÜ İnşaat Mühendisliğinden mezun olan ve 

halen İSKİ Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı 

görevi ile mesleğini icra eden yazar, hayatın belli 

kesitlerine bir mühendis gözüyle bakarak bu ki-

tapla gözlemlerini bizlere aktarmıştır.

Girizgâhtan sonra kitabı üç bölüme ayırmıştır 

yazar; birinci bölüm Mühendis ve Hayat, ikin-

ci bölüm Mühendis ve Şehir ve üçüncü bölüm 

Mühendis ve Kültür-Medeniyettir.

Mühendis ve Hayat bölümünde, sanayi dev-

riminde makineleşme ile beraber mühendisliğin 

önem kazandığı; ancak günümüzde mühendis-

liğe gereken değerin verilmediği anlatılıyor. De-

vamında bir mühendisin nasıl olması gerektiği 

ve Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliğindeki 

aksaklıklar gibi konular ele alınmaktadır. Anlaşıla-

cağı üzere birinci bölümde mühendis merkezli 

konular yer almaktadır. Bundan dolayı bu bölüm 

okuyucuya biraz sıkıcı gelmektedir. 

İkinci bölümde ise, konu değişikliği oluyor 

kitapta. Bu bölümde, kentsel dönüşümün insa-

nımıza ne gibi zararlar verdiğine değinen yazar, 

şöyle sesleniyor bizlere:

“Adına site veya rezidans denilen o kalın kalın 

duvarların arkasına hapsediyor yalnızlaşan kitle-

leri. Bu şehirde yaşamanın verdiği korku telaşıy-

la etrafı kalın ve yüksek beton duvarlarla çevril-

miş, her yönü güvenlik kameralarıyla donatılmış, 

adeta bir cezaevi asayişiyle güvenlik görevlileri-

nin koruduğu konut, site veya rezidanslara kaçar 

oldu insanlar: Farkında olmadan burnunun diki-

ne yükselen bu beton yığınları içerisinde meka-

nikleşen insani ilişkilerle adeta ruhsuz bir şehir 

peyda oldu.”

Kitap insanın dünyada yaşama amacını sor-

gularken, bulduğu cevapların ışığında insanın 

(özellikle Müslümanların) dünyayı güzelleştir-

mek için gönderildiğini bizlere şu açıklamayla 

hatırlatıyor: 

“Hıristiyanlık inancına göre Hz. Âdem (a.s.) 

yasak meyveyi yedikten sonra dünyaya ceza-

landırılmak için gönderilmiştir. Bunun için Hı-

ristiyanlık âlemi tarihinde hep dünyayı kirletmiş 

Mühendis ve 
Hayat

Mustafa Arif UĞUR

Kitaplanmak

Küçülen dünyamızda gün 
geçtikçe büyüyen STK’lar; 
kaynaşma, sivil inisiyatif 
ve toplumun değişim-dö-
nüşüm taleplerine çözüm 
olma konusunda önemli bir 
kavşakta yer almaktadırlar.
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Kitaplanmak

ve bozmuştur. İslam inancında ise; insan Allah’ın 

(c.c.) yeryüzündeki halifesidir ve dünyayı güzel-

leştirmek mecburiyetindedir. Devasa betonlarla 

dünyayı güzelleştirmekten uzaklaşıyoruz.”

Ayrıca aynı bölümde sivil toplum örgütlerini 

ele alıyor ve Osmanlı dönemindeki vakıflar ışı-

ğında bu örgütlerin nasıl çalışması gerektiğini 

bizlere anlatmaya çalışıyor. Ve bu hususun öne-

mini şu şekilde bizlere anlatıyor:

“Küçülen dünyamızda gün geçtikçe büyüyen 

STK’lar; kaynaşma, sivil inisiyatif ve toplumun 

değişim-dönüşüm taleplerine çözüm olma ko-

nusunda önemli bir kavşakta yer almaktadırlar.” 

İkinci bölümün sonunda ise cemaat ve tari-

katların siyasallaştıkça yozlaştığını çok güzel bir 

şekilde bizlere anlatıyor. 

“Birincisi; sözkonusu cemaat ve tarikatların 

çoğu toplumdaki asıl varoluş misyonlarını unu-

tarak mevcut imkânlardan –tırnak içerisinde- 

‘nemalanma’ yolunda aşırılığa kaçmışlardır. Bu 

da beraberinde cemaat ve tarikatların asli yapı-

lanmalarında bozulma ve çürümeye yol açmış-

tır: Dolayısı ile siyasallaşan cemaat ve tarikatların 

yozlaşmaya mahkûm olduğunu görüyoruz.”

Mühendis ve Kültür-Medeniyet bölümünde 

ise ‘şehirler mi medeniyetleri oluşturmuştur yok-

sa medeniyetler mi şehirleri meydana getirmiş-

tir?’ sorusunun cevabını arıyor. Ayrıca medeni-

yetimizi tekrar kurmak veya devam ettirmek için 

‘Batı çöplüğünden vazgeçip doğu medeniyeti-

ne’ yönelmemiz gerektiğini vurguluyor. 

“Kendi geçmişlerine sıkıca yaslanan toplum-

ların sırtı kolay kolay yere gelmez. Çünkü geç-

mişten alınan güçle geleceğe doğru yol alırlar. 

Zaman zaman tökezlemeler olsa da, tekrar yola 

koyularak hedeflerine doğru giderler. Bizde öyle 

mi? Değil(!)… Uzun süredir geçmişimizi redde-

derek yol almaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da her 

yol kıvrımında farklı bir kayaya tosluyoruz.”

Yazara, bu değerli konulara değindiği için te-

şekkür ediyoruz. 
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Lafla peynir gemisi yürümez; sadece konuş-

mak, dayanağı olmadan gerçekleştirilemeyecek 

sözler vermek anlamında kullanılan bir deyimdir. 

Deyimin hikâyesi şöyledir; rivayete göre bir 

zamanlar İstanbul’da, Edirneli Aksi Yusuf adında 

bir peynir tüccarı varmış. Aksi Yusuf, hilekâr ve 

cimri birisi olup Trakya’dan getirttiği peynirleri İs-

tanbul’da satar, artanını da deniz yoluyla İzmir’e 

gönderirmiş. İzmir’de peynir fiyatları yükseldikçe 

elinde ne kadar mal varsa gemilere yükletir ama 

taşıma ücretini peşin vermez, kaptanları yalanla-

rıyla oyalarmış. “Hele peynirler sağ salim varsın, 

istediğin parayı fazla fazla veririm,” diye vaadler-

de bulunurmuş. Aksi Yusuf’a birkaç kez aldanan 

tüccar gemi kaptanlarından birisi, yine İzmir’e 

doğru yola çıkmak üzere iken taşıma ücretini is-

temiş ve şöyle demiş:

“Efendi tayfalarıma para ödeyeceğim. Ge-

minin kalkması için masraflarım oluyor. Taşıma 

ücretini peşin ödemezsen, Sarayburnu’nu bile 

dönmem.” demiş. Aksi Yusuf her zamanki gibi: 

“Hele peynirler salimen varsın...” demeye 

başlar başlamaz gemici: 

“Efendi, lafla peynir gemisi yürümez. Buna 

kömür lazım, yağ lazım.” demiş. Bunun üze-

rine Aksi Yusuf parayı ödemek zorunda kalmış 

ama o gün akşama kadar şu cümleyi sayıklayıp 

durmuş: 

“Lafla peynir gemisi yürümez.”

İşte ‘Lafla peynir gemisi yürümez” deyimi bu-

radan gelir.

Lafla Peynir
Gemisi Yürümez

Vavelif Dergisi

Deyimlerin Öyküsü
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Geçen Asırdan Çizgiler




