
Bismillahirrahmanirrahim

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a (c.c) mahsustur.

Salât ve Selam Peygamberimiz’e (s.a.v), O’nun aline ve ashabınadır.

İkinci sayımızı da vakte şahid yapıyoruz. Yoğun ve bereketli bir çalışmanın ardından 

sözü kalemle, kalemi sizlerle buluşturuyoruz.

Bizler bir söz söylüyoruz ve Allah’a (c.c.) tevekkül ederek bu sözün okuyucularımızın 

teori ve pratiğinde hayat bulmasını umut ediyoruz.

Yolun başında olduğumuzu biliyoruz. Bu yüzden önce Allah’a sonsuz bir güven 

duyuyoruz. Sonrada işlerimize alın terimizin samimiyetini işliyoruz. İlk sayımız çok 

beğenildi ve takdir gördü. Değerli katkılarını esirgemeyenlere tekrar  teşekkür ediyo-

ruz. Yapıcı eleştirileri okuyucularımızdan aldık ve düzeltmelerimizi yaptık.

Bu sayı ile okuyucularımızın gündemine İslam’ın güzide kavramlarından birini geti-

riyoruz. Cari hayatta  modern toplumun insanları olarak, kapitalist kumpasta hercai 

bir hayat yaşıyoruz. Tüketimi kutsallaştırmışız. Tüketirken tükeniyoruz. Değerlerimiz, 

ilkelerimiz ve maneviyatımız aşınıyor. Aşınmış kavramlarımızdan birisi olan ‘İnfak’ 

dosya konusuyla bu sayımıza giriş yapıyoruz.

Bu dünya geçicidir, mesele dünya hayatında Rabbimizin rızasını kazanabilmektir. Bu-

nun reçetelerinden biri de İnfaktır. ‘İslam’ın Matematiği: Eksilirken Çoğalma’ başyazı-

mızla dergimize konuk ettiğimiz Özkan Öztürk bunu bizlere anlatıyor.

Enver Gökkaya’nın kaleminden ‘Mülkün Allah’a (c.c.) ait olduğunu, Celal Çelik’in 

kaleminden de İnfakın hikmetlerini istifadenize sunuyoruz.  Yusuf Kaplan ile yapılan 

söyleşi bize İnfak kavramına farklı bir pencereden bakma imkanı sunuyor. Ve yine 

dosya konumuzu bir çok yazarımızla zenginleştirerek sizlerle buluşturuyoruz.

Erdal Bayraktar üstadın tekrar tekrar okunabilecek ‘Tarihi İttifaka Neler Oluyor?’ başlıklı 

yazısı Kürt-Türk kardeşliğini İslam’ın penceresinden görmemizi sağlıyor.

Şerafettin Kalay, Ramazan Kayan, Garip Sağlık, Yasin Kayıkçı, Hüseyin Şahin, Fatih Kılı-

çarslan ve birçok yazarımızla farklı konuları sizler için derledik ve istifadenize sunduk.

Ve istedik ki:

Kelamımız gönle hoş düşsün, 

başında besmele sonunda hamd olsun. Ve şahid olsun, 

şahid olana 

ve şahid olunanlara…
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Sözlükte; para veya malı elden çıkarmak ma-

nasında kullanılmaktadır. 

Dini anlamda ise; Allah’ın (c.c.) hoşnutluğunu 

kazanmak maksadıyla, kişinin servetinden har-

cama yapması, muhtaçlara aynî ve nakdî yar-

dımda bulunması demektir. Bu bakımdan infak, 

farz olan zekâtı ve gönüllü olarak yapılan her tür-

lü hayrı içermektedir.

Farz olan infak; zekât ve kişinin kendisinin ve 

ailesinin geçimini sağlamak için yapılan harca-

malardır. Bunun dışında yapılan harcamalar da 

mendub (sevap) harcamalardır.

Kur’an-ı Kerim’de; “…Kendilerine verdiğimiz 

rızıktan yerli yerince infak ederler” (Bakara 

Suresi; 2/3) ifadesiyle infak, Allah’a (c.c.) samimi-

yetle inanan mü’minlerin başlıca özelliklerinden 

birisi olarak sayılmaktadır.

Kur’an ve Sünnet çerçevesinden İnfak hak-

kında bilinmesi gerekenleri şöyle sıralayabiliriz;

• İnfak gösterişten uzak, yalnız Allah (c.c.) rıza-

sı için yapılmalıdır.

• İnfakta bulunan, onu alanın onurunu zede-

leyecek davranışlardan uzak durmalıdır.

• Yapılan infak en iyi ve en kaliteli mallardan 

yapılmalıdır.

• İnfak yapılacak kişilerin gerçekten ihtiyaç 

sahibi olup olmadıkları önceden tespit edil-

melidir.

İnfak konusu dâhilinde dikkatimizi çeken 

önemli bir kavram da “Allah Yolunda” ifadesidir.  

 

Allah’a (c.c.) itaat ve ibadet niyeti taşıyan, İs-
lam’a ve Müslümanlara yardım ve fayda sağlayan 
her harcama Allah (c.c.) yolunda infaktır. İslam 
medeniyeti, İslam’ın hâkim olması ve İslam dev-
letinin savunulması, hac hizmetleri, yoksulların 
ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim kurumu, kü-
tüphane, cami, yol, köprü, bakımevi ve hastane 
gibi hayır kurumlarının tesisi, Allah (c.c.) yolunda 
infak kapsamında değerlendirilir. Ayrıca bunlar, 
kişi için öldükten sonra sevabının yazılmaya de-
vam ettiği birer sadaka-i cariye hükmündedir.

Herkes elinden geleni yaparak kendinin ve 
çoluk çocuğunun geçimini sağlamaya çalışma-
lıdır. Kişi bunu sağlayamıyorsa devreye devlet ve 
diğer Müslümanlar girmelidir. Hz. Peygamber 
(s.a.v.) dul ve yetimlerin geçimini bizzat kendisi 
üstlenmiş, Hz. Ömer (r.a.) ise bu uygulamayı res-
mileştirmiştir.

İnfak karşılıksız yardım demektir. Kur’an-ı Ke-
rimde yaptıkları iyiliklerden dolayı Allah’ın (c.c.) 
dışında kimseden bir karşılık beklemeyenler 
övülmektedir. “Onlar, seve seve yiyeceği yok-
sula, yetime ve esire yedirirler. (Yedirdikleri 
kimselere şöyle derler:) “Biz size sırf Allah rı-
zası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir 
teşekkür beklemiyoruz.” (İnsan Suresi, 76/8-9) 

İnfak Nedir?
Vavelif Dergisi 
vavelif@vavelifdergisi.com

*Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, İnfak Maddesi Özeti
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İnfak, Allah’ın (c.c.) hoşnutlu-
ğunu kazanmak maksadıyla, 
kişinin servetinden harcama 
yapması, muhtaçlara aynî ve 
nakdî yardımda bulunması 
demektir.
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“Sahip Olmak” Müşkülü

İnsanın varoluş yolculuğundaki imtihanların-

dan ve dar geçitlerden biri “sahip olmak” müş-

külüdür. İnsan doğar doğmaz başlar bu müşkül.

Sorular birikir birikir de cevaplar hep yanlış ez-

berlerle verilir. İnsan “ben, ben!” der durur. Oysa 

insanın Ben’liğine ait ve “Benim” demeyi hak 

ettiği neyi vardır? Kendisinden hiç ayrılmayaca-

ğımız, hakikaten bizim olan şey nedir? Ne top-

layacaktır insan, neyi elde etmek için gelmiştir 

bu yâd ellere. Doğduğu bu âlemde, düştüğü bu 

varlık tarlasında ne bitecek, ne yetiştirecek, neyi 

harmanlayacak, mahsulü ne olacaktır insanın?

İnsan doğunca dışındaki mülke gözlerini açar 

önce ve kendini mülksüz görür. Sanır ki mülk 

toplanacak bir mahsuldür. Elde edilecek, onun-

la âbâd olunacak bir şeydir. Nereye kurmalıdır 

köşkünü? Neyi biriktirmelidir? Bilmez kendinde 

taşıdığı manayı, içinde sakladığı potansiyeli. Dış-

takini alır kalbine koymaya çalışır. Oysaki âlemi 

gönlün rengine boyamak daha kolaydır. Gönül 

iklimini dışına taşımak vazifesi vardır insanın. 

Köşkünü dünyada en yüksek, ferah yerlere kur-

mak ister. Bilmez ki kalbin yüksek zirvelerinden 

aşağıya doğru manzara daha güzeldir. Ve bilmez 

ki bu manzaranın seyranına Hakk da taliptir. Hep 

oraya bakacaktır, yani insanın kalbine. Nazar-

gâh-ı ilâhîdir kalp. Öyle değil mi? “Allah sizin su-

retlerinize ve mallarınıza bakmaz. Sizin amel-

lerinize ve kalplerinize bakar”. (Müslim) 

Çünkü malın senle ilgili değildir, senin de değil-

dir. 

Öte yandan sûretin de senin eserin değil-

dir ki. Onlar zaten Allah’ındır (c.c.). Mülk O’nun 

elindedir. “Şanı yücedir, bütün mülk elinde 

olanın.” (Mülk Suresi; 67/1) Senin elinde ne var-

dır ki? Sadece kalbin ve amellerini kendine izafe 

edebilirsin. Övüneceksen onlarla övün. Ey insan 

mülkünü açığa, orta yere koyarsın da herkes ona 

baksın, seni övsün istersin. Oysaki Allah (c.c.) ona 

bakmaz. Allah’ın (c.c.) baktığı yer kalbindir. Ne 

vardır kalbinde? Boş mudur? Konforu iyi midir? 

Kimin sevgisinin esansı sinmiştir oraya. Yoksa Al-

lah’ın (c.c.) bakmasından çekindiğin ve görme-

sinden korktuğun şeyleri atmadın mı hâlâ kal-

binden? Eyvah sana o zaman! Vah Vah! Çünkü 

oraya bakacak, sadece oraya… 

Çıplak doğar insan. Acizdir. Bir başkasının sa-

hip çıkmasına ilgilenmesine muhtaçtır. Her şey 

kendisine ulaşsın ister, kendini varlığın merke-

zi gibi görür. Bakılsın, büyütülsün, emekler hep

İslam Matematiği:
Eksilirken Çoğalma
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Özkan ÖZTÜRK 

Ey insan mülkünü açığa, 
orta yere koyarsın da her-
kes ona baksın, seni övsün 
istersin. Oysaki Allah (c.c.) 
ona bakmaz. Allah’ın (c.c.) 
baktığı yer kalbindir.
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kendine sarf edilsin beklentisindedir. Önce top-
lamak, sahip olmak ister, sonra daha çoğunu. 
Biriktirmeye ayarlanmıştır sanki. Ele geçirmek, 
biriktirmeye ayarlanmıştır sanki. Ele geçirmek, 
ele almak, elde etmek diler. Bu hisler insanın 
koskoca bedeninde hep elleriyle sembolize edi-
lir, açıklanır olmuştur. Nasıl bir organdır eller. Ne 
için yaratılmışlardır. Tutmak için mi, bırakmak 
için mi? Yoksa önce tutup sonra gereken yere 
bırakmak için mi? Evet. İnsan bedeninde nefsin 
katmerli hırsına, mal mülk sevgisine araç olan 
öncelikle ellerdir. 

Bebek daha henüz yeni doğduğunda sıkı sı-
kıya yumar avuçlarını. Bir şeylere tutunmak, sa-
hip olmak, elde etmek isteğiyle. Yaşamı boyunca 
devam eder bu tavır. Ölürken ise arkada kalanlara 
sanki öğüt veriyormuş gibi açar avuçlarını. Kasar 
parmaklarını upuzun. Düşer ellerinde ne varsa. 
Ve der ki sanki: “Bakın bana, bakın. Çıkıp gidiyo-
rum da hiçbir şeye sahip olmayarak.” Bomboştur 
elleri. Ey fânî! Tuttun, tuttuğunu bırakmadın ve 
“benim” mührünü vurdun eşyanın üzerine. Hani 
nerde senin? Neden senindir? Görmüyorsun. 
Oysaki gözlerin açılsaydı “Mülk O’nundur” (Te-
ğabun Suresi; 64/1) fermanını okurdun her nes-
nede. Öyleyse O’nun adına tasarruf et. Gözlerin 
açılmıştır açılmasına da dünyaya açılmıştır. Aslî 
vatanının mülkünü tanımazsın heyhat. Bu tanı-
şıklık içinse bir daha doğman, ahirete de doğ-
man gerekir. 

İnsanlar tek doğumla çekip giderler bu dün-
yadan. Oysaki bahtiyar kullar iki kez doğarlar. 
Dünyaya doğarlar ilkin, dünya içinde yaşarken 
gerçekleşir ikincisi olan ahiret doğumu. Ve yeni 

doğum yeni hazırlık demektir. Yeni mallar, yeni 

meyiller. Hz. İsa (as)’ın buyurduğu gibi: “İnsa-

nın kalbi malının bulunduğu yerdedir. Mallarınız 

gökte olsun ki kalpleriniz de gökte olsun.”

Ahirete Doğmak İçin Eldekini Bırakmalısın 

İnsanın yaratılışında, tabiatında cimrilik vardır.  

El ile anlatılır olmuştur bu genellikle. Çünkü tu-

tan ve bırakmayan eldir. Eli sıkıdır insanın. Bilmez 

ki eline aldığı her şey sahibinin mülküdür. Kalkar 

kendini malik sayar. Mülkü elinin emeği karşılığı 

zanneder. Eline alamadı mı, eli sıkıştı mı başka-

larının eline bakar. Elde etmek ister. “İnsan malı 
sevmede çok şiddetlidir.” (Adiyat Suresi; 100/8) 

Bazen de eli boldur insanın, eli açıktır. “Nefsinin 
cimriliğinden korunmuş kimse…” (Haşr Sure-

si; 59/9) olmayı başarırsa elleri de ona tabi olur. 

Akleden eller bağışlanır kendisine. Kendisini yü-

celten eller. İki cihan efendisi Resûlullah’ın (s.a.v.) 

ferman buyurduğu gibi. “Veren el, alan elden 
üstündür.” (Müslim) 

İslam öyle bir yoldur ki yolcuya temel tali-

matları verir. Der ki, yükün ağırdır senin. Zaten 

emanet yükünü taşımakla belin bükülmüştür. 

Var sahip olduklarını kendinin sanma. Ek, biç, ça-
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Hz. İsa (as)’ın buyurduğu 
gibi: “İnsanın kalbi malının 
bulunduğu yerdedir. Malla-
rınız gökte olsun ki kalpleri-
niz de gökte olsun.”
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lış, faydalan ama mala hizmet etme. Bu gerçek 

zenginlik değildir. Amacın yüküne yük eklemek 

olmasın. Sen ahiret yolcususun. Ahirete doğmak 

için eldekini bırakmalısın. Önemli olan; çok şeye 

sahip olmak değil, az şeye ihtiyaç duymaktır.

Yoksul ihtiyacı çok olandır. Zengin ise ihtiya-

cını aza indiren. Unutma! Âlemlerin efendisinin 

elleri var bir de. O öpülesi eller, kendilerinde mal 

mülk tutmazdı. Hep veren oldular. O elleri an-

latan Enes (r.a.) ne güzel söylemiştir: Resûlullah 

(s.a.v.), İslâm için kendisinden ne istenirse onu 

mutlaka verirdi. Hele bir keresinde yanına ge-

len bir adama iki dağ arasını dolduran bir koyun 

sürüsü verdi. Adam kabilesine dönünce : –Ey 

milletim! (koşun) Müslüman olun. Çünkü Mu-

hammed, fakirlik ve ihtiyaç korkusu duymadan 

çok büyük ikrâm ve ihsanlarda bulunuyor, dedi. 

Hadisin râvisi Enes diyor ki, “kimileri sırf dünya-
lık elde etmek için Müslüman olurlardı. Fakat 
çok geçmeden müslümanlık onların gözünde, 
dünyadan ve dünya üzerindeki her şeyden 
daha değerli hale gelirdi.” (Müslim) 

Ey nefs! Kınamıyorum seni. Âlemlerin sultanı 

gibi olmak ebetteki zor. Çünkü insan özü gere-

ği yoksul ve muhtaç yaratılmıştır. Zaten nefsin 

tabiatı gereği meylettiği şey, meyletmekle aynı 

kökten gelen “mal” olarak tanımlanmıştır. “İnsan 
aceleci (pek hırslı ve sabırsız) yaratılmıştır. 
Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, fer-
yat eder. O’na imkân (hayır/ mal) verildiğinde 
ise pinti kesilir.” (Mearic Suresi; 70/19-20-21) 

Cömertlik ise yaratılıştan gelen bir huy (hulk) de-

ğil sonradan öğrenilen bir huy (tahalluk) olarak 

kabul edilmiştir. Bu sebeple kul infak ederken ta-

biatının dışına çıktığı ve sınırlarını zorladığı için 

bu ibadet nefse çok ağır bir yükümlülük olarak 

gözükür. İnfak, bağışlamak, maldan yani nefsin 

meyli olandan ayrılmak nefse külfet verir. Nefisle 

boğuşmadan gerçekleşmez infak. 

Cimrilik nefsin, Cömertlik ve Kerem Allah’ın 

(c.c.) sıfatıdır. Kulun fitrî cimriliğini aşarak, ilâhî 

niteliklerden olan cömertlikle ahlaklanmasının 

en güzel yöntemidir infak. Vere vere, var olmak. 

Sahip olmayı değil, Olmayı tercih etmek. Çün-

kü sahip olmak şaşılıktır. Çünkü başkasının ola-

na zaten sahip olamazsın. Mülk O’nundur. Ama 

Hakk’ın sana emanet olarak verdiği mülk ile ola-

bilir, olgunlaşabilir, oldurabilirsin. Bu mümkün. 

Emanet yükünü kaldırman için sana verilmiş 

bir azıktır, imkândır mülk. Kullan ve Rabbine ver. 

Rabbinden alıp Rabbine verdiğin fakat bunu ya-

parken ödüllendirildiğin yegâne alışveriştir bu. 

Ne karlı bir ticarettir. Nefsini bu kar için hırslandır 

hırslandıracaksan. Kazancı büyük bir tekliftir bu.

Bizim Hasenemize Karşı O’nun İhsanı

“Kim sadaka vermek suretiyle Allah’a borç 

vermek ister? Kim Allah’a borç verirse, Allah 

onun karşılığını kat kat arttırır.” (Bakara Suresi; 

2/145)

“Namaz kılın, zekat verin, Allah’a güzel 

borç (karz-ı hasen) veriniz.” (Müzemmil Suresi; 

73/20)

“Allah’a güzel (hasenen) bir borç verirseniz, 

onu sizin için kat kat arttırır.” (Teğabün Suresi; 

64/17)

Ey fânî insanoğlu! Siz hasen (güzellik) üzere 

bir infak ederseniz Allah da (c.c.) bu güzelliğe 

karşılık kat kat ihsan ederim diyor. Bizim hasene-

mize karşı O’nun ihsanı… Demek ki infak mutlak 

rahmet ve cömertlik sahibi Allah’a (c.c.), mutlak 

Ganî olan zenginlik sahibine, karşılığı daha gü-

zel ve fazlasıyla alınmak üzere verilen bir borç 

gibidir. İnfakın da bir irfanı varmış belli ki. İnsan 

sadakayı verirken aslında kendisi için saklayıp 

bereketlendirsin diye onu Rabbine verdiğini bil-

melidir. Muhtaç kimseye değil, Rabbine verdiğini 

düşünmelidir. Muhtaç olan kimse de bu hikmeti 

bilmeli ve sadaka alırken hiçbir mahcubiyet his-

setmemelidir. Çünkü kendisine gelen iyilik de 

Rabbindendir ve bilir ki bunun için kula minnet 

eylemeye lüzum yoktur. 

Dosya Konusu
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Sadakayı veren mümin de sadaka alanın 
kendisine değil Allah’a (c.c.) minnet etmesini 
dilemelidir. Çünkü mülkün sahibi zaten O’dur. 
Mümin her güzel fiilde hamd ve senanın, övgü 
ve itibarın yalnız ve yalnız Allah’a (c.c.) dönmesi 
gerektiğini bilmelidir. Dolayısı ile Allah’a (c.c.) an-
cak borç verilebilir. Bu borç da yine O’nun kendi 
mülkündendir. Ve sahip olma itibarı, hakikatiyle 
ancak ve ancak Allah’ındır (c.c.).

Sadaka verenin ise itibarı verdiği sebebiyle 
değil, vererek edindiği ilâhî nitelik olan kerem 
ve cömertlik sebebiyledir. Sadaka veren verdiği 
sadakanın ilâhî cömertlik ve ihsanın bir sonucu 
olarak artacağını, bereketlenecek bir yere verdi-
ğini bilir. Allah (c.c.), bu müjde ile yine kulunun 
nefsini sevindirir ve nefsin tabiatındaki sahip ol-
maya karşı meyil ve düşkünlüğü giderir. Ama bir 
farkla. O’na dünya malının yerine ahiret mülkü-
nü, maddî kazancın yerine manevî kazancı, ke-
safetin yerine letafeti almasını teklif eder. Böyle-
ce Allah (c.c.) nefsi, tabiatındaki meyl üzere kat 

kat kazançla yine sevindirmiştir. 

Nitekim zekât kelimesi de artmak, büyümek 
anlamlarına gelmektedir. Bu ticaret sonucu nefis 
sahip olduklarından infak ederek, variyetinden 
bir şey kaybetmemiş olur. Elinde olanı daha son-
ra artarak almak üzere bir başkasının eline bırakır. 
Sadakayı verdiği zahiren bir yoksul olsa da, aslın-
da sadakalar güzel  borç olarak muhtaç olmayan 
(es-Samed) ve zengin olan (el-Ganî) olan Allah’a 
(c.c.) verilmiştir “Onlar bilmiyorlar mı ki, Allah 
kullarından tevbeyi kabul eder ve sadakaları 
alır.” (Tevbe Suresi; 9/104)

Her infakın Allah’a (c.c.) verilmiş güzel borç 
olacağı ve Allah’ın (c.c.) malı kat kat arttıracağına 
dair Allah’ın (c.c.) vaadine rağmen kulun böyle bir 
alışverişten geri durması, sadaka vermekten, in-
fak etmekten sakınması iman zaafından başka bir 
şey değil de nedir? Çünkü teklif çok açıktır. “Mal-
larını Allah yolunda harcayanların hali, her 
başağa yüz daneli yedi başak bitiren bir tohu-
mun hali gibidir. Allah dilediği kimseye daha 
kat kat verir. Allah’ın ihsanı çok geniştir, her 

şeyi hakkıyla bilendir.” (Bakara Suresi; 2/261) 

Dosya Konusu
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Bu karlı alışverişi yapmama konusunda nefis 

fis bu hakikati görmüş olsa, Allah’tan (c.c.) alacağı 

karşısında her şeyi sadaka olarak vermeye koşar 

ve böyle bir fırsata karşı asla direnç göstermez. 

Peki, bu eksiklik kimdir? Kimi veya neyi kınamak 

gerekir bu konuda? Bu noksanlığın sebebi nedir? 

Belli ki bu iman ve yakîn konusundaki noksanlık-

tır. Bu durum nefsi şaşkın bırakmıştır. Kul böyle 

bir ilâhî kampanya karşısında direniyor ve Rabbi-

nin çağrısına uymuyorsa bunun sebebi Rabbinin 

vaadine güvenmemekten başka bir şey olamaz. 

Yani nefis yaratılışı itibarıyla mal toplamaya ve 

bunu arttırmaya meyilli ve hırslı ise, infak da Al-

lah’a (c.c.) verilmiş bir borçsa ve Rabbimiz bunun 

karşılığını kat kat verecekse ve sonuçta nefis infak 

konusunda cimrilik yapıyorsa, bunun tek sebebi 

kulun Rabbinin vaadine olan imanının zayıflığı 

olabilir. “Bu Allah’ın vaadidir. Allah vaadinden 

asla dönmez. Ama insanların çoğu bilmezler.” 

(Rum Suresi; 30/6) 

Cimrilik Kirinden Temizlenmek 

“Onların mallarından kendilerini temiz-

leyen ve arındıran sadaka al.” (Tevbe Suresi; 

9/103) 

Allah’ın (c.c.) vaadi bizi bir yandan da temiz-

liğe çağırır. Müminin bu vaade de güvenmesi 

gerekmez mi? Yani infak, sadaka ve zekât gibi 

ibadetler doğrudan arınmayla ve temizlikle ilgili 

değil midir? İnfakla neler temizlenmez ki? İnfakla 

hem mal temizlenir hem nefisler, hem zihinler, 

hem toplum. Mallar kendilerinde olan fakir ve 

yoksulların hakkından temizlenir. Nefisler ise ta-

biatlarında bulunan cimrilik vasfından temizlenir. 

Zihinler mal mülk gibi aidiyetlerin hakiki ol-

duğu zannından temizlenir. Çünkü mal mülk 

asaleten ve hakiki olarak kulların değildir. Dün-

yaya gelişimizin anlamının sahip olmak değil, 

yalnız ve yalnız olmak, olgunlaşmak olduğunu 

anlar. Verdiğini kendinin olandan değil Hakk’ın 

mülkünden olduğunu ve Hakk’ın mahlûkunun 

bu mülkte hakkı olduğunu idrak ederler. Çünkü 

mülke sahip olmak yok, halîfe, vekil olmak vardır. 

Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Sizi kendisine ha-

life yaptığı (müstahlefin) şeylerden infak edin” 

(Hadid Suresi; 57/7). Dolayısı ile zenginlerin infa-

kının mahlûkatın hakkını elden çıkarmaktan iba-

ret olduğunu bilirler. Cimrilik yapanın aslında hiç 

sahip olmadığı, sadece vekil olduğu şeyler konu-

sunda cimrilik yaptığı gerçeğine yakinen inanır-

lar. Ve cimrinin bu haline şaşırırlar. Kendilerinin 

bu mülkteki hakiki tasarruflarının sadece Allah 

(c.c.) için harcadıklarından ibaret olduğunu idrak 

ederler. Dolayısı ile mümin aslında malı mülkü 

dünyada olan değil, ahirette olandır. Yani meyli 

ötelere olan, birikimini ahirete yapandır. 

Toplumun temizlenmesi ise sahip olan ile ol-

mayan ilişkisinin ürettiği kin, hırs ve düşmanlıktan 

cemiyetin temizlenmesi, ekonomik husumetle-

rin yerine yardımlaşma, paylaşma ve dayanış-

madan çoğalan huzur ve saadetin yerleşmesidir. 

Zenginler malın mülkün sahibinin Allah (c.c.) ol-

duğunu bilerek kendilerinin olmayan bir şeyde 

fakirlerin ortaklık iddiası içinde bulunmadıklarını 

bilirler. Böylece infak zenginlerin nefislerine ağır 

gelmez. Fakirler de mülkün zenginler için bir im-

tihan olduğunu bilerek Hakk’ın mülkü taksimine 

rıza gösterirler. Zaten razı olmak değil mi bütün 

mesele? Rabbin hoşnutluğunu kazanma baha-

nesi aramıyor muyuz şu beyhude dünyada. İşte 

önümüzde duruyor reçete: infak. 

Eksildikçe dolan bir kap, dağıttıkça çoğalan 

bir hesap…

Ne güzeldir İslam’ın matematiği!
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Bir toplumda zenginlerin olabileceği gibi fa-

kirlerin olması da gayet normal bir durumdur. 

Dinimize göre malın/variyetin asıl sahibi Yüce 

Allah’tır (c.c.). Mülkün gerçek sahibi O’dur. O, 

mülkünde dilediği tasarrufa sahiptir. O, dilediği-

ne çok verir, dilediğine ölçülü verir. “De ki: ‘Ey 
mülkün sahibi olan Allah’ım! Mülkü dilediğine 
verirsin; dilediğinden çekip alırsın; dilediğini 
aziz kılar¸ dilediğini alçaltırsın; iyilik elindedir. 
Doğrusu Sen¸ her şeye Kadir’sin.” (Âl-i İmrân 

Suresi¸ 3/26) Bu konuda da O, sorgulanamaz. 

Zira O’nun, kullarından kimine az kimine çok 

vermesi, imtihanın gereğidir. Hikmetinin gereği 

O kimini zengin kılar, kimini fakir. Zengin kıldığını, 

fakirle de sınar. “Doğrusu zengin eden de var-
lıklı kılan/kanaat sahibi eden de O’dur.” (Necm 

Suresi; 53/48) 

İnfak¸ kişiye malın asıl sahibini hatırlatır. Buna 

göre sahip olunanların gerçek sahibi Yüce Al-

lah’tır (c.c.) ve onlar kullarda emanettir. Dola-

yısıyla mal sahibi, sahip olduklarını Asıl Sahibin 

ölçüleri doğrultusunda kullanmalıdır. O’nun 

belirlediği ölçülere göre kazanıp harcamalıdır. 

Bu anlayış içerisinde olan bir kimse, “Mal benim 

değil mi¸ istediğim gibi kazanır¸ dilediğim yerde 

harcarım.” diyemez. O malın kendisinde emanet 

olduğunu düşünür ve bir gün emanet sahibinin 

ondan hesap soracağını aklından çıkarmaz. O 

takdirde de çalıp çırpamaz¸ israf yapıp hoyratça 

tüketemez ve harcanması gereken yerlerde de 

cimrilik yapamaz. Mülk Allah’ın (c.c.) olduğuna 

göre, tabiî olarak Sahibi’nin yolunda sarf edilme-

si, mümin için en makul olanıdır. Allah (c.c.) için 

sarfetmenin adı olan infak, mülkün Allah’ın (c.c.)
olduğunu bilen müminlerin özelliği olarak orta-
ya çıkar. Yani infak, zenginliğin değil müminliğin 
özelliğidir. 

“(O takva sahibleri ki) onlar gaybe inanırlar, 
namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızk ola-
rak verdiğimizden de (Allah yolunda) harcar-
lar.” (Bakara Suresi, 2/3) 

Rabbimiz Kur’ân’da iman hakikatini zikrettik-
ten sonra insana iki tür sorumluluk yüklemiştir. 
İmanın kalbe yerleşme sürecinden sonra bu so-
rumlulukları yerine getirme üzerinden yeşerme 
süreci başlar. Bu süreç kişinin Rabbine karşı gö-
revi olan namazı ve topluma karşı vazifesi olarak 
da infakı hayatın merkezine alması ile gerçek-
leşecektir. Böylece âyet-i kerimede bahsedilen 
“muttaki mümin” ideali oluşacaktır.

 

Muttaki müminler infak ederek İlâhî taksim-
den râzı olduklarını ifade ederler. Fakir de olsa-
lar, zengin de olsalar Allah’ın (c.c.) takdirinden 
râzıdırlar. Yoksul mümin, içerisinde bulunduğu 
mâlî durumun kendisi için daha hayırlı olabile-
ceğini düşünerek kanâat ve sabırla durumunu 
kabullenir. Varlıklı mümin ise, Yüce Allah’ın (c.c.) 

kendisini fakir yapabileceğini düşünerek nimete

İnfakın Fayda ve
Hikmetleri
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İnfak, zenginliğin değil 
mü’minliğin özelliğidir.
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Yüce Allah’tır (c.c.) ve onlar 
kullarda emanettir.
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şükür ifadesi olarak bol bol hayır yapar. Zira var-

lık, tek başına salt hayır değildir, yoksulluk da tek 

başına hayırsızlık sayılamaz. Nice variyet vardır 

ki, sahibi için derttir, düşmanlık kazanmasına, ba-

şına bir kısım belâların gelmesine sebeptir. Allah 

(c.c.) isteseydi, herkesi mal mülk konusunda eşit 

yapardı. Bu durumda kimse kimseye muhtaç 

olmaz, insanlar birbirlerinin işini yapmaz, her-

kes kendi imkânlarıyla işlerini görmeye çalışırdı 

ki, bu şekilde hayatın sürmesi imkânsız olurdu. 

Zira herkes yüksek işleri görmek ister, küçük ve 

basit, hatta ayak işleri olarak görülen görevleri 

hiç kimse yapmak istemezdi. Hâlbuki insanların 

farklı seviyelerde yaratılmış olması, tüm işleri ya-

pan kimselerin olmasını ve insanların hayatlarını 

devam ettirme konusunda birbirine muhtaç ol-

malarını sağlamıştır. “Rabbinin rahmetini onlar 

mı taksim edip paylaştırıyorlar? Dünya haya-

tında onların geçimliklerini aralarında Biz tak-

sim ettik; birbirlerine iş gördürmeleri için ki-

mini kimine derecelerle üstün kıldık; Rabbinin 

rahmeti, onların biriktirdikleri şeylerden daha 

iyidir.” (Zuhrûf Suresi, 43/32) 

Zengin ve fakir arasındaki ekonomik düzey 

farkının uçuruma dönüşmemesi, yani zenginin 

daha zengin; fakirin daha fakir olmasının en-

gellenmesi, hem de bu yüzden gerçekleşmesi 

muhtemel olan gerginliklerin önlenmesi gerekir. 

İşte İnfak, fakir-zengin uçurumunu önler. Aynı 

zamanda da dilencilik ve başa kakma gibi gu-

rur kırıcı davranışlardan insanları korur. Yoksul 

zümrelere yardım olarak verilen bir infak, sadece 

onları açlıktan kurtarmaz, her şeyden önce insa-

nın şerefini, onurunu da kurtarır. Mü’minler ara-

sındaki kardeşlik bağlarını güçlendirir, toplumda 

İslam kardeşliği temelinde barış ve güven hayata 

geçer. 

İnfak, fakirin kıskançlık duygusunu körletir; 

zenginlere karşı olan kin ve düşmanlığı giderir.  

Zenginlerin ise şahsiyetini geliştirerek, acıma, 

merhamet etme ve kardeşlik duygularını pekiş-

tirir. İnfak, ruh ile beden arasında denge sağlar, 

toplumu mali bir disipline sokar ve cemiyetin 

rûhî değerlerini takviye eder. 

Elde avuçta olanı paylaşmak, iman kardeşliği-

ni ve imanda kemali gösteren bir yüceliktir. Tıpkı 

Medine’li ensar’ın, Mekke’li muhacirler ile paylaş-

tığı gibi. 

Müminler; Karun gibi mal toplayıcı değil; Ha-

run gibi dağıtıcıdırlar. Dağıtmak için kazanırlar. 

Dosya Konusu
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Verirken tükeneceğinden korkmazlar. Çünkü 

veren Allah’tır (c.c.); “ver” diyen de Allah’tır. (c.c.) 

“Siz Allah için bir şey verdiğinizde Allah onun 
daha iyisini verir. O, rızık verenlerin en hayır-
lısıdır.” (Sebe Suresi, 34/39) Mümin, İblis gibi fa-

kirlikten korkup, cimriliği tercih etmez. “Şeytan 
sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin 
eder...” (Bakara Suresi, 2/268); Müminler İdris 

(a.s.) gibi cömert olmalıdırlar. İnfak, cimriliğin te-

davisidir. İnfak ilacını kullanmamış bir cimrinin 

veya parayı her şeyden çok seven bir servet düş-

kününün, İslam uğrunda malî fedakârlıklar yap-

ması beklenemez. Cimrilik hastalığı, yahudilerin 

ve yahudileşenlerin, kapitalistlerin özelliğidir. 

Cimri, paranın egemenliğine boyun eğdiğinden 

paranın mahkûmu olmuştur. O yüzden cimri, 

devamlı psikolojik bunalım içindedir, doyumsuz-

dur, sevgisizdir. 

Fedakârlığın, vermenin tadına varmanın ne 

kadar güzel olduğunu, ahiret ödülü yanında, 

dünyada da insanı mutlu ettiğini bilemez cimri. 

Cimriliğin sebebi, aşırı para, mal hırsı ve gelecek-

te yoksul kalma korkusudur. Cimrilik yüzünden 

durmadan para biriktiren ve tükenir endişesiy-

le hastalıklarında bile harcamayıp, dünyayı bile 

kendilerine zehir eden para mahkûmları vardır. 

Halbuki para, mal Allah’ın (c.c.) nimetidir ve bu 

nimet yerli yerince harcanırsa Allah (c.c.) onu 

artırır. Cimriler, insanlar arasında da, Allah (c.c.) 

katında da sevimsiz ve aşağılık kişiler olarak gö-

rülür. “Onlar ki hem kıskanır, cimrilik ederler, 
hem de herkese cimrilik tavsiye ederler ve 
Allah’ın kendilerine fazlından verdiği şeyleri 
saklarlar. Biz de böyle nimetleri gizleyen nan-
körlere hor ve rüsvay edici bir azab hazırla-
dık.” (Nisâ Suresi, 4/37) 

İnsan, malında cimrilik ettiği nisbette şere-

finden kaybeder. Kötü kimseler olsalar bile, cö-

mertler için herkesin kalbinde bir sevgi vardır. İyi 

olsalar bile, cimrilere karşı herkesin kalbinde yal-

nız nefret vardır. Mallarını kendileri için bile har-

camaktan çekinen cimriler, Allah Teâlâ’nın (c.c.) 

kendilerine verdiği nimeti harcamamakla sade-

ce kendilerini değil, eş ve çocuklarını da sıkın-

tıya sokarlar. Cimrilikleriyle oluşturdukları nef-

retle, çevrelerindeki insanlara da fenalık yapmış 

olurlar. Yalnız kendilerini değil, toplumlarını da 

helak ederler. Nitekim buna işaretle Rasül-i Ek-

rem (s.a.v.) de şöyle buyurmaktadır: “Cimrilikten 
sakınınız. Çünkü cimrilik, sizden önceki mil-
letleri helak etmiştir.” “Her sabah gökten iki 
melek iner. Birisi: İlahi, infak edene karşılığını 
ver; diğeri: Allah’ım! Cimrilik edene de telef 
ver (malını yok et), diye dua ederler.” (Riyâzü’s- 

Sâlihin, 1/ 253) 

“Cimri kişi, Allah’a uzak, cennete uzak, in-
sanlara uzak ve cehennem ateşine yakındır.” 
(Tirmizî, Birr 40)  

İnfak, ferdî cimrilik, bencillik gibi kötü huylar-

dan koruma yanında, toplumsal bünyeye girmiş 

zararlı mikroplardan arınmaya, toplumsal bün-

yenin sağlıklı bir şekilde serpilip büyümesine, 

gelişmesine hizmet eder. İnfakın bir ibadet olu-

şunun anlamı doğrudan temizlenmektir ve bu 

anlam hem bireysel hem de toplumsal yapıya 

doğrudan yansır, etki eder. “Onların malların-
dan sadaka al. Onunla kendilerini temizlemiş 
ve tezkiye etmiş olursun.” (Tevbe Suresi, 9/113) 

Temizleme ve tezkiye; bu iki kelime, zenginin 

ruh ve nefsinin, mal ve servetinin hem maddî 

hem de manevî yönden temizlenme ve arınma 

manalarını içerir. İnfak eden bireyler, başta cim-

rilik olmak üzere birçok kötü huy ve alışkanlıktan 

arınır. Kazanma hırsı, sahip olma güdüsü, servet 

edinme sarhoşluğu ancak infak ile dizginlenir. 

Nefs-i emmarenin pintiliği infak ilacı ile gideri-

lebilir. İnfak ve cömertlik, kişiyi maddeye kul ol-
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mutmain olur.
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maktan kurtarıp kalpteki dünya sevgisine karşı 
panzehir olur. İnfak, insanı özgürlüğe kavuştu-
rur; mala bağlanmış, ona boyun eğmiş bir esir 
olmaktan, paraya tapma zilletinden kurtarıp hür-
riyete eriştirir. 

İnfak, mutluluğun merdivenidir. Alan kimse, 
nimetlerden geçici ve sınırlı bir şekilde yararla-
nırken; veren müminin hazzı kısa sürede sona 
ermez. Mümin kalp, mal ile değil; iman ile mut-
main olur. Allah (c.c.) yolunda infak etmekle fakir 
düşeceğinden korkmaz. Kendi hiçbir şey değil-
ken Allah (c.c.) onu meydana getirmiş, vücut, 
göz, kalp, lisan ve sayısız nimetler bağışlamış ve 
mal sahibi yapmıştır. Bunlar Allah’a (c.c.) aittir. 
Öyle ise Allah’a (c.c.) güvenen birisi Allah (c.c.) 
yolunda ve Allah (c.c.) rızası için malını infak et-
mekten çekinmez. 

Kalpler, cömertlikle, infak sayesinde temizle-
nir. (Leyl Suresi; 92/17-20) Çünkü, küfür ve nifak-
tan sonra kalbi karartan sebeplerden biri de aşırı 
mal sevgisi ve servete bağlılık arzusudur. Nitekim 
Kur’ân-ı Kerim’de; “Serveti de düşkünce sevi-
yorsunuz.” (Fecr Suresi, 89/20) buyrulur. 

İşte bu sevgi ile insan, “ben bu malı infak eder-
sem bana bir şey kalmaz” korkusuna düşer ve 
hemen şeytan harekete geçer. (Bakara Sure-
si, 2/268) Oysa Allah’ın (c.c.) bildirdiğine göre, 
“mal ve servet insan için bir imtihandır.” (Zü-

mer Suresi, 39/49-52) Bu imtihandan başarılı 

çıkmanın yolu da cömertlik ve infaktır. (Teğâbün 
Suresi, 64/15-17) 

İnfak, Allah’ın (c.c.) verdiği nimetlere, özellik-
le mal ve para cinsinden maddî nimetlere karşı 
bir şükürdür. Namaz, oruç gibi bedenî ibadetler, 
Allah’ın (c.c.) ihsan ettiği vücut sıhhat ve selame-
tinin şükrüdür. Her çeşit infakı içeren malî öde-
meler de mal nimetinin şükrüdür. Bu duygularla 
infak eden mümin, her nimetin, mesela sağlığın, 
ilmin, sanatın şükürlerinin de o nimetlerle öde-
neceğinin şuuruna varır.

Allah (c.c.) için infak, malı ebedîleştirir; yok ol-
mayacak cennet nimetlerine dönüştürür. Yatırı-
mı en kârlı yere ve kaybolmayacak şeye yapmak 
suretiyle en kârlı ticarettir. Kur’ân-ı Kerim, “ticaret” 
kavramını, bildiğimiz alış-veriş anlamında kullan-
dığı gibi, Allah’la (c.c.) yapılacak manevi alışveriş 
için de kullanır. Allah (c.c.), zaten kendisinin ver-
gisi olan malı mülkü, dilediği zaman ve dilediği 
şekilde alabileceği bir emanet olarak görür. O, 
müminlerden canlarını ve mallarını Cennet kar-
şılığında satın almak ister. Demek ki, müminin 
eli, sahip eli değil, emanet elidir. Dolayısıyla bu 
emanette, ancak sahibinin istediği şekilde tasar-
ruf hakkına sahiptir. Ancak bu espiriyi kavramış 
insan Allah (c.c.) katında yücelir. 

Bir insanı tanımak istiyorsanız, o insanın 
hayatında infakın yerini araştırınız. Araştı-
rınız, çünkü çok önemli bir ipucu yakalamış
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olursunuz. Bu ipucu, o müminin kalitesini ve 
Allah (c.c.) katındaki değerini anlamada yar-
dımcı olacaktır. 

İnfak¸ dünyevîleşmeyi önler. Bugün infaksız-
lık¸ pek çok insanın âhireti yok sayarak dünyaya 
saplanıp kalmasına sebep olmaktadır. Oysa infâk, 
bir âhiret yatırımıdır. Âhiret yatırımı ise en kalıcı 
ve en kazançlı yatırımdır. Çünkü infakta bire yedi, 
bire yüz¸ bire yedi yüz¸ hatta daha fazla kazan-
ma vardır. “Mallarını Allah yolunda sarf eden-
lerin durumu¸ her başağında yüz tane olmak 
üzere yedi başak veren tanenin durumu gibi-
dir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah’ın lütfu 
geniştir¸ O her şeyi bilendir.“ (Bakara Suresi; 
2/261) 

İnfakın sınırı ve süresi geniştir. Her zaman ve 
herkese infak yapılabilir. Güler yüzden¸ yarım 
hurmayı vermekten başlayan infak¸ dağlar ka-
dar altını Allah (c.c.) yolunda harcamaya kadar 
çıkabilir. İnfak¸ fakirlere olduğu gibi¸ zengine de 
yapılabilir. Ancak infak şubelerinden zekât¸ öşür¸ 
fıtır sadakası gibi vecibelerin belli vakitleri ve 
miktarları vardır. Dolayısıyla bunların zamanını¸ 
miktarını hesaplayan¸ vereceği kimseleri araştı-
rıp belirleyen kimse mâlî bakımdan da rastgele 
bir hayattan kurtulur. Aynı zamanda planlı¸ dü-
zenli bir hayatın adamı olur. Yaşadığı toplumdan 
kopmaz. Bunun düzenli bir şekilde işlemesiyle¸ 
toplumda ekonomik gidişat da düzene girer. 

İnfak, israf ve lüks gibi şeytanî eğilimleri azal-
tır, kalbin katılaşmasını önler; kalbe sevinç, mut-
luluk ve huzur verir. İnfak insanlara şefkat ve 
merhameti arttırır, dost kazanmaya sebep olur. 
İnfak, insanı bir şeye muhtaç olup onsuz olama-
ma tiryakiliğinden kurtarır; Allah’tan (c.c.) başka-
sına ihtiyaç duymama faziletine yükseltir. İnfak, 
insanların sevgi ve muhabbetini kazandırır. Zen-
ginle fakir arasında kin, nefret ve kıskançlığı gide-
rerek, onları birbirlerine yakınlaştırır, sevgi saygı, 
güven ve muhabbet bağını oluşturur. Zenginin 
fakire şefkat ve merhametle; fakirin de zengine 
minnet ve teşekkürle bakmasını sağlar. 

İnfak ve zekât, sosyal dayanışma ve sos-

yal güvenlik sigortasıdır. İnfakla, sosyal çatışma 

problemlerine giden yol tıkanır. İnfakla, evlen-

meye güç yetiremeyen bekârlar evlendirilerek 

aile müessesi korunmuş olur. Tedavi olamayan 

fakir hastaların tedavilerinin yaplımasını gerçek-

leştirilir. 

İnfakla, fakirlik ve işsizlik problemi en aza indi-

rilir, günümüzde olduğu gibi geçim derdi prob-

lemlerin ilk sırasını almamış olur. İnfakla, iktisâdî 

hayat canlanır, aynı şekilde toplumun rûhî, mâ-

nevî değerleri de yeniden ihyâ edilir. 

İnfak¸ malı afetlerden, sahibini de kaza ve 

belalardan korur. Çünkü infâk¸ mal ve mal sahi-

bi için mânevî sigorta mesâbesindedir. Nitekim 

bir hadiste şöyle buyurulmuştur: “Mallarınızı 

zekâtla koruma altına alınız¸ hastalarınızı sa-

dakayla tedâvi ediniz¸ belâlara duâ ile hazır-

lanınız.” (Münâvî¸ Feyzu’l-Kadîr, III¸ 464) Bu ko-

nuda kültürümüzde¸ “Az sadaka çok belâ savar.” 

şeklinde hikmetli bir söz de vardır. 

İnfak ile cennet daha da yakın... İşte bunun 

için, Müslüman sürekli kendini borçlu bilmeli-

dir ve vermek mecburiyetinde olduğunu asla 

unutmamalıdır... Kim bilir, belki “yarım hurma” 

bile ateş çemberini yarmamıza yeterli olacaktır… 

Çünkü “yarım hurma”ya değer biçecek olan Al-

lah’tır (c.c.)… İlahi mizanda bunun neye tekabül 

edeceğini biz bilemeyiz, O bilir… İlahi hesapla-

mada her şey kayıt altında… Kayıtdışı hiçbir şey 

yok… 

Ne mutlu tüm mülkün ve malın Allah’a (c.c.) 

ait olduğunu, kendisinin emanetçi olduğunu 

unutmayıp, parayla imtihanı kazanıp Allah’la 

(c.c.) alışveriş yapanlara! Ve her daim verebilen-

lere. 

Unutmayalım ki bizden Allah’a (c.c.) ulaşacak 

olan sadece takvamızdır.
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Bismillahirrahmanirrahim…

İ.D.: Bir çok kavram gibi seküler dünyada 
infak kavramının da içi boşaltılmış ve anla-
mını kaybetmiştir. Bu haliyle de hayatımızda 
yeni bir yer edinmiştir. Biz bazı yardımlarımızı 
infak zannedebiliyoruz. Halbuki sonu nereye 
varır bilemiyoruz… 

Riyasızca, samimice, batıdan ve batıldan 
etkilenmeden, sadece Rabbimizin rızasına 
matuf bir infak anlayışı çağımız insanında na-
sıl vücut bulmalı … 

Kapitalizmin iliklerimize kadar yaşandığı 
ve biz Müslüman camianın da bu sarmaldan 
kaçamadığı aşikar… 

Bu minvalde infak kavramında kapitalistçe 
yaklaşımlar ne kadar etkilidir… 

İslam toplumunda tarih boyunca infak kül-
türünün oluşmasını sağlayan metaforlar ne-
lerdir… 

Sohbetimizi bu çerçevede devam ettirecek 
olursak, ne söylemek istersiniz hocam….

Y.K.: İnfakın olmadığı yerde nifakı önleye-

mezsin, İslam’ın infaktan maksadı aslında dün-

yevi  ve maddi bir pratik değildir. Pratik hayata 

baktığımızda biz bir takım mal üzerinden, para 

üzerinden madde üzerinden bir takım yardım-

larda bulunuyoruz. Burada enteresan olan ise, 

sonuçta sosyal adalet tesis edilecek, yani insan-

lar zekatını, sadakasını, fıtr’ını verecek, yardımını 

yapacak, burada tabi ki sosyal adalet sağlanacak 

ama asıl ilginç olan şu, zekatı veren el alan elden 

üstündür deriz, ama oradaki düz mantıkla anla-

şılmaz, zekatı veren elin alan ele aslında teşekkür 

borcu var, malını temizliyor.

İ.D.: Evet… teşekkür etmesi gerekiyor, sen 

varsın ki ben malımı temizliyorum,

Y.K.: Evet; yani zekat temizlemektir. Zekatın 

tüm anlamları infakta var, ama dikkat edin yani 

malı temizlemekten bahsediyoruz. Zekatla tez-

kiye aynı kökten geliyor. Temizleme yani kişi 

kendi nefsini temizliyor, kalbini temizliyor, bu te-

mizleme çok önemli… İnsan emanet yüklenen 

bir insan, dolayısıyla o emaneti yerine getirirken, 

pozitif özelliklere de negatif özelliklere de sa-

hip; nefsine uyabilir, azmanlaşabilir, Allah’ın (c.c) 

emirlerine değil de nefsine uyabilir. O zaman 

emaneti yerine getirmemiş olur, yani bu infak 

faslında farklı bir cümle daha kurabiliriz, emane-

tin yerine getirilmesi asıl infak bu. 

Kişinin emaneti yerine getirmesi; asıl nifakı, 

fitneyi, fesadı önlemiş oluyorsun ve dolayısıyla 

insanların hakikatle buluşmasını sağlıyorsun, ka-

falarındaki saçma sapan soruları ortadan kaldırı-

yorsun. Hakikatle ilişki kurulmadığı zaman ister 

istemez sorular anlamsızlaşıyor, yani emaneti ye-

rine getirmediğin zaman infakı yerine ulaştırama-

mış oluyorsun, nifakın yerini yapmış oluyorsun.

Yusuf Kaplan ile Söyleşi:
İnfak Yoksa Nifak Vardır
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İnfak emri maddi nesne üzerinden manevi 

yolculuk yapmaktır. Normalde istenen manevi 

olanın maddi olanı temizlemesi ama bu yaptı-

ğımız iş maddi olanla manevi olanı buluyoruz, 

bu enteresan bir şey. İslam’a özgü bir şey, bu 

infakla nifak arasında kurduğum ilişki önemli bir 

ilişki. O yüzden bizim bütün kulluk ibadetlerimiz 

cismanidir, maddidir. Namaz, zekat, oruç... Ama 

sonucu ruhanidir.

Bu ibadetlerin böyle bir özelliği var, burada  

diğer dinlerden ayrılan nokta, oradaki ritüelle-

rin kutsanması durumu… Hedef Allah (c.c) rızası 

kazanmak değil. İslam’ın kişiden istediği bütün 

emirler duvarın ötesini aştırır, maddi olandan 

manevi olana ulaştırır. Bunun nedeni Mülk Ale-

mi ile Meleküt Alemi ayrımı. Problem şu bütün 

diğer dinlerin, ideolojilerin, gerçi karşılaştırılamaz 

ama söyleyelim, varamadıkları şey şu, İslam hem 

mülk hem Meleküt Alemi’ni ihata eden bir din. 

Muhiti hem Mülk hem Meleküt Alemi’nden olu-

şuyor. İkisinin sonucu. 

Fussilet Suresi 53. ayette “Allah bizim bütün 

sorunlarımızı çözecek.” formülü veriyor. İlk önce 

enfüs sonra afak... Önce enfüste yolculuk yapa-

caksın sonra afakta. Enfüs dikey eksen afak yatay 

eksen… İkisinde de yolculuk yapmamız isteniyor; 

enfüs ruh afak beden, enfüs gökten yere meleküt 

alemi afak mülk alemi, fizik ötesi ve fizik, enfüs 

iç alem afak dış, dışa yansımaları, enfüs öz afak 

söze geliş biçimleri, enfüs batın afak zahir. Söyle-

mek istediğim şu, infak meselesi ve diğer bütün 

ibadetler aslında mülk aleminden süt emen me-

leküt alemini besleyen, kişiyi arındıran bir yolcu-

luk sunuyor, yani arındırma iç dünyamızı madde 

üzerinden manevi olana ulaştırmadığı zaman 

nifak çıkar. Nifakı önleyemezsiniz. Bu maddi ola-

rak çıkar, sen normal zekatını veremezsen toplu-

mun felakete sürüklenmesini önleyemezsin.

İnfakın diğer dinlerdeki yardım biçimlerinden 

ayrılan tarafına dikkat çekmeye çalışıyorum. So-

nuçta sosyal adaleti temin ediyorsun. Eğer İslam

dünyası adam gibi zekat vermiş olsa, müslüman-
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Enfüs ruh, afak beden, 
enfüs gökten yere meleküt 
alemi, afak mülk alemi, 
enfüs iç alem, afak dış alem, 
enfüs öz, afak söze geliş 
biçimleri, 
enfüs batın, afak zahir.
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ların hiçbir sorunu kalmaz. Bunun diğer dinler-

deki yardımdan farkı şu: Diğer dinlerde amaç 

anarşi çıkmasın refah toplumu olsun, amaç bu 

olursa, amaç refah toplumu olursa istediğin ka-

dar yardımları eşit şekilde paylaştırmaya çalış. 

Ama sonuçta amaç maddi bir kazanıma ulaş- 

mak. Amaç dolayısıyla kaostan kurtulmak. Amaç 

bu değil herkes aynı refah düzeyine ulaşamaz. 

Amacı bu şekilde koyarsan, yani kapitalizm bu, 

daha fazla üreteceksin daha fazla tüketeceksin. 

İnsan tükettikçe tükenir. Dolayısıyla burada in-

sanların daha fazla tüketmesini önleyemiyorsun, 

insanın tükenmesini önleyemiyorsun ve aslında 

daha fazla tüketen insanın sonuçta şöyle bir du-

rumda bulunmasını önleyebiliyorsun. Bir tarafta 

yukardakiler öbür tarafta aşağıdakiler. Kapitalizm 

bu. Dünyada maddi varlığın yüzde 48 ine yüzde 

1 nüfus sahip. 

Osmanlıdaki ekonomik model “Mülk Allah’ın-

dır” düsturuna sahip olan bir model, kimse mül-

kü sahiplenemiyor, kiralamış oluyor. Muhteşem 

bir şey, Osmanlı adaleti temsil ediyor, Osmanlı 

denince akla gelen ilk şey adalet, sadece eko-

nomide değil farklı dinlere, kültürlere hayat hakkı 

tanıması, bir pax düzen barış kurması. Osmanlı 

bu söylediklerimizin mükemmel örneği. Yani siz 

refah toplumunu eksene alacak olursanız insa-

nı makineleştirmiş olursunuz, üreten bir makina 

tüketen bir hayvan… 

Zaten insanı homo economicus diye tanımlı-

yorlar, ne kadar çok maddeye yaklaşırsan o kadar 

çok manevi olandan uzaklaşırsın. Kapitalizm aşı-

rılıklar sistemi, ama bu sonuç, asıl konuşulması 

gereken şey batı uygarlığının kendisi, modernlik. 

Modernliğin kendisi aşırılıklar sistemi. Tam anla-

mıyla ifratın tefritin kontrolden çıkması. Bu adam 

itidali nereden bulacak? Heiddegger çağımızın 

en büyük düşünürü ve modernliği iyi tanımlıyor, 

insanın tanrılaşması.. İnsanın herşeyin ölçüsü ve 

ölçütü haline getirilmesi.. Burada itidal olamaz. 

Dolayısıyla güç temerküz fobisini hobi haline 

getirmesi kaçınılmaz bir şey. Gelmek istediğim 

konu şu. İnsanın tanrılaşması, insanın dengeyi 

yitirmesi, dengesizliği denge haline getirmesi. 

Batı uygarlığının problemi bu, hakkı hakikati 

değil gücü temel alıyor. Bacon bilgi güçtür der. 

Bilgiyi güç olarak görmek arızadır. Asıl güce, tanrı 

fikrine inancı yitirdikleri için ontolojik güvensizlik 

duygusu diyorum ben buna. Hakikatin yitirilme-

si, tanrı fikrini yitiren bir insan kendine güvenini 

yitirir. Şüphe alır başını gider. Tanrı fikrini yitiren 

bir insan dünyada yaşayamaz. Ateistler de bunu 

söyler. İnsanın en büyük cinayeti tanrıyı katlet-

mesi derler. İnsan bir şeye güvenilmek için ya-

ratılmıştır, tek başına bu dünyada var olamaz, 

ben her şeyim diyemez, nefes alıp vermek senin 
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elinde değil, hayır efendim ben irademi kullanıp 

nefes almayacağım diyemezsin, insan bağımsız 

değildir. Bütün nifaklar buradan çıkıyor. İnsan 

kendi konumunu yitirdiğinde neden yaratıldığını 

unuttuğunda hakkaniyetsiz bir dünya kuruyor, 

ölçüyü gözetemiyor.

Bugün infak ta sekülerleşir mi bunu konuş-

mamız lazım. Ne yapıyor, dünyanın en zengin 

kıtası Afrika… geçen Malideydim, Fransızlar oraya 

saldıdılar 7-8 ay önce. Neden Paris’in elektriği-

nin yüzde 80’i Timbuktu’dan gidiyormuş? Yani 

şalterleri indirseler bitecek. Altın, elmas, maden 

yatakları var. Demokrasi insan hakları falan, boş 

laflar. Bunlar sömürgeciliğin yeni keşif kolları. 

Modern süreçte klasik sömürgecilikte uygarlaş-

tırma misyonu üzerinden hakimiyet kurdu ba-

tılılar. Uygarlık getirdi, seni barbar gördü, batı ve 

diğerleri dedi. Beyaz adamın üstünlüğüne dair 

bilim geliştirdi. 80 sene öncesine kadar buna 

inanıyorlardı. Modernlik gelene kadar deri üze-

rinden dünyaya bakmadılar. Maddi olarak bak-

madılar. Dolayısıyla kapitalizmin yardım anlayışı, 

Afrikayı sömürmüşsün, kanını emiyorsun, tüm 

madenlerini söm rüyorsun, biz de gittik Afrika’ya, 

Müslümanlar da gitti ama cennete çevirdi orayı. 

Mali sultanı Mısır’dan hacca giderken bütün 

malını dağıtıyor. Az da olsa çokta olsa bozmu-

yor. Dolayısıyla az çok meselesinde kalkış nok-

tası meleküt aleminde süt emme meselesi. Yani 

meleküt alemi ile irtibat kopmuşsa insan mülk 

aleminde melik olmaktan, herşeye sahip olmak-

tan, buna saplanmaktan kendisini kurtaramaz. 

Ne kadar çok sahip olursan sahip olduğun 

şey sana sahip olur sonunda, ne kadar çok tüke-

tirsen o kadar çok tükenirsin. Kapitalizmde infak 

kavramı olmaz, yardım yapar ama önce sömü-

rür sonra yardım yapıp başına kakar. Gene sö-

mürüyor, kanını emiyor. Faiz sistemi işte, haket-

mediği para üzerinden para kazanıyor. Kendisine 

ait olmayan şey üzerinden kendisini var etmeye 

çalışıyor. Yaptığı yardımı da kendi çıkarları için 

yapıyor. Sadece batı ülkelerindeki bir takım sos-

yalistleri susturmak için. Batıda sosyalist insandır, 

kapitalist hayvandır. Çünkü o sisteme direnen 

insan sosyalist. Bizde sosyalistsen insan değilsin. 

Türkiyede sosyalist boğazda yaşar.
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İnsan kendi konumunu yi-
tirdiğinde neden yaratıldı-
ğını unuttuğunda hakka-
niyetsiz bir dünya kuruyor, 
ölçüyü gözetemiyor.
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Müslümanlardaki infak anlayışında seküler-

leşme süreci ile birlikte, infakın ruhunun zede-

lendiğini görüyoruz. Özellikle neoliberalizmin 

Türkiye’ye girmesiyle birlikte var. Özal’lı yıllardan 

itibaren. Sadece ekonomik bir liberalleşme ola-

rak kalmadı bu, sosyal, kültürel bir liberalleşme 

de oldu. 

Liberalizm kapitalizmin şuh fahişesidir. Ka-

pitalizmden bahsedersin eleştirirsin liberallerde 

eleştirir ama aralarındaki ilişkiyi unutmamak ge-

rekir. Liberalizm kapitalizmi meşrulaştırmaktan 

aklamaktan başka birşey değil. Berbat bir şey. 

Sistemi öyle bir kurmuş ki adamlar, Liberalizm 

özgürleşme diyor, ne özgürlüğü, tüketme öz-

gürlüğü, tüketeceksin yani, kapitalizm besliyor, 

kapitalizmin besin kaynağı, meşrulaştırma mas-

kesi, günahlarını örtme işlevi görüyor. Seküler-

leştikçe, liberalleştikçe bizdeki infak biçimleri de 

biraz ruhsuzlaşmaya başladı.

İ.D.: Bir de infakta önemli olan sağ elin ver-

diğini sol elin görmemesidir. Nasıl olacak bu 

devirde?

Y.K.: İnfak maddi bir yardımda bulunmak de-

ğil, infakla kastedilen şey maddi yardımda bulun-

mak değil, kastedilen şey kişinin kendi kulluğunu 

halisane ve hasbi bir şekilde yerine getirmektir. 

Hiç bir beklenti gözetmeden, ibadetini sırf 

Allah (c.c.) rızası için yapmaktır. Teslim olmaktır. 

Teslim olunduğu zaman teslim alınmaz. Allah’a 

(c.c.) teslim olunduğu zaman insan da teslim 

alınmaz toplum da teslim alınmaz, haksızlıklar 

hukuksuzluklar toplumu teslim alamaz. Sen ha-

kikate teslim olursan haksızlıkların toplumu tes-

lim almasını önlemiş olursun. 

Bütün infaktaki espri kişinin sağ elinin verdi-

ğini sol elin görmemesi esprisi… Hz. Peygambe-

rin (s.a.v.) ihsan tarifinde karşımıza çıkıyor. Sanki 

Allah’ı (c.c.) görüyormuş gibi ibadet etmek, çok 

önemli, bu ontolojik birşeye dönüşüyor. Yani o 

var dolayısıyla onun var olduğu bir yerde o yok-

muş gibi davranamam. Bu ne demektir, kendini 

aldatma demektir. Aksine ben varım demektir. 

Eğer maddi ibadetlerin manevi temelleri yok-

sa hedef manevi arınma değilse maddi sonuçla-

rının kalıcı olarak, toplumun adaleti, hakkaniyeti, 

huzuru tesis etmesi mümkün değil, geçici ola-

rak sağlayabilirsin, fazla verirsin, kapitalizm nasıl 

isyanları önlüyor, isyan mı ediyorsun, tamam 

daha fazla veriyor. Şimdi ne yapıyor, tüketim  

toplumu.. Sadece maddi tüketimle ilgilenmiyor, 

görsel tüketim, medyayı, TV’ yi, interneti tüketim 

insanın tek eylemi haline getiriyor. Dolayısıyla o 

tüketim üzerinden yapılan şey pornografi, por- 

nografiden kastım algı kapılarının kapanması. Şu 

an pornografi çağında yaşıyoruz. Algı kapılarının 

kapanması, dolayısıyla ayartıyor insanı. Hız, haz 

ve ayartı çağı. Hayattan kaçırarak hayata tutun-

duruyor. Herşeyi uyuşturarak insanı uyuşturarak 

kendini var ediyor. Halbuki dinlerin ideolojilerin 

hedefi bilinçtir. Ayıktırmaktır. Tam tersine bunlar 

uyuşturuyor.

İ.D.: Hocam bu güzel sohbetinizden dolayı 

teşekkür ederim…

Y.K.: Ben teşekkür ederim…
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Ne kadar çok sahip olursan
sahip olduğun şey sana sa-
hip olur sonunda, ne kadar 
çok tüketirsen o kadar çok 
tükenirsin.
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İslam’da insanın kendisi de dahil yeryüzünde 

bulunan her şeyin yegane sahibi Allah’dır (c.c.). 

İnsan ise yaşadığı süre içerisinde Allah’ın (c.c.) 

verdiği ölçü ve miktarda Allah’ın (c.c.) bu mül-

künden geçici olarak istifade eder. Sonuç itiba-

riyle dünyada elde ettikleri ve kazandıklarını bı-

rakarak ahiret yolculuğuna çıkar. 

Dünyada kimileri azlıkla, kimileri de varlıkla 

imtihan edilir. Bu hakikati Rabbimiz şöyle be-

yan etmektedir; “Sizi biraz korku, biraz açlık ve 
mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle 
deneriz, sabredenleri müjdele.” (Bakara Suresi; 

2/155) 

İnfak Allah (c.c.) yolunda harcama yapmak-

tır. Gerçek mülk sahibini tanımak; mülkün O’na 

ait olduğu şuuru ve bilinciyle hareket etmek de-

mektir. Madem mal bize geçici olarak verilmiştir. 

Madem mal ve mülk sahibi Allah’dır (c.c.). Ma-

demki mal imtihan içindir. O halde! Mülk sahi-

binin emrine amade olmak lazımdır. Rabbimiz 

Kitabında mülk sahibini bizlere şöyle hatırlatıyor; 

“Mülkün sahibi olan Allah’ım! Mülkü dilediği-
ne verirsin; dilediğinden çekip alırsın...” (Âl-i 

İmran Suresi; 3/26) Fakat insan mülkün sahibinin 

kendisi olduğu hatasına kapılarak, ben kazandım, 

benim malım, kimseye vermem diyor. Oysa in-

fak bilincine sahip olan Müslüman malın gerçek 

sahibinin kendisi olmadığı bilincine sahip olan 

ve “Allah (c.c.) yolunda harcamayı” kendine şiar 

edinen kişidir. 

Allah (c.c.) yolunda sarfederek O’nun emir-

lerine uyanlar, ellerindeki malın Allah (c.c.)’ın 

malı olduğu kabul etmişlerdir. Dolayısıyla onda 

sahibinin emir ve talimatlarına göre tasarrufta 

bulunmaları gerektiğini; o malın elde edilmesi 

ve harcanması konusunda Allah’ın (c.c.) öğret-

tiklerine aykırı bir davranışta bulunmalarının da 

doğru olmadığını bilirler. 

Allah (c.c.), kendi yolunda infak eden kişinin 

benliğinde Allah’a (c.c.) karşı kayıtsız bir güven 

duygusu geliştirir. Kişiyi elinde bulunana güven-

mekten uzaklaştırır ve ona Allah’ın (c.c.) katında-

kine güvenmeyi öğretir. İnanmayanların ölçüsü

İnfak, Mülkün Allah’a Ait
Olduğunu İkrardır
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maldır. Onlar insanlara zenginlikleri ölçüsünde-

değer verir. Bu insanlar sapık ve bozguncu bile-

olsalar, itibarları zenginliktir. Mü’minlerin ölçüsü 

ise, ne mal, ne makam ve ne de başka bir şeydir.

Mü’minlerin ölçüsü Kur’anî ifadeyle “takva” dır.

(Hucurât Sûresi, 49/13)

İnfak Arındırır…

Allah (c.c.) yolunda infak; zekât ve sadaka 

Allah’a (c.c.) kulluk ve yakınlık demek olup, aynı 

zamanda çok önemli ruhi terbiye esasıdır. Zekât 

kelimesi içinde nefsin temizlenmesi, onun yer-

yüzünün çekiciliğinden kurtarılarak pisliklerde ve 

günahlardan arındırılarak yüceltilmesi de vardır. 

Allah (c.c.) şöyle ferman buyurmaktadır: 

“Mallarının bir kısmını, kendilerini temizleyip 

arındıracak sadaka olarak al.” (Tevbe Suresi; 

9/103) 

İnsan fıtratında var olan mal elde etme arzu-

sunu Rabbimiz şöyle beyan eder; “Malı pek çok 

seviyorsunuz.” (Fecr Suresi; 89/20) Allah Rasulü 

(s.a.v.) de; “Âdemoğlunun bir vadi dolusu altını 

olsa, bir vadi daha olsun ister. İnsanoğlunun 

gözünü ancak toprak doyurur.” (Buhari) 

Yine insanın tamahkârlığı hakkında Kur’an-ı 

Kerim’de “Nefsinin cimriliğinden korunabilmiş 

kimseler, işte onlar felah bulanlardır” (Haşr 

Suresi; 59/9) buyurulmaktadır. Dünya hayatı ve 

meta için insanların birbirleriyle kıyasıya çatıştık-

ları, birbirlerini bu uğurda öldürdükleri; insanlar 

arasında kavgayı, kini ve nefreti, hasedin oluştur-

duğunu görmekteyiz. İslam ise insanı, bu suflî 

emellerden arındırır. Mal ve menfaat karşısın-

daki bakış açılarını değiştirir. Mala karşı tutumu; 

Allah’a (c.c.) karşı yerine getirmesi gereken bir 

kulluk vazifesi olduğu şuurunu kazandırır. Ayrıca 

rızkı takdir ve taksim edenin Allah (c.c.) olduğu 

bilincini kazandırır. 

Allah (c.c.) yolunda İnfak:

• İnsan nefsinin mala olan sevgi ve bağımlılığı-

na karşı mücadeleye sevk eder ve destekler.

• Fakir ve muhtaçlara karşı onu iyiliğe teşvik 

eder.

• İslam ümmetinin bir neferi olma şuurunu 

kazandırır.

• İslam için mücadele eden kardeşleriyle bir-

likte olma bilinci kazandırır.

• Ona olgun bir şahsiyet kazandırır.

• Zaten Allah’ın (c.c.) olanı O’nun emriyle 

O’nun söylediği yerlere harcattırır.

Müslüman mala, Allah’a (c.c.) itaati artıracak 

bir vasıta olarak bakar. Mal biriktirmenin bir gaye 

olmadığını bilir. Mal, sevgisi kalbimize girip kuşa-

tan, onu biriktirmek, korumak, artırmak için bizi 

kendisine hizmetçi kılan ve bizi meşgul eden 

tek şey değildir. Aksine bizim malı kullanarak 

yararlandığımız; Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak 

için bir vasıtadır. İslam, infak emriyle hem infak 

edenin nefsini temizleyip, tezkiye ve terbiye 

etmektedir. Hem de fakir olan kardeşine insanî 

duygu ve alakalarını Allah (c.c.) ve insanlık için 

harekete geçirmektedir. İnfak ile aynı zamanda 

veren kişiye Allah’ın (c.c.) nimeti hatırlatılmakta 

ve bu nimeti israfa dalmadan kullandıktan sonra 

bir kısmını da “Allah Yolunda” infak etmesi isten-

mektedir. Ve bir de infak sayesinde; alan kişi de 

memnun edilmiş ve gönlü alınmış olur. Bu vası-

tayla veren ile alan arasında hem insanlık hem 

de kardeşlik takviye edilmiş olur.
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Allah (c.c.) yolunda infak; 
zekât ve sadaka Allah’a (c.c.) 
kulluk ve yakınlık demek 
olup, aynı zamanda çok 
önemli ruhi terbiye esasıdır.



Sadaka Malı Eksiltmez...

Müslüman dünya malından ve kazancından 
daha fazla Allah’ın (c.c.) rızasına muhtaçtır. Bu 
düşünceyle, dünyayı küçümser ve basit çıkar 
hesaplarını elinin tersiyle iter. Yine Müslüman 
madde hırsıyla nefsine mahkûm olmayıp dün-
yada iken ahirete uzanan insandır. Rabbimiz Al-
lah (c.c.) yolunda harcamaları şöyle beyan eder;
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“Mallarını Allah yolunda sarf edenlerin du-

rumu, her başağında yüz tane olmak üzere 

yedi başak veren tanenin durumu gibidir. Al-

lah dilediğine kat kat verir. Allah’ın lütfu ge-

niştir, O her şeyi bilendir.” (Bakara Suresi; 2/261) 

Rasulullah (s.a.v.)’de “Sadaka vermek malı 

eksiltmez...” (Müslim) buyurmaktadır. Sada-

ka, Allah’ın (c.c.) emirlerine olan sadakatin açık 

bir şahididir. O, malı çoğaltan ve bereketlendi-

ren manevi bir ilaçtır. Sadaka, ahirette verenin, 

dünyada verilenin yüzünü güldürecek manevi 

bir vergidir. Allah (c.c.) insanı yaratılmışların en 

üstün ve en merhametlisi olarak yaratmıştır. Bu 

özelliğe sahip insan, kardeşlerine yardım etme-

yi kendisine vazife bilir. Bir Müslüman, yardıma 

muhtaç kardeşine karşı kayıtsız kalamaz, o kim-

senin yoksulluğunu gidermek ve derdine mer-

hem olmak için elinden geleni yapar. Unutmaz 

ki, elinde bulunan mal ve servette, fakirlerin, ye-

timlerin ve yoksulların; ihtiyaç sahiplerinin hakkı 

vardır. 

İnsanın hayır yapması için illa da zengin ol-

ması şart değildir. “Yarım hurma ile dahi olsa 

ateşten sakının. Şayet bunu da bulamazsanız 

gönlü hoş edecek bir kelime ile ateşten koru-

nun.” (Tirmizi) Hadis-i Şerifi samimiyetle yapılan 

her iyiliğin sadaka olacağını göstermektedir. Sa-

daka, malı telef olmaktan, din kardeşini de kötü 

yollara düşmekten korur. 

Sadaka zahiren malı eksiltiyormuş gibi görü-

nüyorsada Hz. Peygamber (s.a.v.), nübüvvet gö-

züyle eşya ve olayları gördüğünden dolayı sada-

kanın malı hiçbir şekilde eksiltmeyeceğini beyan 

etmektedir. Maldaki zahiri eksilmenin dünyada 

dahi olmayacağı Hadis-i Şerifin açıklamaların-

dan anlaşılmaktadır. Dünyada kişinin malı sada-

ka dolayısıyla eksilmediği gibi, ayrıca ahirette de 

ecir ve mükâfatı, günahların örtülmesine, ahiret-

teki derecelerinin yükseltilmesine sebeptir. Bu-

nun böyle olduğunu sadaka veren ve vermeye 

devam eden mü’minler fiilen müşahede etmek-

tedirler. Rabbimizin en ufak bir amelimizi dahi 

değerlendirerek önümüze çokça ecir kazanmak 

için kapıları açık bulundurması biz kullarına olan 

rahmet ve bereketinin ayrı bir göstergesidir. 

Önümüze açılan bu fırsatları küçük büyük 

demeden değerlendirerek, amel defterlerimiz-

deki hasenat hanemizi artırırken, diğer taraftan 

faziletli fert ve toplumun var olmasında üzeri-

mize düşen görevi yapmaktan uzak durmaya-

lım. Unutmayalım ki, “Allah faizin kazandırdık-

larını giderir; sadakaları ise bereketlendirir...”

(Bakara Suresi; 2/276) O bakımdan sadakanın her 

türlüsüyle ameli hayatımızı zenginleştirip güzel-

leştirmeliyiz. 

Asıl zenginlik ve bereketin Allah’ın (c.c.) bize 

vereceğini vadettiği ecirleri hak kazanmakla elde 

edilebileceğini unutmayarak, Allah (c.c.) nezdin-

deki kalıcı mükâfatları hedefleyerek amellerimize 

yön vermeliyiz. Allah (c.c.) için sarf ettiklerimiz 

artarak bize geri dönecektir. Fakat faiz; hem mal-

ların heba edilmesi, hem Allah’a (c.c.) bir karşı çı-

kış ve hem de büyük bir zulümdür. Faiz artırmaz, 

tam tersine azaltır. 

Rabbimiz şöyle buyuruyor: “İnsanların mal-

ları içinde artsın diye verdiğiniz her hangi bir 

faiz Allah katında artmaz; fakat Allah’ın rıza-

sını dileyerek verdiğiniz herhangi bir sadaka 

(zekât) böyle değildir. İşte onlar sevaplarını 

kat kat artıranlardır.” (Rum Suresi; 30/39)
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“Hayır, siz peşin olanı (dünyayı) seviyorsu-
nuz” (Kıyamet Suresi; 75/20)

İnsan kimi zaman Allah’ın (c.c.) emirlerini, 

Cennetin nimetlerini ve Cehennemin dehşetini 

unutur. İnsan kimi zaman nefsinin her isteği-

ni yerine getirerek mutlu olacağını ve mutlaka 

ölümden önce af imkânını bulacağını sanarak 

yanılır. İnsan kimi zaman da bilerek ve isteyerek 

Yüce Allah’a (c.c.) isyana yönelir, yeltenir ve gü-

nahın kucağına düşer. Günahı “Burnuna konan 

bir sinek gibi” önemsiz gören insanın ise Rabbiy-

le olan bağı zamanla zayıflar ve kopar. Böylece 

insan vahyi terk ederek dünyaya boyun eğer; 

büyüsüne kapıldığı dünyanın peşinden koşma-

ya başlar. Çünkü o peşin olanı arzular; hemen 

elde edebileceğini ister ve onun için yarışır. Artık 

o, ömrünü dünya nimetlerini biriktirmek üzere 

kurgular. Her anını dünyevi planlar kurarak geçi-

rir de hiç ummaz veya hatırlamak istemez bütün 

nimetlerin bir gün tükeneceğini. Bu yolda ömrü-

nü tüketir; ahireti unutarak hazırlık yapmaz olur. 

Allah, (c.c.) Kur’an’da bizlere insanın kendini 

ve dünyayı tanımlamada ve dünyada bulunma 

amacını takdir etmede çoğu zaman hataya düş-

tüğünü haber vermektedir... Bununla beraber 

büsbütün dünyaya yönelerek haram helal çiz-

gisi olmadan dünyevi nimetlerin, nefsi arzuların 

peşinde koşmaktan sakındırmakta; bunların he-

lal yolunu göstermekte; haramdan nehyederek 

dünya ve ahiret için her daim hayrı istememizi 

tavsiye etmekte; hayatın her anına yayılan den-

ge üzerine bir ömür sürmemizi istemektedir. 

Yine bir yandan bu dengeyi sağlamayı ba-
şaran geçmiş kavimlerin mutluluk tabloları ile 
birlikte erişecekleri Cennet nimetleri haber ve-
rilirken; diğer yandan da asi ve baği olmuş geç-
miş kavimlerin acı çığlıklar ile helak edilmeleri ve 
ebedi Cehennem azabı canlı bir şekilde sunul-
muştur. İnsanın yönünde iki yol vardır. Biri isya-
nın/tuğyanın imamı şeytan ve taraftarları olan 
Firavunlar, Hamanlar, Karunlar ve Ebu Cehillerin 
batıl ve şirk yolu; diğeri hamdin/itaatin kutlu ör-
nekleri Peygamberler ve onlara iman eden mü-
minlerin Hakk ve Tevhid yoludur.

Rasulullah’ın Uyarısı

Rasulullah (sav), geçmişten günümüze ve 
geleceğe/bütün zamanlara seslenerek, bir sabah 
namazı vakti Ebu Ubeyde (ra) Bahreyn’den cizye 
malları ile gelince sahabiler namazdan hemen 
sonra hızlıca onu karşılamaya çıktılarında şöyle 
buyurdular: “O halde sevinin ve sizi sevindire-
cek şeyi ümit edin! Vallahi, ben sizin namınıza 
fakirlikten korkmuyorum. Lâkin ben sizin na-
mınıza dünyanın sizden öncekilere serildiği 
gibi, size de serilmesinden ve onların dünya 
için yarıştıkları gibi, sizin de yarış etmenizden, 
dünyanın onları helak ettiği gibi, sizi de helâk 
edeceğinden korkuyorum.” (Müslim; Buhari) 

Bahçenin Asıl Sahibinden 
Bahçe Sahiplerine
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Çünkü o peşin olanı arzular; 
hemen elde edebileceğini 
ister ve onun için yarışır.
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Hemen sonrasında Hulefa-i Raşidin döne-

minden itibaren büyük nimetlere kavuşan Müs-

lümanların karşılaştıkları çetin imtihanlara şahit 

oluyoruz. Kur’an’da, istikametten ayrılmadıkça 

dünyalık için çalışmak ve nasibini unutmamak 

(Kasas Suresi;28/77) tavsiye edilmekte; ama asıl 

yarışılmaya değer şeyin Cennet nimetleri olduğu 

haber verilerek (Mutaffifin Suresi; 83/ 26) bizleri 

doğru istikamete yönlendirmektedir. Allah (c.c.), 

verdiği nimetlerle kulunun hamdini ve şükrünü 

arttırarak kalbi ve ameli kemale ermesini murad 

etmektedir. Ancak insan çoğu zaman bunun 

tersi istikamette ömrünü tüketir. İşte Kur’an-ı Ke-

rim böylesi bir olayı, tarihi bir vakıayı veya temsil 

düzeyinde gerçeği bizlere sunmaktadır. 

Enfes Bir Bahçe ve Sonu

“Onlara, şu iki adamı misal olarak anlat: 
Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her 
ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, ara-
larında da ekinler bitirmiştik. İki bağın ikisi
de yemişlerini vermiş, hiçbirini eksik bırak-

mamıştık. İkisinin arasından bir de ırmak fış-
kırtmıştık. Bu adamın başka geliri de vardı. 
Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöy-
le dedi: “Ben, servetçe senden daha zengi-
nim; insan sayısı bakımından da senden daha 
güçlüyüm.” (Böyle gurur ve kibirle) kendisine 
zulmederek bağına girdi. Şöyle dedi: “Bunun, 
hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyame-
tin kopacağını da sanmıyorum. Şayet Rab-
bimin huzuruna götürülürsem, hiç şüphem 
yok ki, (orada) bundan daha hayırlı bir akıbet 
bulurum.” Karşılıklı konuşan arkadaşı ona hi-
taben: “Sen, dedi, seni topraktan, sonra nut-
feden (spermadan) yaratan, daha sonra seni 
bir adam biçimine sokan Allah’ı inkâr mı ettin? 
Fakat O Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbi-
me hiçbir şeyi ortak koşmam. Bağına girdiğin-
de: Maşallah! Kuvvet yalnız Allah’ındır, desey-
din ya! Eğer malca ve evlâtça beni kendinden 
güçsüz görüyorsan (şunu bil ki): “Belki Rab-
bim bana, senin bağından daha iyisini verir; 
senin bağına ise gökten yıldırımlar gönderir 
de bağ kupkuru bir toprak haline gelir. 
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Yahut bağının suyu dibe çekilir de bir daha 

onu arayıp bulamazsın.” Derken onun serveti 

kuşatılıp yok edildi. Böylece, bağı uğruna yap-

tığı masraflardan ötürü ellerini ovuşturup kal-

dı. Bağın çardakları yere çökmüştü. “Ah, diyor-

du, keşke ben Rabbime hiçbir ortak koşmamış 

olsaydım! Kendisine Allah’tan başka yardım 

edecek destekçileri olmadığı gibi kendi ken-

dini de kurtaracak güçte değildi. İşte burada 

yardım ve dostluk, Hak olan Allah’a mahsus-

tur. Mükâfatı en iyi olan O, en güzel akıbeti 

veren yine O’dur.” (Kehf Suresi; 18/32-44) 

Ayetlerde bahse konu olan olay Kur’an’ın zik-

rettiği bahçe sahiplerinin anlatıldığı iki kıssadan 

biridir. Aslında her iki olayın (kıssanın) temel vur-

gusu da aynıdır. Söz konusu kıssada diğer kıssa-

larda olduğu gibi tarihlendirmeyle ilgili herhangi 

bir bilgi verilmemektedir. Kur’an kıssalarının isim, 

mekan ve zaman mefhumlarının birlikte zikredil-

diği olaylardan farklı olarak burada vakıanın ayrın-

tılarıyla ilgili hiçbir veri bizlere sunulmamaktadır. 

Bu durum değişik şekillerde yorumlanabileceği 

gibi bizim tespitimize göre; bu olay(lar)ın insanın 

dünya serüveninde her an yaşanılan ve yaşanı-

lacak beynelmilel bir vakıa olmasından dolayı 

şahıs, mekan ve zaman zikredilmeden mesaja 

vurgu yapılmaktadır. Zaten bu iki kişinin kimliği, 

nerede ve ne zaman yaşadıklarının bu noktada 

hiçbir önemi kalmamaktadır. Çünkü bu iki kişi 

günümüzde de yaşamaya devam etmektedir. 

Gündelik hayatın birçok anında böylesi olaylara 

şahit olmaktayız. 

Öncelikle Kur’an’ın anlatım üslubu dikkatimizi 

çekmekte... Kıssa bizleri öncelikle kendisine ve-

rilen göz kamaştırıcı nimetlere rağmen nankör-

lüğün zirvesinde olan adamın sahip olduklarının 

müthiş tasviriyle başbaşa bırakıyor. Elimizi uzat-

sak sanki o bahçenin yemişlerinden faydalana-

cak; bahçelerinin ortasından akan suyun sesini 

duyacak gibi canlı bir anlatım. Özellikle beton 

medeniyetinde yaşayan bizler için büyük bir ruh 

dinginliğini barındıran bir sahne. İnsan kendisini 

o bahçenin topraklarında ayakkabılarını çıkar-

mışçasına yürürken hissediyor. Kuş seslerinin, 

hayvan bağırışlarının senfonisi içinde suyun o 

akışındaki zarafeti görerek, çıkardığı melodiyi 

dinleyerek meyvelerini yüklenmiş ağaçlardan 

yayılan rayihalar içinde insan kendinden ge-

çiyor… Tam kendimizi bu sahnenin/manzara-

nın doyumsuz lezzetini hissederek Rabbimize 

yöneltecekken bir anda sahneye nimete karşı 

nankörlük eden bir adam girmekte… Bütün bu 

nimetlerin nasıl meydana geldiğini bilmiyor-

muşçasına bir tavır alışla karşılaşıyoruz. Kendisi-

ne verilen nimetlerin hiç bitmeyeceği zehabına 

kapılarak yakın arkadaşına/çevresine karşı müs-

tağni bir eda ile konuşmaya başlıyor... 

O, elindeki serveti ile gurur duyarak kibirli 

mağrur bir şekilde bahçesinde dolaşıyor; sahip 

olduğu mülke ve saltanata baktıkça sağlıklı dü-

şünmeyi terk ediyordu. Öyle ki; bunların hiçbir 

zaman kaybolmayacağını, hep elinin altında 

kalacağını ve güvencesi olacağını düşünüyor-

du. İşte bu büyüleyici atmosferin etkisinde, zevk 

içinde gezerken elleri ile dokunduğu servetinin 

yok olacağını aklına bile getirmiyordu. Gönül 

gözü kör olan bu kişi, kıyametin/her şeyin sonu-

nun geleceği günün varlığını da inkara sürükle-

niyordu. 

Arkadaşı olan muttaki kişi ise onun yaratılış 

aşamalarından, nasıl vücut bulduğundan bahse-

derek; bir hiç iken böyle nimetleri nasip eden Al-

lah’a (c.c.) nasıl nankörlük ettiğine hayret ederek 
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kendisine gelmesi için uyarılarda bulunuyordu. 

İnsanı bir hiç iken yaratan, nimetler veren Allah 

(c.c.), hepsini bir afetle yok edebilir ve Cennete 

çevirdiği dünyasını Cehenneme dönüştürebilir-

di. Ancak o kişi yine tarihte gördüğümüz birçok 

inkârcının duruşunu sergileyerek aslında tam 

olarak inanmadığı yeniden dirilişin olması ha-

linde yine en iyi nimetlerin kendisine verileceği 

konusunda da şeytanın aldattığı kişidir. Çünkü 

Rabbimizin haber verdiği gibi “Mal ve çocuk 

dünya hayatının çekici-süsüdür” (Kehf Suresi; 

18/46) ve insan bu süse kanarak elde ettiği (nasip 

edilen) nimetin hiç son bulmayacağını sanarak 

ölümü unutmakta ve hayata daha sıkı sarılmaya 

devam etmektedir.

“Şüphesiz insan, Rabbine karşı pek nankör-

dür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir.” (Adiyat 

Suresi; 100/6-7)

Son sahne ile insanın nimetlere nankörlüğü-

nün sonucunun ne acı olduğu gerçeğiyle kar-

şılaşıyoruz. Kıssanın hemen sonrasında insanı 

böbürlendiren, küstahlaşıp isyankâr olmasına ve 

kendine zulmetmesine neden olan dünyalıkların 

bir varmış bir yokmuş misali yok oluşlarına vurgu 

yapan ayetle karşılaşıyoruz. Bu kıssalar malın ve 

mülkün cezbesindeki insanın hal-i pürmelalidir. 

“Ey Muhammed, onlara anlat ki, dünya ha-

yatı tıpkı şuna benzer. Gökten yağmur yağ-

dırdık da bu yağmur sayesinde yer yeşermiş, 

göveren ekinlerin başakları birbirine girmiş. 

Derken bu ekinlerin tümü ansızın rüzgârların 

havada uçurduğu saman kırıntılarına dönü-

şüvermiş. Hiç kuşkusuz Allah’ın gücü her şeyi 

yapmaya yeter.” (Kehf Suresi; 18/45) 

Rüzgârdan Cömert Olmak

Gaflette olduğumuz ve unuttuğumuz gerçek 

şudur; kâinatın düzeni Allah’ın elindedir. İnsan 

ise kendisine verilen her türlü dünyevi imkânla 

bir imtihanın içinde olduğu şuuruyla dünyayı ve 

dünyalıkları yorumladığı sürece eşyaya köle ol-

maktan kurtulup onun efendisi olacaktır. İnsan 

eşyayı elde etme amacıyla gecesini gündüzünü 

maddi başarılar peşinde koşmakla harcayarak 

farkında olmadan hükmedeceğini düşündüğü 

eşyanın hükümranlığı/yönetmesi ve yönlendir-

mesi altına girmektedir. Allah’a (c.c.) kulluktan 

vazgeçip özgürleşeceğini düşünürken eşyaya 

tapınarak ona köle olmaktadır. Aslında köle olu-

nan para babaları ve nefsi tutkularıdır. 

Allah’ın (c.c.) çeşitli kıssalarda üzerinde dur-

duğu mal tutkusu, insanları bir virüs gibi kuşa-

tarak yayılmakta ve bu uğurda bütün değerler 

feda edilebilmektedir. Az bir dünya menfaati ve 

geçimi için ahiret nimetlerinden vazgeçenlerin 

sonları ne acı oldu. İslam ise insandan kazancın 

helali ile şükrünü eda edeceği dünyalıklarla kul-

luğun gereğini yerine getirmesini istemektedir. 

Asıl yarış Allah (c.c.) yolunda ahiret azığı için ya-

pılan yarıştır. 

İslam tarihi saadet asrından başlayarak ayet-

lerle ilmek ilmek dokunan güzel örneklerle do-

ludur. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. 

Abdurrahman b. Avf ve diğer sahabilerin (Allah 

onlardan razı olsun) ayetleri tefekkür ederek ya-

şadıkları gibi yaşamamız duası ile.
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Türk ve Kürt kavimleri Asya’ nın iki kadim kav-

midir. Önce Asyalı olmalarından sonra da İslam’ı 

din olarak benimsemelerinden dolayı tarihi yü-

rüyüşleri birbiriyle kesişmiştir. Müslümanlıktan 

sonra iki kavmin yürüyüşü ortak bir kadere dö-

nüşmüştür.

Anadolu’ya Yolculuk ve İslam

Asya’ nın orta bölgelerinde; Altay dağlarından 

Çin seddine, Baykal gölünün kuzeyinden Tibet 

yaylasına kadar uzanan bölgelerde yaşadıkları 

söylenir Türklerin. Orta Asya kadim bir “ata yur-

du” dur Türkler için. Burada var olmuşlar, çeşitli 

devletler ve İmparatorluklar kurmuşlardır. 

İktisadi, iklimsel, sosyal, siyasal nedenlerden 

dolayı Türkler uzun yolculuklara çıkmışlar. Bir 

kısmı Hazar denizinin kuzeyinden Avrupa’ya 

doğru, diğer bir kısmı da Hazar denizinin gü-

neyinden İran ve İran üzerinden de Anadolu’ya 

doğru göç ettiler. Bizim mevzu bahis edeceği-

miz Türkler Hazar denizinin güneyi ve İran üze-

rinden Anadolu’ ya göçen Türklerdir. 

Emeviler döneminde fetih hareketleri Ma-

veraünnehir’e kadar ulaştı. Bu dönemde Türkler 

daha çok Çinlilerle savaş halindeydiler. Türklerin 

Müslümanlarla ilk münasebetleri bu dönemler-

de başladı. Türklerin İslam’la asıl tanışmaları Ab-

basilerle başlamıştır. Abbasilerin Emevi iktidarına 

son vermeleriyle (750) Arap olmayan unsurlar, 

bunların içinde Türkler İslam’ı ve Müslümanları 

salim bir şekilde tanıma fırsatı yakaladılar. Bu dö-

nemde Müslümanlar ve Çinliler arasında yapılan 

Talas Savaşı (751) Türklerin Müslümanlaşmasın-

da dönüm noktası olmuştur. 

Türklerin kitleler halinde Müslüman olmaları 

için 10. yy’ı beklemek gerekiyor. Talas Savaşı’n-

da Türklerle tanışan Karluk Türklerinden sonra 

Yağma ve Çiğil Türkleri ilk Müslüman Türk dev-

leti olan Karahanlı Devleti’ni, Oğuzlar ise Büyük 

Selçuklu Devleti’ni (1038) kurdular. Bundan sonra 

Türkler kitleler halinde Müslüman olmaya baş-

ladılar. 

Asyalı bir kavim olan Kürtler, Müslüman ol-

madan önce Doğu’da İran Sasani Devleti, Batı’da 

ise Bizans İmparatorluğu’nun egemenliği altın-

daki bölgelerde yaşıyorlardı. Bu büyük çerçe-

venin içerisinde Kürtler yoğunlukla Dicle Nehri 

hudut olmak üzere, Dicle’nin doğusu, Van Gö-

lü’nün güneyi, Botan Bölgesi, bugünkü Kuzey 

Irak, İran’ın batısı ve Zagros Dağları çevresinde 

yaşamışlardır. 

Kürtler Hazreti Ömer (r.a.) döneminde, 637 

yılından itibaren Müslümanlığı kabul etmeye 

başladılar. 639 tarihinde Kuzey Suriye ve Güney-

doğu Anadolu’nun Müslümanlarca fethedilmesi 

ve 644’ te Kadisiye Savaşı ile İran’ın yönetiminin 

Müslümanların eline geçmesinden sonra Kürtler 

kitleler halinde İslam’ a dahil olmaya başladı-

lar. Türkiye’nin en eski camisi 639 yılında tarihi 

Mar-Toma Kilisesi’nden çevrilen Diyarbakır Ulu 

Cami’dir.

Tarihi İttifaka Neler
Oluyor? (I)
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İslam’la tanıştıktan sonra Kürtler, Revvadiye, 

Şeddadi, Mervani, Annaziler, Hezbani, Eyyubiler 

emirlikleri ve hanedanlıkları oluşturmuşlardır. 

Türkistan, Maveraünnehir üzeriden Anado-

lu’ya yürüyen Türklerle, İran, Irak üzerinden Ce-

zire bölgesine yerleşen Kürtler İslam’ın Sünni 

yorumunu benimsemişlerdir. Türkler ekseriyetle 

Maturidi-Hanefi, Kürtler ise Eşari-Şafi çizgide yü-

rümüşlerdir. Ama bu durum bu anlayışların bir-

birine etkileşimini engellememiş, bilakis muha-

liflerine karşı birbirlerine desteğe dönüşmüştür. 

Büyük Selçuklu Döneminde kurulan Nizamiye 

medreseleri örneğinde olduğu gibi. Kürtler Türk-

lerden 200 yıl önce İslam’la tanışmışlardır. İslam’ı 

kabul ettikten sonra iki kavim arasındaki ilişkileri 

İslam’ın değerleri ve Müslümanların maslahatları 

belirlemiştir.

Tarihi İttifak

Selçuk Bey önderliğinde başlayan Tuğrul ve 

Çağrı Beyler üzerinden devam eden Türk yol-

culuğu, 9. yy’ da Abbasi Halifelerinin ordularında 

görev almaya başlanmasıyla yeni bir sürece gir-

miştir. Bu durum, Türklerin Kerkük-Bağdat hat-

tına doğru ilerlemesini sağladı. İşte ilk Türk-Kürt 

ilişkileri bu dönemde başladı. Kürtlerin de Abbasi 

Halifeleriyle ilişkilerinin iyi olması, Türk-Kürt iliş-

kilerinin sağlıklı başlamasına vesile oldu. 

1071 yılında Selçuklu sultanı Alparslan ve Bi-

zans İmparatoru IV. Romenos arasında Malaz-

girt kasabası yakınında yapılan Malazgirt Savaşı, 

Türk- Kürt ilişkilerinin İslam’ın hedefleri ve Müs-

lümanların maslahatını merkeze alan önemli 

belki de ilk buluşma ve ittifaktır. 
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Bizans İmparatoru Selçukluları kesin olarak 
Anadolu’dan atmak amacıyla harekete geçti. Bu 
vesileyle Frenk, Yunan, Bulgar, Norman, Make-
don, Ermeni ve Gürcülerden oluşan büyük bir 
ordu hazırladı. Bunlara savaş arabaları ve ku-
şatma aletleri eşlik ediyordu. Bizans ordusunda 
200-300 bin arası atlı olduğu rivayet ediliyor. Sel-
çuklu ordusuna gelince; ordunun 15.000 atlıdan 
oluştuğundan bahsediliyor. Bu dönemde buralar 
Mervani Hanedanlığının hakimiyetindeydi. İşte 
bu ortamda, Ahlat’tan ve civarından ahalisi Kürt 
olan 10.000 kişinin Alparslan’ın ordusuna katıldı-
ğı rivayet edilir. Bu birliktelikten sonra sayıca az 
olmalarına rağmen Müslüman Türk ve Kürtler 
savaştan zaferle çıkmışlardır. Bundan sonra Ana-
dolu’nun İslamlaşması Türkler ve Kürtler eliyle 
gerçekleşecektir.

Haçlı orduları Anadolu’yu istilaya çıktıklarında 
(1096-1272) Türk ve Kürtler bu küffar saldırılarına 
birlikte karşı koymuşlardır. Yaklaşık iki yüzyıl sü-
ren bu istila saldırıları boyunca iki Müslüman ka-
vim birlikte İslam ve Müslümanların maslahatları 
ve gelecekleri için büyük fedakârlıklar üstlenmiş-
lerdir. Kılıç Arslan ve Selahaddin Eyyubi örnek-
lerinde olduğu gibi et ve tırnak misali yekvücut 
mücadeleyi, mücahedeyi sürdürmüşlerdir. 

Moğol İstilası (1258) zamanlarında da bütün 
Müslüman kavimler gibi Türk ve Kürtlerde istila-
nın sonuçlarına birlikte katlanmışlar, hal çareleri-

ni birlikte aramışlardır. 

Osmanlı döneminde, Osmanlı/Türk-Kürt iliş-

kileri Yavuz Sultan Selim döneminde farklı bir 

boyut kazanır. Osmanlı-Safevi ilişkileri, Osman-

lı-Kürt ilişkilerini de etkiler. Safevi Devleti’nin 

kurucusu Şah İsmail (1488-1524), dedeleri Şeyh 

Safiiyyüddin İshak Erdebili ve Şeyh Cüneyd za-

manında Sünni mezhebinden Şii mezhebine 

geçerek geliştirdiği dini hareket sonucunda çe-

şitli merkezlere dağılan müridleri, bağlıları, bey-

leri özellikle Türk oymaklarını (Kızılbaş ismiyle 

maruf) etrafına toplayarak Akkoyunlu Devleti’ne 

son verdi. Daha sonra İran içlerinden Elbistan, 

Diyarbakır ve Cizre’ye kadar bir bölgeyi egemen-

liği altına aldı. Kerbela ve Necef’ten Şii din adam-

larını getirerek bölgeyi Şiileştirme politikası takip 

etti. Safevilerin bu yayılma politikası önce Sünni 

Kürtleri daha sonra da Osmanlı yönetimini ra-

hatsız etti. Bunun üzerine Kürt Beyleri toplanarak 

bu durum karşısında Osmanlı ile birlikte hareket 

etme kararı aldılar. Bu konuda da bölgenin ileri 

gelen Kürt alimi İdris-i Bitlisi’yi görevlendirdiler. 

Önceleri Akkoyunlu Yakub’un danışmanlığını 

yapan İdris-i Bitlisi, Akkoyunlu Devleti’nin yıkıl-

masıyla Osmanlılarla irtibata geçti. 25 Kürt beyi 

ile görüşerek bu beylerin ortak kararlarını Yavuz 

Sultan Selim’e bildirdi: 

“Bilad- ı Ekrad (Kürt beldeleri) denilen Diyar-

bekir ve civarındaki mazlum Müslümanlar, Dev-

let-i Aliyenizin hizmetine taliptirler ve devlet ile 

din düşmanlarının şerlerinden sizin yardım ve 

merhametlerinizle masun olma ümidindedirler…

Bilad-ı Ekrad’ın Osmanlı Devleti’ne iltihakı, 

İstanbul’un fethi zaferini tamamlayacak dere-

cede ehemmiyetlidir. Zira bu bölgenin ittifakıyla, 

bir taraftan Irak yani Bağdat ve Basra’nın yolları, 

diğer taraftan Azerbaycan yolları ve bir diğer ta-

raftan da Halep ve Şam yolları açılmış olacaktır. 

Allah’ın (c.c.) yardımı pek yakındır. 

Bu mektuptan memnun olan Yavuz Sultan 

Selim, Kürt beylerinin talebi üzerine Bıyıklı Meh-

med Paşa’yı Diyarbekir Beylerbeyi olarak atadı. 

Türkler ekseriyetle Maturi-
di-Hanefi, Kürtler ise Eşa-
ri-Şafi çizgide yürümüş-
lerdir. Ama bu durum bu 
anlayışların birbirine et-
kileşimini engellememiş, 
bilakis muhaliflerine karşı 
birbirlerine desteğe dönüş-
müştür. 
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23 Ağustos 1514 tarihinde Çaldıran ovasında 

yapılan savaşta Kürt beylerinin desteğiyle Safevi 

ordusu yenildi. Böylece Kürtler ve Türkler Safevi 

meselesini halletmiş oldular. 

Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı’ndan İs-

tanbul’a dönerken Amasya’da konakladı. Savaşta 

kendisini destekleyen Kürt beyleriyle 1515 yılında 

Amasya’da buluşarak tarihi Kürt-Osmanlı Özerk-

lik Antlaşması’ nı karara bağladı. İdrisi-i Bitlisi’ye, 

antlaşmanın bir nüshasını istediği şekilde dol-

durabileceği yetkisiyle teslim etti. 1515’ ten 1839 

Tanzimat Fermanı’na kadar istisnai haller dışında 

ilişkiler bu minval üzere devam etti. Bu antlaşma 

Yavuz’un vefatından sonra oğlu Kanuni Sultan 

Süleyman tarafından güncellenerek devam etti-

rildi. İdris-i Bitlisi’nin vefatından sonra da durum 

değişmedi. 

1514 yılına kadar Adana’dan doğuya ve güne-

ye geçemeyen Osmanlılar, Osmanlı-Kürt ittifakı-

nın da etkisiyle birkaç yıl zarfında tüm Ortadoğu 

ve Kuzey Afrika’nın hakimi oldular. 

Sultan Abdulhamid’in iktidarda olduğu yıllar 

(1876-1909) Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte 

tüm dünyanın büyük çalkantılar içinde olduğu 

bir dönemdir. Sultan Abdulhamid, iktidarda ol-

duğu bu 33 yılda Batılıların “Hasta Adam” ola-

rak adlandırdıkları Osmanlı devletini yıkılmak-

tan kurtararak ayağa kaldırma mücadelesi verdi. 

Filistin’de kurulmak istenen Yahudi Devleti’ne, 

Ermeni komitacılarına, Batılı devletlerin her de-

diğine karşı çıktığı için adı “Kızıl Sultan”a çıkarıl-

dı. Bu süreç içerisinde, içeride ve dışarıda bolca 

düşmanı oldu. Bütün bunlara karşı mücadele 

verdi. Bu saldırılarla mücadele için “İslamcılık” 
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siyasetini devreye soktu. Bu siyaseti uygularken 
dayanışmak istediği unsurlardan biri de Müslü-
man Kürtlerdi. 

Abdulhamid’in bu konuda uyguladığı proje 
Hamidiye Alayları’dır. Bu projeyi hayata geçir-
mek için kayınbiraderi Zeki Paşa’yı görevlendirdi. 
1891 yılında alınan kararla proje hayata geçirildi. 
Bunun için ordu merkezi Erzincan’da toplanan 
aşiret reisleri, İstanbul’a götürülerek Padişah’ın 
huzuruna çıkarıldılar. Sultan tarafından kabul edi-
lerek taltif edilen beyler, Paşa ünvanıyla alayların 
başına görevlendirildiler. Bu proje üzerinden ye-
niden yapılanan Osmanlı-Kürt ilişkileri, Kürtler 
nezdinde Abdulhamid’e “Bave Kürdan” ismiyle 
sempati ve bağlılık oluşturdu. Bu ilişki ilerleyen 
yıllarda da Kürtler ve Türklerin İslamcı düşünce-
de ortak tecrübeleri olarak anıldı ve İslamcı siya-
setin tarihsel zeminini oluşturdu. 

Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı, Türkler 
ve Kürtlerin tarihi dayanışma/ittifak örneklerin-
dendir. 1. Dünya Savaşı öncesi yaygınlaşan ulus-
çuluk propagandası Kürtler nezdinde pek rağbet 
görmedi. Geniş Kürt kitleleri Osmanlı Devleti’ne 
sadakat göstererek Müslüman Türk kardeşleriyle 
birlikte Batılı Küffara karşı birlikte savaştılar. Sava-
şın acısını birlikte göğüslediler. 1912’den 1918’e 
kadar Trablusgarp, Yemen, Balkan Savaşları ve 
devamında patlak veren 1. Dünya Savaşında 
Anasır-ı İslam’ın diğer unsurları gibi Türkler’de, 
Kürtler’de İslam’ın ve Müslümanların harim-i 
ismetine zarar gelmesin diye mallarını ve can-
larını ortaya koydular. Anasır-ı İslam’dan oluşan 
Osmanlı orduları, cephelerde cansiperane mü-

cadele vererek büyük başarılar ve kahramanlıklar 
göstermesine rağmen Almanya’nın başını çekti-
ği ittifak yenilince, savaştan yenik çıkmış sayıldı. 
Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasıyla birlikte 
İtilaf devletleri Anadolu’yu işgale başladılar. 

İşgalden sonra bu duruma nasıl cevap ver-
meliyiz tartışmaları İstiklal Savaşı’yla sonuçlan-
dı. Batı’dan etkilenmiş seküler Türkler ve Kürtler 
farklı çözümleri konuşurken, Abdulhamid’ten bu 
tarafa İslamcılık etrafında çözüm arayan Türkler-
ve Kürtler bu savaşta da kader birlikteliği yaptılar, 
Dar-ül İslam’ı birlikte savundular. 

Osmanlı Devleti’nin sona erdiğini bundan 
sonra kendi başımızın çaresine bakmalıyız diyen 
Ulusalcı Kürtlere, Müslüman Kürtlerin ekseriyeti 
karşı çıktılar ve birlikte mücadele kararını Kazım 
Karabekir’e bir telgrafla ilettiler: 

“Hilafet ve Saltanat makamının uğradığı teca-
vüz ve ihanetin tazmini, mevcudiyet ve istiklali-
mizin (varlığımızın ve bağımsızlığımızın) temini 
için son damla kanlarımıza kadar mukavemete 
(direnişe) ahdediyoruz.” 

Erzurum ve Sivas Kongrelerine Kürtlerden de 
pek çok temsilci katıldı. Sivas Kongresi’nden bir-
kaç gün sonra, Malatya’daki Hacı Kaya ve Şatza-
de Mustafa Ağalara Kongre heyeti adına Mustafa 
Kemal Paşa’nın telgrafı: 

“Sizler gibi dindar ve namuslu büyükler ol-
dukça Türk ve Kürt birbirinden ayrılmaz iki öz 
kardeş olarak yaşayacaktır. Türklerin ve Kürtlerin 
Makam-ı Hilafet etrafında sarsılmaz bir vücut 
halinde iç ve dış düşmanlarımıza karşı demirden 
bir kale halinde kalacağı şüphesizdir” sözlerini 
içeriyordu. 

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İstiklal Sava-
şı’nda da kaderlerini bir gören Türkler ve Kürt-
ler Maraş, Antep, Urfa ve Çanakkale’de destanlar 
yazdılar ve savaşı kazandılar. Cumhuriyet’i birlik-
te kurdular. Birinci Meclis’te yetmişin üzerinde 
Kürt milletvekili vardı.

Sultan Abdulhamid, iktidar-
da olduğu bu 33 yılda Ba-
tılıların “Hasta Adam” ola-
rak adlandırdıkları Osmanlı 
devletini yıkılmaktan kurta-
rarak ayağa kaldırma mü-
cadelesi verdi. 
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Tevazu, kişinin kendini aşağı görmesi, aşağılık 

zannetmesi değil bilakis kişinin haddini, sınırla-

rını ve özünü bilmesi ve bunların sınırlarını gö-

zetmesidir. İnsan, cemadat, nebatat, hayvanat 

arasında üstün bir varlıktır, ancak insan kendi 

özünün hudutlarını gözetemediği ve orada ka-

lamadığından, cemadat ve hayvanat âleminde 

de bulabilir kendisini. Bu nedenle kibir tevazu-

un zıddı, hakkı inkâr ve insanları küçümsemektir. 

(Müslim) İçtimai mutabakat ve kaynaşmayı bal-

talar, dostların kalplerine nefret sokar. Tevazu ise; 

yolların kaldırım taşı, ırmakların çakılı, başakların 

samanı olmaktır. İnsanın haddini itiraf etmesi 

varlık ihtişamı içinde hiç olduğunu bilmek ve 

öyle görünmektir. Diğer bir deyişle bize ait olan-

lardan değil, bizim değerimizin mihenge vurul-

duğu mizandır tevazu. Ancak tevazu göstermek, 

aşağılık gösterilerinde bulunmak ve bayağılık de-

ğildir. İnsanın şahsiyetini ortadan kaldıran hafif-

meşreplik de tevazu değildir. Aşırılık insanı zillete 

sevk eder. 

Hadisler Terazisinde Tevazu 

Rasulullah (s.a.v.) birçok kez tevazuun ehem-

miyetine dikkat çekmiştir. O, karşıdaki yüzünü 

çevirmeden çevirmez, halk arasında dizleri-

ni uzatmazdı. “Kim Allah (c.c.) için mütevazı 
olursa, Allah (c.c.) onun rütbesini yükseltir.” 
(Müslim) buyuran Rasülullah (s.a.v.) bir hutbe-

sinde “Allah bana şöyle vahyetti: mütevazı olun, 

hatta biriniz diğerine övünmede dahi bulunma-

sın” buyurmuştur. Enes b. Malik (r.a.) anlatıyor: 

Rasulullah (s.a.v.), hastayı ziyaret eder, cena-
zeye katılır, merkebe biner ve bir kölenin dahi 
davetine icabet ederdi. (Tirmizi). Yine bir gün 

sefer sırasında mola verildi. Ashap et pişirmek 

istediler ve koyun kestiler. Rasulullah (s.a.v.) va-
zife taksimi yaptıktan sonra “Odun toplamak 
da bana kalsın” buyurdular. (Tirmizi) “Üsve-i 
Hasene” olan Rasulullah (s.a.v.), çocuklara selam 
verir, hanımlarına yardım eder, elbisesini yamar 
ve koyun sağardı. O’nun önce “abduhu” olması 
da tevazuunun bir remzidir. Ancak bugün “Al-
lah bana tevazu sahibi olmanızı ve kimsenin 
kimseye karşı gururlanmamasını emretti” 
(Müslim) buyuran Rasulullah’ın (s.a.v.) ikazları ço-
ğumuzda ma’kes (yankı) bulmamaktadır. Bugün 
ya mevki yahut ilim sahipleri hayatlarını idame 
ettikleri vasattan mücerret bir tarz-ı hayatı be-
nimsemiştir. Bu nedenle sâhib-i makam ve’l ilim 
olanlar tevazu kandilinin nurundan şua almalı, 
zikrini ve fikrini “Edep ya hu” düsturuyla yeniden 
gözden geçirmelidir. Nitekim bizler eğer vaki ol-
mayı başarıp adam olamadıysak Fuzuli’nin dize-
leri bizi irkiltmeli o zaman. 

“İlm kesb ile rifat arzu-yı muhal imiş ancak, 

Aşk imiş her ne var âlemde ilim bir kîl kal imiş 

ancak.”

Tevazu Kibrin İlacıdır

Tevazu, vasıfsız olduğunu düşünmekle, gu-
rur arasında denge kurabilmektir, yani gerçekçi 

Tevazu

Kavram(a)larımız
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İhsan KAYA

Tevazu, kişinin kendini aşa-
ğı görmesi, aşağılık zannet-
mesi değil bilakis kişinin 
haddini, sınırlarını ve özü-
nü bilmesi ve bunların sı-
nırlarını gözetmesidir.
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değer idrakidir. Akıl önden, kıymetli olma hissi 

arkadan gider. Tevazuda aklın murakabesinde 

giden bir değer söz konusudur. Yoksa bu, insan-

ların karşısında eziklik göstermek değildir. Kibirli 

kişilere karşı mütevazı olmak, tevazuun kendi-

sine yapılan saygısızlıktır. Zira kibirli insana karşı 

alçakgönüllü davranırsanız, sizi ikinci sınıf görür. 

Bu kişilerle onların anlayacakları duygu dilinden 

konuşmak daha faydalıdır.

Kapitalist Sistem, Kibri Teşvik Eder

Üstünlük hissi olanların en çok değer verdiği 
şey kendi benlikleri olduğu için, korku ile güven 
arasındaki zihni duvarları çok incedir, bu iki his 
her an yer değiştirebilir. Bu nedenle kendilerini 
emniyette hissetseler bile, korkuya kaymala-
rı kolaydır. Sürekli olarak kendilerini ispatlama 
derdinde çırpınır, bir şeyler üretirler. Bu da on-
ların kabiliyetli ve iddialı olmalarına yardım eder. 
Yaşadığımız dünyada kapitalist nizam gelişmek 
için, bu tip insanlara ihtiyaç duyar ve onları teşvik 
eder. 

Kıskançlığın Paratoneri Tevazudur

İnsan, kendine yönelmiş kıskançlık hislerini 

ancak tevazu ile kaldırabilir. Eğer kendini kıska-

nan kişiyle mecburi bir yakın ilişkisi varsa, onun 

kıskançlık damarını okşayacak davranışlardan 

kaçınması gerekir. Belki onunla kendi kusurlarını, 

eksiklerini paylaşması faydalı olabilir. Eğer alçak-

gönüllü olduğunu hissettirebilirse, muhatabının 

kişiliğini değilse bile tavırlarını sevmesini ve ken-

disi hakkında iyi niyetler beslenmesini sağlayabi-

lir. Kıskanılan kişi, nasıl davranacağını belirlerken, 

karşısındakinin bu hissinin arka planını tahlil et-

melidir. Eğer söz konusu hal kötü niyet taşıma-

yan, kıskanılan kişinin hatalarından kaynaklanan 

bir hal ise, dikkatli olmak; ama kötü niyetli bir kıs-

kançlık varsa tavır koymak icap eder. 

Kıskanılmak, esasında insanın kendini geliştir-

mesi için bir fırsattır. Özenilir durumda olduğu 

halde tevazu imtihanı verme imkânına kavuşan 

kişinin bu fırsatı kullanmasında fayda vardır.

Kavram(a)larımız
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Kibirli kişilere karşı mütevazı olmak, tevazuun kendisine 
yapılan saygısızlıktır.
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Tebliğde öncelikle üzerinde durulması ge-
reken hususlardan biri, muhatap hakkında bilgi 
sahibi olmaktır. Her insana aynı dille konuşmak 
tebliğ çabasını sonuçsuz bırakabilir. İnsanların 
yaşı, cinsiyeti, sosyal statüsü, bilgi düzeyi, algıla-
ma ve anlama yeteneğine göre bir dil ve metot 
kullanmak gerekir. Söylenecek sözler için muha-
tabı zihnen hazırlamak da önemlidir. Muhatabı 
dikkate almayan bir faaliyetin başarıya ulaşması 
mümkün değildir. Örneğin, hanımlarla konuşul-
ması gereken bir konunun çocuklarla konuşul-
ması doğru olmaz. 

Hz. Peygamber (s.a.v.) muhatabının anlayış se-
viyesini dikkate alır ve onun anlayabileceği dilden 
konuşurdu. Bir bedevî, “Ey Allah’ın Resûlü! Bana 
hicretten haber ver.” dedi. Hz. Peygamber 
(s.a.v.) ona, “Allah iyiliğini versin! Hicret işi çok 
çetindir. Zekâtını verdiğin develerin var mı?” 
diye sordu. Bedevî, “Evet!” dedi. Bunun üzerine 
Hz. Peygamber (s.a.v.), “Öyleyse denizlerin öte-
sinde çalış. Allah (c.c.) senin gayretinden hiçbir 
şeyi boşa çıkarmayacaktır.” buyurdu. (Buhari) 

Hz. Peygamber (s.a.v.), kendisine sorulan aynı 
sorulara cevap verirken muhatabın durumuna 
ve o anki şartlara göre farklı cevaplar verebilmiş-
tir. Nitekim “İnsanlara derecesine göre davranın.” 
(Ebu Davud) diyerek bu hususa işaret etmiştir.  
Bir başka hadiste ise, “İnsanlarla zekâ seviyele-
rine uygun olarak konuşmakla emrolunduk.” 
(Acluni, Keşfu’l Hafa) buyurmaktadır. 

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) tebliğ çalışmaları 
sırasında ihmal etmediği toplumun önemli bir 

kesimi de kadınlardı. Kadınları ihmal eden mil-

letlerin gerilemeye mahkûm olduğu malumdur. 

Zira çocukların ilk eğitimlerini kadınlar vermek-

tedir.  Hz. Peygamber’in (s.a.v.), kadınları yetiştir-

meye yönelik çalışmaları, ne yazık ki daha sonra 

Müslümanlar tarafından yeterince sürdürüleme-

miştir. 

Günümüzde örneklerine sıkça rastladığımız 

kuşak çatışması, muhatabın durumunu dikkate 

almayı gerekli kılar. Büyükler, yaşça küçük kim-

selerin kendilerine nasihat etmelerinden hoş-

lanmazlar. Gençlerde de çoğu zaman nasihate 

karşı hoşnutsuzluk müşahede edilir. Çocuklar 

ise etkilenmeye daha açıktırlar. Olgun insanların 

değişime kapalı olmalarında toplum içinde belirli 

bir yer edinmiş olmalarının etkisi de önemlidir. 

İslâm’a göre insanın sosyal statüsü ne olur-

sa olsun üstünlük ölçüsü takvadır. Çünkü İslâm, 

insanları bir tarağın dişleri gibi görür. Bu du-

rum, tebliğ sırasında ortamın, kişisel özelliklerin 

ve sosyal statünün dikkate alınmayacağı anla-

mına gelmez. Zira her insana, anlayacağı dille 

konuşmak ve onun durumunu dikkate almak, 

tebliğin başarısı için önemlidir; ancak bu me-

tot, insanlar arasında sınıf farkı oluşturma, birini 

diğerinden üstün görme anlamına gelebilecek 

davranışlardan kaçınmak şartıyla yararlı olur. 

Bir Tebliğci Olarak
Hz. Muhammed (s.a.v) (II)

Asr-ı Saadet
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Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN

İnsanlara derecesine göre 
davranın.
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Hz. Peygamber (s.a.v.) tebliğe yeni 

başladığı sıralarda Mekke müşrikleri-

nin ileri gelenlerinin müslüman olmalarını 

özellikle arzuluyor; onların hidayetlerine yö-

nelik özel bir gayret sarf ediyordu. Bu çaba-

ları sırasında Müslümanlardan görme engelli İbn 

Ümm Mektûm’u ihmal ettiği için ilahi uyarıya 

maruz kalmıştı. Aslında Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 

bu çabası, Mekke’nin sosyal yapısıyla ilgili bir 

durumdu. Zira müşriklerin liderlerinin yeni dini 

benimsemeleri halinde tebliğin önünde ciddi bir 

engelin kalmayacağını biliyordu. 

Muhatap, kendisine değer verildiğini hisset-

tiğinde konuşan kişiyi daha büyük bir dikkatle 

dinleyerek zihnini ona açar. Kendisine değer 

verildiği hissine kapılan bir kişiyi etkilemek daha 

kolaydır; ancak bunda da abartıdan uzak durmak 

gerekir. Zira değerinden fazla iltifata mazhar olan 

bir insanın kendisini dev aynasında görmesi de 

olasıdır. Hz. Ali, “Fazla övgü, kişinin kendisini be-

ğenmesine yol açar ve onu kibre yaklaştırır.” der. 

(Nehcü’l-Belağa) 

Hz. Peygamber (s.a.v.), kadın, çocuk, köle, 

efendi demeden bütün muhataplarına değer 

verirdi. Hanîfe oğullarından Sümâme b. Üsâl 

Müslümanlar tarafından yakalanarak Medine’ye 

getirilmişti. Hz. Peygamber (s.a.v.), onu birkaç 

gün mescitte gözetim altında tuttuktan sonra 

kendisinden herhangi bir fidye almadan onu 

serbest bıraktı. Sümâme, mescidin yakınında-

ki bir hurmalığa giderek yıkanıp geri döndü ve 

müslüman olduğunu açıkladı. Zira Hz. Peygam-

ber’in (s.a.v.) ona muamelesi, kendisini çok etki-

lemişti. (Buhari) 

Ebû Rifâ’a’nın anlattıkları, Hz. Peygamber’in 

(s.a.v.) muhatabına değer verdiğine dair başka bir 

örnektir: “Resûlullah (s.a.v.) hutbe okurken yanına 

giderek, “Ey Allah’ın Resûlü! Garip bir adam geldi; 

dini hakkında bilgi istiyor; dinini iyice bilmiyor” 

dedim. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) hutbesi-

ni yarıda keserek indi ve yanıma geldi. Kendisine 

oturması için bir oturak getirildi. Oraya oturdu 

ve Allah’ın (c.c.) kendisine öğrettiğinden bana 

öğretmeye başladı. Sözü bitince döndü; tekrar 

hutbeye çıktı ve kaldığı yerden devam ederek 

hutbesini tamamladı.” (Müslim) Muhatabı sürek-

li bilgi bombardımanına tabi tutmak, başarı için 

gerekli değildir. Hatta sık sık nasihat alan duru-

munda olmak, insanlarda bir bıkkınlık meydana 

getirebilir. Abdullah b. Mes‘ûd, “Resûlullah (s.a.v.), 

bize bıkkınlık vermesinden endişe ederek öğüt 

için günler kollardı” (Buhari) der. 

Asr-ı Saadet
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Hz. Peygamber’in Tebliğde Kullandığı 
Bazı Yöntemler

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) tebliğde kullandı-
ğı  yöntemlerden biri olan tedricilik, melekelerin 
gelişmesi, bilincin oluşması, anlayış ve kavrayı-
şın sonraki aşamalara hazırlanması bakımından 
önemlidir. (Şanver) Hz. Peygamber, (s.a.v.) birçok 
emrin tebliği sırasında muhataplarını doğrudan 
hükümle karşı karşıya bırakmak yerine onları ha-
zırlar, sonra hükmü tebliğ ederdi. Zira toplumu 
hazırladıktan sonra verilecek emirlere uymada 
ya da yasaklardan kaçınmada daha hassas olu-
nacağı muhakkaktır.

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) en önemli özellikle-
rinden biri, yapacakları konusunda yakın arkadaş-
larıyla istişare etmesi, onların görüşlerini dikkate 
almasıydı. Danışarak iş yapmak, Kur’ân’da mü-
minlerin vasıflarından biri olarak zikredilir. (Şura 
Suresi; 42/38) Hz. Peygamber (s.a.v.) bir konuda 
görüş beyan ettiğinde Müslümanlar, farklı bir 
düşünceye sahiplerse o görüşün Allah’tan (c.c.) 
mı yoksa kendisinden mi olduğunu sorarlardı. 
İstişareye çok önem verdiği için din düşmanları, 
“O bir kulaktır.” diyerek kendisiyle alay etmişlerdi. 
Yüce Allah (c.c.) onların bu eleştirisine, “O, sizin 
için bir hayır kulağıdır. Çünkü O Allah’a (c.c.) 
inanır, müminlere güvenir ve O, sizden iman 
edenler için de bir rahmettir.” (Tevbe Suresi; 
9/61) buyurarak cevap verir. 

Hz. Peygamber (s.a.v.), Ashâbına bir şey an-
latmak istediği zaman soru sorarak onları zihnen 
hazırlardı. Kaynaklarımızda bunun pek çok örne-

ği mevcuttur. Veda hutbesine başlarken sorduğu, 
“Bugün hangi gündür? İçinde bulunduğumuz 
ay hangi aydır? Bulunduğumuz yer neresidir?” 
(Buhari) soruları buna örnektir.  Ebû Hureyre an-
latıyor: Resûlullah (s.a.v.), “Sizden kim evine dön-
düğü zaman üç adet gebe, iri, semiz deveyi 
bulmayı istemez?” diye sordu. “Hepimiz isteriz” 
diye cevap verdik. “Öyleyse kim namazda üç 
ayet okursa bu, ona üç iri ve semiz deveden 
daha hayırlıdır” (Müslim) buyurdu. 

Resûlullah (s.a.v.) bir gün, “Sizin aranızda 
kimi pehlivan sayarsınız?” diye sordu. Ashâb, 
“Erkeklerin yenmeye muvaffak olamadığı kim-
seyi” dediler. Resûlullah (s.a.v.), “Hayır! Gerçek 
pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hâkim 
olabilen kimsedir.” (Müslim) buyurdu. 

Bir fikrin kabul edilmesini ve zihinlere yer-
leşmesini sağlamak amacıyla tekrar edilmesinin 
faydası inkâr edilemez. Bugün bir malın reklâmı-
nın her gün defalarca tekrar edilmesinin amacı, 
o malın adını şuur altına yerleştirmektir. Kur’ân-ı 
Kerim’de de bazen bir ayet ya da konu birden 
fazla tekrar edilir. Bunun örneklerinden biri Rah-
man (55) suresinde, “Şimdi Rabbinizin hangi 
nimetlerini yalanlıyorsunuz?” ayetinin defalar-
ca geçmesidir. Hz. Peygamber (s.a.v.) de bazen 
sohbetleri sırasında önemli gördüğü şeyi tekrar 
ederek Müslümanların dikkatini oraya çekerdi. 

Anlatılan şeylerin kolay anlaşılmasını ve kalı-
cılığını sağlamak amacıyla zaman zaman muha-
taba kıssalar anlatmak da yararlı olur. Bazen bir 
kişiye doğrudan söylenecek bir şey, onun ren-
cide olmasına neden olabilir. Böyle durumlarda 
verilmek istenen mesajın bir hikâye ile anlatıl-
ması daha faydalıdır. Hz. Peygamber (s.a.v.) de 
bazen mesajını kıssalar anlatarak verirdi. Anlattığı 
bir meselde alış-verişte dikkat edilmesi gereken 
bazı erdemli davranışları vurgular: “Sizden önce 
yaşamış birine ruhunu almak üzere melek 
geldi. Ona “Bir hayır işledin mi?” diye sordu. 
Adam, “İnsanlarla alış-veriş yaparken zengi-
nin ödeme müddetini uzatır, fakire de kolaylık 
gösterirdim” dedi. Bunun üzerine Allah (c.c.), 
onu cennetine koydu.” (Buhari) 

Asr-ı Saadet
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Zira değerinden fazla iltifa-
ta mazhar olan bir insanın 
kendisini dev aynasında 
görmesi de olasıdır. Hz. Ali, 
“Fazla övgü, kişinin kendisi-
ni beğenmesine yol açar ve 
onu kibre yaklaştırır.”
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İnsanları sürekli korkuyla baskı altında tutmak 
doğru değildir. Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadis-
lerinde “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müj-
deleyiniz, korkutmayınız.” (Buhari) buyurmak-
tadır. İslâm inancının Hz. Peygamber’e (s.a.v.) 
uzun bir zaman içinde vahyedilmesi, İslâm’ın 
kolaylaştırıcı özelliklerinden biridir. Zira Kur’ân bir 
defada inmiş olsaydı onu öğrenmek ve hayata 
geçirmek, şirke batmış bir toplumda yaşayan in-
sanlara zor gelirdi. Bir defasında Necidli biri Resû-
lullah’ın (s.a.v.) huzuruna gelmişti. İslâm’ın ne 
olduğunu sordu. Resûlullah (s.a.v.), “Bir gün ve 
bir gecede beş vakit namaz” buyurdu. Adam, 
“Bu namazlardan başka yapmam gereken bir 
şey var mı?” diye sordu. Hz. Peygamber, (s.a.v.) 
“Hayır, nafile olarak kılmak istersen kılarsın. 
Bir de Ramazan orucu var” buyurdu. Adam 
sordu: “Üzerimde bundan başkası olacak mı?” 
Hz. Peygamber (s.a.v.), “Hayır, istersen nafile 
oruç tutabilirsin. Yalnız bir de zekât var.” dedi. 
Adam, “Yapmam gereken daha başka bir şey 
var mı?” diye sordu. Resûlullah (s.a.v.), “Hayır, 
nafile olarak sadaka vermek istersen verirsin” 
buyurdu. Bunun üzerine Necidli kalkıp gider-
ken, “Vallahi bundan ne fazla, ne eksik bir şey 
yaparım” dedi. Hz. Peygamber (s.a.v.) de, “Eğer 
doğru söylüyorsa kurtuldu” buyurdu. (Buhari) 

Sonuç

İnsanları doğruya çağırmanın, bilgilendir-
menin, dinî emirleri ve yasakları hatırlatmanın 
Müslüman için çok önemli bir yükümlülük oldu-
ğu muhakkaktır. Bazen bilenlerin de uyarılmaya 
ihtiyaçları olur. Her Müslüman, bilgisine ve yete-
neğine göre iyiliği emretmek ve kötülükten sa-
kındırmakla mükelleftir. 

Müslümanın tebliğ yükümlülüğünü yerine 
getirirken en fazla örnek alacağı insan Hz. Pey-
gamber (s.a.v.)’ dir. O, sözü-özü bir olan, kendisi-
ne gelen vahye en fazla uyan, Allah’a (c.c.) itaatte 
muhataplarından çok ileride olan bir insandı. 

Hz. Peygamber (s.a.v.), tebliğinde karşılaştığı 
sıkıntılara sabırla karşı koymuştur. Öte yandan 

tevazu, onun kişiliğinin belirgin özelliğidir. Muha-
tabı kim olursa olsun ona değer verirdi. Allah’ın 
(c.c.) izin verdiği ölçüde insanlar için dini kolay-
laştırmak ve dünya-ahiret dengesini gözetmek, 
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) dikkat ettiği bir husustu. 
Dünyaya kapılıp bağlanmayı uygun görmediği 
gibi, tamamen uzaklaşmayı da tasvip etmezdi. 
Müsamahaya önem verir; ancak dinî kuralların 
yerine getirilmemesine göz yummazdı. 

İslâm’ı tebliğ eden Hz. Peygamber (s.a.v.), dini 
insanlara zorla kabul ettirme yolunu benimse-
memiş; sadece tebliğ yaparak kendi sorumlulu-
ğunu yerine getirmiştir. Bu arada karşılaştığı bü-
tün sıkıntılara rağmen ümidini yitirmemiştir. 

Peygamberimiz, (s.a.v.) muhatabına güzel bir 
şekilde ve anlaşılır bir dille hitap etmeye önem 
verir; nezaketiyle insanları etkiler; onları bıktır-
maktan, küfürlü konuşmaktan ve çirkin örnekler 
vermekten kaçınırdı. 

Hz. Peygamber, (s.a.v.) güvenilir ve dürüst 
olma, sözünde durma, yalan söylememe gibi 
erdemli davranışlarla Müslümanlar için örnek bir 
tebliğci olmuştur. Muhatabını tanımaya ve onun 
anlayacağı dilden konuşmaya özellikle dikkat 
ederdi. Öte yandan kıyafetinin temizliğine dikkat 
eder ve muhatabının karşısına bakımlı çıkmaya 
özen gösterirdi. 

O, tebliğ sürecinde tedricîlik, danışma, soru 
sorarak muhatabını hazırlama, tekrarlama, anla-
tılmak isteneni kıssalar yardımıyla anlatma, ko-
laylaştırma ve muhatabının gönlünü kazanma 
gibi yöntemlerden yararlanmıştır. 

Buraya kadar anlatılanlardan hareketle de-
nebilir ki, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yaşantısını 
örnek alan bir davetçi, ruhî açıdan üstün me-
ziyetleri haiz, ilmî açıdan yeterli, daveti yap-
masına olanak verecek bedensel sağlığa sahip 
ve ekonomik açıdan bağımsızlığını kazanmış 
olmalıdır. (Rasulullah’ın İslam’a Davet Metodu, 
Ahmet Önkal, Sf.53)
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Ebu Talha (r.a.) da olduğu gibi daha bir çok 

sahâbîde gördüğümüz bir haslet var. Rabb’ımızın 

verdiği ömrün son noktasına kadar hizmet aş-

kını, cihad ruhunu, mücâdele ve tebliğ azmini... 

kaybetmediği, canlılığını yitirmediğidir. 

Onun ilerlemiş yaşına rağmen çıktığı deniz 

seferi, cihaddan cihâda koşan Hâlid İbn Velid’in 

yatakta ölüşüne hayıflanışı, Ebu Eyyûb (Hâlid İbn 

Zeyd) El-Ensârî’nin Kıbrıs Seferine katılışı, daha 

sonra İstanbul üzerine yapılan seferde yer alışı, 

kuşatma devam ederken hastalığı ağırlaşıp öle-

ceğini anlayınca; “Eğer ölürsem, beni düşman 

topraklarında götürebileceğiniz en son noktaya 

kadar götürün ve orda defnedin,” deyişi, kabrinin 

bile mü’minleri ateşleyici olmasını isteyişi, bu-

nun en güzel örneklerindendir. 

Nitekim bu aziz sahabî, çok geçmeden de bu 

Bizans diyârında Ezân seslerini duyarak uyuma-

nın lezzetini tatmıştır. Güzel İstanbul’umuzun 

fethinde onun bu azminin payı olduğu olduğu 

bir gerçektir. 

Abdullah İbn Mesud, Abdullah İbn Ömer, Ab-

dullah İbn Abbas, Bilal, Enes İbn Mâlik, Selmân... 

ve daha nicelerinin hayatı gerçekten hayranlığı 

celbedecek ibret levhalarıyla doludur. 

Elbetteki bu insanların hemen hemen hepsi 

kendilerini gören sonraki nesillerden yakın  ilgi 

görmüş, Allah Rasûlü’nün (s.a.v.) yanında olma-

nın, onunla aynı havayı teneffüs etmenin, onun 

dudaklarından dökülen cümleleri duymanın

onun bayrağı altında cihad etmenin, onun arka-

sında namaz kılmanın...  ayrıcalıklarını yaşamışlar-

dır. Bu durum kendilerini rehavete düşürmemiş, 

gevşemelerine neden olmamış, karşısındakilere 

üstünlük taslama hevesine düşmemişlerdir. Ol-

ması gerekeni en güzel şekilde yapmanın azmi 

ve şuuru içinde olmuşlardır. Üstünlük taslama 

yerine, terbiyesini Allah Rasûlü’nden (s.a.v.) almış 

kişiler olarak onlara güzel örnek olmayı, onları 

eğitmeyi, onları da İslâm’ın güzel ahlâkıyla ye-

tiştirmeyi, Allah Rasûlü’nün (s.a.v.) ahlâk ve ya-

şayışını onlara da aktarmayı seçmişler, sonraki 

nesillerde derin izler bırakmışlardır. 

Onlarla yaşayan ve onları kendilerine rehber 

edinen nesiller de bu aziz insanların kadrini bil-

miş, onlara karşı hürmette kusur etmemiş, on-

lardan duyduklarını, onlarda gördüklerini hem 

kendi hayatlarına yansıtmış, hem sözlü olarak 

hem de kayıtalara geçirerek sonraki nesillere ak-

tarmıştır.

Son Nefese Kadar 
Kaybolmayan Hizmet Aşkı

Asr-ı Saadet
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Dr. Şerafettin KALAY 

Onların titizliği ve gayre-
ti sayesindedir ki bu gün, 
yakın tarihimizde bile gör-
mediğimiz bir zenginlikte 
onların hatıraları ile gönlü-
müzün dolma imkanı var.
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Onların titizliği ve gayreti sayesindedir ki bu 

gün, yakın tarihimizde bile görmediğimiz bir 

zenginlikte onların hatıraları ile gönlümüzün 

dolma imkanı var. 

Her ne kadar kaynaklar bu zenginlikle doluy-

sa da, günümüz insanlarının belki de kaynak

lardan kopması, okuma zevkini ve alışkanlığını 

kaybetmesi sebebiyle neredeyse unutulmuştur. 

Yaşanan bu güzelliklerin sağlam kaynaklardan 

aktarılması yerine, kulaktan dolma bilgiler ve kıs-

saları aktarmak daha yaygın hale gelmiştir. 

Asla dönmek, yaşanan hayatı anlatmak el-

bette ki daha güzel ve daha tesirlidir. Aynı za-

manda bize bu kadar güzel hatıralar bırakan bu 

aziz insanları yâdetmektir. Onların sönmeyen 

azimlerinin belli bir oranda hakkını edâdır. Onlar 

bize çok şey bıraktılar...

Bizler ne bırakacağız dersiniz!?

Asr-ı Saadet
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Onlarla yaşayan ve onları 
kendilerine rehber edinen 
nesiller de bu aziz insan-
ların kadrini bilmiş, onlara 
karşı hürmette kusur etme-
miş, onlardan duyduklarını, 
onlarda gördüklerini hem 
kendi hayatlarına yansıt-
mış, hem sözlü olarak hem 
de kayıtalara geçirerek son-
raki nesillere aktarmıştır.
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‘’Hayat boşluk kabul etmez’’ deyişi kadim 

zamanlara ait bir gerçektir. Bir gerçek daha var 

ki o da hayatta boşluk bırakmak, şeytana alan 

açmaktır. Bu bakımdan hayata ne anlam yükle-

diğimiz ve hangi değerleri taşıdığımız oldukça 

önemlidir. 

Allah’a (c.c.) adanmayan, ebede odaklan-

mayan hayatlar elbette boş ve batıl hayatlardır. 

Zaten insanın değeri, değer verdikleri ile ölçülür. 

Evet, “hayat boşluk kabul etmiyor” dedik. 

Aynı hayat, başıboşluğu hiç kabul etmiyor, 

boş vermişliğe de izin vermiyor. 

İnsanoğlunun başına gelen belalar, boş ver-

mişliğinin bedeli değil midir? 

“Boş ver” felsefesi kitleleri ve nesilleri aldırış-

sız, dertsiz, gamsız kıldı, gününü gün etme, günü 

kurtarma, her şeyin üstünü çizme mantalitesi 

serkeş ve avare bir gençliği tahrik ediyor.

 Anlamsızlığın girdabında bunalan gençler, 

gün geldi gayesizliğin gayyasında kayboldular. 

Yani hayattaki boşluğun ve boş vermişliğin fatu-

rası ağır oluyor. Başıboşlar için dünya bir çılgınlık 

arenası ya da çelişkiler yumağı. Veyahut çekilmez 

bir çileye dönüşüyor. 

Batıl beşeri sistemlerin insana kurduğu en bü-

yük tuzak: Boş ver… 

Nihilizm, hedonizm bu damardan besleniyor…

Evet, hayat İslam’la dolmadığı ve doymadı-

ğı zaman cahili tortular, şeytani iğvalar, şehvani 

duygular, hevai etkiler yaşamı kirletir ve çürütür… 

Hayat açık vermeye, gedik bırakmaya gelmi-

yor. Şirk sızmaları, nifak virüsleri, fısk mikropları, 

bünyeyi hemen tahrip ediverir… 

İslam’la teyid ve tahkim edilmeyen hayatların 

hurafe ve bidatlerle nasıl bulandığını, insanların 

nasıl bunaldığını açıkça görmekteyiz. 

Bugün duyarlılıklarını yitiren, doğrularında 

şüpheye düşen, değerlerini taşıyamaz duruma 

gelen insanlarımız varsa bunun sebebi dünün 

boşluğu ve boş vermişliğidir. 

Boşlukta bocalayan yürekler, bunalan zihin-

ler, durup dururken bu hale gelmedi. İradeler 

çökmüş, iddia ve idealler geri çekilmişse mutlaka 

bunun bir nedeni olmalıdır. 

O Halde Bir İşi Bitirince 
Diğerine Koyul

Tefekkür
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Ramazan KAYAN 

Doğrusu boş zamanların 
Müslümanlığı ile açıkları-
mız kapanacak gibi görün-
müyor. Öncelikle İslam için
kendimizi boşa çıkarmamız
gerekiyor.
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Ruhlarımız, yüreklerimiz, nasıl bir kuşatmaya 

maruz kaldı? 

Nerede açık verdik? Neleri ihmal ettik? Eksi-

ğimiz neydi? 

Doğrusu boş zamanların Müslümanlığı ile 

açıklarımız kapanacak gibi görünmüyor. Önce-

likle İslam için kendimizi boşa çıkarmamız ge-

rekiyor. 

Hayattaki boşlukların bedeli ağır oluyor. Zaten 

insanlık tarihinde de hep böyle olmamış mıydı? 

Hz. Musa (a.s.) İsrailoğullarını Firavun’un esa-

retinden kurtarıp özgürlüğe taşıdıktan sonra, 

Tur-i Sina’ya Allah (c.c.) ile görüşmeye gidece-

ğini söylüyor ve bunun otuz gün süreceğini ha-

tırlatıyor. Hz. Harun’a (a.s) geri dönünceye kadar 

onlara riyasette bulunmasını istiyor. Ancak ilahi 

hikmet gereği otuz günlük süre kırk güne çıkı-

yor, dolayısıyla Hz. Musa’nın (a.s.) Tur-i Sina’dan 

dönüşü on gün uzuyor. İsrailoğullarından Samiri 

adında bir sanatkâr, ziynet takımlarını toplayarak 

bir buzağı heykeli yapıyor ve “Sizin de, Musa’nın 

da ilahı budur. Fakat Musa ilahını unuttu” diyor. 

Buzağıyı öyle bir ustalıkla yapmıştı ki, içine 

rüzgâr girdiğinde canlıymış gibi böğürüyordu. 

İşte İsrailoğullarını baştan çıkaran bu buzağıydı… 

10 günlük boşlukta yüzlerini buzağıya çevir-

diler, ilahi beyanı hiçe saydılar. 

Musasız kalan kitleler buzağının büyüsüne 

kapıldı. Şimdi Samiri tarihin bir döneminde yaşa-

yıp gitmiş bir şahıs mıdır, yoksa tüm zamanlarda 

varlığını sürdüren bir zihniyet midir? Bugün de 

buzağılarını pazarlamak için boşluk kollayan, fır-

sat arayan Samiriler piyasayı tutmuş durumda… 

Ümmetin açtığı boşluk, beşeriyete pahalıya 

mal oldu… 

Çünkü düne kadar insanlığın, adaletin, haki-

katin güvencesi, sigortası bu ümmetti… 

Bugün insanlığın salahına ve felahına yöne-

lik bir projemiz var mı? Beşeriyete katkı sağlıyor 

muyuz? Değer taşıyor muyuz? Giden iyilerin ye-

rini doldurabiliyor muyuz?  

Acı ama gerçek: Düne kadar okulların önün-

de insan kazanmak için nöbet tutan İslami ca-

mialardan bugün ses yok… Peki, kim var? Müs-

lümanlardan oluşan boşluğu mafya ve çeteler 

doldurdu… Şimdi okulların önünde uyuşturucu, 

fuhuş, organ ticareti yapan yer altı dünyası tez-

gâh kurdu… 

Biz varken onlar yoktu… Şimdi neden boş 

bırakıyoruz, boş veriyoruz? Öncelikle hayatımı-

za sinen lehviyat, lağviyat, laubalilik, lakaytlık ve 

laçkalık mutlaka son bulmalıdır. 

Sorumluluklarımızın zamanımızdan çok fazla 

olduğunu fark etmeliyiz. Az zamana çok iş nasıl 

sığdırılır, bunu başarmalıyız. İbnü-l-vakt olmanın, 

anın vacibini idrak ve eda etmenin becerisini or-

taya koymalıyız. 

Bunu başarabilmek için de öncelikle, ertele-

meci anlayışları terk etmeliyiz. Kurtarıcı bekleme 

yanılgısından kurtulmalıyız. Kurtarıcı olma po-

tansiyelinin bize bahşedildiğini bilmeliyiz. Mü-

kemmeliyetçi arayışlarla zamanı tüketmeden 

elimizi taşın altına sokmamız gerekiyor. Sahih 

düşünce ve salih amellerle doldurulmayan bir 

hayat savruk ve siliktir… 

Sakın, boş verenlerden olmayalım, yoksa ya-

rın Rabbimizin huzurunda eli boş, yüzü kara çı-

kanlardan oluruz. 

“O halde boş kaldığında yine kalk yorul.”
(İnşirah Suresi; 94/7)
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Kitap okurken o kadar çok konuyla karşılaşırız 

ki bunların hepsinden faydalanmak mümkün ol-

maz. Okuduğumuzu anlamaya çalışır, kafamız-

da bir yere koyarız. Diğer bilgilerle karşılaştırarak, 

uygun konular ile bağlantısını keşfedip ona bağ-

larız. Ve bunları farkında olmadan yaparız. 

En son olarak bu bilgiden nasıl faydalanırım 

veya bununla nasıl amel ederim diye düşünü-

rüz. Bir kısmı ile amel eder, bir kısmını gereksiz 

görür onu hemen unuturuz. Bir kısmını ise amel 

etmek mümkün olmasa bile genel kültür olarak 

saklar, merakımızı giderir, hayatı anlamaya çalı-

şırız. 

Mekasıdu’ş şeria konusu âlimlerin bilmeleri 

elzem olan konulardan olup, diğer insanlar için 

bilinmesinde fayda olan konulardır. Usul yönü 

elbette genel kültürümüz için ama hükümlerin 

maksatlarını öğrenmek, amel ederken mutlaka 

bilinmesi gereken konulardır. 

Mekasıdu’ş şeria; dinin güttüğü, gözettiği 

gayeler maksatlar demektir. Dinin bütün hü-

kümlerinin bir gerekçesi vardır ve söz konusu 

hükümlerin görünen kısmının ardında Rabbimi-

zin gerçekleştirmek istediği bir takım maksatlar 

vardır. Çünkü Rabbimizin bir ismi de El Hâkimdir. 

O (c.c.) boş, anlamsız ve gelişigüzel hüküm koy-

maz ve yaratmaz. O ‘nu (c.c.) tenzih ederiz. 

Rabbimiz biz Müslümanlara namaz kılmayı 

emretmiştir. Biz de onu usulünce kılarız ve ita-

at ederiz, ayrıca mutlaka bunda sayısız faydalar 

vardır diye de inanırız. Namazı emreden birçok 

ayet vardır, onlardan birinde “… çünkü namaz, 

insanı çirkin fiillerden alıkoyar ...” (Ankebut Su-

resi; 29/45) derken bu ibadetin aslına uygun ya-

pıldığında oluşan faydalardan birini açıklamakta-

dır. 

Aynı şey tüm hükümler için geçerlidir. Zekât 

konusunda “onların mallarından sadaka al, 

bununla onları günahlarından temizlersin… ” 

(Tevbe Suresi; 9/103), münafıklarla alakalı olarak 

“Onların kalblerinde bir hastalık vardır. Allah 

(c.c.) da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söy-

lemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar 

için elîm bir azap vardır.” (Bakara Suresi; 2/10) 

ayetinde cezaya çarptırılma sebebi olarak, yalan 

söylemeleri olduğu anlatılmaktadır. 

Rabbimizin emrettiği şeylerin maksatlarını 

anlamamız bu konuda hikmetli davranmamıza 

yol açacaktır. 

Fitre, Ramazan ayında, Müslümanın ödemesi 

gereken bir bedeldir, bu yiyecek ölçeği ile verilir. 

Fakihlerin bir kısmı bunun yiyecekle verilmesini 

zaruri görür. Maksat bayram günü fakirlerin yiye-

cek için kimseye el açmamasıdır. Bu gün bunun 

yiyecek ile değil para olarak verilmesi daha uy-

gundur. Çünkü maksat yiyecek maddesi vermek 

Mekâsidu’ş Şeria
Garip SAĞLIK 
garibuzaman16@gmail.com
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değil ihtiyacı için fakiri bir günlükte olsa el aç-
maktan kurtarmaktır. 

İslami ilimler sahasında eser veren ulema, dini 
hakikatler, hükümlerin ve manaların beyanına 
dair kitaplar yazmıştır. Ancak şeri hükümlerden 
gözetlen amaçlar ve bunların sırları, manaları ve 
dini hakikatlerin özü hakkında eser yazmak du-
rumunda kalınca, konuyu çok muhtasar bir şe-
kilde ele almakta ve genelde bunlar diğer yaz-
dıklarına bir ek mahiyetinde takdim edilmektedir. 
Bu itibarla şeriatın ruhu ve felsefesine dair müs-
takil kitap yazmak ve sırf hikmet-i teşriye yer ver-
mek gibi bir gayreti çok az kişi göstermiştir.

Bu konu ile ilgili okunacak kitaplar şunlardır.

• Hüccetullahullah’il Baliğa, Şah Veliyyullah-
Dihlevi, Çev: Prof.Dr. Mehmet Erdoğan, İz 
yayıncılık, İstanbul, 2002, (iki cilt)

• El Muvafakat, İmam Şatıbi, Çev: Prof.Dr. Meh-
met Erdoğan, İz yayıncılık, İstanbul, 2010 
(2.cildin tamamı, toplam 4 cilt )

• İslam Hukuk Felsefesi (Gaye Problemi), Mu-
hammed Tahir B. Aşur, Çev:Prof. Dr. Vecdi 
Akyüz, Prof.Dr. Mehmet Erdoğan, Rağbet Ya-
yınları, İstanbul, 1999, (310 sayfa)

• İnsan, İslam ve Toplum Felsefesi, Muham-
med Tahir B. Aşur, Prof.Dr. Prof. Dr. Vecdi 
Akyüz, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2000, (312 
sayfa)
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1873 Aralık ayında İstanbul’da Fatih’in Sarı-

güzel mahallesinde dünyaya geldi. Babası fa-

tih medresesi müderrislerinden Mehmet Tahir 

Efendi, annesi ise Emine Şerife Hanım’dır.

Mehmet Akif 1878 yılında geleneğe uyularak 

dört yaşındayken Fatih’te Emir Buhari mahalle 

mektebine başlatıldı. Buraya iki seneye yakın bir 

müddet devam ettikten sonra 1879 yılının sonla-

rında ilkokula geçti. Babası bu yıl kendine Arap-

ça öğretmeye başladı. Üç yıllık okulu bitiren Akif, 

1882 yılında Fatih Merkez Rüştiyesi’ne (ortaokul) 

başladı. Türkçe ve Fransızca derslerinde de ak-

ranlarından çok ileri olan Akif’in dil konusunda 

özellikle yetenekli olduğu görülüyordu.

1885 yılında üç yıllık rüştiye mektebi bitince, 

babası Akif’i meslek seçiminde serbest bıraktı. 

Bunun üzerine Mülkiye mektebini seçen Akif 

1889 yılına kadar okudu, fakat okuduğu bölüm-

den mezun pek çok genç vardı, o da çalışma ko-

şullarını düşünerek 1889 yılında tahsili sırasında 

yeni açılmış olan Baytar mektebine geçti. Dört 

yıllık tahsili sırasında çoğu doktor ve dindar ho-

calarından olumlu tesirler almış ve etkilenmiştir. 

Akif okulun son iki senesinde şiire merak sardı. 

Mehmet Akif veteriner olarak Anadolu’da ve 

Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde görev yaptı. Akif 

25 yaşında evlendi. Bu evlilikten altı çocuğu oldu.

1919 yılı işgal altındaki İstanbul’da yaşayan 

bütün Müslümanlar gibi Mehmet Akif ve arka-

daşları içinde bir ızdırap yılı olur. Ocak ayı so-

nunda arkadaşı Eşref Edip’le Balıkesir’e giden 

Mehmet Akif, Zağanos Paşa camiinde halka vaaz 

ederek, onları milli mücadeleye ve savaşa yar-

dım etmeye davet etti. 

Daha sonra Mehmet Akif Ankara tarafından 

çağrılır. O da hiç vakit kaybetmeksizin gider. Hacı 

Bayram da vaaza başlar; Milli mücadeleye yar-

dım edebilecek bütün şehirleri dolaşmıştır. Ku-

vayi Milliye’nin milli bir hareket olduğunu, vatanı 

kaybedersek gidecek bir yerimizin olmadığını, 

bu savaşın bir cihad ve katılmanın bir farz oldu-

ğunu söyleyerek insanları bilinçlendirme görevi-

ni üstlenir ve şehir şehir, kasaba kasaba dolaşa-

rak, üzerine düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirir.

Akif savaşın tam ortasında Milli Eğitim Baka-

nı’nın ısrarlı isteğiyle İstiklal Marşını yazar. Yedi 

yüz eserin içinden onun şiiri seçilir. Fakat Akif 

ödül için verilen parayı  “para için şiir yazmam” 

diyerek kabul etmez. 

Sürgün Yılları

1923 Mart ayı sonlarında Mehmet Akif’in ya-

kın arkadaşı Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey 

sinsi bir şekilde kaçırılarak öldürülür. Ali Şükrü 

Bey’in M. Kemal ile ters düştüğü ve muhalif bir 

çizgide olması sıcak bazı gelişmelerin olacağının 

habercisidir. Meclisten Mehmet Akif de tasfiye 

edilmiştir. Artık iyiden iyiye meclisten soğuyan 

Akif belli aralıklarla gidip geldiği Mısır’a 1925 de 

gidip 1936’ya kadar geri gelmemiştir.

Meal Çalışması

Mehmet Akif 1925 yılı sonunda Diyanet işleri 

ile Kur’an meali için anlaşmış, bir zaman sonra 

Mehmet Akif Ersoy
Aziz EROL 
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Mısır’da hazırladığı meali vermekten vazgeç-

miş, 1931 yılı sonunda daha önce aldığı bin li-

rayı Elmalılı Hamdi Yazır’a devretmiştir. Akif’in 

mealini göndermekten vazgeçmesinin sebebi; 

camilerde, namaz içinde okunan Kur’an ayetle-

rinin Türkçe okutulmak üzere bir devrim hazır-

landığını haber almasıydı. Hatta bir soru üzeri-

ne şöyle cevap vermiştir: “Tercüme güzel oldu, 

hatta umduğumdan daha iyi, lakin onu verirsem 

namazda okutmaya kalkacaklar. Ben o zaman 

Allah’ımın (c.c.) huzuruna çıkamam ve Peygam-

berimin (s.a.v.) yüzüne bakamam.” 

Vefatı

Haziran 1936’da Mısır’dan ayrılarak İstanbul’a 

geldi. İstanbul’da eski dostlarıyla ve arkadaşla-

rıyla vakit geçirdi. Hafızlar Akif’e devamlı Kur’an 

okuyordu. Rahatsızlığı git gide arttan Akif 27 Ara-

lık 1936 Pazar günü vefat etti. Naaşı Edirnekapı 

mezarlığına defnedildi.

Fikirleri

Mehmet Akif’in şiirlerini topladığı yedi ki-

taplık külliyatın adı Safahat’tır. Safahat; safhalar, 

dönemler, görünüşler ve manzaralar demektir. 

Mehmet Akif Müslümanların kurtuluşunu, elle-

rinde duran pırlanta gibi dini tekrar ilk saflığına 

döndürmekte görmektedir.

Dini tetkik edeceksek dönelim haydi geri

Alalım neş’eti İslam’a yakın bir devri

İslam’a bir şey sonradan sokmak anlamında 

“hurafe” Akif’in zihin dünyasında onun çileden 

çıkmasına ve şunları söylemesine sebep olmuş-

tur:

Çalış dedikçe şeriat çalışmadın durdun

Onun hesabına birçok hurafe uydurdun

Sonunda bir de tevekkül sokuşturup oraya

Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya

Akif yanlış tevekkül anlayışını hiçbir zaman 

kabullenmemiş hep karşısında olmuştur.

Allah’a dayandım diye çıkma yataktan

Manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan!

Akif siyasi düşüncesinde de açık ve nettir. 

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem

Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım

Boğamazsın ki, hiç olmazsa yanımdan kovarım

Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum

Kesilir, belki, fakat çekmeye gelmez boynum

Akif’in İslami muhitlere çağrısına kulak ver-

meliyiz. Çağdaş İslam’ın bu yürekli şairine gere-

ken önem biz Müslümanlar tarafından verilme-
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lidir. Çünkü o davası ve vatanı uğrunda sözüyle 

fiille mücadele etmiş bir dava şairidir. Akif’in ahla-

kını uzun yıllar kendisiyle beraber bulunan Eşref 

Edib Bey’den dinleyelim: “Akif sadece bir köşeye 

çekilip düşündüklerini ve duyduklarını yazmakla 

kalan bir şair değildi. Aynı zamanda doğru bildi-

ği şeyleri yapmaya çalışan, hareketlerini, samimi 

duygularına uygun düşürmeye uğraşan bir ce-

miyet adamı idi.”

Çok azim sahibi idi. Bir kere bir şeye azmetti 

mi, artık onu yapmak mesele değildi. Vefakârlığı 

müstesna derece idi. Dostluğuna bihakkın güve-

nilirdi. Vefasızlık, nazarında en büyük namertlik 

idi. O, yalnız insanlara karşı değil, Allah’ına (c.c.), 

Peygamberine (s.a.v.), milletine, vatanına da ve-

fakârdı. Çok mütevazı idi. Gösterişi hiç sevmezdi. 

Sırası gelmeyince ilmini bile açığa vurmazdı.

Çok metanet sahibi idi. Yeis, korku nedir bil-

mezdi. Hissiyatına karşı soğukkanlılığını muha-

faza ederdi. Çok mert adamdı. Çocukluğundan 

beri mertliğe meftundu. Acze düşmüş adamdan 

intikam almayı mertliğe aykırı görürdü. Söze 

büyük kıymet verir, verdiği sözü mutlaka yerine 

getirirdi. Meğerki ölüm yahut ona yakın bir mani 

zuhur ede. Sözünü tutmayanlara insan nazarıyla 

bakmazdı. Yalan nedir bilmezdi. Her sözü doğ-

ru idi. Hiç kimse müddet-i ömründe onun bir 

kere olsun yalan söylediğini görmemiştir. Yalan 

söyleyenlere çok kızardı. Utangaçtı. Ona fazile-

tinden, kudretinden bahsederseniz kızarır, başka 

tarafa bakardı.

Mısır’da Kahire’nin yakınındaki Hilvan’da 

geçirdiği inziva yıllarında, tek dostu Kur’an’dı 

ve onunla düşe kalka (demir hafız) olmuştu. 

Kur’an’ın neresi olursa hiç yanlışsız ezbere oku-

yordu. Kendisini bir ara Mısır’da ziyarete giden 

Eşref Edib, oradaki halini şöyle anlatıyor: Eve 

döner dönmez hemen entarisini giyer, abdest 

alır, namaz vakti ise namazını kılardı. İnziva ha-

yatı, senelerce Kur’an tercümesiyle meşguliyet, 

onu takva sahibi yapmıştı. Kur’an’ı su gibi ezber 

okurdu. “Allah’a hamdolsun, demir hafız oldum” 

derdi. “Şimdi Ramazanları, teravihi hatimle kıldı-

rıyorum.”  Hangi camide? “Camide değil, evde. 

Bizim oğlan (Tahir), cemaat oluyor. Ben imam. 

Beraber kılıyoruz. Birkaç rekât sonra, bakıyorum 

Tahir arkamda yok. O kadar dayanabilmiş. Artık 

ben hem imam, hem cemaat oluyorum.”

Mehmet Akif’in Hatıralarından Seçmeler

Sağlam İş

Mehmet Akif, Berlin’den döndüğünde sor-

muşlar: “Berlin’de ne var ne yok üstad!”  Şöyle 

cevap vermiş: “Gördüğüm kadarıyla işleri dini-

miz gibi sağlam, dinleri ise işlerimiz kadar çürük.”

Çıkmayan Mana

Mehmet Akif, Baytar Mektebinde müdür mu-

avini olarak çalıştığı bir dönemde, muhasebeden 

gelen bir yazıyı anlayamaz. Yazıyı kaleme alan 

Salih Efendi’yi aratarak yazıda ne demek istendi-

ğini sorar. Salih Efendi: “İki türlü mana çıksın diye 

böyle yazdık efendim” cevabını verince, Mehmet 

Akif dayanamaz ve: “Hayret doğrusu” der. “Biz bi-

rini bile çıkartamadık da.”

Milletin Malı

Mehmet Akif, Eşref Edib Beyin: İstiklal Marşı-

nı niçin Safahat’a almadınız sorusuna? Şu cevabı 
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verir: “Ben İstiklal Marşı’nı milletime hediye et-

tim? Bu yüzden o milletindir ve benimle alakası 

kesilmiştir.” 

Tanıtıcı Soru

Mehmet Akif hasta yatıyordu. Ziyaretine ge-

lenler arasında kelle-kulak yerinde, iri-yarı, gö-

bekli bir adam vardı. M.Akif, bu zatı önemli bir 

âlim zannettiği için, ayaklarını topladı, hürmet-

kâr bir vaziyet aldı. Biraz hoşbeşten sonra mi-

safir: “Efendim, sizden uzun zamandır zihnimi 

kurcalayan bir mesele hakkında fikir danışmaya 

geldim”, diyerek devam etti: “Gökkuşağının altın-

dan geçen kızlar erkek, erkekler ise kız olurmuş. 

Ya hünsa geçse ne olur?” Akif, yatağına rahatça 

uzandı ve şöyle dedi: “Bu sualden sonra ayakla-

rımı istediğim kadar uzatabilirim.” (Hünsa: Cinsi-

yeti erkek mi, kadın mı belli olmayan)

Yerinden Fırladı

Mehmet Akif’in vefatından az zaman önce, 

bir grup misafir, ziyaretine gelmişlerdi. Akif, bitkin 

bir halde yatmaktaydı. Söz, İstiklal Marşı’na ge-

lince oradakilerden birisi: “Acaba yeniden yazılsa 

daha iyi olmaz mı” deyince, bitkin halde yatan 

Mehmet Akif birdenbire başını kaldırdı ve: “Kar-

deşim sen ne diyorsun? Allah (c.c.) bu milleti, bir 

daha İstiklal Marşını yazdırtmak mecburiyetinde 

bırakmasın” dedi.

Dünyanın Bin Bir Hali

Mehmet Akif Ersoy, cimrileri sevmez, onları 

çok tenkit ederdi. Zengin ve cimri bir adam has-

talanmıştı. Mehmet Akif bu adama: “Bir hekim 

çağırtsanız” dedi. Ağır hasta olan adam, Akif’e: 

“İsraf etmemeli oğlum, dünyanın bin bir hali var” 
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dedi. Akif, acı acı gülümseyerek: “Dünyanın bin 

bir halinden biri de insanların böyle hastalanma-

sıdır” dedi.

Hem Güldürür Hem Düşündürürdü

Mehmet Akif’in mizah yönü de gayet güç-

lüydü. Ama o yanlış davranışları, kişilere zarar 

vermeden; komik bir şekilde eleştirirdi. Bir gün 

Mehmet Akif, arkadaşlarıyla Taceddin Dergâhı’n-

da oturuyordu. Kapı vuruldu. İçeri giren adamın 

elinde boynunu sarkıtmış bir hindi duruyordu. 

Mehmet Akif, arkadaşlarına: Hediye geldi, dedi. 

İçeriye hindiyle giren adam selam vererek: “Salih 

Efendi selam söyledi. Bu hindiyi size gönderdi” 

dedi. Hindi pek sağlıklı görünmüyordu. Mesleği 

sebebiyle bunu bakışlarıyla bile anlayan Mehmet 

Akif, adama “tedavi için mi” dedi. Bu ince espriyi 

adamcağız ilk anda anlayamadı. Bunun üzerine 

Mehmet Akif ilave etti: “Oğlum, sen bunu çabuk 

eve götür de ölmeden Salih Efendi kessin. Korka-

rım ki yolda can verecek.” Birkaç hafta sonra Sa-

lih Efendi, bu hatasını anlamış ve hatasını tamir 

etmek için Mehmet Akif’i yemeğe davet etmişti. 

Bari Palto Alsaydın

Beş yüz liralık ödül konusunda Mehmet Akif 

gerçekten çok hassastı, en büyük korkusu İstik-

lal Marşı’nı para için yazdığının zannedilmesiydi. 

Eşref Edip, onun İstiklal Marşı’nı yazdığı günlerde 

maddi bakımdan bir hayli sıkıntı içinde olduğunu 

söyler. Hatta paltosu olmadığı için Ankara’nın kış 

soğuklarında bile ceketle gezer, çok soğuk gün-

lerde ise Meclise giderken yakın dostu Baytar 

Şefik Bey’in yağmurluğunu giyermiş. Şefik Bey, 

bir gün: “Akif Bey, şu ödülü reddetmeyip de bir 

yağmurluk yahut palto alsaydınız daha iyi olmaz 

mıydı” diyecek olmuştu ki; Mehmet Akif bu teklif 

karşısında hiddetinden halden hale girmişti. Onu 

derinden etkileyen bu sözü söylediği için Meh-

met Akif, tam iki ay Şefik Bey’le konuşmadı. 

Bizim Bülbül

Mehmet Akif, jest ve mimiklerle şiir okuyan-

lardan hoşlanmazdı. Bir gün, böyle biri, Taceddin 

Dergâhı’nda, Akif’in “Bülbül” isimli şiirini okumuş-

tu. Bu okuyuşa canı sıkılan Akif, şöyle söylendi: 

“Bu bülbül bizim bülbüle benziyordu, ama ne 

kanadını bıraktı ne kuyruğunu!”

Sevmezdi

Akif, gençliğinde deniz yarışlarında, koşular-

da, ağırlık atma yarışmalarında hep birinci olur-

du. Saatlerce kürek çeker, bazen Boğazı yüze-

rek geçerdi. Yürümeyi severdi ve İstanbul’da bir 

yerden bir yere giderken, uzaklığına yakınlığına 

bakmaksızın her zaman yürümeyi tercih ederdi. 

Spor müsabakalarında başarılı idi. Ama bunla-

rın hiçbirisini övünmek için kullanmıyor, böyle 

şeylerden de adeta kaçıyordu. Kuvvet şımarıklı-

ğı iğrendiği şeylerdendi. Bir keresinde, kendisine 

haksız yere ve ağız dolusu söven bir bahçıvanı 

dövmüş, sonra bir taşın üstüne oturup ağlamıştı. 

Kuvvetli olmakla övünmek hiç ona göre değildi. 

Hele de bir insana isteyerek zarar vermek, ona 

kâbus gibi geliyordu.

Sadece İki Sayfası Vardı

İstiklal Marşını yazarken bile Mehmet Akif, o 

kadar yokluk çekti ki, şiiri yazabilmek için sadece 

iki yaprak kâğıdı vardı. Bir yaprağa temiz kopyası 

çekileceği için tek yaprak yetmemiş; şiirin bir bö-

lümünü mecburen dergâhın duvarına yazmıştı.

Biyografi
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Son zamanlarda Makedonya başta olmak 

üzere Balkanlarda artan bir hareketlilik gözlen-

mektedir. Her şeyden önce Balkanlarda var olan 

sınırların sun’i olduğu ve hiçbir milleti tatmin et-

mediği bilinmektedir. Balkan milletlerinin ve ül-

kelerinin aralarındaki geleneksel ihtilaf ve toprak 

kapma yarışı 1990’lı yıllarda silahlı çatışmalara 

sebep oldu; 2000’li yıllarda sıcak çatışmalar ol-

mamakla birlikte medya üzerinden kronik prob-

lemler gündemdeki yerini korumaya devam etti. 

Bunun yanında, son zamanlarda Arnavutlar 

tarihi ‘Büyük Arnavutluk’ rüyası yolundaki çaba-

larını artırdılar ve gerçekleştirmek için harekete 

geçtiler. Büyük Arnavutluk; Kosova, Arnavutluk, 

Makedonya’nın yarısını, Karadağ’ın %40 kadarını, 

Yunanistan sınırları içindeki Çameria bölgesini 

ve Sırbistan’ın Preşova bölgesini kapsamaktadır. 

Arnavutlarda gözlemlenen bu hareketliliğin 

yanında son zamanlarda Bosna’da da bir ha-

reketlilik gözlenmektedir. Bosna’nın zayıf olan 

siyasi yapısı ekonomik ve sosyal sıkıntılarından 

dolayı daha da kötüleşmektedir. Bunun yanında 

üçlü yönetimin Sırp kanadı Sırbistan’a bağlan-

mak istediğini açıklamış bulunmaktadır. Dayton 

anlaşmasına aykırı olmasına rağmen Bosna’daki 

Sırp yöneticiler Sırbistan’a bağlanmak için refe-

randum yapılacağı sözünü verdiler. Bosna’da, 

son zamanlarda selefi olduklarını söyleyen bazı 

grupların varlığı da dikkat çekmektedir. Bu du-

rum Boşnak halkını ciddi manada rahatsız et-

mektedir. 

1990’lı yıllarda yaşanan savaşlar Balkan ül-

kelerini ekonomik olarak büyük oranda yıprattı. 

Bunun yanında ekonomi yönetimleri genç ve 

tecrübesiz insanların eline geçince; savaş son-

rası ağır ekonomik şartların yanında,  medyaya 

ve uluslararası raporlara yansıyan büyük yolsuz-

luk ve rüşvet vakaları yaşandı. İşsizlik % 50’lere 

ulaştı, halkın belirli bir kısmı çareyi Avrupa ülke-

lerine sezonluk işçi olarak gitmekte buldu. Resmi 

rakamlara göre 2014 yılında ekonomik sebepler-

den dolayı 40 bin Kosovalı genç ülkesini terk etti. 

2001 yılında Arnavut-Makedon çatışması 

‘Ohrid Anlaşması’ ile ateşkesle sonuçlanmıştı. 

Bu anlaşma ile dil,  dini sembollerin kullanımı ve 

eğitim alanlarında Arnavutlara yeni haklar veril-

mişti. 

Arnavut-Makedon gerilimi 4 yıl önce beş Ma-

kedon balıkçının öldürülmesiyle tekrar alevlendi. 

Makedon hükümeti ortada hiçbir delil yok iken 

olaydan Müslüman Arnavutları sorumlu tuttu ve 

bazı kişileri suçlu ilan ederek, aralarında teset-

türlü hanımların da olduğu 16 dindar Arnavut’u 

gözaltına aldı. İki yıl süren mahkeme sonunda 4 

Arnavut ömür boyu hapse mahkum edildi. 

Balkanlardaki Gelişmeler ve 
Kumanova’da Neler Oldu?

Balkanlardan
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Arnavut-Makedon gerilimi düşük yoğunluk-

ta devam ederken Makedonya’daki iktidar partisi 

(LSDM) lideri Gruevski’nin ülkede yasadışı yön-

temlerle ve hukuksuz bir şekilde 10 binden fazla 

kişiyi dinlettiği iddiası ortaya atıldı. Ayrıca İçişleri 

Bakanı Yankulovska’nın “izin ver iki saatte Arna-

vutların kökünü kazıyayım” şeklindeki ses kayıt-

larının ortaya çıkması etnik gerilimi arttırmaya 

yetti. 

Makedon devletinin son olaylardaki tutumu 

Arnavutlar arasında huzursuzluğa neden olur-

ken, Makedon devletine karşı güvensizlik iyiden 

iyiye arttı. Bu süreç içerisinde Makedonya’da 

Arnavutların eski Ulusal Kurtuluş Ordusu (UÇK) 

tekrar canlanmaya başladı. Zaman zaman bazı 

bildiriler yayınlandı.

Kumanova’da Ne Oldu ve Neden Şimdi?..

Arnavut nüfusunun yoğun olduğu Kumano-

va’da, silah kaçakçısı oldukları ve Kosova’dan gel-

dikleri söylenen bir grup ile Makedon güvenlik 

güçleri arasında 5 Mayıs’ta çıkan çatışmada 8’i 

polis toplam 22 kişi öldü, 37 kişi ise yaralandı. 

Çatışmaların akabinde önce muhalifler, ardından 

hükümet yanlıları başkent Üsküp’te sokağa indi. 

Hükümet karşıtı protestolara 100 binin üzerinde 

insan katıldı. Başbakanlık binası önündeki pro-

testoya Zaev’in liderliğini yaptığı muhalefette-

ki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği Partisi 

(SDSM) öncülük ederken, iktidardaki koalisyon 

ortağı Arnavut BDİ Partisi ve diğer Arnavut mu-

halefet partileri protestoya katılmayacaklarını 

açıkladılar. Buna rağmen protestolara birçok Ar-

navut ve Türk de katıldı. 

Protestocuların öncelikli talebi, seçim yolsuz-

luğu dâhil pek çok suça bulaştığını iddia ettikleri 

Başbakan Nikola Gruevski’nin istifa etmesiydi. 

Ancak tartışmaların merkezindeki Gruevski, geri 

adım atmayacağını şu sözlerle ifade etti: “Söz 

konusu olan, yabancı gizli servisler tarafından 

desteklenen bir siyasi azınlığın diktatörlüğü. Geri 

adım korkakça bir hamle olur. Saldırıları bastıra-

cağım.” 

Balkanlardan
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Muhalefet ile iktidar arasındaki ağır suçlama-

lar kamuoyundaki gerginliği daha da tırmandırdı. 

Bu arada, Kumanova’daki kanlı saldırıların iktida-

ra yönelik ses kayıtlarının ortaya çıktığı zamana 

denk gelmesi soru işaretlerini artırdı. Söz konu-

su saldırının arkasında yatan gerçek nedenler 

henüz tam anlamıyla aydınlığa kavuşturulmuş 

değil. Resmî kaynaklar saldırganların Kosova’dan 

Makedonya’ya giriş yaptığını ve Kosova Kurtuluş 

Ordusu (UÇK) üyesi olduklarını belirtirken; mu-

halif kanat ise, hükümetin gündemi değiştirmek 

için söz konusu operasyonu planladığını iddia 

ediyor. Gruevski’nin, bir taraftan başarılı operas-

yon dolayısıyla emniyet güçlerini kutlarken di-

ğer taraftan operasyon sonrasında İçişleri Bakanı 

Yankulovska, Ulaştırma Bakanı Janakievski ve 

İstihbarat Dairesi Başkanı Mijalkov’un istifalarını 

kabul etmesi, soru işaretlerini artırdı.

Olaya karışan ve olay yerinden hafif yaralarla 

kaçabilen UÇK mensuplarına göre operasyonun 

amacı, 2005 yılında Makedon polisi tarafından 

suikaste uğrayan Arnavutların önemli bir komu-

tanının intikamını almaktı. Bunun için Kosova ve 

Arnavutluk’tan yasa dışı yollarla birçok savaşçı 

Makedonya’ya girmiş ve hazırlıklarını tamam-

lamışlardı. Fakat onlar eyleme geçmeden önce 

Makedon polisi ve ordusu savaşçıların sığındığı 

yeri tespit etmiş ve operasyon yapmıştır. Bir şe-

kilde çatışmadan kurtulanlar medyaya verdikleri 

beyanatlarda; ihanete uğradıklarını, fakat kimin 

yaptığını bildiklerini söylediler. 

Müslüman Halk Savaş İstemiyor

Var olan bu konjonktürde halkın genel eği-

limi bu tür çatışmaların olmaması yönünde. 

Balkanlardan
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Arnavutların hakları her ne kadar Makedonlarla 

eşit düzeyde verilmemişse de tekrar Makedon 

ordusu ve polisiyle bir çatışmaya girmek isteme-

diklerini belirtmekte fayda var. Çünkü savaş, her 

şeyden önce insanların ev ve yurtlarından edil-

meleri ve ekonomik açıdan da yeniden sıfırdan 

başlamaları demektir. Yakınlarını kaybetmek ve 

karşılığının ne olacağı meçhul olan bir çatışma-

ya girmek demektir. Ayrıca bölge halkının 1990’lı 

yıllarda edindiği tecrübe çok acıydı ve henüz o 

yaralar dinmemişken yeni çatışmalar tercih edil-

memektedir. 

Aslında bölge halkının çatışma istemediği-

ni ve bu tür çatışmaların ‘bölge halkının iradesi 

dışında’ gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Ancak 

kimin istediği sorusu meçhul kalmaktadır.

Kumanova’da Savaşan Arnavutlar Kimdi?

Kumanova çatışmasına katılan Arnavutların 

1999 Kosova, 2000 Preşova ve 2001 Makedon-

ya savaşlarında Sırp ve Makedon zulmüne karşı 

mücadele emiş kişiler olduğunu öğreniyoruz. 

Amaçları; Arnavutlara hak ettikleri haklarının ve-

rilmesi. Çatışmadan sağ kurtulanların da ifade 

ettikleri gibi; ihanete uğradıklarını ve birileri(nin) 

bu insanları suistimal ettiği düşünülmektedir. 

Bazı istihbarat kurumları tarafından yönlendiril-

miş olmaları da mümkündür.

Kumanova Olayının Değerlendirilmesi

Makedonya’daki gelişmeler AB, ABD ve Rusya 

tarafından da yakından takip ediliyor. Rusya Dı-

şişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, 

Makedonya’da yaşanan krizin, mevcut hüküme-

tin Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımlara karşı 

çıkması ve Rus gazının Avrupa’ya aktarılmasını 

sağlayacak “Türk Akımı” projesine aktif destek 

vermesiyle ilgili olduğunu söyledi. 

Moskova’ya yakın kaynaklar, AB’nin ülkedeki 

Arnavutlar üzerinden Makedonya hükümetine 

‘Türk Akımı’ projesinden çekilmesi mesajını ver-

diğini iddia ediyor. AB ile Rusya arasında Ukray-

na’da patlak veren krizin hâlâ çözülenemediği bir 

dönemde Makedonya’da yaşananların ayrı bir 

önem kazandığı muhakkak. Buradaki herhangi 

bir pozisyon değişikliği bölgedeki güç dengele-

ri açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Ancak 

mevcut krizi tümüyle dış dengelere bağlamak 

da doğru değil. Çünkü elde bu iddiaları destekle-

yecek herhangi bir delil yok. 

Nitekim Rusya yanlısı olduğu iddia edilen 

hükümetin kendisi de yaşanan siyasi krizin aşıl-

ması için AB ve ABD’nin arabuluculuğunu kabul 

etmiş durumda. Bunun yanında bazı AB yüksek 

düzeyli yetkililerin, radikal İslami unsurların bu 

olaylara karıştıklarını ileri sürmeleri ilginçtir ve 

olayı daha da karmaşık hale getirmektedir. Özel-

likle bazı Batı yanlısı STK ve kuruluşların bu olaya 

radikal İslamcıların karıştığını iddia etmeleri ve 

Makedon hükümet yetkililerinin bu konuda bir 

şey söylememeleri açıklığa kavuşturulması ge-

reken bir konudur. 

Türkiye’de bu mesele gerek medyada ge-

rekse kamuoyunda yeteri kadar tartışılmadı, an-

cak medyada çıkan bazı yazılarda ‘Türk Akımı’ 

boru hattı projesini durdurabilmek için yapılan 

bir hamle olarak yansıtıldı. Çatışma istihbaratlar 

arasında özellikle Rusya ve ABD/AB çatışması 

olarak görüldü. Bunun yanı sıra bazı yorumlar-

da Türkiye’ye karşı Batının bir oyunu olarak da 

yorumlandı. 

Balkanların genelinde bir hareketliliğin yaşan-

dığı ve bu hareketliliğin bölge halklarının iradesi 

dışında gerçekleştiği görülmektedir. Ancak buna 

rağmen ortadaki belirsizlik bazı çevreler tara-

fından bir fırsat olarak görülecek ve kendi tarihi 

emellerini gerçekleştirmek için bu krizi kullana-

caklardır. Bununla birlikte var olan gelişmeleri 

sadece bir Rusya-ABD/AB çatışması olarak gör-

memek gerekmektedir. Çünkü yukarıda da de-
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ğinildiği gibi her halkın kendine has düşünce ve 

projeleri vardır. Ancak Batılı veya Rus istihbarat 

servisleri bu gelişmeleri kendi lehlerine çevirmek 

ve birbir(ler)ini tasfiye etmek kullanmak isteye-

ceklerdir.

Türkiye’nin Tutumu Nasıl Olmalı?

Her şeyden önce Türkiye bu olayı sadece 

Makedonya’nın bir iç meselesi olarak görmeme-

lidir. Çünkü Makedonya’daki Arnavutların olası 

bir çatışma içerisine girmelerinin bütün Balkan-

larda domino etkisi yapacağı kesindir. 

Kumanova olayı, sadece lokal bir olay olarak 

değil, aslında Balkanlarda var olan çatışmala-

rın bir parçası olarak görülmeli ve olay yukarı-

da bahsedilen olgular ve gelişmeler ışığında ele 

alınmalıdır. Dolayısıyla şu anda Türkiye gerek 

Makedon hükümeti ile gerekse Arnavut parti li-

derleriyle diyalog içerisinde olmalı, diplomatik ve 

insani kanalları sürekli açık tutmalıdır. 

Bunun yanında, Makedonya’nın 2. Dünya Sa-

vaşından sonra Balkan milletleri arasındaki top-

rak anlaşmazlıklarının bir neticesi olarak sun’i bir 

devlet olarak ortaya çıkarıldığı unutulmamalı, et-

nik yapısı da göz önünde bulundurularak Make-

donya’nın bölünme veya bölge ülkeleri arasın-

da paylaştırılma ihtimali göz ardı edilmemelidir. 

Çünkü Makedonya’nın şu andaki statüsünün bu 

şekilde; sürekli teyakkuz ve gerginlik üzere sür-

dürülemeyeceği bellidir.

Bu dönemde özellikle popüler söylemlerden 

uzak durulmalı ve gerçekçi bir şekilde olaylara 

yaklaşılmalı, yanlış anlaşılabilecek söylemlerden 

uzak kalınmalıdır. Çünkü bölge halkları çok has-

sastır.

• ABD başta olmak üzere AB ülkeleriyle karşı 

karşıya gelmemeye dikkat edilmeli, çünkü 

Ortadoğu’dan farklı olarak bölge halklarının 

ABD’ye sempatisi çok yüksektir. Türkiye’nin 

ABD’ye rağmen oluşturacağı bir siyaset Bos-

na hariç- başarısız olma ihtimali yüksektir. 

• Ortadoğu’da şahit olduğumuz üzere kesin 

tercihler yapmamalı. Son ana kadar arabu-

lucu rolünü sürdürmelidir.

• Olabilecek muhtemel olay ve çatışmalar 

sadece komplo olarak görülmemeli, bölge 

halklarının iradesi göz ardı edilmemelidir.

• Onun için Türkiye’nin sadece yumuşak güç 

olarak değil belli ülkelerde –Bosna ve Koso-

va olduğu gibi- askeri varlığını arttırması ve 

ikili stratejik antlaşmalar yapması caydırıcı-

lığı artıracaktır ve olası çatışmaların önüne 

geçebilecektir. Türkiye’nin Bosna için bir 

garantör olarak bölgeye yerleşmesi gerekir. 

Aksi takdirde çatışmaların olması kaçınılmaz 

görünmektedir. Güç boşluğuna özellikle 

Bosna’da fırsat verilmemelidir.

• Arnavutluk ile siyasi, ekonomik, ve askeri 

ilişkiler geliştirilerek devam ettirilmeli. Böl-

gedeki Arnavutlar için Arnavutluk devletinin 

belirleyici olduğu göz ardı edilmemelidir.
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İnsanlar aslında benzer imkanlara sahip ol-

masalar da, benzer ihtiyaçlara sahiptirler. Kişilik 

yapılarımız farklı olsa da, benzer süreçleri geçi-

ririz. Genellikle farklılıklarımızı gündem yaparak, 

benzer yönlerimizden daha az söz ederiz. İm-

kanlarımızı, gücümüzü, zamanımızı ve hatta 

bizzat kendi hayatımızı bir başkası için seferber 

ederken; bütün bunların çok azını kendimiz için 

harcarız. 

Çocukluğumuzu ve gençliğimizi kodlandığı-

mız şekilde ve yetişkinler tarafından önümüze 

konulan başarı (!) hedeflerine ulaşmak için ge-

ride bırakırken, hep birilerinin istekleri doğrultu-

sundaki bir hayata hazırlanırız. 

Ve nihayette kocaman beyler ve bayan-

lar olarak; çok şeylere sahip, bir çok şeye şahit 

olup hayata atılırken, mutlaka bir şeyler oluruz. 

Baba olur, anne olur, eş olur, aile olur, şu ya da 

bu mesleğin uzmanı olur; belki de bazılarımız 

sanatçı, bazılarımız sporcu, bazılarımız iş ada-

mı, bazılarımız ünlü bir gazeteci ya da politikacı 

bile olmayı başarabiliriz. Ancak bütün bu olmayı 

başardıklarımıza rağmen yine de daha başka bir 

şeyler olmaya talipli olur, hatta sabırla gerekirse 

onca yıl daha koşuşturur ve bekleriz. 

 Sonuçta, yaşadığımız hayat bizleri elbette bir 

yerlere getirir ve bir şeyler yapar. Ancak, geldiği-

miz yer gerçekte gelmemiz gereken yer olmadığı 

gibi, elde ettiklerimiz etmemiz gerekenler, oldu-

ğumuz şey olmamız gereken vardığımız nokta 

ise varmamız gereken nokta değildir. Böyle ol-

masına rağmen hayatın içinde, nitelikli bir yaşam 

için koşuşturmak her birimizi zamanla; değiştirir, 

bir şeylere yaklaştırırken bir şeylerden uzaklaştı-

rır, yorar, gerer, yıpratır ve yaşama bağlılığımız ile 

sevincimizi azaltabilir. Kazandıklarımıza rağmen 

zamanla kaybettiklerimiz ile yüzleşirken; aslında 

kendimiz olamadığımızı çok çok sonraları fark 

ederiz. İşte, asıl bu farkındalık ile sarsılırız, sen-

deleriz ve başlarız pişmanlığımızın işareti olan 

keşkelerimizi ya da gerçekler ile yüzleşmeye di-

rencimizi gösteren eğerlerimizi sıralamaya. 

Nitelikli bir yaşam için önceliğimiz olması 

gereken beden ve ruh sağlığımızı, bizzat ken-

di tercihlerimiz ve kendi yaşantılarımız ile riske 

sokmamızın neticesinde; yaşamış olduğumuz 

hayata bir anlam katamamanın pişmanlığı, haya-

tımızı anlamlı bir hale dönüştürememiş olmanın 

da suçluluğu ile bazılarımız o tertemiz fıtratımızı; 

bulaştırdığımız lekelerden nasıl temizleyeceği-

mizin arayışı içerisinde yeni bir başlangıç olacağı 

ümidiyle tekrar başa döneriz. 

Onca yaşadıklarımıza, yıpranan ve yaşlanan 

bedenimize, beklemediği mağlubiyeti yaşamış 

bir yarışmacının yaşadığına benzer ruh halimize 

rağmen, elbette ki her birimiz yeniden başlayabi-

liriz. Çünkü, nefes aldığımız sürece esirgeyen ve 

bağışlayan Rabbimiz bizlere bu fırsatı bir daha, 

bir daha olmak üzere, kesintisiz olarak tekrar tek-

rar vermektedir. 

Nitelikli Bir Hayat İçin
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Bir insanın yaşamından de-
ğerli bir şeyi yoksa, o insanın
yaşamının da değeri yoktur. 
(Tagor)
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Hiçbir zaman, artık her şey bitti!.. denilemez, 

denilmemelidir. Önemli olan içtenlikle ve Allah’ın 

(c.c.) adı ile başlayabilmektir. Gerisi teferruattır. 

Aslında bir yönü ile sağlıklı bir insan olmak; 

kendi hayatımıza değer katmaya istekli olma-

nın, onurumuza yakışan duruşumuzu koruma-

daki kararlılığımızın, yeryüzünü herkesten önce 

kendimiz için yaşanabilir kılmak adına her türlü 

zorbalığa karşı cesaretin adıdır. Böyle bir insan 

olmak aynı zaman da nitelikli bir çevre arayışını, 

özünde olanı keşfetmeyi, kendin olmayı, kendi 

yaşamındaki eksiklileri fark edebilmeyi, hatalarını 

telafi etme çabası göstermeyi, günlük yaşamın 

gerektirdiği kendini tanıma, hayır diyebilme, öf-

kesini kontrol edebilme gibi temel yaşam bece-

rilerini kazanmış olmayı, yaşanılan anın hakkını 

verebilmek ve tıpkı kainattaki her zerre gibi ha-

yatını da bir düzen ve uyum içerisine oturtmak 

için mücadele etmeyi de gerektirir. Bütün bun-

ları gerçekleştirebilmek için de gerçekten bir aile, 

bir anne, bir baba, saygın ve güvenilir bir insan 

olabilmek adına çok şeyi değil, gerekli olan her 

şeyi, ama gerçekten her şeyi yapmaya azmet-

mek önemlidir. 

Sonuç olarak, kaliteli bir yaşam; bütün bunla-

rın tam olarak farkına vardığımız andan itibaren 

beden ve ruh sağlığımızı, kendimizi, ailemizi en 

öncelikli yere yerleştirmek ve akabinde de yakın-

dan uzağa doğru çevremizi listemize yerleştire-

rek; hayatı anlamlı kılmayı ve hayatımıza gerçek 

bir anlam katmayı başarabilmenin mücadelesi-

ni verebilmektir. İşte, gerçek bir kaliteli yaşamın, 

belki de insan olduğumuzu hatırlamanın gereği 

de budur. 

Yaşamaya zaman ayırın, zira zaman bunun 

için yaratılmıştır. 

Çalışmaya zaman ayırın, başarının bedeli bu-

dur. Düşünmeye zaman ayırın, güçlü olmanın 

kaynağı budur.

 Çevrenize nazik davranmaya zaman ayırın, 

mutluluğa giden yol budur.
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Etrafınıza bakmaya zaman
ayırın, günler bencilliğinize
yetmeyecek kadar kısadır. 
Gülmeye zaman ayırın, ru-
hunuzun müziği budur. 
Çocuklarınızla oynamaya 
zaman ayırın, zevklerin en 
büyüğüdür. Terbiyeli olma-
ya zaman ayırın, insan ola-
bilmenin sembolü budur.
(Goethe)
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Çocuğun Gelişimi ve Kitle İletişim Araçları

Çocuğun gelişimini belirleyen kurumlar aile 

ve okul iken hızla değişen iletişim araçlarıyla 

televizyon, sinema, cep telefonları ve internet 

yayınları dolaylı yoldan etkileyen güçlü kitle ile-

tişim araçlarıdır. Televizyon ve internet yayınları 

bunlar arasında en etkinlerindendir. Günümüzde 

insanlar televizyondan ve internet yayınlarından 

gördükleri ve radyodan işittikleri iyi bir yaşam bi-

çimi ve toplumun politikası hakkında bilgi sahi-

bi olmakta, başkalarına olan tutumlarını bunlara 

göre ayarlamaktadırlar. 

Kitle iletişim araçları ve medya bireyin dün-

ya görüşünü, tutum ve davranışlarını etkilemek-

te ve geri bildirimler ile insanları belirli bir yolda 

değiştirmektedir. Her birimizin gözlemlediği gibi 

reklamların, çocuklar üzerindeki etkileri yadsı-

namaz. Bu kitle iletişim araçlarından olumlu/

olumsuz anlamda en çok etkilenen kesim ise 

çocuklardır.  Başta bilgi edinme, öğrenme ve ile-

tişim olmak üzere birçok faydası olan bilgisayar 

ve internetin özellikle çocuklar üzerinde fiziksel, 

sosyal ve psikolojik etkilerinin yanında birçok 

tehlikeler içerdiği de göz ardı edilemez bir ger-

çektir. Bilimsel araştırmalarla, medya araçlarının 

çocukların fiziksel, psikolojik, sosyal gelişmelerini 

olumsuz etkilediği uzmanlar tarafından belirtil-

mektedir.

Fiziksel Etkileri

Saatlerce televizyon ve bilgisayar karşısında 

hareketsiz oturan çocuklarda beden gelişiminin 

sağlıksız ve yetersiz olmasıdır. Bu hareketsizliğin 

verdiği huzursuzluk ve sinirli ruh hali oluşturma-

sıdır. Göz rahatsızlıkları, beslenme hazım bozuk-

lukları ve mide ağrıları. Kalp atışlarında anormal 

derecede hızlanma.

Psikolojik Etkileri

Çocuklarda internet kullanımı ve kullanama-

ma stres ve endişeye yol açmaktadır. Bir süre 

sonra kimi çocuklarda içine kapanıklık, uyku ra-

hatsızlıkları ve kâbuslar görülebilir. Sürekli şiddet 

içerikli yayın ve oyunlara maruz kalan çocuklar-

da saldırganlık davranışında artma söz konusu-

dur.

 

Çocukta Uyum ve Davranış Sorunlarına      
Yol Açıyor

Televizyon, kitle iletişim araçları arasında et-

kinliği en fazla ve yaygın olandır. Evde TV’nin 

açık kalma süresinin 1 ile 18 saat arasında de-

ğiştiği ülkemizde çocuğun zihinsel dünyasının 

ve kültürünün inşasında televizyon küçümse-

nemeyecek bir öneme sahiptir. Televizyon ve 

internet, çocukların dünyasında belirgin deği-

şimlere neden olmaktadır. Ancak en önemlisi, 

çocukların kimi zaman kendi istekleri ile kimi za-

man da yetişkinlerin izleme tercihleri nedeniyle 

karşı karşıya kaldıkları çeşitli medya içerikleri, ço-

cukları yetişkinlerin başa çıkmada zorlandıkları 

bir kaygı dünyasına taşımaktadır. Televizyon ara-

cılığıyla, sürekli tekrarlarla sunulan ve genellikle 

Dijital Çağın Çocuklarını 
Nasıl Eğitmeliyiz?
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kaygı uyandıran haber içeriklerine ve görüntüle-

re kolektif olarak maruz kalınmaktadır. Bunların 

çocuk psikolojisi üzerindeki etkisi yetişkinlere kı-

yasla çok daha fazladır.

İnternet Bağımlılığı ve Belirtileri

İnternet, bir bilgi ve iletişim kaynağı olmanın 

ötesinde, günümüzde çocuk, genç ve yetişkin-

ler için bağımlılığa dönüşmüş, gerçek dünyada 

karşılığını bulamadığı tutkuları ve tutsaklığı sanal 

dünyada yaşamaktadır.

• Online (internete bağlı) değilken, internette 

yapılan aktivitelerin hayalinin kurulması

• İnternet kullanımının artan oranlarda devam 

etmesi

• İnternette planlanandan daha fazla zaman 

geçirilmesi

• İşteki ya da okuldaki başarıda düşme görül-

mesi

• Sosyal ilişkilerde kopma yaşanması

• İnternet kullanımı hakkında aile ya da arka-

daşlara yalan söylenmesi

• İnternetin günlük hayattaki problemlerden 

kaçmak için bir araç olarak kullanılması

Aileler Kendilerine Şu Soruları Sormalıdır

Çocuğumuzun hangi dizileri sevdiğini biliyor 

muyuz? Ve biz o dizileri tanıyor muyuz? Tele-

vizyondaki reklâmlar ve pazarlama politikalarına 

karşı tutumumuz nedir?

Sakıncalı programları fark edebiliyor muyuz? 

Fark ediyorsak ne gibi önlemler alıyoruz?

Medya çocuklarımızın günlük yaşamının 

önemli bir parçası mı? Öyleyse günlük yaşamı-

nın küçük bir parçası durumuna nasıl getirebili-

riz? Ve onlara başka hangi alternatifler sunabili-

riz?

Çocukların uzun süreli ve bilinçsiz medya 

araçları kullanmalarına karşı neler yapılabilir?

Anne babalar zaman zaman televizyonu ve 

bilgisayarı kapatabilmelidir.

TV Programları Seçilerek İzlenmelidir

Anne babalar, çocuklardaki saldırganlık tepki-

lerini harekete geçiren ya da onları aşırı uyaran 

ve toplumsal değer yargılarını değiştirmeye se-

bep olan dizileri izlemelerine engel olunmalıdır. 

Bunu yapamazlarsa programı çocukla beraber 

izlemeleri ve daha sonra program hakkında kısa 

bir söyleşi yaparak iyi ve kötü yanları dile getir-

meleri desteklenmelidir. Çocukların TV prog-

ramlarına eleştirel bakmaları öğretilmeli, yani 

bilinçli bir medya araçları kullanıcısı olmalarına 

yardımcı olunmalıdır.

Sağlıklı İnternet Kullanımı Nasıl Olmalı?

• 10 yaşın altındaki çocuklar interneti kulla-

nırken tamamen anne baba gözetiminde 

olmalı.

• Çocukların internette ne kadar zaman har-

cayabileceği belirlenmeli.
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Çocuklarda internet kulla-
nımı ve kullanamama stres
ve endişeye yol açmaktadır.
Bir süre sonra kimi çocuk-
larda içine kapanıklık, uyku
rahatsızlıkları ve kâbuslar 
görülebilir. Sürekli şiddet 
içerikli yayın ve oyunla-
ra maruz kalan çocuklarda 
saldırganlık davranışında 
artma söz konusudur.
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• İnternet bağlantısı bulunan bilgisayar çocu-

ğun odasında değil, bir ortak kullanım ala-

nında olmalıdır.

• İnternette çocuğun girebileceği sitelerin 

güvenli olup olmadığı anne baba tarafından 

kontrol edilmeli ve çocuğa internette hiçbir 

zaman kişisel bilgilerini paylaşmaması 

gerektiği öğretilmelidir.

• Çocuğa internette okuduğu her şeyin doğru 

olmadığı hatırlatılmalıdır.

Çocukta Özgüven Gelişimine Önem 
Vermeliyiz!

Çocukta uyum ve davranış sorunlarını çö-

zümleyebilmek için ebeveynler çocukla iletişim 

kalitesini geliştirmelidir. Sağlam duygusal temel-

ler üzerine kurulan kişiliklerde ki çocuklar, haya-

tın beraberinde getirdiği sorunlarla baş etmeye 

hazırlanmış demektir. Kişilik zamanla olgunlaşır. 

Çocuğun fiziki, zihinsel ve duygusal yapısı za-

manla gelişir. Önceleri duygu ve heyecanlarını 

denetleyemeyen çocuk büyüdükçe duygu ve 

heyecanlarını nasıl denetleneceğini öğrenir. Ai-

lenin sosyal-ekonomik düzeyi, kültürel durumu, 

arkadaş ve okul çevresi çocuğun kişiliğinin olu-

şumunda önemli rol oynar. Kendine ve çevresi-

ne güvenen çocuklar, yaşam başarısı yüksek ol-

maya aday çocuklardır. Çocuk büyüdükçe, anne 

babasından ayrı bir varlık, farklı kişi olduğunu 

hisseder. Bir başkasına benzemeye çalışabilir, rol 

modelleri vardır. Sosyal varlık olarak, aile dışına 

çıkarak toplumsal ilişkilerini geliştirmeye başlar, 

arkadaş grubuyla etkileşime girer. Kişiliğin kaza-

nılmasında aile ve sosyal çevre faktörlerin rolü 

büyüktür.
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Zihin, insan beyninde süre gelen algılama, 

düşünme ve ezberleme işlemlerini yürüten 

fonksiyonun genel ismidir. Her insan, karşılaştığı 

durum, obje veya olayı önce duyu organlarıyla 

“anlamaya” çalışır, sonra “geçmişle karşılaştırma, 

ölçme ve değerlendirme” yapar, ardından gerek-

li gördüğü kadarını ön hafızaya yerleştirir… Ör-

neğin; okunulan bir kitabın içeriği, izlenilen bir 

filmin sahneleri veya tadılan bir yemeğin nasıl 

olduğu, bu şekilde, bir dizi zihin aktivitesinden 

sonra belleğe kaydedilir.

Zihnin tam kapasite çalışması halinde, her in-

san için istediği şeye ulaşma ve istediğini başar-

ma ihtimali de dolaylı olarak yükselecektir. Zira 

ortalama 100 milyar beyin hücresine sahip ye-

tişkin bir insanın herhangi bir olay veya durumla 

ilgili trilyonlarca zihin bağı kurduğu tahmin edil-

mektedir. Tabii bu durum, kültürel anlamda ken-

dini iyi yetiştirmiş, dimağı duygusal veya fiziksel 

olarak zedelenmemiş ve zihnini sürekli “besle-

miş” kimseler için geçerlidir; işte bu kimselere 

gerçekten zeki denir.

İslam âlimleri ve eğitimcilere göre, zekâ; zihni 

kullanma oranını belirleyen bir ölçü birimidir. Va-

sattan kemâle geniş bir yelpazeye sahiptir. Kimi 

insanda zekâ düşük bir seviyede iken kiminde 

yüksektir, ama bir miktar hep vardır. Bununla bir-

likte kızlarda zekâ gelişimi erkeklere oranla daha 

erken yaşta ve daha süratli gelişir…

Her insan dilerse mevcut zekâsını arttırabilir 

ve yükseltebilir. Bu tıpkı kol veya bacak kaslarını 

geliştirmek isteyen kişinin bilinçli spor yapma-

sı gibidir… Dolayısıyla, zihnini sürekli aktif hal-

de tutmayı ve ona nasıl davranması gerektiğini 

bilen birisi için “zekâ” güçlendirebilir bir şeydir. 

Zihin Gelişimi ve
Motivasyon Sorunları
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Zekâsını artıran bir kişi ise hayatta karşılaşacağı 

sorunlarla ilgili çözüm yollarını, ne zaman ve na-

sıl davranılması gerektiğini daha çabuk kavrar ve 

doğru karar verebilme becerisi artış gösterir.

Aynı zamanda; Kur’an’ı daha kolay hıfzetmek, 

İslam ilimlerinde ilerlemek, okul derslerinde ba-

şarılı olmak, teknik bir işteki becerisini kuvvetlen-

dirmek ve insanlarla iletişimini iyi kurmak isteyen 

kimse, zihnini (zekâsını) geliştirdiği takdirde bu 

hedeflerine daha kolay ulaşacaktır. Bunun için 

iki hususa dikkat edilmelidir: Birincisi, zihnimizi 

meşgul eden ve ona zarar veren şeylerden sa-

kınmak… İkincisi, zihnimize faydalı olan ve onu 

besleyen şeylere yönelmek…

Uzmanların bildirdiklerine göre, insan zihnine 

zarar veren sebepler kısaca şunlardır:

• Kaygılı, stresli veya panik (paranoyak) bir 

ruh hali içerisinde olmak,

• Yeterli miktarda uyumamak (ki bu durum 

bünyeden bünyeye değişiklik arz ede-

cektir),

• Sağlıksız, yapay ve zararlı (bilhassa; yük-

sek sodyum ve sair kimyasallar içeren 

fastfood tarzı) besin ürünleri tüketmek,

• Yeterli su almamak (bilhassa; katı yiye-

cekler dâhil günde 1,5 litre sıvının altına 

düşmek),

• Sıcak, kapalı, sigara dumanı olan veya 

havadar ortamlarda bulunmak (zira bu 

ortamlar, beyne yeterli miktarda oksijen 

gitmesini engeller),

• Televizyon ve internet (bilhassa; facebo-

ok, twitter, instagram vb. sosyal medya 

ağları) gibi beyni pasif tutan ve hızlı bil-

gi akışı olan ekranların karşısında fazlaca 

vakit geçirmek,

• Aşırı şiddet, şehvet ve fantastik kurguya 

dayalı bilgisayar oyunları oynamak, film-

ler izlemek, suret ve görüntülere bakmak 

(bilhassa gençlerde kısa süreli hafıza ka-

yıpları oluşturabilmektedir),

• Beyin hücrelerini ölümüne yol açan alkol 

ve uyuşturucu türü şeyler kullanmak,

• Hayal âleminde yaşamak ve gerçeklikle 

bağlantıyı koparmak, (örneğin; ileri dere-

cede bir şeye tutulmak, bağlanmak veya 

âşık olmak böyledir),
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• İşleri otomatiğe ve rutine almak (örne-
ğin; sürekli aynı yolu kullanmak, aynı şeyi 
yapmak ve aynı şekilde çalışmak gibi…)

Bu hususlar genel itibariyle beyin aktiviteleri-
nin yavaşlamasına, hafıza ve karar mekanizma-
larının donuklaşmasına ve çeşitli konsantrasyon 
sorunlarına yol açmakta, doğru kararlar vermek 
noktasında kişiyi zorlamakta ve ileri derece de-
vam ettiği takdirde beynin erken bunamasına 
dahi sebep olabilmektedir.

Bununla birlikte zihnini kuvvetlendirmek is-
teyen, daha iyi yoğunlaşmasına ve sağlıklı ça-
lışmasına önem gösteren, zekâsının gelişimine 
katkı sağlamak isteyen kimseler için şu hususlar 
tavsiye edilmektedir:

• Hayata dair genel itibariyle olumlu bak-
mak, olumlu düşünmek,

• Sağlıklı ve dengeli beslenmek,

• Doğal bitki ve meyveleri tüketmek (bilhas-
sa; günde bir avuç siyah çekirdekli kuru 
üzüm, ceviz yahut fıstık yemek, günde bir 
bardak ginkgo biloba, ginseng, biberiye 
veya yeşil çay içmek),

• Yeterli miktarda su içmek (ortalama, gün-
de 2 - 3 litre arasında),

• Düzenli ve düşünmeyi olgunlaştıran (ör-
neğin; edebiyat, fikir, sanat, kültür, bi-
lim-teknik, İslam ilimleri, mantık, felsefe, 
vb.) kitaplar okumak, yazılar yazmak,

• Her gün en az yarım saat açık havada do-
laşmak (bilhassa; yeşilliğin içerisinde ya-
hut deniz kenarında),

• Ana bilinç katmak için ara sıra bir işi deği-
şik şekillerde yapmak (örneğin; tarağı, cep 
telefonu veya kol saatini bir günde sağ, bir 
gün sol elle kullanmak),

• Strateji içerikli ve düşünme gerektiren 
oyunlar oynamak,

• Bilgi, kelime ve rakamlara dayalı bulma-
ca-bilmeceler çözmek, yap-boz tamam-
lamak ve zekâ testleriyle uğraşmak,

• Arada bir sözlük karıştırmak ve bilinmeyen 
yeni kelimeler öğrenmek, hatta mümkün-
se yeni bir lisan öğrenimi içerisinde olmak,

• Günü, önceden planlı ve hazırlıklı yaşa-
mak,

• Çalışma masasını kan akışına faydalı ola-
cak şekilde dik oturmaya müsait, düzenli 
ve tertipli kullanmak,

• Bir şeye odaklanmadan önce en az 3 
defa derin ve uzun nefes egzersizi yap-
mak,

• Okunulan eserin altını çizmek, kenarına 
notlar almak ve başkalarıyla paylaşmak, 
anlatmak,

• Ezberlenecek (resim, suret, kelime vb.) 
şeye duygularını katarak ve yanında ona 
eşlik eden başka şeyleri de düşünerek ez-
berlemek.

Zihnin gelişimi, hayata dair bir farkındalık 
oluşturur. Bilhassa gençlerin sorumluluklarını 
hatırlaması, yaptıklarını belli bir hedef ve gaye 
çerçevesinde ortaya koyması ve “kontrollü” ha-
reket etmesini sağlar. Ayrıca unutkanlık, dikkat 
dağınıklığı ve alıklıktan kurtarır.

Dikkat etmek gerekir ki; okumayan, yazma-
yan, incelemeyen ve araştırmayan bir topluluk 
her zaman için başkaları tarafından kolayca ma 
nipüle edilebilen, tembel ve atıl bir topluluk ola-
caktır. Oysa biz Müslümanların nazarında “zihin” 
son derece önemli bir fonksiyondur. Hem ken-
dimiz için, hem çocuklarımız ve hem de yakın-
larımız için…
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Bazı İstatistikler:

• Bir insanın zihnine gün içerisinde orta-
lama 50 bin kadar kısa ve anlık düşünce 
(hemm) gelir. Bunlardan yalnızca niyet 
ettiğine yönelir.

• Beynin ömür içerisindeki öğrenme ora-
nı: % 1 tat alarak; % 1,2 dokunarak; % 3,5 
koklayarak; % 11 işiterek, % 83 görerek 
gerçekleşir.

• Herhangi bir dersi dinleyen ilk bir hafta 
içerisinde anlatılanların % 20’sini; konuy-
la ilgili bir kitaptan takip ederse % 40’ını; 
konunun özetini çıkarırsa % 60’ını; baş-
kasına anlatırsa % 80’nini aklında tutabilir.

• Bilgisayar başında otururken göz kırpma 
sayısı 1/10 oranında azalır. Ve yaklaşık 1 
saat içerisinde zihinde belirli bir miktarda 
dikkat ve konsantrasyon kayıpları oluşur.

• En ideal anlamda yoğunlaşma süresi, 20 
dk. ile 45 dk. arasındadır… Bu sürenin al-
tında veya üzerinde bir şeyler dinlemek 
veya takip etmek beyni yormaya başlar.

• Ayakta yürüyerek düşünme esnasında % 
10 oranında zihin aktivitesi artmaktadır.

• Klasik müzik ve benzeri dinlendirici ses-
lerin zekâyı 7 puan arttırdığı düşünül-
mektedir.

• Yetişkin bir bireyin beyninin ağırlığı, vü-
cuduna oranla % 2 olmasına karşın, tüm 
oksijenin % 25’ine ihtiyaç duymaktadır.

• Ülkemizde çocuklarda % 9 oranında dik-
kat eksikliği ve öğrenme güçlüğü tespit 
edilmiştir. Bu çocukların yetişkinlik dö-
nemlerinde sorunlarını 2/3 oranında de-
vam ettiği görülmektedir.

 
• Aşırı kilolu olan kimselerin zekâ seviye-

lerinin diğerlerine göre biraz daha düşük 
olduğu tahmin edilmektedir…

Yukarıdaki konularla ilgili olarak şu 
eserleri tavsiye edebiliriz:

• Mümin Sekman, Her Şey Beyinde Başlar, 
Alfa Yay.

• Marilyn Vos Savant, 12 Haftada Beyin 
Geliştirme, Pegasus Yay.

• David J. Schwartz, Büyük Düşünmenin 
Büyüsü, Sistem Yay.

• Hatice Ergin – Salim Köse, Zekâ Türüne 
Göre Çocuk Eğitimi, Hepsiçocuk Yay.

• Osman Abalı, Hiperaktivite ve Dikkat 
Eksikliği, Adeda Yay.

Ayrıca şu sitelere de bakılabilir:

1. www.kigem.com

2. www.mailce.com

3. www.hekimce.com

4. www.e-psikiyatri.com
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İki komşu ülkenin hükümdarları birbirleriyle-
savaşmazlar ama her fırsatta birbirlerini rahatsız 
ederlerdi. Doğum günleri ve bayramlar, ilginç 
hediyeler göndererek karşıdakine zekâ gösterisi 
yapma fırsatlarıydı. Hükümdarlardan biri, günün 
birinde ülkesinin en önemli heykeltıraşını huzu-
runa çağırdı. 

İstediği; birer karış yüksekliğinde, altından, 
birbirinin tıpatıp aynısı üç insan heykeli yapma-
sıydı. Aralarında bir fark olacak ama bu farkı sade-
ce ikisi bilecekti. Heykeller hazırlandı ve doğum 
gününde komşu ülke hükümdarına gönderildi. 
Heykellerin yanına bir de mektup konmuştu. 

Şöyle diyordu heykelleri yaptıran hükümdar: 
“Doğum gününü bu üç altın heykelle kutluyo-
rum. Bu üç heykel birbirinin tıpatıp aynısı gibi 
görünebilir. Ama içlerinden biri diğer ikisinden 
çok daha değerlidir. O heykeli bulunca bana ha-
ber ver.” 

Hediyeyi alan hükümdar önce heykelleri 
tarttırdı. Üç altın heykel gramına kadar eşitti. Ül-
kesinde sanattan anlayan ne kadar insan varsa 
çağırttı. 

Hepsi de heykelleri büyük bir dikkatle incele-
diler ama aralarında bir fark göremediler. Günler 
geçti. Bütün ülke hükümdarın sıkıntısını duy-
muştu ve kimse çözüm bulamıyordu. Sonun-
da, hükümdarın zindana attırdığı bir genç haber 
gönderdi. İyi okumuş, akıllı ve zeki olan bu genç, 
hükümdarın bazı isteklerine karşı çıktığı için zin-
dana atılmıştı. Başka çaresi olmayan hükümdar 
bu genci çağırttı. Genç önce heykelleri sıkı sıkıya 
inceledi, sonra çok ince bir tel getirilmesini istedi. 
Teli birinci heykelciğin kulağından soktu, tel hey-

kelin ağzından çıktı. İkinci heykele de aynı işle-
mi yaptı. Tel bu kez diğer kulaktan çıktı. Üçüncü 
heykelde tel kulaktan girdi ama bir yerden dışarı 
çıkmadı. Ancak telin sığabileceği bir kanal kalp 
hizasına kadar iniyor, oradan öteye gitmiyordu. 
Hükümdar heykelleri gönderen komşu hüküm-
dara cevabı yazdı :

Kulağından her gireni ağzından çıkartan 
insan makbul değildir. Bir kulağından giren 
diğer kulağından çıkıyorsa, o insan da makbul 
değildir. Makbul insan, kulağından gireni kalbine 
gömen insandır. Bu değerli hediyen için çok te-
şekkür ederim. 

“Kulak, kalbe giden bir caddedir.” (Voltaire) 

Kalbimizle dinlediğimizde gönülden cevaplar 
veririz. 

İnsanların bireyselleşip sanal dünyada yalnız-
laşmaları ile beraber anlaşılma ihtiyaçları daha 
da artmıştır. Anlaşılmak, derdini en güzel şekilde 
anlatabilmek, bir insanın kendisine değer verdi-
ğini görmek, kendisinin önemli olduğunu hisset-
mek iyi bir dinlenmeden geçer. 

Sosyalleşmek fıtrattan gelen bir olgudur. İn-
san kendisinden başkaları ile konuşarak iletişim 
kurmak ister. Fakat bu iletişim sağlıklı bir dinle-
nilme ile karşılanmazsa kişi özgüven kaybı yaşar. 
Bir insanın derdine çözüm bulmanın büyük bir 

Makbul İnsan
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yüzdesi onu aktif dinlemektir.  Velev ki hiç bir çö-
züm önerisi getiremesek dahi dinlememiz bile 
ciddi bir çözüm olabilir. 

Aktif dinleme yapıldığı zaman konuşan kişi 
kendisini rahat hisseder ve içini döker, aynı za-
manda anlatacaklarını daha iyi ifade eder ki bu 
da çözüme ulaşabilmek ya da anlaşılmak için 
önem arzeder. Dinleme eylemi empatik ileti-
şimde en önemli yollardan biridir. İşitmek yeterli 
olmaz, anlamak, düşünmek ve etkin bir dinleyici 
olmak gerekir

Dinleme modelleri:

Sathi dinleme:

Duygu ve düşüncelerin başka bir yerde oldu-
ğu dinleme modelidir. Dinliyormuş gibi yapılan 
ama ‘kulağı sende aklı başka yerde’ olma duru-
mudur.

Stratejik dinleme:

Kendi konuşmasını zihninde planlama ve ko-
nuşma sırasının kendisine gelmesini sabırsızlık-
la bekleme durumudur. Karşı tarafın anlattıkları 
önemli değildir, asıl kendi söyleyecekleri önem 
arzeder.

Seçici dinleme:

Konuşanın sözlerinden sadece kendi anlam 
dünyasında yer bulan ya da kendi düşüncesini 

destekleyen cümleleri cımbızla çekerek dinleme 
modelidir.

Savunmacı dinleme:

Her söylenen sözü kendisine bir tehdit olarak 
algılar ve nasıl saldırabilirim diye düşünen dinle-
me modelidir. Konuşanı zor duruma düşürmek 
ve tuzak kurmak için planlama yapar. 

Takıntılı dinleme:

Konunun derinliğine inemeyen, anlatılanların 
künhüne vakıf olamayan, sözcük ve örneklere 
takılarak cevaplar verme peşinde olan dinleme 
modelidir.

Aktif dinleme:

Empatik iletişimde en iyi dinleme modelidir. 
Aktif dinleme modelini biraz ayrıntılı inceleyelim.

Aktif dinleyicinin özellikleri:

• Konuşmacının beden diline ve ses tonu-
na da dikkat kesilin. 

• Dinleme isteğinizin olduğunu gösterin, 
saatinize bakmayın, işinizi düşünmeyin 
ve ara sıra göz temesı kurun. 

• Dikkatinizi dağıtan her şeyi ortalıktan kal-
dırın. 

• Kendinizi konuşmacının yerine koyun. 

• Kısa sorular sorarak konuşmayı açın. 

• Konuşmacının sözünü bitirmesini bekle-
yin. 

• Bir yargıda bulunmak için acele etmeyin, 
gerekirse bazı detayları sorarak öğrenin.

• ‘Anlaşıldım’ duygusunu konuşana yaşatın.
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Güneşin bir gidişle gittiği, yıldızların göğü 

tüm ihtişamıyla süslediği, ayın ağır ağır semaya 

yükselip bir asaletle yeryüzünü aydınlattığı ve 

gökyüzünün ayetleri canlandırdığı yerdir leyl. 

Yani gece, yani adına karanlık dediğimiz yer.

Gece, yalnızlıkların, kendine kalmışlıkların, 

sukutun bir resmidir aslında! Gece, gerçekliğin, 

vicdanın, hüküm sürdüğü yerdir! Ve gece, gö-

rünmez sandıklarımızın renginin, asıl rengine 

dönüştüğü yerdir! Nimettir gece, zifiri karanlık-

lara sıkıştırılmış gözyaşlarının ana kucağıdır, salih 

kimselerin Rablerine kavuştuğu yerdir. 

Dönüp bir bakın yıldızlara, Hz İbrahim’in (a.s.) 

gözlerine şahitlik etmiş yıldızlar neler anlatır in-

sana… İşte karanlık bütün ihtişamıyla karşınızda! 

“Görmedin mi ki şüphesiz, göklerde ve yerde 

olanlar, güneş, ay, yıldızlar Allah’a secde et-

mektedir”. (Hacc Suresi; 22/18)  Dönüp bir bakın 

geceye, mağfiret dilencilerinin sessizce yalvarıp, 

avuçlarında gözyaşı biriktirdiği makamdır orası… 

‘Oku’ emrinin resmedilmiş gerçeğidir. Sözün bi-

tip gözlerin konuştuğu, dilin lâl olduğu, ayakların 

ferinin kesildiği yerdir gece, her şeyi ile bir muci-

zedir insanın gözleri önünde! Sayfa sayfa döker 

kendini okumak isteyene, satır satır anlatır tüm 

sırlarını İbrahimce sormasını bilene...

Görünmez zanneder herkes karanlıkları, ses-

siz ve uykulu zanneder… Oysa karanlık, nice 

aydınlıkların yoludur, kuytusunda gizlenen nice 

hikmetlerin merceğidir. Yorganı altında elleri tit-

reyerek ağlayanların feryadına şahittir karanlıklar. 

Ve nice gözkapaklarının ardındaki uykusuzlukla-

ra şahittir. Bu yüzden okumak gerek geceyi İbra-

himce, okumak gerek geceyi, Hz Yunus’un (a.s.) 

balığın karnında, zifiri karanlıklara aldırmaksızın 

dilindeki zikri ve hikmeti bilmek adına… Okumak 

gerek, ‘Kulunu bir gece Mescidi Haram’dan, ken-

disine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çev-

resini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya gö-

türen Allah’ın (c.c.) şanını yüceltebilmek adına!

Rengârenktir aslında gece! İçinde tuttuğu, 

rahmet, hikmet ve bereketiyle insanın gönlüne 

en canlı renkleriyle salar huzuru, bir dua serinliği 

ile… Bir yönelişle zifiri bir aydınlığa bırakır tüm 

karanlıklarını…

Şimdi vakti değil midir Muhammedi bir ni-

dayla çıkıp şehrin ardına, Leyl’in yalnızlığına ar-

kadaşlık etmenin?

Evet, şimdi vaktidir, şehrin yorulmuşluğun-

dan ayrılıp bir Hira’ya sığınmanın! Bir Cebrail 

müjdesiyle koşup şehrin orta yerine, bir Hati-

ce yoldaşlığında okuduğun gecenin aydınlığını, 

bu karanlık insanlara anlatmanın tam vaktidir. 

Bırak şehrinden çıkarsınlar, hor bakışlar dikilsin 

gözbebeklerine, itilip kakılmışlığın ardı arkası 

kesilmesin, ama anlat, Muhammedi bir duruşla

Leyl’e Yürüyüş
Maşite DEMİR 
masitadem@hotmail.com
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Muhammedi bir direnişle anlat oku emrinin ne-

leri okuttuğunu, nelere dokunduğunu, anlat yanı 

başında geceye ummi olan insanlara! Senin di-

linle konuşsun tüm yıldızlar, ayın mucizelerine 

senin dilinle şahitlik etsin insanlık. 

Kalk ve yürü şimdi kuytu zannedilen gecele-

rin aydınlığına, uykulu gözlere bir isyan olsun bu 

yürüyüş, sözsüz ağızların dili olsun, adım adım 

yüceltsin seni bu yürüyüş. İsra koy adını ki teselli 

bulasın Rabbi’nden, yalancı karanlıklar kaplama-

sın gönlünü. Leyl’e hikmetler sığdırana hamdınla 

yürü ki miracın olsun bu yürüyüş... 

Kalk ve diril bu geceyle, diril ve anlat! Bunca 

ayrılıkların ardından sabaha bir dirilişle aç göz-

lerini, bu geceyi öyle bir uyanışla şereflendir ki, 

gece hamd etsin yaradılışına. Öyle bir uyanmalı-

sın ki sabaha güneş heyecanla doğmalı güne, ay 

birden kaybolmalı gözden… Sen yürü ki, İsra’ya 

koyulsun insanlık senin ardından. Ardına bile 

bakmadan, gelemeyenleri beklemeden, tökezle-

yenlere aldırmadan sen yürü ve yürü, bir Musa 

edasıyla tüm Firavunları dökerek Kızıldeniz’e…

Dua, tevekkül ve sabırla okuyacağın bu ge-

ceyi, yalnızca gün ışığında görebilen insanlığa 

anlatmak için yola koyulmalısın şimdi. Bir hic-

ret sevinciyle, bir rahmet duası ile… Adım adım, 

hece hece… Şimdi İsra’ya koyulma vaktidir, Al-

lah’ın alnına yakıştırdığı secde izi ile!
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Özelde İyilikder yardım kuruluşuna “Allah’a 

Borç Ver” sloganıyla, genelde ise bütün Müslü-

manlara hitaben, tanıdık bir üslupla kaleme alı-

nan “İyilik Çağrısı” kitabı Ramazan Kayan Hoca-

nın kalemiyle okuyucularına hitap etmektedir.

Önsöz ile beraber yirmi bölümden oluşan Ki-

tap, “Allah Yolunda İnfak” başlığını değişik yönler-

den ele almaktadır.

İlk bölüm Riyazu’s-Sa-

lihin’den şu hadisi şerif ile 

başlıyor “Her sabah iki me-

lek iner. Birisi; İlahi! İnfak 

edene karşılığını ver. Diğeri, 

Allah’ım! Cimrilik edene de 

telef ver, diye dua ederler.”

İkinci bölümde gerçek 

paklanmanın infak ile ger-

çekleşeceğinden bahsede-

rek cömertliğin üzerinde du-

rulur ve cimriliğin ne kadar kötü bir vasıf olduğu 

vurgulanır.

Üçüncü bölümde ise, infakın ahlakı üzerinde 

durulur. Gerçekte vermek değil, önemli olanın 

takva olduğu üzerinde durulur. Vermenin er-

demini, edebini, keremini bilemezsiniz, verirken 

bile ezersiniz, üzersiniz… Verirken incitmek infa-

kın iptali demektir… Vermek için kimsenin ayağı-

mıza gelmesini, bize el açmasını, diz çökmesini 

bekleme hakkımız yok… Vermemiz gerekenleri 

biz arayıp bulmalıyız... Aranan değil, arayan ol-

mak...

Kitabın en can alıcı noktası beşinci bölümde 

anlatılan “Kardeşlik Bedel İster” sloganının en gü-

zel yaşanmış örneğidir. Umre aşkıyla yanan, ora-

ya gitmek için uğraşan bir genç kızın Müslüman 

kardeşlerini kendine tercih etmesi anlatılmakta-

dır. Umre için topladığı parayı Suriyeli kardeşle-

rine infak eden bir genç... Bize hem kardeşliğin 

hem de infakın en güzel örneğini sunar…

Bizler öldükten sonra da yaşamak istiyorsak, 

geriye ölümsüz eserler, 

kalıcı iyilikler bırakmamız 

gerekiyor. Bu nesil “İyiliği 

emredecek, her türlü kötü-

lükten sakındırmaya çağı-

racak” bir sese muhtaç.

Artık bizlerin içine iş-

lenen şey vermek değil, 

almak. Ne acıdır ki sadece 

kendimizi düşünerek yaşar 

olmuşuz. On yedinci bö-

lümde Ramazan Kayan Hocanın da dediği gibi; 

“İnsan mı parayı kazanıyor, para mı insanı kaza-

nıyor belli değil... İnsan mı parayı tüketiyor, para 

mı insanı tüketiyor sorgulamak lazım...”

Ve işte Allah’a (c.c) borç vermek... Allah’ın (c.c) 

rızasını merkeze alarak verilen her infakı, sadaka-

yı ve borcu kendisine verilmiş bir borç olarak ka-

bul ediyor. Ve bunun karşılığını kat kat vereceğini 

vaat ediyor. Şimdi Kapitalizmin acımasız dişlileri 

arasında her gün yaşama koşulları ağırlaşan kar-

deşlerimize Allah’a (c.c) borç vererek nefes aldı-

rabiliriz...

“İyilik Çağrısı” 

Kitaplanmak
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Sahn-ı sarây-ı şâhda cûlar sadâ verir 
Zencir-i adl-i dergeh-i Nûşirevân gibi 

Hazreti Ömer ve Sa’d İbni Vakkas Hazretle-

ri, İran’a at satmaya gitmişlerdi. İran’a vardıkları 

zaman şehrin girişinde cirit oynayan bir kısım 

genç görüp seyre daldılar. Bir ara yabancıların 

kendilerini seyretmekte olduğunun farkına  va-

ran gençlerden birisi yanlarına gelip “Bedeviler” 

gibi sözlerle hakaret ettikten sonra, satmak için 

getirdikleri ve üzerine bindikleri Arap atlarını el-

lerinden zorla aldılar. 

Hazreti Ömer ve Sa’d ibni Ebi Vakkas Hazret-

leri ticaret maksadıyla geldikleri şehre meyüs ve 

mükedder vaziyette girdiler. Yanlarında yiyecek 

bir şeyleri olmadığı gibi paraları da kalmamış-

tı. Aç susuz akşam olmasını beklediler. Akşam 

olunca da bir hana vardılar. Kapıdan girer girmez 

hancı, misafirlerin yabancı olduğunu ve üzüntü-

lü olduklarını anladı. Neden üzüntülü olduklarını 

sordu. Hazreti Ömer daha üzüntülü görünüyor-

du. O hiç konuşmadı. İbni Vakkas Hazretleri ise 

başından geçenleri hancıya dert yanarak anlattı. 

Hancı misafirlerini dinledikten sonra: 

- Siz kederlenmeyin, bizim hükümdarımız 

son derece âdildir. Ya atlarınızı buldurur, yahut 

bedelini tazmin eder. Sizin anlattığınıza göre 

elinizden atları alan hükümdarın kendi oğludur. 

Ama o mutlaka bu meseleyi halleder, diyerek te-

selli verdikten sonra: 

-Her sabah hükümdarımız pazar yerinde hal-

kın önünden geçer ve halk ona dert ve dileklerini 

bildirirler. O da ne icab ediyorsa hemen yapar. 

Siz sabahleyin hemen pazar yerine gidin vaziyeti 

anlatın dedi. 

Sabah, Hazreti Ömer ve arkadaşı pazar yeri-

ne çıkıp hükümdarı beklemeye başladılar. Biraz 

sonra hükümdar yanında tercümanları olduğu 

halde geldi. Herkes nesi varsa açık açık söylüyor 

o da gerekeni hemen orada yapıyor veya yapıl-

masını emrediyordu. Sıra Hz. Ömer ve İbni Vak-

kas’a geldi. Onlar da başlarından geçenleri anlat-

tılar, atlarının bulunup geri verilmesini dilediler. 

Hükümdar bunları dinleyince yüzü çok asıl-

dı ve üzüntülü olduğu her halinden belli idi. 

Bir kese altın verdi ve atlarının da bulunacağını 

söyledi. Hükümdar tercüman vasıtası ile konu-

şuyordu, tercüman ise atı alanların hükümdarın 

oğlu olduğunu söylememişti. Hazreti Ömer ve 

Ebû Vakkas Hazretleri yine akşam kaldıkları hana 

geldiler. Bu sefer yanlarında paraları da vardı, 

karınları da toktu. Hancının parasını verdiler, o 

gece de orada kalıp sabahleyin yola çıkmayı dü-

şünüyorlardı. Hancı ne yaptıklarını sordu. Onlar 

hükümdarla görüştüklerini ve atları bulacağını 

söylediler. 

Hancı birden öfkelendi ve : 

-Demek kendi oğlu olduğu zaman iş değişi-

yor, dedi. 

Sabah oldu bu sefer hükümdarın karşısına 

hancı çıkıp: 

-Hükümdarım, suçu işleyen başkası olur ceza 

verirler de, sizin oğlunuz olursa cezasız kalır öyle 

mi? dedi. 

Ben Nuşirevan’dan 
Daha Adilim!...
Vavelif Dergisi
vavelif@vavelifdergisi.com
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Nuşirevan bunu duyunca rengi değişti ve çok 

sinirli olduğu besbelli idi: 

-At sahipleri yarın şehri terketsinler... Fakat biri 

şehrin kuzey, biri güney kapısından çıksın dedi.

Sabah oldu ve atların değerinden fazla para 

verdi. Hazreti Ömer ve Ebû Vakkas Hazretleri 

şehri terkediyorlardı. Bir de ne görsünler, şehrin 

bir kapısına atı alan genç, diğer kapısına ise hü-

kümdara yanlış bilgi veren tercüman asılmışlar 

ve ölmüşler bile... 

Fakat ne yazıktır ki, adaletiyle meşhur bu 

hükümdara iman nasip olmamış ve Efendimiz 

(s.a.v.) imansız gittiklerine teessüf ettiği isimler 

arasında bunu da saymıştır. 

Aradan zaman geçti, Hazreti Ömer Halife-i 

İslâm , Sa’d ibni Ebi Vakkas ise Mısır valisi oldu. 

Mısır’i İslamlaştırma ameliyesinde bir de cami 

yapılacaktı. Bu camiye en müsait yer ise bir 

yahudinin yeri idi. Mısır valisi yahudinin yerine 

cami yapımına başladı. Yahudi çaresiz bir şekilde 

düşünürken Müslümanlardan bir zat: 

-Nedir senin bu halin? diye sordu. 

O: 

-Bir evim vardı, başka bir şeyim yoktu. Vali 

şimdi oraya cami yapıyor. Ben ne yapabilirim? 

Şimdi açıkta kaldım, dedi. 

Müslüman ona: 

-Sen git Medine’ye... Orada Halife Ömer var-

dır. Derdini ona anlat. Senin derdine mutlaka 

çare bulur, dedi. 

Yahudi daha İslamiyetin nasıl bir din oldu-

ğunu bilmiyordu. Medine’ye vardı. Halife’yi sor-

du, bahçede olduğunu söylediler. Gitti bahçeyi 

buldu. Baktı ki, orada bir adam çalışıyor. Yanına 

yaklaşıp: 

-Ben Halife Ömer’le görüşmek istiyorum, 

dedi. 

Ona göre hükümdarın tarlada ne işi vardı. 

Karşısındaki: 

-Derdini anlat! Ömer benim, dedi. 

Yahudi derdini anlatıp, bir çare bulunmasını 

söyleyince Hazreti Ömer, öfkeli bir şekilde , bir 

kemiğin üzerine bir şeyler yazıp adamın eline 

verdi: 

-Götür bunu valiye ver, dedi. 

Yahudi bu yazışmadan pek bir şey anlama-

mıştı. Bundan bir şey çıkmaz, diyordu kendi ken-

dine... 

Mısır’a gelip kemiği Sa’d ibni Ebi Vakkas’a ve-

rince, vali çok korkmuştu. Hemen evi eskisinden 

daha güzel bir şekilde tamir etti ve yahudiye 

verdi. Hem de memnun etmek için bir miktar 

yardımda bulundu. Hazreti Ömer’in gönderdiği 

kemiğin üzerinde sadece şu iki kelime yazılı idi: 

-Ben Nuşirevan’dan daha adilim!... 


