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Kelamını vicdanıyla, sadakatini hakikat ile perçinlemiş, yaşadığı çağın batıl zihniyetine esir 
olmamış, her esen rüzgarda yön değiştirmemiş, mütevazı ve izzetli duruşlarını daima muhafaza 
etmiş kalemlerin dergisi olma gayretini sürdürüyoruz.

3. Sayımızı da okuyucularımızla buluşturma mutluluğunu yaşıyoruz. 

Siz değerli okuyucularımızın dergimizi çevrelerine gönüllü olarak tanıtmaları ve ulaştırmaları 
sayesinde, her sayımızda dergimizin takipçileri artıyor. Bu da bizleri heyecanlandırıyor ve bizler 
için büyük bir moral oluyor. Bundan dolayı tüm gönüllülerimize selam olsun... 

İstanbul’dan Anadolu’ya ve kısmen yurtdışına kadar ilk sayılarımızı sizlere sunduk. Bu gönül 
işçiliğine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz.

Bu sayımızda dosya konumuzu “Hac ve Kurban” olarak belirledik. 

Dünyamız; her santimetrekaresiyle, her ev, her insan ve her grubuyla seküler devin ayakları 
altında ezilmiş ve kirlenmiş durumdadır. Medyasıyla, politikasıyla, yalancı hayatlarıyla insanımız 
örümcek ağı gibi sarmalanmış, kıskaca alınmış bulunmaktadır.
Dünyevileşmiş ve ahireti unutmuş bir filmin senaryosunu yaşanmaktadır.
Beden ve ruhlarımız kirlenmiş, zihinlerimiz iğdiş edilmiş. 

İlahi çağrı olan Hac ibadeti temizlenmemiz için bizlere fırsatlar sunuyor.

Ve çok sevmişiz sevilmeye değer olmayanları, bize reel düzlemde hedonistçe duygular yaşatan 
sahte sevgililerimizi.

Feda etmişiz hayatımızı sahte mutluluklara, hakikati sevememişiz ve sevmeyi unutmuşuz. Atalet 
ve rehavet dörtbir yanımızı sarmış, kutsal olan için bedel ödeyecek takatimiz kalmamış.

Bizlere izzetli ve asil bir duruşu öğretmiş olan Hz. İbrahim;  canparesi, en çok sevdiği oğlunu Al-
lah için kurban ederek kurbiyetin temsilcisi olmuş. Ve bize tarihten şöyle seslenmiş: Ey Cenneti 
arzulayan kimse; en sevdiklerini Allah’a kurban etmeyi göze al ki, Allah (c.c.) da sana seveceğin 
en güzel şeyi versin.

Bu bilinçle Yasin Kayıkçı’nın ‘Hac ve Kurban Tarihi’ başyazısıyla, Özkan Öztürk’ün ‘Kurbanın Ruhu 
Mü’minin Münacaatı’, Orhan Kıtay’ın ‘Kurban ve Hz. İbrahim’ ve Vahdettin Akış’ın istifade edece-
ğinizi umduğumuz Hac konulu söyleşisi ile dergimizin dosya konusunu sizlere sunduk.

Asr-ı Saadet dönemini günümüze taşıyarak farklı bir bakış açısını bizlerle paylaşan Prof. Dr. 
Adnan Demircan hocamızın; ‘Raşit Halifeler Döneminde Siyaset’ başlıklı yazısını dört seri halinde 
istifadenize sunduk. 

Erdal Bayraktar üstadımızın geçen ayki yazısının ikinci serisiyle Kürt-Türk kardeşliğinin geçmişini 
daha iyi algılamış olduk.

Enver Gökkaya; bize ‘Güven içinde Olmak ve Başkalarına Güven Vermek’ konusuyla güvene-
ceğimiz çok az insanın kaldığı bu toplumda güvenmenin önemini ve ruhsal çöküntü içindeki 
bizlere güvenilir bir şahsiyet olmanın mahiyetini anlatıyor.

İslam coğrafyalarındaki kardeş kavgalarının arkasındaki oyunları kaleme alan Hüseyin Topaloğlu, 
büyük resme dikkatimizi çekiyor.

‘Ya Sorunlarımızı Çözeceğiz  Ya da Çözülüp Savrulacağız’ başlıklı yazısıyla Enver Elkatmış; bizleri 
kumpastan kurtulmaya davet ediyor.

Ramazan Kayan, Şerafettin Kalay, Garip Sağlık, Celal Çelik, Hüseyin Şahin, Fatih Kılıçarslan, 
Mehmet Sılay, Hamza Çifçi, Emine Sema Yalçın ve  Maşite Demir değerli yazılarını dergimiz 
aracılığıyla sizlerle paylaşıyorlar.

Vavelif Dergisi olarak bu ay hazırlamış olduğumuz sofraya sizleri de davet ediyoruz ve tüm 
okuyucularımızdan dua bekliyoruz.
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Hac ve Kurbanın Tarihi 

İnsanların inandıkları dinin kutsal mekanlarını 

ziyaret etmeleri tarih boyunca devam edegelen 

bir ibadet biçimidir. Yok olmuş eski toplumlar-

daki hakim dinlerden günümüze kadar varlığını 

sürdüren dinlere kadar uzanan bir uygulamadır 

bu. Yine semavi veya ilahi dinler olarak isimlen-

dirilen üç büyük dinde de bu ziyaretler önem 

kazanmış; bununla birlikte en kurumsal ve dü-

zenlenmiş şekli İslam ile uygulamaya/amele 

dönüşmüştür.  Bu ziyaretlerdeki temel amaç, 

dinlerle tabileri arasında güçlü aidiyet duygusu 

geliştirmek ve kişilerin imanlarını pekiştirmektir.  

Hz. İbrahim (a.s.) ile başlayan ve Peygambe-

rimizle  (s.a.v.) devam eden hac ibadeti ise diğer 

ibadetlerden içerdiği sembolik öğeler yönüyle 

ayrılarak bambaşka bir önem kazanmıştır.  

Yahudiler ve Hıristiyanlarda Hac

Tevrat’ın bazı bölümlerinde kutsal mekanların 

ziyaretinin  emredildiğini görmekteyiz.  Yahudi-

ler, bu emre göre yılda üç kere bayram günlerin-

de bu ziyaretleri (Hac) yerine getirirlerdi. Onlar, 

Beyti Makdis’i ziyaret ederler, orada tavaf yaparak 

kurban keserlerdi. Ancak mabedin yıkılmasından 

sonra bu ibadet inkıtaya uğramıştır.  Günümüzde 

ise bu ibadet başta Kudüs olmak üzere farklı ül-

kelerde de yeni hac mekanları eklenerek devam 

etmektedir.  Hıristiyanlarda ise belirgin bir hac 

ibadeti uygulamasını görmemekteyiz. Bununla 

beraber Hıristiyanlar yine de başta Kudüs ol-

mak üzere tarihte önem kazanmış mekanları ve 

önemli şahsiyetlerin mezarlarını ziyaret etmeye 

devam etmişlerdir.  Bu amaçla özellikle ülkemiz-

de İzmir’de bulunan Meryem Ana Evi Hıristiyan-

lar için hac yeri olarak kabul edilen mekanlardan 

biridir.  

İslam’da Hac 

Allah’ın (c.c.) insanlara emrettiği hac ise her 

anlamda mükemmel bir ahenk içerisinde yerine 

getirilen önemli bir ibadettir. Hac, “gitmek, yönel-

mek; ziyaret etmek”(DİA) anlamlarına gelmekle 

birlikte terim anlamıyla Hac, güç ve imkanı olan 

her müslümanın belirlenmiş zaman içinde Mek-

ke’de bulunan Kabe’yi ziyaret etmesi ve Mekke 

çevresindeki diğer mekanları ziyaret edilerek öğ-

retilen usullerle ibadetlerin yerine getirilmesidir. 

Kutsal mekanların belirlenmiş usullerle ziyareti 

anlamındaki Haccın ilk başlangıç tarihiyle ilgili 

kesin/sahih bir bilgiye sahip değiliz. Haccın ku-

rumsal, kavramsal ve ameli çerçevesi ilk olarak 

Hz. İbrahim (a.s.)  ile belirlenmiş; Peygamberi-

mizle (s.a.v.) zirveye ulaşmıştır. 

Hac ibadetinin tarihçesini araştırmaya başla-

dığımızda ilk problem olarak karşımıza Kabe’nin 

inşa tarihi çıkmaktadır. Kabe’nin ilk inşa tarihi ko-

nusunda alimlerimiz ihtilaf etmişlerdir. Tarih ve 

Tefsir kitaplarımızda bu konuyla ilgili temelde üç 

görüş zikredilmektedir. Birinci görüş sahiplerine 

göre Kabe’nin ilk banisi meleklerdi.  Allah’ın (c.c.) 

emri üzerine melekler, ziyaret ve tavaf (bir nevi 

hac) ettikleri Beyt-i Mamur’un yeryüzündeki iz-

Hac ve Kurban’ın
Tarihsel Yapısı

Dosya Konusu
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düşümü olarak Kabe’yi inşa etmişlerdi. İkinci gö-

rüş sahipleri ise Hz. Adem’in meleklerin yardımı 

ile Kabe’yi inşa ettiğini kabul etmişlerdir. Ancak 

Hz. Adem’in insanları hac için buraya çağırdığı-

na yönelik net bir bilgi verilmemektedir. Bununla 

birlikte Hz. İbrahim’den (a.s.) önce gönderilmiş 

peygamberlerden bazılarının Kabe’ye Hac için 

gittikleri rivayet edilmiştir. Bir rivayete göre Hz. 

Nuh, tufan sürecinde harem bölgesine giderek 

gemisiyle tavaf etmiştir. 

İkinci görüşün sahipleri, “Yeryüzünde Allah’a 

ibadet için imar edilen ilk mabet Kabe’dir”  (Al-

i İmran suresi; 3/96) ayetini de Kabe’nin inşası-

nın Hz. İbrahim’den (a.s.) önce olduğuna bir delil 

olarak ileri sürülmüştür. Bir başka delil ise hem 

ayetle hem de güvenilir/sahih hadislerle bizle-

re gelen Hz. İbrahim’in eşi Hz. Hacer ve daha 

bebek olan İsmail’i Mekke’ye, Kabe’nin yanına 

bıraktıktan sonra Allah’a (c.c.) yönelerek  “…ai-

lemden bir kısmını senin beytinin yanına yer-

leştirdim…” (İbrahim Suresi; 14/37 ) diye yaptığı 

duadır. Aşağıda zikredeceğimiz üçüncü görüş 

sahipleri ise Hz. İbrahim (a.s.), aldığı vahiy gereği 

burada  bir mabedin inşa edileceğini biliyordu 

diye karşı çıkmışlardır. Bu ayet iki farklı yoruma 

da açıktır... 

Üçüncü görüş ise, Kabe’nin banisi Hz. İbra-

him ve oğlu Hz. İsmail olduğu görüşüdür. Ba-

kara suresi 127. ayetinin sarih beyanı, ilgili diğer 

ayetlerin işaretleri ve Peygamber Efendimizden 

(s.a.v.) gelen sahih bilgiler bu görüşün en doğru/

sahih olduğunun delilleridir. 

Hz. İbrahim (a.s.), Kabe’ye, ister ilk inşa eden 

olsun ister eski temellerini bularak yeniden ihya 

Dosya Konusu
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eden olsun, asli hüviyetini kazandıran kişidir. O, 

oğlu ile birlikte Tevhidin merkezi olan bu evi inşa 

ettikten sonra Allah’ın (c.c.) emri ile insanları bu 

evi ziyarete çağırdı. Böylece hac ibadeti başlamış 

oldu. Hz. İbrahim (a.s.)  hac vazifelerini insanla-

ra uygulayarak anlatmış ve öğretmişti. Hz. İsmail 

de bölgede Peygamber olarak görevlendirilmesi/

gönderilmesinden sonra  bu görevi devam et-

tirmiş ve Hac ibadetine gerekli önemi vermiştir. 

Ancak zaman içinde Mekke’de mukim olan kişi-

ler çeşitli saiklerle bu ibadetin şeklini değiştirdiler, 

anlamını saptırdılar ve içini boşalttılar.  

Tevhidin merkezi olarak inşa edilen Kabe’ye 

ve Allah’a (c.c.) yakınlaşma amacıyla icra edilen 

Hac ibadetinin içine zamanla cahiliye adetleri ve 

şirk unsurları eklendi.  Haccın anlamının saptırıl-

masının sebeplerinden biri ve en önemlisi insan-

ların ticari ihtirasları idi. Allah’a (c.c.) ibadet mak-

sadı ile imar edilen ve İslam’ın/Tevhidin merkezi 

olan bir mabet böylece inanç turizminin merke-

zi haline getirilmişti. 

Diğer bölgelerde yaşayan Araplar Kabe’yi kut-

sal saydıkları gibi kendilerine ait kabeler de inşa 

etmişlerdi. Yemen tarafında Kabe (kelime anlamı 

ile kare ve yuvarlak yapı anlamında) olarak isim-

lendirilen yerler vardı. Hatta bazıları putlarına ait 

yerleri Kabe kadar kutsal kabul ederlerdi. Örne-

ğin Taifliler Lat putuna ait mabetlerini Kabe kadar 

kutsal sayarlardı. Hac için Kabe’ye gelirler; ancak 

hac ibadetini en son kendi putları ile bitirirlerdi. 

Evs ve Hazrec’liler kendi putları olan Menat’ı zi-

yaret etmeyene kadar haccı tamamlanmış kabul 

etmezlerdi.  Ancak Kabe’yi Ebrehe’nin ordusun-

dan koruyan Allah (c.c.), hem Kabe’nin Araplar 

gözünde şerefini yükseltti hem de Kureyşlilerin  

daha çok saygınlık kazanmalarını sağladı. Pey-

gamber Efendimizin (s.a.v.) gönderilmesi ile de 

Hac ibadeti aslına rücu edecekti. 

Mekkeliler, diğer bölgelerde yaşayanlar için 

Kabe’nin kutsallığının yok olma ve Mekke’nin  

cazibe merkezi özelliğini kaybetme tehlikesine 

karşın her kabilenin putlarının birer kopyasını Ka-

be’ye koymaya başladılar. Hıristiyanlık gibi özel-

likle güney ve kuzey bölgesinde etkin olan dine 

ait resimlerde, Hz. İsa ve Hz. Meryem’in resim-

leri, Kabe’nin içinde resmedilmişti. Müşrikler Ka-

be’nin içine Hz. İbrahim (a.s.) ve Hz. İsmail’i  (a.s.) 

ellerinde fal okları ile tasvir edilen resimleri de 

eklediler. Şirklerini meşrulaştırma çabasının bir 

ürünü olarak. Kabe’nin mahremine uzatılan bu 

necis eller İbrahimî geleneklere şirk bulaştırdılar. 

Hac ibadeti anlamını yitirerek çıkar ilişkileri dü-

zeyine indirildi. Özellikle ticari kaygılar ve maddi 

çıkarlar  nedeniyle tek Allah’a (c.c.) kulluk olan 

Haniflik tahrif edildi.  

Müşrikler, zamanla hac ibadetine de şirk un-

surları eklemeye başladılar. Farklı amaçlara matuf 

olarak (kabile şerefi, maddi kaygılar, ticari hırslar 

ve nefsi arzular) değiştirilen bir ibadet haline 

geldi.  Tevhidi bir amel/eylem olan hac ibadeti 

müşrikçe bir ritüele dönüştürüldü. Allah’a (c.c.) 

yakın olmak için icra edilen Hac terk edilerek 

putlar adına ihrama girmeye başladılar. Evs ve 

Hazreç kabilesinin bir kısmı Menat putu adına, 

bazıları da İsaf ve Naile putu adına ihrama gi-

rerlerdi. Telbiyeyi de bu putlar adına getirirlerdi. 

Yine kurbanlarını da İsaf ve Naile putunun ya-

nında ve putlar adına keserlerdi. Kureyş kabilesi 

ve müttefikleri dışındakiler Kabe’yi tavaf ederken 

Haccın anlamının saptırıl-
masının sebeplerinden biri 
ve en önemlisi insanların 
ticari ihtirasları idi. Allah’a 
(c.c.) ibadet maksadı ile imar 
edilen ve İslam’ın/Tevhidin 
merkezi olan bir mabet böy-
lece inanç turizminin mer-
kezi haline getirilmişti. 
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yeni elbise almak veya çıplak tavaf etmek ara-

sında serbest bırakılırlardı. Dışarıdan getirilen ve 

daha önce giyilmemiş elbise ile tavaf yapanlar, 

tavaftan sonra Leka denilen bu elbiseleri çıkara-

rak bir daha el sürmezlerdi. Mecburen çıkarılan 

bu elbiseleri de Mekkeliler toplarlardı. Temiz elbi-

se bulamayan kadınlar genellikle geceleri önleri-

ni elleri ile kapatarak çıplak olarak tavaf ederken; 

erkekler gündüz çıplak tavaf ederlerdi. Kabe’yi 

tavaf ederken, Allah’ı (c.c.) anmaları ve yalvarıp 

dua etmeleri gerekirken,  ellerini çırparlar ve ıslık 

çalarlardı. Nesi uygulaması (ayların yer değiş-

tirmesi) ile de hac mevsimi her zaman bahara 

denk getirilirdi. Hac zamanında umre yasak ol-

duğu için insanların umre için de Recep ayında 

tekrar Kabe’yi ziyaret etmeleri sağlanmıştı. Bun-

daki temel amaçta ticari kaygılardı. 

İslam’ın tebliğinin ilk dönemlerinde Hac iba-

deti farz kılınmamıştı. Çünkü Hac sırasında yapı-

lan ibadetlerin içine şirk bulaşmış ve insanların 

belleğine bunlar kazınmıştı. Ta ki hicri dokuzun-

cu yıla kadar. İlk yıl Hac emiri olarak Hz. Ebubekir 

görevlendirildi. Peygamberimiz (s.a.v.) ise hic-

ri onuncu yılda Kabe’ye geldi. (Peygamberimiz 

(s.a.v.) daha öncesinde umrenin aslına uygun 

olarak nasıl yapılacağını hicretin 7. senesinde 

yapılan kaza umresi ile ashabına göstermişti... )

Temelleri Tevhid üzere inşa edilen Kabe, ilk inşa 

edildiği şekline dönüştürülmüştü. Haccın da aslı-

na döndürülme ve kabul olunacak Haccın (hac-

cı mebrur) öğretilme zamanı gelmişti. Bundan 

dolayı Peygamberimiz (s.a.v.) “Hac menasikinizi 

benden öğrenin” derken cahiliye dönemindeki 

yanlışlardan arındırılan bir haccın nasıl yapıla-

cağını sahabesine öğretmiştir. Sahabe onu adım 

adım takip etmeye gayret ederek Hac menasiki-

ni ondan aldılar ve bizlere ulaştırdılar.  

Kurban 

Yaklaşmak, yakınlaşmak anlamlarına gelen 

Kurban, kişinin sevdiği, önem verdiği şeylerden 

daha çok sevdiği, önem verdiği için feda etmesi 

anlamına gelmektedir. Yüce bir varlığa, kendin-

den üstün bir mercie bağlanmak insan için fıtri 

bir ihtiyaçtır. İnsan, bu ihtiyaçla bağlantılı olarak 

dua ettiği, yöneldiği, kendisini koruduğunu dü-

şündüğü ilaha ibadet etmeye, onu razı edecek 

ameller işlemeye ve onun öfkesinden sakınma-

ya çalışır. Kurban bu çabanın feda boyutunu or-

taya koyan önemli bir ibadettir. 

Kurban, insanlık tarihi kadar eskidir. İlk in-

sandan günümüze kadar süren bir ibadettir. 

Kur’an’ın haber verdiği “Adem’in iki oğlunun kıs-

sası”ndan itibaren görülen bir uygulamadır Kur-

ban. Her ne kadar bu kıssayı İsrailoğullarında iki 

kişinin hayatı olarak yorumlayanlar olmuşsa da 

genel olarak alimlerimiz bu kişilerin ilk insan olan 

Hz. Adem’in iki oğlu olduğunu kabul etmişlerdir. 

Ayetin açık beyanı da bu yöndedir ve farklı yo-

rumlamayı gerektirecek bir karine de yoktur.  

Kurban, yukarıda da ifade edildiği gibi, illa bir 

hayvanın feda edilmesi anlamına gelmemekte-

dir.  Dinler tarihi araştırmacılarının tespitlerine 

göre, tarihi süreçte yaşamış dinlerde görülen 

kurbanlar kanlı ve kansız kurban olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Kur’an, Habil ve Kabil kıssasındaki 

kurbanlıklarla ilgili bilgi vermemektedir. Bununla 

birlikte Tefsir ve Tarih kitaplarımızdan elde etti-

ğimiz bilgilere göre bu iki kardeşten Habil, kur-

ban olarak hayvanlardan birini feda ederek kanlı 

bir kurban verirken; Kabil ise yetiştirdiği tarım 

ürünlerini feda ederek kansız bir kurban vermiş-

tir. Dinlerde öncelikli olan kişinin vazgeçilmez 
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kıldığı, aşırı bağlandığı veya arasında bir ünsiyet 

oluşmuş olan nimetlerle imanındaki samimiyeti 

ortaya koymasıdır. Habil ve Kabil’den istenen de 

buydu. Habil ve Kabil kıssasının tafsilatında gör-

düğümüz diğer bir bilgi ise geçmiş kavimlerde 

kurbanın kabulünün işareti gökten inen ateşle 

kurbanın yok olmasıydı. Böylece insanlar iman 

ettikleri varlığın kurbanlarından hoşnut olup ol-

madığını anlıyorlardı.  

Dinler Tarihi kitaplarında eski dönemlerden 

başlayarak Hz. İbrahim (a.s.) zamanına kadar de-

vam eden ve bazı dinlerde daha yerleşik olan ve 

bir ibadet şekli haline gelen ilk çocukların tanrı-

ya şükrün bir ifadesi olarak kurban edildiği bilgi-

si verilmektedir. Özellikle kabile dinlerinde daha 

fazla olmak üzere; batıl dinlerde kimi zaman 

tanrılarını razı etmek için, kimi zaman ise tanrıla-

rının öfkesini dindirmek için insanlar kurban edil-

miştir. İnsanların Allah (c.c.) için kurban edilme 

adeti Yahudilerde de bulunmaktaydı. Özellikle 

Tevrat’ın bazı bölümlerinde insanların kurban 

edildiklerine dair bilgiler verilmektedir. Amaç, 

Rabbin rızasını kazanmaktır. O’na olan bağlılığın 

ispat edilmesidir.  

Hıristiyanlarda ise kurban ibadeti Hz İsa’nın 

Hz. Adem’in günahına ve ondan bütün insanlara 

tevarüs eden ilk günaha karşılık Allah (c.c.) (onla-

ra göre ise haşa babası) tarafından feda edilmiştir. 

Böylece bütün insanlar nesilden nesile aktarılan 

bu günahtan arındıklarını kabul ederler... “Bak, 

onlar Allah’a karşı nasıl yalan uyduruyorlar...” 

(Nisa suresi; 4/50) Hıristiyanlar dinlerini tah-

rif etmelerinin, ibadetlerin içini boşaltmalarının 

benzerini kurban ibadetinde de yaptılar. Kendi-

lerince yukarıdaki Kurban hikayesini uydurdular.  

Böylece, sözde, Hz. İsa’nın eti ve kanını temsil 

eden ekmek ve şarap ayini de  kurbana delalet 

etmektedir... 

İslam tarihinde Kurban denildiğinde ilk akla 

gelen  Hz. İbrahim’in (a.s.) biricik oğlunu rüyasın-

da Kurban ederken görmesi ile meydana gelen 

olaylar silsilesidir. Hz. İbrahim (a.s.) kendisinden 

sonra yolunu/mücadelesini sürdürecek oğul 

istemişti. Yahudi kaynaklarındaki bilgilere daya-

nanlara göre, Hz. İbrahim (a.s.), eğer Allah (c.c.) 

kendisine bir çocuk verirse onu Kurban edece-

ğine dair söz verir. Çocuğu olduktan sonra Allah 

(c.c.) sözünü yerine getirmesini istedi. 

Hz. İbrahim (a.s.) belirli bir yaşa gelen oğlu 

Hz. İsmail’e rüyasında kendisini boğazlarken 

gördüğünü söyledi. Hz. İsmail, babasına olan 

güven ve almış olduğu İslami terbiyenin gereği 

olarak Allah’a (c.c.) tam bir teslimiyet göstererek 

hiçbir itirazda bulunmadı. Hz. İbrahim’in oğlu 

İsmail’i (a.s.) tam kurban edecekken Allah (c.c.), 

yerine geçecek bir koçu fidye olarak vererek on-

ların teslimiyetini takdir etti. Bu çetin imtihandan 

yüzlerinin akıyla çıktılar. Aslında Kur’an, bu kur-
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ban olayı ile bütün insanlara “Allah (c.c.) sizden 

böylesi bir fedakarlık istemiyor, o size merhamet 

ediyor ve size gücünüzün üstünde görev yükle-

miyor” mesajı vermektedir. Ancak tarih boyunca 

vahiyden uzak yaşayanlar böylesi ifratlara sap-

mışlardır. 

İslam tarihinde karşılaştığımız diğer bir Kur-

ban olayı ise Peygamberimizin (s.a.v.) dedesinin 

Allah’a (c.c.) verdiği söz gereğince Peygamberi-

mizin babası Abdullah’ı kurban etme teşebbü-

südür. Olayın özeti şudur; Abdulmuttalip gör-

düğü rüya üzerine Kabe’nin hemen yakınındaki 

bir bölgeyi kazmaya başlar. Niyeti zamanla yeri 

unutulmuş zemzem suyunun çıktığı kuyuyu 

tekrar açmaktır. Ancak Kabe’nin hemen yanın-

da kendi başına böylesi bir işin yapılmasını hoş 

görmeyen Mekke’nin diğer sakinleri tepki gös-

terdiler. Onun üzerine yürüdüklerinde kendisini 

koruyacak tek bir oğlu olduğu için çok üzüldü. 

İşte o zaman on (10) oğlunun olması durumun-

da birini kurban edeceğine dair Allah’a (c.c.) söz 

verdi. Yıllar içinde Allah (c.c.) ona on çocuk nasip 

edince artık sözünü yerine yetirmesi gerektiği-

ni düşünüp kura çekti. Kurada Peygamberimi-

zin (s.a.v.) babası Abdullah çıktı. Ancak itirazlar; 

kahinlere ve bilgelere müracaatlar sonucunda 

bulunan çözümle develerin kurban edilmesi 

karşılığında Abdullah kurtuldu. Cahiliye dönemi 

ile ilgili bazı araştırmalarda kız ve erkek çocuk-

larının putlar adına kurban edildiği bilgisi verilse 

de Mekkeli müşriklerin itirazlarındaki ana nokta 

“ eğer çocuğunu kurban edersen kötü bir çığır 

açarsın” görüşüdür.  

Müslümanlar için  kurban ibadeti Hz. Pey-

gamber’in (s.a.v.) Medine hicretinin ikinci sene-

sinde meşru kılındı. Mezhepler arasında hükmü 

konusundaki ihtilafa rağmen alimlerimiz önemi 

konusunda ittifak etmişlerdir. Aslolan eyyam-ı 

nahr denilen Kurban Bayramı günlerinde kesilen 

Kurban olmakla birlikte Peygamberimiz (s.a.v.) 

ve o zaman ki Araplarda adet olduğu üzere do-

ğan çocuklar için de Kurban kesme adeti vardı. 

Allah’a (c.c.) şükrün, hamdin göstergesi olarak 

yerine getirilen akika ve nesika denilen bu gele-

neği İslam da meşru kabul etmiştir. İslam, doğan 

çocuğun Kurban edilmesi gibi aşırı, cahili ve za-

limce dini anlayış ve kabulleri reddeder.  “Yoksa 
onlar cahiliye dönemi hükmünü mü istiyorlar! 
İyi bilen bir topluluk için Allah’tan daha güzel 
hüküm veren kim olabilir!” (Maide suresi; 5/50) 

Hac ve Umre ibadeti sırasında Allah’ın (c.c.) rı-

zasını kazanmak amacıyla kesilen, harem bölge-

sine ve Kabe’ye hediye anlamına gelen Kurban-

lara Hedy denilmektedir. Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.)’in gönderilmesi ile cahiliye döneminde 

tam anlamıyla yozlaştırılan ve saptırılan iki ibadet 

böylece asli şekline kavuşarak günümüze kadar 

ulaşmıştır. Rabbim her mümine mebrur Hac ve 

Kurbanlardan Allah’a (c.c.) ulaşan bir takva nasip 

etsin duası ile... 
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İslâm’ın getirdiği hükümlerin ve ibadetlerin 

gâyeleri vardır. 

İbadetlerin manasını bilmenin hükmü kavra-

ma konusunda iki tür faydasından bahsedilebilir. 

Öncelikle bir hüküm ile gâyesi arasındaki fark bi-

linmiş olur. İkinci olarak ta gâyenin bilinmesi ile 

bedenen yapılan ibadetin manevî hazzına aklî 

ve rûhî tatmin de eklenmiş olacaktır. Bir mümi-

nin ibadetlerinden azamî faydayı yakalaması için 

Hakk’ın kendisinden muradını bilmesi gerekir. Al-

lah’ın (c.c.) kendi hakkındaki iradesini bilen mü-

min de bu iradeye ruhunu, aklını, nefsini, bütün 

aza ve organlarını, kuvvet ve aksamını uygun 

hale getirerek teslim edecektir. Hakk’ın iradesiyle 

birleşen müminin iradesi de rıza ve yakınlık ni-

metini ortaya çıkaracaktır.

Bu perspektiften kurban ibadetini ele aldığı-

mızda göreceğiz ki kurban fiili konuşan, anlatan, 

gönül kulaklarına hitap eden yetkin bir vaizdir. 

Öncelikle belirtelim ki kurbân kelimesi Arapça’da 

gerek maddî gerekse mânevî her türlü yakınlığı 

ve yakın olmayı ifade eder. Yakın ve yakınlık an-

lamına işaret eden karib, kurbet veya kurbiyyet 

kelimeleri ibadetin özü ve hikmetini taçlandıran 

bir kelime grubudur. Terim olarak ise kurban, “Al-
lah’a (c.c.) yakın olmak maksadı ile yani ibadet 
olarak belli vakitte kesilen belirli hayvanları” 
ifade eder. Kurban ibadetinin hüküm çerçevesi 

budur. Hüküm ve içeriklerini bir kenara bırakarak 

gözümüzü kurban ibadetindeki hikmetlere çevi-

rince daha başka mana ve hususiyetler doldurur 

idrakimizi. 

İslam’da, ibadet amacıyla kesilen hayvan (ud-

hiyye) ile eti için kesilen hayvan (zebîha) arasında 

fark vardır. Udhiyye adlandırması, hayvanın kur-

ban bayramında kuşluk vakti (duhâ) kesilmekte 

oluşundan hareketle kullanılan bir adlandırmadır. 

Öte yandan “İbadet” anlamında kullanılan nesîke, 

nüsük ve mensek de özelde kurbanı ifade eder. 

Hac ve umrede kesilen kurbanlar ise genel ola-

rak “sevkedilip götürülen, sunulan şey” mânasın-

da hedy olarak ifade edilmiştir. Bütün bu isimleri 

kapsayan kurban kelimesi kesinlikle et yemek ve 

maddî bir fayda elde etme ile ilişkilendirilemez. 

Kurban bir hayvan olsa da aslında yakınlaş-

ma, şükran duygularını ifade etme, sahip olduk-

larından vazgeçebilme, feda olma, en sevdikle-

rine bedel olarak takdim edebilme iradesi gibi 

niyetlerle Hakk’a sunulan bir canlıdır. Kurbanda 

iki tür canlılıktan bahsedilebilir. Biri keseceğimiz 

hayvanın canlılığıdır ki bu canlılık sadece bir be-

deldir. Bu canlılık nefsimize bedeldir. Nefsi Allah’a 

(c.c.) sunmanın bedeli olarak bu canlılık kurban 

edilir. Nefsimiz hayatta kalsa da sanki Rabbe su-

nulmuş gibi olur. Diğeri kalp ve niyetlerimizin 

canlılığıdır. Kesilen kurban bizim niyet ve iltica-

Kurban’ın Ruhu
Mü’min’in Münacaatı
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mızın canlılığına can katar. Hakk’a bağlı irademizi 

zindeleştirir, perçinler. Kurban gönül bağlarımızı 

Allah’ın (c.c.) dinine düğümler. Hakk’a niyetle-

rimizi sunacak bir güvercin, bir binek misalidir 

kurban. Sanıldığının aksine Hakk’a sunulan kur-

ban edilen hayvanlar değildir. Bu hayvanlar ve 

onların etleri sadece sunacak olandır. Neyi suna-

caklardır bu etler ve kanlar? Neyi taşımaktadırlar? 

Düşündükçe aşikar olacaktır ki aslında Hakk’a 

sunulan biz ve olanca çıplaklığıyla bizim niyet-

lerimiz değil midir? Demek ki sunulan niyetleri-

miz, sunacak olan kurban ettiğimiz hayvanlardır. 

Tersi değil. “Onların etleri ve kanları asla Al-

lah’a (c.c.) ulaşmaz. Fakat O’na sizin takvanız 

(Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır.” 

(Hacc Suresi; 22/37) 

İslam kurbanı ile diğer dinlerdeki kurban fa-

aliyeti arasındaki en temel ayrım noktası budur. 

Diğer dinlerde kurban olarak bir şey sunulur ve 

o obje yok edilerek mânevî bir güç elde edilirdi. 

Kurbanla tanrıların, tanrılar sayesinde de insan 

ve tabiatın yaşadığına inanılırdı. Kurbanlar bu, 

tanrıların nimetlerini elde etmek, gazaplarından 

korunmak, öfkesini yatıştırıp lütuf ve yardımlarını 

sağlamak niyeti ile kesilirdi. Câhiliye toplumu-

nun cinayet, şirk, israf, gösteriş, hayvana eziyet 

ve acımasızlığın bir göstergesi haline gelen ve 

putlara sunulan kurban  İslam’la malî ve toplum-

sal nitelikleri de olan bir ibadet vasfına geri dön-

müştür. Nitekim Hz. Âdem’in iki oğlunun Allah’a  

(c.c.) takdim ettikleri kurban  ve Kuran’da geçen 

bazı ayetler kurban hükmünün bütün zamanlar 

için konulduğunu gösterir.  

İslam’da kurban imanî bir tavırdır. Bu tavır 

kesilen kurbanda kendini gösterse de bu tavrın 

değeri kurbanda değil müminde bulunan iman 

ve teslimiyetin değer yüceliğinde saklıdır. Kur-

ban sadece bunun bir göstergesidir. Tabiri caiz-

se niyetlerimizin ruhları kurbanları bedel ederek 

Allah’a (c.c.) yükselir. Nitekim Hz. İbrahim (as)’ın 

oğlunu kurban etmeye yönelişi bu bedelin en 

zirve örneğidir. Demek ki kestiğimiz kurbanlar 

en sevdiklerimize bedel oluyorlar. Başta nefsimi-

ze ve sevdiklerimize... İşte kurbanın ruhu budur. 

Bu ruhu arayan adak sahipleri olarak bizler 

kurbanımızla bir akdi yeniliyor ve diyoruz ki: “Ey 

Allah’ım! Sen benim sahibimsin. Benim olan her 

şey senindir. Sen mülkün malikisin. Beni bir gün 

sevdiklerimle imtihan eder ve benden bir şey-

leri feda etmemi istersen benim tercihim senin 

hükmün ve rızandır. İşte bu kurbanı kestiğim 

gibi, beni senden uzaklaştıran bütün bağları yeri 

geldiğinde kesip atarım. Yalnız ve yalnız seni ter-

cih ederim. İlkim ve ilkem sensin. Hayatımı be-

lirleyen prensip budur. Bu prensip iradesi bütün 

yapma ve etmelerime sâridir. Bu kurbanla temsil 

ettiğim niyetim budur. Bu niyeti hayatımın mer-

kezi hedefi haline getirip senin dinini yaşamımın 

kurucu ilkesi edindim. Bu kurbanla maksudum 

bundan gayrısı değil. Aslında kurban olan ben, 

çocuklarım, malım, mülküm ve bütün dünyam-

dır. Hepsi sana ve yoluna fedadır. Bu niyetimle 

senden yakınlık diliyorum. Senden başka sahibi 

olmayan nasıl senden uzak olabilir ki. Yalnız ve 

yalnız kalbinde senin sevgine yer açan, uzaklık 

belasına nasıl duçar olur? Kurban kesmeyi hü-

küm buyurduğun bu Hacc mevsiminde nefsi-

mizdeki uzaklığı gidermek için Hz. İbrahim (as)’i 

anlamaya çalışıyoruz. Bize sana yaklaşmayı öğ-

reten o yüce elçinin yoluna girip biz de İbrahim-

ler olmayı diliyoruz. Her kurban kesiminde, Hz. 

İbrâhim (as) ile oğlu İsmâil’in (as) senin buyruğu

İslam’da kurban imanî bir 
tavırdır. Bu tavır kesilen 
kurbanda kendini gösterse 
de bu tavrın değeri kurban-
da değil müminde bulunan 
iman ve teslimiyetin değer 
yüceliğinde saklıdır.
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na mutlak itaat konusunda verdikleri,  başarılı sı-

navın hâtırasını tazeliyoruz. Kendimizin de ben-

zeri bir itaate hazır olduğumuzu sana göstermiş 

oluyoruz. Emrine amadeyiz. Hazır olda bekli-

yoruz. Uzun uzun tefekkür ediyoruz baba-oğul 

nebilerini. 

İbrahim olmak mı zor İsmail olmak mı? Bıça-

ğı tutmak mı, bıçağın altına yatmak mı? Adamak 

mı, adanmak mı? Nefisleri Allah’a (c.c.) sunmak 

mı? Hz. İbrahim’in kurbanı ne zordu. O sadece 

nefsini sunmadı Rabbine. Nefisinin nefsini de 

Rabb’e adamasıdır onu İbrahim yapan. Bu zorluk 

üstüne zorluk zirvesidir. Hz. İbrahim’in (as) başa-

rısıdır bu. Kendine düşkün olduğu kendi nefsini 

dileseydi Allah (c.c.) ondan, bunu sunmak daha 

kolay olurdu. Oysaki kendi nefsinin de düşkünü 

olduğu İsmail’ini (as) istedi âlemlerin Rabbi. Bü-

yük bir teslimiyet sahnelendi tarihin ortasında. 

Her ikisi de sarsılmadı bile. Sınandılar ve başar-

dılar. Bir iman ve teslimiyet zirvesine çıktılar. Ör-

nekliğin doruğuna. Tarihe el sallıyorlar oradan. 

Ey Rabbimiz! Onları gören ve o selamı alanlar-

dan olmak bahtiyarlığına ermek isteriz. O dersin 

önüne diz çökenlerden eyle bizi!

Rabbimiz! Sen Hacc mevsimi ile nikâhlı kıldın 

kurban eyyâmını. Hacca niyet ederek azmettiği 

bu işle bütün dünyevî rağbetlerini kesen mü-

minler gibi biz de kurbanlarımızı keserken dünya 

ve mâsivâdan kesilmeye azmettik. Hacıların el-

biselerini çıkarıp takva elbisesi olan ihramları be-

zenmeleri gibi biz de kurbanımızla bizi senden 

alıkoyan meşgalelerimizden, uğraşlarımızdan 

ve vazgeçemediğimiz batıl alışkanlıklarımızdan 

soyunduk, temizlendik. Hacıların ‘Lebbeyk/Bu-

yur geldim Ya Rabbi’ demesi gibi çağrına uyduk. 

Yakın olun, yaklaşın çağrına lebbeyk dedik. Kur-

banımız bizim lebbeykimizdir. Hacılar nasıl söz-

de kalmayıp evine kadar gelip lebbeyk dedilerse 

biz de kurbanımızla sana geldik, fedayız yoluna 

diyoruz. 

Öyle ya! Çağrı uzaklığa işaret eder. Biz senin 

çağrını duyduk ve uzaklığı yakın eylemek için işi 

yalnız sözde değil icrada da aradık. Senin rızan 

için çabaladık, terledik, bedel ödedik. Sözümü-

zü de ekledik peşine. “De ki: “Şüphesiz benim 

namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam 

da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.” 

Dosya Konusu
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(En-am Suresi; 6/162) dedik. Kurbanımızı, bil-

hassa niyetlerimizi makbul kıl. Hacıların Harem’e 

girişi gibi geldik huzuruna. Haram kılınmış her 

şeyi terk etmeye azmetmiş olan hacılar gibi. 

Kurbanımızın kanlarının akıp uzaklaştığı gibi biz-

den de kir, günah, hata, ayıp ne varsa aktı git-

ti. Bu hal üzere olmaya azmettik. Ey Rabbimiz! 

Sen ayaklarımızı bu yol üzere sabit kıl. Ahvalimizi 

rızandan ayırma. Hacıların Kâbe’ye yaklaşması 

nasıl ki cihet yönünden bir sınırlama içermez ise 

ve Kâbe nasıl merkezde yer alan bir konumda 

ise bizim kalplerimizi de sana cihetsiz ve sınır-

sız yaklaşmanın bir vasıtası kıl. Kurbanımızı sana 

adarken geçerli olan halis niyetlerimiz, makbul 

ve mergup maksatlarımız kalbimizin etrafında 

tavaftadır. Kalbimizi pak eyle, amelimizi kabul 

buyur. Takvamız kalp iklimimize bizi sana taşı-

yacak rüzgârlar üflemektedir. Anladık işi. Yalnız 

“Fakat O’na sizin takvanız ulaşır.” (Hacc Su-

resi; 22/37)  muradındayız. Senden ulaşmadaki 

yakınlığı, yakınlıktaki rızayı, rızadaki muhabbeti, 

muhabbetteki mutluluğun hazzını diliyoruz. Ha-

cıların Kâbe’yi görmesi gibi Senin cemâlindeki 

huzur ve müşahadeyi diliyoruz. Tüm yaşamımı-

zın en büyük arayışı budur. Kurbanımızı keserken 

getirdiğimiz tekbir ve tevhid, hamdleri hacıların 

lebbeykine ulaştır. Arafatta vakfeye duran, dua-

lara sarılan ve Sana ermenin kıvancıyla kıyamda 

duran hacıların gibi biz de sana olan adağımızın, 

kurbanımızın yanı başında ellerimizi açıyoruz. 

Kurbanımız başında beklerken uğruna yaratılmış 

olduğumuz sırrı düşünüyoruz. Bize iman ve tavrı, 

kulluk ve adanışı, teslimiyet ve bağlanmayı, izzet 

ve şehadeti, rızandaki huzuru, yakınlıktaki güve-

ni öğret. Sen her durumda nefesleri ve idrakleri 

yenileyensin. Bizi bu yıl da yenile. İdrakimizi, aklı-

mızı, kalbimizi, seni dileyişimizdeki şiddeti yenile. 

Ey Rabbimiz! Mina’da kesilen kurbanlar gibi 

bizlerde kurbanlarımızı kestik. Aslında nefisleri-

mizi sana sunuyoruz. Kurban kesmekle emrine 

boyun eğmiş olduk ve kulluk bilincini koruduğu-

muzu bu fiilimizle ortaya koyduk. Asıl hedefimiz 

budur. Fakat bunu yaparken de kurbanımızı Se-

nin için telef ederek değil Senin için pay edecek 

ve en yakınlarımızdan başlayarak insanlara ya-

rarlı olacak tarzda dağıtacağız. En yakınlarda ak-

raba, komşu ve ev halkı... Fakir, yoksul ve miskin. 

Yakınlık meyvesini topladık, semeresini yakınlara 

dağıtacağız. Kurbanda bizim elimize geçen niyet 

ve duyarlılık (takvâ) yakınlığı olsun. Yakınlarımıza 

düşen ise Hakk’ın nimeti olarak dağıttığımız et-

ler, rızıklar olacaktır. Ne karlı paylaşımdır bu. Kur-

banımızın tertemiz niyeti topluma da kardeşlik, 

yardımlaşma ve dayanışma ruhu, sosyal adalet 

şeklinde yayılacaktır. 

Rabbimiz! Sahip olduklarımızı senin rızan 

için, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yo-

lunda harcama zevkini ve bunun cömertlik ve 

kerem vasfına bizi yükseltmesini senden diliyo-

ruz. Cimrilik hastalığından, mal tutkusunun kalbi 

saran kasvetinden kurtulmanın getirdiği sıhhat 

ve selamet, ağırlıklarını atmanın verdiği refah ve 

güven ne güzel nimetlerdir. Rabbimiz! Ellerimizi 

dağıtan ellerden eyle! Tutan ve tuttuğunu bırak-

mayanlardan eyleme! Derunî hallere müşteriyiz. 

Bizim Sana yakınlığımızdan çok Senin bizlere 

yakınlığını diliyor ve gözetiyoruz. 

Kurbanımızı şuur, şuurumuzu hayatımız için 

bir şiar, hayatımızı da senin rızana adanmış bir 

şiir eyle!” Amin…

Hacıların Harem’e girişi gibi 
geldik huzuruna. Haram kı-
lınmış her şeyi terk etmeye 
azmetmiş olan hacılar gibi. 
Kurbanımızın kanlarının 
akıp uzaklaştığı gibi bizden 
de kir, günah, hata, ayıp ne 
varsa aktı gitti.
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İbrahim (a.s.), Kur’an-ı Kerim’de ismi Mu-

sa’dan (a.s.) sonra en çok zikredilen ve Ulu’l-Azm 

diye nitelendirilen peygamberlerdendir. Nesebi 

Nuh’un (a.s.) oğlu Sam’a dayanır. Hem Yahudiler 

hem Hıristiyanlar hem de Müslümanlar kendi-

lerini İbrahim’e (a.s.) nisbet ederler. Rasulullah’ın 

(s.a.v.) soyu da İbrahim’e (a.s.) dayanır. Doğum 

yeri Bâbil kentidir. Mezopotamya’daki Keldâni 

kavmine gönderilmiştir. 

Konumuz özelde İbrahim (a.s.) ve Kurban 

olmakla beraber, bilhassa Kurban ibadetini an-

lamak ve anlamlandırabilmek bakımından İbra-

him’ın (a.s.) yaşadığı çağın ve toplumun sosyal 

yapısına ve inanç atmosferine bir göz atmak ge-

rekir. 

Hz. İbrahim’in Yaşadığı Çağ

Hz. İbrahim’in (a.s.) zamanında, Mezopotam-

ya Ovası’nda, Orta ve Doğu Anadolu’da yaşa-

yan birçok kavim, göğe ve yıldızlara tapıyorlar-

dı. Tarihi kaynaklara göre o dönemin en büyük 

şehirlerinden birisi Harran eski Mezopotamya 

putçuluğunun merkezi konumundaydı.  Şehrin 

en büyük özelliği ay, güneş ve yedi gezegenin 

burada kutsal sayılmasıydı. Şamaş/Güneş, Sin/Ay, 

İştar/Venüs kendilerine tapınılan gök cisimleriydi. 

Bilhassa buradaki Sin/Ay tapınağı çok meşhurdu. 

İbrahim’in (a.s.) yaşadığı çağda ve toplumda 

şirkin ve putperestliğin hâkim olduğunun açık 

delillerini Kur’an’da görüyoruz. O’nun (a.s.) ba-

basıyla, dönemin hükümdarlarıyla, kavmiyle ve  

müşrik toplumla yaptığı münazara, münakaşa ve 

mücadeleler bütünüyle şirkin ve putperestliğin 

zemmi, tevhidin ikamesi konusunda olmuştur. 

Kur’ân-ı Kerîm, İbrahim’in (a.s.) döneminin insan-

larının ilah olarak gördükleri bu gök cisimlerini 

tek tek incelediğini ve sonuçta bunların ilah ola-

mayacakları kanaatine vardığını bize haber verir: 

“Vakta ki; İbrahim’in üzerini gece bürüdü. Bir yıl-

dız gördü. ‘Bu mu benim Rabbim?’ dedi. Derken 

yıldız batıverince; ‘Ben öyle batanları sevmem!’ 

dedi. Sonra ayı doğarken görünce; ‘Rabbim bu 

mudur?’ dedi. Fakat o da batıp kaybolunca; ‘Ye-

min ederim ki, eğer Rabbim bana hidayet etme-

miş olsaydı muhakkak sapıklardan olacaktım.’ 

Daha sonra güneşi doğarken görünce; ‘Rabbim 

bu mudur? Bu gördüklerimden daha büyük.’ Gü-

neş batınca; “Ey kavmim. Bu gördükleriniz hep 

yok olan varlıklardır. Ben sizin Allah’a ortak 

koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağım.” diye 

söylemiştir.” (En’am Suresi: 8/76-79)

Kurbanın Sınırları

Kurban, sanıldığının aksine İbrahim’le (a.s.) 

başlamış değildir. Kadim toplumların hepsinde 

var olan yaygın bir ritüel ve ibadettir. Buna şahit-

Kurban ve İbrahim (a.s)
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Hz. İbrahim’in (a.s.) zama-
nında, Mezopotamya Ova-
sı’nda, Orta ve Doğu Anado-
lu’da yaşayan birçok kavim, 
göğe ve yıldızlara tapıyor-
lardı. 
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lik eden pek çok tarihi vesikanın yanında, Kur’an, 

hem insanlığın ilk atası Âdem’in (a.s.) iki oğlunun 

Allah’a (c.c.) kurban sunmalarından bahseder, 

hem de bütün ümmetler için kurbanın meşru 

kılındığını beyan eder. 

 “Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızk 

olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerleri-

ne O’nun adını anarak kurban kesmeyi meşru 

kıldık. Sizin ilâhınız tek bir ilâhtır, O’na teslim 

olun.” (Hac Suresi; 22/34)

Hâl böyle olunca kurban kesmenin adeta fıtrî 

bir duygu olduğunu ve insanlıkla birlikte var ol-

duğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kurban ibadeti tarih boyunca toplumlara ve 

çağlara göre farklı biçimlerde tezahür etmiştir. 

Bazı dönemlerde ve toplumlarda cansız/kansız 

varlıklar, bazen canlı/kanlı varlıklar, bazen bitki-

ler, eşyalar, bazen hayvanlar, bazen de insan-

lar, kutsal kabul edilen varlıklara kurban olarak 

sunulmuştur. İnsanlar, ya ilah ittihaz ettikleri ve 

kutsadıkları varlıklara olan korkularından yahut 

sevgilerinden veya dua ve isteklerinin kabulünü 

umarak veya teşekkür maksadıyla onlara kur-

ban adamaya yönelmişlerdir. Başlangıçta sebze, 

meyve, tahıl, bazı hayvanlar vs. kurban olarak su-

nulurken, zaman içerisinde bunlarla yetinmeyip 

insan boğazlamaya kadar işi götürmüşlerdir. Bu 

vahşice ve barbarca uygulama için kimi zaman 

kadınlar, kimi zaman köle ve mahkûmlar, kimi 
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zaman hasta ve sakat kimseler, kimi zaman da 

çocuklar kurban seçilmişlerdir. Özellikle ilk ço-

cukların tanrılara ait olduğu inancına bağlı olarak 

aynı yıl içinde doğan binlerce çocuğun topluca 

sahte ilahlara kurban edildikleri dönemler çok 

olmuştur. Bu durum zaman içerisinde öylesine 

kanıksanmış ve kabul görmüştür ki, kimi insan-

lar, kurban edildikten sonra yeniden dünyaya 

gelecekleri ve bu yeni hayatlarında (!) daha iyi 

şartlarda yaşayacakları inancıyla,  kendilerinin 

kurban edilmesi için gönüllü olmuşlardır. 

Özellikle İbrahim’in (a.s.) yaşadığı dönemlerde 

insan kurban edilmesi oldukça yaygındı ve gayet 

tabii idi. Yadırganması, ayıplanması veya cinayet 

gibi görülmesi bir yana, insan kurban etmek bü-

yük ve şatafatlı törenlerle ve ibadet aşkıyla icra 

edilen uygulamalardı. Vahşet bu boyutlara kadar 

gelmişken Yüce Allah (c.c.) bu insanlık dışı uy-

gulamaya İbrahim (a.s.) vasıtasıyla dur demiş ve 

kurban ibadeti insani ve İslâmi sınırlarına yeni-

den çekilmiştir. Bu sınırların ana hatları şunlardır:

1) Asla bir insan kurban edilmeyecek, haksız 

yere hiçbir cana kıyılmayacak,

2) Allah’tan (c.c.) başka hiçbir varlık adına kur-

ban kesilmeyecek,

3) Ancak Allah’ın (c.c.) izin verdiği cins ve ev-

saftaki hayvanlar kurban edilecek,

4) Kurban, tıpkı oruçta, hacda, namazda ve 

diğer tüm ibadetlerde olduğu gibi takvayı ku-

şanmak için kesilecek.

Esasen kulluk şuuru kazandırmayan, haram-

lardan sakındırmayan, güzel ahlâka vesile olma-

yan, cehennemden korumayan, Rahman’a (c.c.) 

karşı saygılı kılmayan hiçbir ibadet Allah (c.c.) için 

yapılmış sayılmaz. Allah’ın (c.c.) murad ettiği so-

nucun alınamadığı bir ibadetin O’nun (c.c.) için 

yapıldığı iddiası sadece bir kuruntudan ibarettir. 

Bu manada takvayı kazandırmayan, takvalı bir 

hayatın yolunu açmayan hayvan boğazlama 

eylemi kurbiyet (Allah’a yakınlık) kazandırmaz. 

Gerçek şu: Allah ancak takva sahiplerinden ka-

bul eder. “Onlara Adem’in iki oğlunun kıssası-

nı doğru olarak anlat. Hani ikisi birer kurban 

sunmuşlardı da; birininki kabul edilmiş, diğe-

rininki kabul edilmemişti. O: Andolsun seni 

öldüreceğim, deyince, (kardeşi): ‘Allah, ancak 

muttakilerden kabul eder” demişti.” (Maide Su-

resi: 5/27)

Hz. İbrahim’in İmtihanları

Cenab-ı Allah (c.c.) bütün insanları imtiha-

na tabi tutacağını açıkça beyan etmiştir. Bu, sö-

zünde, imanında, iddiasında sadık olanlarla ya-

lancıları ortaya çıkarmak bakımından büyük bir 

delildir. Her insan muhakkak korkuyla, açlıkla, 

yoklukla, varlıkla, hayırla, şerle, genişlikle, darlıkla, 

malla ve canla, eşleriyle, çocuklarıyla, bunlardan 

biriyle yahut birkaçıyla imtihana tabi tutulur. Bu 

imtihanlar karşısında ortaya koyduğu tavır ve 

gösterdiği tepkiler, kişinin imandaki sadakatine, 

ihlâsına ve fedakârlığına hüccet teşkil ederler. 

İmtihanın zorluğu ve büyüklüğü kişiden kişiye 

değişir. En büyük imtihanlara peygamberler ve 

salih kimseler tabi tutulurlar. Nitekim her pey-

gamber gibi İbrahim (a.s.) da çok çetin imtihan-

larla sınanmıştır. 

İbrahim’in (a.s.) hayatı adeta baştan sona im-

tihandır ve bunlar gerçekten göğüslenmesi zor 

imtihanlardır. Canıyla, malıyla, babasıyla, eşleriy-

le, çocuklarıyla, kavmiyle imtihan edilen İbrahim 
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İlk çocukların tanrılara ait 
olduğu inancına bağlı ola-
rak aynı yıl içinde doğan 
binlerce çocuğun topluca 
sahte ilahlara kurban edil-
dikleri dönemler çok olmuş-
tur.
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(a.s.) bunların hepsinden alnının akıyla ve tam bir 

teslimiyetle çıkmayı başarmıştır. Lâkin bunlardan 

birisi var ki onu başarabilmek ancak İbrahim (a.s.) 

olmakla mümkün gibi gözüküyor. Ciğerparesi, 

yüz yıl bekledikten sonra kabul olan duası, biri-

cik evladının kurban edilecek olması karşısında 

ondan başka hangi baba tereddütsüz “işittim ve 

itaat ettim!” diyebilirdi ki? 

 “Ancak (İbrahim) hiç kuşku duymadı, sağına 

ya da soluna ıstırap içinde bakmadı, dualarıyla 

gökyüzüne meydan okumadı. Onu sınayanın 

her şeye kadir olan Allah (c.c.) olduğunu biliyor-

du, bunun ondan istenebilecek en ağır özveri ol-

duğunu biliyordu; ancak o Allah (c.c.) istediğinde 

hiçbir özverinin imkânsız olmadığını da biliyordu 

ve bıçağını çekti. İbrahim’in imanı vardı ve kuşku 

duymadı. Eğer İbrahim kuşku duysaydı o zaman 

başka şeyler yapacaktı, yüce ve şerefli başka şey-

ler. Zira İbrahim’den yüce ve şerefli olmayan bir 

şey nasıl beklenebilir ki?” (S. Kierkegaard, Korku 

ve Titreme)

İbrahim (a.s.), gördüğü rüyayı böyle yorumla-

mıştı, oğlunu dahi Rabbinin (c.c.) rızası için kur-

ban etmeye hazır olduğunu ortaya koymuştur. 

Onun yüz yıl sonra kavuştuğu biricik evlâdını Al-

lah (c.c.) için kurban etmeye kalkışması imanın, 

teslimiyetin ve itaatin zirve noktasıdır. Ve tarih 

boyunca hiçbir insan evladı o zirveye çıkamadı 

ve çıkamayacak gibi gözüküyor.

Şu var ki, İslâm’ın hâkimiyeti, müminlerin iz-

zeti, zaferi, hürriyeti; şirkin ve küfrün izalesi uğru-

na kendi evlatlarını feda eden anneler ve babalar 

hep var olacaklardır. Bu anlamda karnındaki be-

beğini (Hz. Meryem) Allah’a (c.c.) adayan İmran’ın 

karısı/Hanne ve şehid-i Kerbela Hüseyin (r.a.) zik-

redilmeye değer örnek şahsiyetlerin başında ge-

lirler. İşte bunlar İbrahim’in (a.s.) yolunu sürdüren 

gerçek bahtiyarlar ve kahramanlardır.

Selam olsun Allah’a (c.c.) itaatin, teslimiye-

tin ve sadakatin sembolü İbrahim’e (baba)!

Selam olsun teslimiyetin ve Allah (c.c.) için 

babaya itaatin sembolü İsmail’e (evlat)!

Selam olsun Allah’a (c.c.) güvenin ve Al-

lah(cc) için kocaya itaatin sembolü Hacer’e 

(eş)!
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Ö.G.: Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

V.A.: Ben Vahdettin Akış, 1971 Bitlis doğum-

luyum, aslen Siirtliyim. İlk ve ortaokulu Bitlis 

Tatvan’da okudum. Bir yıllık Kur’an kursu haya-

tımdan sonra, İstanbul’a olan sevgimden dolayı, 

küçük yaşta buraya gelerek tek başıma hayata 

atılmak durumunda kaldım.  Birçok sektörde ça-

lıştıktan sonra, son olarak Turizm sektörüne atıl-

dım.  Şu an Hac, Umre ve Incoming sektöründe 

Vahded Turizm olarak faaliyet sürdürmekteyim.  

Evli ve altı çocuk babasıyım.

Ö.G.: Hac ibadeti Müslümanların dünya-

sında nasıl anlaşılıyor, sizce nasıl anlaşılmalı?

V.A.: Sorunuza cevap vermeden önce müsa-

ade ederseniz, kısaca Hacc’ın farziyeti, gayesi ve 

önemine değinmek istiyorum. 

Malumunuz Hac İslâm’ın beş temel esasın-

dan birisidir. Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresi 97. 

ayetinde bizlere ”Yoluna gücü yetenlerin o 

evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir 

hakkıdır.”  buyurmaktadır. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v) hadis-i şerifinde 

ise “Her kim Allah için Hac eder, cidal yap-

maz, refes etmez, fıska düşmez ise; anasından 

doğduğu ilk günkü gibi günahlarından sıyrılır. 

Mebrur (Eksiği olmayan) bir haccın karşılığı 

ise ancak Cennet’tir.”

Ö.G: Hocam cidal, refes, fısk dediniz; bu 

kavramları biraz açar mısınız?  

V.A.: Bu isimleri orijinal hâliyle özellikle söy-

ledim. Sebebi, söyleşimizi okuyan kardeşlerimde 

merak uyandırarak araştırma yapmalarını sağla-

maktır. 

O hâlde kavramların anlamını okuyucuları-

mıza bırakalım. 

Evet. Konumuza dönecek olursak, ayet-i ke-

rimeden ve hadis-i şeriften anlamış oluyoruz ki, 

Hac etmek maddi ve bedeni olarak gücü yeten 

tüm Müslümanlara farzdır.  Sonsuz kerem ve ik-

ram sahibi Allah (c.c.) bize bu farzı yapmamızı 

emrettiği gibi, yaptığımız bu amelden dolayı da 

tüm günahlarımızı (kul hakkı hariç) sileceğini ve 

bizi cennetine koyacağını buyuruyor. 

Yani bizi bağışlamak, affetmek, cennetine 

koymak için görevler vererek sebepler oluşturu-

yor. Hem ibadet et, bana kulluk yap diyor hem 

de madem emirlerime uydun, sözümü dinledin, 

o hâlde seni affederek cennetime koyuyorum, 

diyor. Bu ne büyük ve güzel bir lütuf! Ey Sonsuz 

Kerem ve İkram Sahibi! Bizlere tanımış olduğun 

bu kolaylıkları ve ikramları görebilecek gözler, 

anlayabilecek gönüller nasip et!

Hac ibadeti Müslümanların dünyasında nasıl 

anlaşılıyor, sizce nasıl anlaşılmalı demiştiniz. Ce-

vaplamaya çalışalım.

Vahdettin Akış İle
Hac İle İlgili Söyleşi

Söyleşi
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Ne yazıktır ki; günümüz müslümanlarında 

Hac ibadeti diğer ibadetlerimizde olduğu gibi ru-

hundan uzak bir şekilde ifa edilmektedir. Günü-

müzde ibadetlerin ruhunu çok az insan anlaya-

rak yaşamaktadır. Toplumumuzda Hac anlayışı 

“Gençliğimi yaşayıp emekli olayım, çocuklarımı 

da evlendirerek görevimi yaptıktan sonra Hacc’a 

gideyim” anlayışıdır. Bu da altmış yetmişli yaşla-

ra tekabül etmektedir.  Tabi bu yaşta Hacc’a ge-

len kişi ibadetlerini tam yapamamaktadır. Hatta 

bazı ibadetler hastalık ve yaşlılıktan sebep hacı 

adaylarına yük olmaktadır. Hele bir de Hacc’ın 

şuuruna vâkıf değillerse Allah (c.c.) muhafaza bu 

ibadet onlara çok ağır gelmektedir. 

 Değerli kardeşim, Hac Allah’ın (c.c.) vermiş 

olduğu mal ve beden nimetinin şükrünün eda 

edildiği bir ibadettir. Tavaf, Say, Arafat, Şeytan taş-

lama derken ibadetler zorlu ve yorucudur. Müs-

lümanlar imkânları nispetinde ne kadar erken 

yaşta giderlerse o kadar rahat, fazla zorlanma-

dan ibadetlerini yaparlar. 

Size sevindirici bir şey söyleyeyim. Son yıllar-

da genç hacılarımızın çoğaldığına şahit olmakta-

yız. Bu bizi sevindirdiği gibi şuurlu bir genç neslin 

oluştuğunu da görmemizi sağlamakta, gelecek 

ile alakalı ümidimizin artmasına sebep olmakta-

dır.

Hac aynı zamanda evrensel buluşma ve is-

tişare yeri; ümmetin dertlerinin sıkıntılarının 

masaya yatırıldığı ve çözümlerin arandığı yerdir. 

Hac kardeşlik, vefa, merhamet gibi duyguların 

pekiştiği yerdir. Hac İslâm ümmetinin bir araya 

geldiği toplanma merkezidir. 

Sevgili kardeşim! Hac temizlenme, arınma, 

yeniden doğuşun adresidir. Hac renk, ırk, soy, 

mal, mevki, makam ve zenginlik üstünlüğünün 

olmadığı, tüm insanların aynı seviyede olduğu 

ve birlikte hareket ettiği eşitlik merkezidir. 

Allah (c.c.) ümmetin sorumluk sahibi liderle-

rine hidayet etsin. Ne yazık ki, her ibadetimiz-

de olduğu gibi, Hac ibadetimizi de ruhundan 

kopararak, özünden uzaklaştırıp kuşa çevirdiler. 

Hacc’ın farz, vacip ve sünnetlerini kolaylık sağ-

lamak maksadıyla terk etmeye başladılar. Bu da 

bizi fazlasıyla üzmektedir.

Hac aynı zamanda evren-
sel buluşma ve istişare yeri; 
ümmetin dertlerinin sıkıntı-
larının masaya yatırıldığı ve 
çözümlerin arandığı yerdir. 
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Ö.G.: Hocam Hacc’ın zorlukları olduğunu 

biliyoruz. Diğer mezheplerden istifade edile-

rek kolaylaştırılması gerekmez mi? 

V.A.: Tabiki zorlaştırılmamalı, kolaylıklardan 

istifade edilmelidir. Ancak bunu yaparken kendi 

mezhebine ait yapabileceğin ibadetleri terk et-

memen gerekir. Son zamanlarda o kadar hafife 

alınmaya başlandı ki, “Hac meşakkattir” anlayı-

şından uzaklaşılmaya başlandı. 

Ö.G.:  Örneklendirebilir misiniz?

V.A.: Mesela, Müzdelife’de gecelemek Ha-

nefimezhebinde vaciptir. Şafii mezhebinde ise 

gece yarısından sonra bir an olsun mebit yap-

mak (kalmak) yeterlidir. Yani Arafat’tan çıktıktan 

sonra Müzdelife’de konaklamak gereklidir.  Gü-

nümüzde bazılarının konaklama yapmadığı gibi 

hacıların otobüsleri neredeyse Müzdelife’de hiç 

durdurmadan Mina’ya geçmekte. Bu geçişi ise 

izdihamdan sebep konaklama olarak göster-

mekteler.  Bu ise vacibi terk etmek manası taşır. 

Vacibi terk etmek ise tevbe gerektirdiği gibi, ceza 

olarak da bir kurban gerektirir.

 Bunun gibi birçok hassas konular, günümüz-

de zorluk veya izdiham bahanesi ile uygulanmı-

yor. Bir şekilde fetvalar üretiliyor. Aman dikkat; 

biz mezhep taassubu yapalım demiyoruz, ama 

yapabileceğimiz ibadetleri de mezhebimize 

uygun olarak, yerinde ve zamanında yapmaya 

çalışmalıyız. Unutmayalım ki; Peygamber Efen-

dimiz (s.a.v.) “Hac meşakkattir”  buyurmaktadır.

Ö.G.:  Hac esnasında farkına varamadığı-

mız eksiklerimiz, yanlışlarımız nelerdir, bize 

ne gibi sorumluluklar yükler?

V.A.: Sorunuza cevap vermeden önce şu tav-

siyede bulanayım: Eski kitapların hepsinde Hac 

yolculuğuna çıkacak kişinin güvenilir, takvalı ve 

âlim biriyle yola çıkması tavsiye edilir. Sebebi ise 

Hacc’ın eksiksiz ve huşu içerisinde yapılmasını 

Söyleşi
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Eski kitapların hepsinde Hac 
yolculuğuna çıkacak kişinin 
güvenilir, takvalı ve âlim bi-
riyle yola çıkması tavsiye 
edilir.
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sağlamaktır. Günümüzde ise turizm şirketleri 

üzerinden gidilmekte, bu şirketlerde aradığımız 

en önemli şart da fiyatının uygun olmasıdır. 

Böyle olunca hizmette kalite ve şartlara hakkıyla 

uygunluk gerçekleşmiyor. Tavsiyem, daha önce 

denenmiş, hizmetinden ve kalitesinden ödün 

vermeyen firmaların tercih edilmesidir. 

Sorunuza gelecek olursak, birçok eksik ve 

yanlış uygulamalar var. Tavaf esnasında yapılan 

yanlışlardan biri ve en önemlisi sol tarafın (kolun) 

Kâbe’ye bakmasıdır. Bizzat yaşadığım bir olayı 

anlatarak izah etmeye çalışayım:

Tavaf yaparken Avrupa’dan geldiği belli olan 

bir Türk kafileye rastladım.  Erkekler halka oluş-

turmuş kadınları bu halkanın içine almışlar. Ka-

dınlarda problem yok onlar normal tavaflarını 

yapıyorlar. Ama erkelerin oluşturdukları halkadan 

dolayı kimisinin sırtı, kimisinin de göğsü Kâbe’ye 

dönük şekilde tavaf yapıyorlar. Hemen müdaha-

le ettim ve sol tarafınız kabeye dönük olmadan 

yapılan tavaf geçersizdir, dedim. Tavaf Hacc’ın 

rükunlarından biridir. Tavafın şartlarından biri de 

Kâbe’yi sol tarafına almaktır. Eğer böyle yapıl-

mazsa Allah muhafaza Hacc’a bile zarar verecek 

bir eksiklik olmuş olur. 

Müzdelife mebitini ve Mina gecelemelerin-

deki eksikleri izdiham bahanesiyle yapılamı-

yor.  Erkek ve hanım hacı ve umrecilerimize de 

bir hatırlatma yapalım. Hacerü’l-Esved’i öpmek 

(istilam etmek) sünnettir. Eğer izdiham varsa 

uzaktan istilam etmek yeterlidir. Ancak bazı kar-

deşlerimiz Hacerü’l-Esved’i öpebilmek için diğer 

Müslümanlara zarar verebilmekteler. Tabi diğer 

Müslümanlara eziyet etmek, zarar vermek ise 

haramdır. Yani bir sünneti ifa etmek için kardeş-

lerimiz kul hakkına ve tevbe gerektiren bir gü-

naha düşmüş oluyorlar. Bu ise sevabın bire yüz 

bin olduğu beldede, günahın da o derece büyük 

olduğunu bizlere unutturmamalıdır. 

Hanım kardeşlerimizin de Hacerü’l-Esved’e 

hem izdihamdan hem de diğer erkek Müslü-

manların arasında sıkışarak onları günaha soka-

cağından dolayı Hacerü’l-Esved’i uzaktan istilam 

etmeleri gerekir. 

Toparlayacak olursak; bu gibi eksiklerin ya-

şanmaması için tecrübeli ve işi bilen insanlar-

la birlikte hareket edilmelidir. Böylelikle bu tarz 

yanlışlar ve eksiklikler de yaşanmamış olur.

Ö.G.:  Hac ibadetinin kulda yansımaları ne-

ler olmalıdır?
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V.A.: Hac ibadeti kişinin yeni bir hayata baş-

laması, yeniden doğuştur.  Bizler Hacc’a Allah’ın 

(c.c.) emri olduğu için gidiyoruz. Böylelikle emre 

itaatin en doruk noktasına ulaşıyoruz. Bu belde-

ler cahiliyenin ortadan kaldırıldığı, İslâm’ın hü-

küm sürdüğü beldelerdir. 

Bizler Hacc’a giderken üzerimizde bulunan 

günahlarla, gaflet örtüsü ile, gevşeklik ve tem-

belliklerimizle,  kötü hâl ve ahlakımızla gider;  

bunların hepsini oraya o topraklara tıpkı sahabe-i 

kiramın gömdüğü gibi gömeriz. Böylelikle Ara-

fat’ta anamızdan doğduğumuz gibi memleket-

lerimize döneriz. Artık hayatımızda yeni bir sayfa 

açılmıştır. 

Medine’de Rasûlullah’ı (s.a.v) ziyaret eder, 

O’nun (s.a.v.) o güzelim ahlâkını alır hayatımıza 

tatbik ederiz. O’nun (s.a.v.) bize olan tavsiyesi ge-

reği ümmetçi bir anlayışa sahip oluruz. Sahabe-

nin uyguladığı gibi İslâm şeriatını ilk önce bede-

nimizde, azalarımızda ve gönüllerimizde yaşarız. 

İslâm kardeşliğini tüm Müslümanları kuşatacak 

şekilde anlar, örnek bir şahsiyet olarak memle-

ketimize döneriz. 

Bizi tanıyanlara; Hacc’a gitti ve çok değişti. 

Gittiği gibi gelmedi, sanki eski benliğini terk ede-

rek yeniden doğdu, dedirtiriz. 

Ö.G.: Yani Hac yeniden doğmak mıdır di-

yorsunuz?

V.A.: Evet, kısa ve öz olarak hac, gidildiği hâl-

den sıyrılıp, her yönüyle kemâle ermiş şuurlu bir 

Müslüman ve bir davetçi olarak dirilme vesiledir.

Ö.G.:  Hac yolculuklarınızda yaşadığınız ve 

unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşır 

mısınız?

V.A.: Unutamadığımız birçok anımız oldu. 

Birini anlatmaya çalışayım: Yıl 2005, karayolu 

ile Hacc’a gidiyoruz. Aralık ayının yirmi beşinde 

yola çıktık. Yolculuğumuz çok uzun ve meşak-

katli geçiyordu. Yılbaşı gecesi ancak Medine’ye 

varabilmiştik. Yanımdaki Selim kardeşimle be-

raber bir oda kiraladık. Saat gece on bir gibiydi. 

Altı yedi gündür yatak yüzü görmemiş ve çok 

yorgun bir hâldeydik. Selim’e “Çok yorgunuz ve 

yataklar da çok rahat ve güzel, şimdi yatarsak sa-

bah namazına bile zor kalkarız. Var mısın; güzel 

bir duş alıp temiz elbiselerimizi giyelim. Saat iki 

gibi Ravza’nın kapıları açılır; ziyaret eder, sabah 

namazını da kıldıktan sonra yatmaya geliriz.” de-

dim. Selim kardeşim de “Çok iyi olur.” dedi. Yı-

kandık, güzel ve temiz elbiselerimizi giydik. Ver 

elini Mescid-i Nebevi… 

Mescidin önünde bir buçuk iki saat oturup 

kapıların açılmasını bekleyecektik. Avluya girdik, 

daha kapıya varmadan kapılar ardına kadar açıl-

dı. Orada yaklaşık yüz kişi ancak vardı. Sevinç ve 

şaşkınlıkla mescide girdik. Koskoca mescid boş, 

bize adeta kucak açmıştı. Ravza’ya girdik.  Nebi’yi 

(s.a.v.) ziyaret ettik. Oradan duaların kabul olduğu 

yerlerden biri olan Cibril (vahiy) penceresinin al-

tına geçtik, dua ettik, oradan Peygamber Efendi-

miz’in (s.a.v.) “Minberim ve Ravzamın arası cen-

Söyleşi
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Hac renk, ırk, soy, mal, mev-
ki, makam ve zenginlik üs-
tünlüğünün olmadığı, tüm 
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duğu ve birlikte hareket et-
tiği eşitlik merkezidir. 
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net bahçelerinden bir bahçedir.” dediği cennet 

bahçesine girdik. Bu alanların hepsi boştu. Her 

birinde dilediğimiz kadar kalabiliyorduk. Adeta 

Nebi (s.a.v.) bize “Uzun ve zorlu bir yolculuktan 

geldiniz,” diyerek misafir ederek “Bu gecenin ta-

dını çıkarın!” dedi.

Ö.G.:  Hocam, Hac ile ilgili olarak okuyucu-

larımıza son tavsiyeleriniz nelerdir?

V.A.: Hac, bu söyleşimizle anlatılamayacak 

kadar geniş bir muhteviyata sahiptir.  Kapalı bir 

kapının çok hafif bir şekilde aralanması gibi, bazı 

konulara değinmeye çalıştık. Hacc’a giden kar-

deşlerimiz, Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmaya gi-

derler.

Dünyanın her tarafından Müslümanlar bu 

maksatla gelirler. Her bölge insanının kültürleri, 

yaşam şartları ve tarzları farklı farklıdır. Hâliyle 

herkes şehir hayatı yaşamamaktadır. Kimi çöl or-

tamında, kimi teknolojiden uzak bir yaşam sür-

mekteler. 

Orada bize göre yanlış ve eksik olan çok şeyle 

karşılaşabiliriz. Bize göre yanlış olan bu tarz ve 

davranışlar, onlara göre gayet normal bir hayat 

tarzıdır. Hâliyle biz ümmetçi bir anlayışla her kül-

türe sahip kardeşlerimizi İslâm kardeşliği çerçe-

vesinde sevip anlayışlı olmak durumundayız.

Biz bu beldelere sevap kazanmaya geldik, 

gördüğümüz yanlışlıkları birbirimize anlatarak, 

gıybet yaparak günah kazanmaya gelmedik. Bu 

yanlışlıklara settar olacağız, güzel bir dille, kardeş-

lerimizi ikaz etmeye çalışacağız. Unutmayalım 

ki,  mescitte abdest bozan Bedeviye Peygamber 

Efendimiz’in (s.a.v.) gösterdiği anlayışı, sabrı ve 

merhameti bizler de göstermek zorundayız.

Son olarak, Hac ibadeti beden ve mal ile ya-

pılan bir ibadettir demiştik. Hacc’a gitmek için 

nasıl mala (paraya) ihtiyaç duyuluyorsa, aynı za-

manda sıhhate de o önemde ihtiyaç vardır. Git-

meden Hacc’ı gönüllerimize yerleştireceğimiz 

hazırlıkları yapmalı, Hac sonrası ise yepyeni bir 

hayata başlamalıyız. Hac, nasip işidir; size verilen 

bu imkânı iyi kullanın.

Allah (c.c.) bizlere dünya ve ahiret saadeti 

elde edeceğimiz ibadetler yapmayı nasip etsin. 

Emrolunduğumuz gibi dosdoğru olabilmek dile-

ğiyle; Allah emanet olun.

Ö.G.:  Hocam, bu faydalı sohbet için der-

gimiz ve okuyucularımız adına size teşekkür 

ediyoruz.

V.A. : Ben Teşekkür Ederim.

Biz bu beldelere sevap ka-
zanmaya geldik, gördüğü-
müz yanlışlıkları birbirimize 
anlatarak, gıybet yaparak 
günah kazanmaya gelme-
dik.



Vavelif Dergisi    Eylül 2015 www.vavelifdergisi.com

Her şeyden habersiz henüz dokuz yaşında 

bir çocuktum. Bir akşam umreye gideceğimizi 

öğrendim. Orayı hep gözleri dolu dolu, özlem-

le anlatan annem ve babamdan dinlerdim. Git-

mek için tüm işlemleri tamamlamış ve nihayet 

sabah uyandığımızda oraya gidiyor olacaktık. 

Odamın gece lambasını açtım ve sabaha kadar 

uyuyamadım. Çünkü hep hayatını dinlediğim 

Peygamberimi görmeye gidiyordum. Sabahı 

zor etmiştim. Yaklaştıkça heyecanım artıyordu. 

Onbeş günlük umre ziyaretimiz başlamıştı. İlk 

Medine’de kalmaya başladık. Medine’nin kokusu 

bambaşkadır. Onu kilometrelerce ötede olsanız 

da hissedebilirsiniz. Her gün heyecanla Pey-

gamber mescidine gidiyordum. Medine’de kal-

dığımız bir gece Uhud’a gittik. Allah Rasulu’nün 

(s.a.v.) dişi kanayınca girdiği mağarayı ziyarete 

gelmiştik. Öyle bir kokusu var ki, sanki hala orada 

gelenleri karşılıyor. 

Mağaranın içinde Peygamberimi görmek için 

dua ediyordum. Tam çıkarken sanki orada kala-

kaldım. Yüzümü tekrardan mağaraya çevirdim. 

Bana gülümseyerek bakan nur kaplı ayaklarımı 

titreten, sanki kalbim çıkacakmış gibi hissettiren 

ve hıçkıra hıçkıra ağlatan bir yüz. Keşke beni ora-

da Peygamberimle bıraksalardı. Kim ‘Hoşgeldin’ 

diye seni karşılayan Peygamberinden ayrılmak 

ister ki? Beni kucaklayıp oradan çıkarana kadar 

ailemin de O’nu gördüğünü düşünmüştüm. O 

geceyi çok hatırlayamıyorum ama hala o gece-

nin heyecanını hissediyorum. Mağaradan ayrılıp 

Uhud şehidliğine geldiğimizde ben ve ailem ok-

çular tepesindeydik. O kutlu elçinin yanında şe-

hidlerin efendisi Hz. Hamza da Peygamberime 

iştirak ediyor, bana el sallıyorlardı.

Medine’den hiç ayrılmak istemeyerek ha-

zırlanmıştım. Mekke’ye gitmek için yola çıktık. 

Beytullah’ı görene kadar susmadan hep birlikte 

‘Lebbeyk Allahumme Lebbeyk..’ diyorduk. Yol 

boyunca Beytullah’ı hayal etmiştim. Nihayet 

arabadan indik, yürüdük ve Mescid-i Haram’a 

girdik. Babamın elinden tutuyordum. Gözlerimi 

hafif kıstım. Tam karşımda görmek istiyordum. 

Birden önümde yirmi-otuz kişilik bembayaz bir 

grup Beytullah’a doğru secdeye kapandı. Ve tam 

kaşımda bir çocuğun hayal edemeyeceği kadar 

büyük Beytullah’ı gördüm. Nasıldı neler yaptık 

çok hatırlayamasam da, her gün uyanıp oraya 

gitmek bambaşkaydı. Binlerce insanın aynı anda 

‘Amin’ sesinin semalara yükseldiğini kalbinde 

hissetmek, binlerce insanın aynı anda aynı yere 

aynı şey için gittiğine şahit olmak bambaşkaydı. 

Yaklaşık on sene oluyor gideli. Her geçen gün 

oraya duyduğum özlem artıyor. Rabbim tekrar 

gitmek isteyen, gitmemiş ama aşkıyla yanan 

tüm kardeşlerime nasip etsin inşaallah.. 

Bir Umre Anısı...

Dosya Konusu
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İslâm’ın doğuşundan önce gerek Hicaz böl-

gesinde, gerekse Arabistan’ın diğer yerlerinde 

yaşayan Araplar arasında, onların hepsini ya da 

çoğunu içine alan siyasal bir yapı mevcut değil-

di. Kabile mensubu, kabilenin kimliğiyle varlığını 

sürdürürdü. Her kabile, kendi içinden kişisel ye-

tenekleri ve zenginliğiyle tanınmış bir lidere sa-

hipti. Cahiliye döneminde kabile liderliğine geti-

rilecek kişide cömertlik, şeref, sabır, yumuşaklık, 

alçak gönüllülük ve güzel konuşma yeteneği gibi 

hasletlerin bulunmasına dikkat edilirdi.

Kabile lideri, kabilenin toplantılarını yönet-

mek, diğer kabilelerle ilişkilerde kabilesini tem-

sil etmek, kabile bireyleri arasındaki sorunları 

çözmek, gerektiğinde savaş ilan etmek, savaşta 

kabilesine komuta etmek, ganimetleri paylaş-

tırmak, göç zamanlarını ve yerlerini belirlemek, 

kabilenin yoksullarına yardım etmek, konukla-

rı ağırlamak, kabile adına anlaşmalar yapmak, 

savaş tutsaklarını kurtarmak, diyet ödemek gibi 

işleri yerine getirirdi. Ancak kabile lideri, bu gibi 

işleri yaparken kabilesinin isteklerine uyardı.

Göçebe kabileler, kendilerine ait çadırlarda 

yaşıyorlardı. Mekke, Medine, Tâif gibi az sayıdaki 

şehirlerde oturanlar da kendi kabile ya da boyla-

rına ait yerlerde, başka bir kabileden herhangi bir 

kimsenin emrine bağlı olmadan oturuyorlardı.

Kabileler arasındaki çekişme ve mücadele-

ler, sürekli bölünmelere ve yeni ittifak arayışla-

rına neden oluyordu. Arap kabilelerinin bir araya 

gelerek geniş bir siyasal birlik oluşturmalarının 

önündeki en önemli engellerden biri kan dava-

larıydı.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke döneminde 

birçok sıkıntıya ve zorluğa göğüs gererek yürüt-

tüğü tebliğ çalışmaları sonucunda, çoğunluğu 

Kureyşlilerle müttefiklerinden meydana gelen 

bir grup Müslüman oldu; ancak bu durum özel-

likle ileri gelen müşriklerin tepkisini çekti.

Hz. Peygamber (s.a.v.), hem Müslümanlara 

hem de kendisine yönelik baskılar artınca, Mek-

ke’nin dışında başka alternatifler aramak zorun-

da kaldı. Bu amaçla Müslümanların önemli bir 

kısmını Habeşistan’a gönderdi. Kendisi de bir ara 

Tâif’e gitti; ancak bu yolculuğundan umduğunu 

elde edemeden Mekke’ye geri döndü. Yeni mü-

minler ve destekçiler bulabilmek amacıyla hac 

döneminde çeşitli kabilelerle ilişki kurdu; fakat 

girişimlerinin çoğu sonuçsuz kaldı.

Raşid Halifeler
Döneminde Siyaset (I)
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Nihayet Medineli birkaç kişinin, davetini ka-

bulünden kısa süre sonra Medine, İslâm dininin 

merkezi hâline geldi. Hz. Peygamber (s.a.v.), hic-

ret ettikten sonra hayatının son on yılını Medi-

ne’de geçirdi; İslâm dininin önce Medineliler, 

sonra da diğer Araplar tarafından kabul edilmesi 

için faaliyetlerini sürdürdü.

Resûlullah (s.a.v.), Mekke’nin fethiyle beraber, 

dinî ve siyasî otoritesini, kendisine şiddetle karşı 

koyan en azılı düşmanları olan Kureyşlilere ka-

bul ettirdikten sonra, diğer Arapların İslâm’ı kabul 

etmeleri kolay oldu. Vefatından bir yıl önce Arap 

yarımadasının çeşitli yerlerinden gelen heyetler, 

kendisine biat ederek İslâm’a girdiler. Böylece 

Bedevilerden pek çok kimse İslâm’ı kabul etti.

İslâm’ın, Medine döneminin son yıllarında 

hızla yayılması, yeni dinin gönülden benimsen-

mesini sağlamaya yetmedi. Dine giriş, daha çok 

siyasal ve ekonomik gerekçelere dayanıyordu. 

Bundan dolayı Bedevilerin iyi birer mümin ol-

maları, Müslümanlığı kabul etmeleri kadar kolay 

olmadı. Doğal olarak İslâm’ın istediği özelliklere 

sahip Müslümanlar olmaları, uzun zaman ala-

caktı. Onların Müslümanlığını, siyasal anlamda 

“itaat etmek” şeklinde değerlendirmek gere-

kir. Gerçekte Bedeviler, Müslüman olmakla, Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) otoritesine “boyun eğmek” 

ve ona “siyasal anlamda itaat” etmekten başka 

bir şey yapmıyorlardı. Zira göçebe Arap toplu-

munun, Mekke’nin fethinden sonraki birkaç yıl 

içinde büyük bir değişim yaşadığını düşünmek 

doğru değildir.

Göçebe Arapların İslâm’ı kabul etmelerinin 

üzerinden çok zaman geçmeden Müslümanlar, 

önemli bazı sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Daha 

Hz. Peygamber (s.a.v.) hayattayken bazı kişiler 

peygamberlik iddiasıyla ona itaatten ayrıldılar. 

Gerçekte yeni bir din kurma niyetinde olma-

yan bu insanlar, “Kureyş’e boyun eğmek” olarak 

algıladıkları Müslümanlıktan kurtulmak, içinde 

bulundukları durumdan kurtulmak amacıyla 

‘Kureyşlilerin Peygamberi’ olarak gördükleri Hz. 

Muhammed’e (s.a.v.) karşı, kendi içlerinden bir 

peygamber çıkarmak, böylece kabile dayanış-

masının devam etmesini sağlamak istiyorlardı. 

Göçebe Arapların gerek peygamberlik iddiasıyla 

ortaya çıkarak, gerekse zekât vermeyerek otori-

teyi reddetme çabalarından kaynaklanan sorun-

lar, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) vefatından sonra, bir 

süre açık isyanlar şeklinde, daha sonraki yıllarda 

ise gizli bir sorun olarak devam etti.

Hz. Ebû Bekr (r.a.) Halifeliği

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

fatıyla birlikte başa kimin getirileceği sorunuyla 

karşı karşıya kaldılar. Hz. Muhammed (s.a.v.), hem 

bir peygamber, hem de devlet başkanıydı. Onun 

Medine’de kurduğu devleti yönettiği, savaşa ka-

rar verdiği, ordular gönderdiği, çeşitli amaçlarla 

memurlar atadığı, zekât (dinî vergi) topladığı, 

yargı işine baktığı, ekonomik faaliyetlere ilişkin 

kararlar aldığı, kabile liderlerine,  komşu devletle-

rin başkanlarına ve eyalet valilerine İslâm’a çağrı 

mektupları gönderdiği, kısacası o günkü koşul-

larda ümmetin gereksinim duyduğu bütün faali-

yetleri yürüttüğü açıktır.

O’nun (s.a.v.) vefatıyla birlikte peygamberlik 

sona ermişti; ancak Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yü-

rüttüğü devlet başkanlığı görevine kimin getiri-

leceği açık değildi. Bilindiği gibi Hz. Peygamber 

(s.a.v.), bu konuda Müslümanların uymak zorun-

da oldukları herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Ensar, Medine’nin asıl sakinleri olarak yöneti-

cinin belirlenmesi sorununu ele almak amacıyla, 

daha Hz. Peygamber’in (s.a.v.) cenazesi kaldı-

rılmadan Hazrec kabilesinin bir kolu olan Sâi-

deoğullarına ait gölgelikte toplandı. Toplantıya 
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sadece Medineli Müslümanlar katılmış; Muhacir-

lerden herhangi bir kimsenin çağrılmasına gerek 

görülmemişti. Medineliler, şehrin asıl yerlileri 

olarak lider seçme hakkının öncelikle kendilerine 

ait olduğunu düşünmüş olmalıdırlar. Bu anlayış, 

Arapların kabile liderini seçme yöntemlerine de 

uygundu.

Görüşmeler sırasında Medineli Müslümanlar 

arasında, Hazrecli Said b. Ubâde’yi (r.a.) seçme 

önerisi çoğunlukla kabul gördü. Fakat toplantıya 

katılan Evs kabilesine mensup bazı Medineliler, 

yöneticinin Ensar’dan seçilmesi önerisiyle ilgili 

çekincelere sahipti. Hazrecli olan Said b. Ubâ-

de’nin (r.a.) seçilmesine muhalefet edenlerin, 

Mekkeli Muhacirleri, İslâm’dan önce Evs ve Haz-

rec kabileleri arasında yıllarca kan dökülmesine 

neden olan düşmanlığı engelleyici ve barışı sağ-

layıcı bir unsur olarak gördükleri; bunun için de 

Hazrec’ten seçilecek şahsın dengeyi, akrabaları-

nın lehine bozabileceği düşüncesinden hareket 

ettikleri söylenebilir. 

Bunun yanı sıra İslâm’ın gelişinden sonra kül-

lenmiş olan kabile rekabetinin de, Medineli ol-

mayan birisinin yönetimine rıza gösterilmesinde 

etkili olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Niyet, is-

ter inanca dayalı ilişkiler sayesinde barışı yaka-

layan toplum yapısının bozulmasını engelleme 

düşüncesinden kaynaklansın; ister kabile reka-

betinin bir sonucu olsun, önemli bir kararın ari-

fesinde görüşmenin, ters bir istikamete yönlen-

dirilmesine olanak sağladı.

Toplantı başladığında orada Muhacirlerden 

kimse yoktu. Görüşmeler devam ederken top-

lantıdan haberdar olan Hz. Ebû Bekr (r.a.), Hz. 

Ömer (r.a.) ve Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh (r.a.), 

oraya giderek halifenin Muhacirlerden seçilmesi 

gerektiği görüşünü ısrarla savundular. Görüşme-

ler sırasında biri Ensar’dan, diğeri Muhacirlerden 

olmak üzere “iki emir” tayin etme görüşü ileri sü-

rüldüyse de bu görüş destek görmedi. Toplan-

tıya katılan Muhacirler, otoritenin bölünmesinin 

doğuracağı sakıncalara değindiler. Nihayet orada 

bulunanlar Hz. Ebû Bekr’e (r.a.) biat ettiler. Göl-

gelikteki toplantıda yapılan biatten sonra sabah 

namazında mescitte genel biat yapıldı. Bu biate 

Muhacirlerle Ensar’ın büyük çoğunluğu katıl-

dı. Hz. Ebû Bekr’in (r.a.) hilafeti, halk tarafından 

onaylanmış olmakla birlikte birkaç kişi hemen 

biat etmedi; onun liderliğine karşı olanların ba-

zıları ise ağırdan alarak biatlerini geciktirdiler. Biat 

etmeyenlerden biri Ensar’ın adayı Said b. Ubâ-

de’dir (r.a.). Said’ın (r.a.) Hz. Ömer (r.a.) dönemin-

de vefatına kadar biat etmediği rivayet edilir.

Hz. Ebû Bekr’in (r.a.) hilafetine en önemli 

tepki, Hâşimoğullarından geldi. Hz. Ali (r.a.), işin 

başında Hz. Ebû Bekr’e (r.a.) biat etmeyerek Hâ-

şimoğullarına danışılmadan böyle bir seçimin 

Hz. Muhammed (s.a.v.), hem 
bir peygamber, hem de dev-
let başkanıydı. Onun Medi-
ne’de kurduğu devleti yö-
nettiği, savaşa karar verdiği, 
ordular gönderdiği, çeşitli 
amaçlarla memurlar ata-
dığı, zekât (dinî vergi) top-
ladığı, yargı işine baktığı, 
ekonomik faaliyetlere ilişkin 
kararlar aldığı, kabile lider-
lerine,  komşu devletlerin 
başkanlarına ve eyalet vali-
lerine İslâm’a çağrı mektup-
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günkü koşullarda ümmetin 
gereksinim duyduğu bütün 
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yapılmasından duyduğu rahatsızlığı gösterdiyse 

de bir süre sonra o da biat etti.

Hz. Ebû Bekr’in (r.a.) hilafete getirilmesiyle 

çözümlenen iktidara kimin getirileceği problemi, 

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) vefatından sonra Müs-

lümanların karşılaştıkları ilk siyasal sorundur.

Hz. Ebû Bekr’in (r.a.) hilafete gelişiyle beraber, 

Resûlullah’ın (s.a.v.) vefatından önce görülmeye 

başlanan isyanlar, neredeyse önü alınamayacak 

kadar büyüdü. Mekke, Medine ve Tâif gibi birkaç 

merkez hariç, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hayatında 

Müslüman olduklarını açıklayan Arapların büyük 

çoğunluğu ayaklandı. İsyancıların bir kısmı, pey-

gamberlik iddiasıyla ortaya çıkan sahte peygam-

berlerin peşine takılırken, diğerleri Medine’deki 

Halife’ye zekât vermeyi reddettiler. Hz. Ebû Bekr 

(r.a.), hem peygamberlik iddiasında bulunarak is-

yan edenlere hem de zekât vermekten kaçınıp 

Medine’deki yönetimin, -göçebe Arapların anla-

yışına göre Kureyş’in- otoritesini reddedenlere 

kesinlikle taviz vermedi.

Göçebe Araplar bükemedikleri eli öpmek zo-

runda kalarak Hz. Ebû Bekr’e (r.a.) biat ettiler. On-
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ların bu itaati, İslâm’ı bütün emir ve yasaklarıyla 

kabul edip, hemen iyi birer Müslüman oldukları 

anlamına gelmez.

Hz. Ebû Bekr (r.a.), Arap yarımadasında or-

taya çıkan isyanları bastırdıktan sonra Arapların 

dikkatlerini başka tarafa çevirip onları meşgul 

edecek önemli bir karar verdi. İrtidat ve irtica 

cephesindeki askerleri İran ve Suriye taraflarına 

sevk ederek yeni bir hedefe karşı içteki birliği kısa 

sürede sağladı.

Hz. Ömer’in (r.a.) Halifeliği

Önemli kararlara imza atan Hz. Ebû Bekr’in 

(r.a.) yönetimi kısa sürdü. Bundan dolayı icraatla-

rının etkilerini sonraki dönemlerde aramak gere-

kir. Hz. Ebû Bekr (r.a.), hastalığının son günlerin-

de, yeni bir yönetim krizine meydan vermemek 

için, Hz. Ömer’i (r.a.) kendisinden sonra Müslü-

manların başına tayin etti. Ancak bu kararını yaz-

dırmadan önce Ashab’tan birçok kişiyle görüştü. 

Birkaç kişi çekincelerini ifade ettilerse de büyük 

bir çoğunluk onun liderliğe uygun olduğunu 

söyleyerek Hz. Ebû Bekr’in (r.a.) düşüncesini des-

tekledi. Karşı çıkan birkaç muhalifin tedirginliği, 

çoğunlukla Hz. Ömer’in (r.a.) sert mizacının dev-

let politikası üzerinde olumsuz etkiler doğura-

cağından çekindikleri içindi. Ancak Hz. Ebû Bekr 

(r.a.), onları ikna etti. Böylece Hz. Ömer (r.a.), Hz. 

Ebû Bekr’den (r.a.) daha rahat bir ortamda halife 

oldu.

Hz. Ömer (r.a.), halife olduktan sonra İslâm 

toplumunda iç çekişmelerin ortaya çıkmasını 

engellemek için dikkatli bir siyaset izledi. Zaten 

otoritesi ve karizması, farklı görüşlerin sorun 

olacak şekilde seslendirilmesini engellemeye 

yetiyordu. Hz. Ömer (r.a.), Hz. Ebû Bekr (r.a.) ta-

rafından Suriye ve Irak bölgelerinde başlatılan 

fetihlere ara vermeden devam etti. Onun iktidar 

yıllarında Müslümanlar, daha önce hayal ede-

medikleri genişlikte birçok bölgeyi fethettiler. 

Bu fetihlerle birlikte Müslümanların gelirlerinde 

önemli bir artış oldu. Elde edilen başarılar, Be-

deviler için daha önce sahip olamadıkları birçok 

olanağı da beraberinde getirdi. Artık şehirlerde 

oturmaya başlayan Araplar, Kur’ân’ı daha iyi öğ-

renme olanağına kavuşmuş; İslâm’ın insanlara 

tanıdığı kardeşlik ve eşitlik prensiplerini, üstün-

lüğün takvada olduğunu daha iyi idrak etmeye 

başlamışlardı.

Gelecek nesillere bir gelir kaynağı bırakmak 

ve verimli arazilerin, ganimet alması gereken 

kişilerin tekeline geçmesini engellemek isteyen 

Hz. Ömer (r.a.), fethedilen arazileri dağıtmamak-

la, aynı zamanda Müslümanların savaş dışında 

başka uğraşlar edinip cihat ruhunu kaybetme-

lerine engel olmayı da hedeflemişti. Diğer ta-

raftan o, muhtemelen bazı siyasal problemlerin 

ortaya çıkmasını engellemek amacıyla ileri gelen 

Muhacirlerin başka şehirlere yerleşmelerini izne 

bağlamıştı. Bundan başka Müslümanların fethe-

dilen yerlerin ahalisiyle karışmalarını engellemek 

ve askerleri devamlı alarmda tutabilmek için yeni 

şehirler kurdurdu. 

Artık şehirlerde oturmaya 
başlayan Araplar, Kur’ân’ı 
daha iyi öğrenme olanağına 
kavuşmuş; İslâm’ın insanla-
ra tanıdığı kardeşlik ve eşit-
lik prensiplerini, üstünlü-
ğün takvada olduğunu daha 
iyi idrak etmeye başlamış-
lardı.
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Arap kabileleri yeni kurulan Basra, Kûfe ve 

Fustât şehirlerinde kendilerine ayrılan mahalle-

lere yerleştirildi. Bu uygulamaya, Müslümanla-

rın kurdukları şehirlerde uyulduğu gibi, eskiden 

mevcut olup Müslümanlarca fethedilen şehirler-

de de uyuldu. Sözü edilen iskân politikası, bir ta-

raftan kabilevî yapının devamını sağlarken, diğer 

yandan şehirleşmenin ağır yürümesine neden 

oluyordu.

Hz. Ömer’in (r.a.) suikasta uğraması, halife 

seçimi sorununu yeniden gündeme getirdi. O 

da Hz. Ebû Bekr (r.a.) gibi ölümünden önce bazı 

önlemler alarak yönetim sorununu çözmek is-

tedi. Bunun için, gerek Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 

hayatında, gerekse vefatından sonra İslâm top-

lumunda etkin rol oynayan Ashab’tan altı kişilik 

bir şûra oluşturarak şûra üyelerinin kendi arala-

rından birini seçmelerini istedi.

Hz. Osman’ın (r.a.) Halifeliği

Hz. Ömer’in vefatından sonra başlayan gö-

rüşmeler sırasında bir isim üzerinde uzlaşma 

sağlanamayınca, Abdurrahman b. Avf (r.a.) aday 

olmadığını açıkladı ve aday olan Hz. Osman (r.a.) 

ile Hz. Ali’den (r.a.) birini seçmek üzere taraflarca 

hakem kabul edildi. Rivayetlere göre Abdurrah-

man (r.a.), halkın tercihini belirleyebilmek ama-

cıyla Medine’de karşılaştığı kişilere görüşlerini 

sordu. Bu görüşmelerinde Hz. Osman’ın (r.a.) 

daha çok tercih edildiği kanaatine ulaştı. Kararın 

açıklanacağı günün sabah namazında mescitte 

toplanıldı. Abdurrahman (r.a.), her iki adaya da 

seçildikleri takdirde Allah’ın (c.c.) kitabına, Pey-

gamber’in (s.a.v.) sünnetine ve önceki iki hali-

fenin uygulamalarına uymayı taahhüt edip et-

mediklerini sordu. Adayların cevaplarını dinledi; 

ardından Hz. Osman’ı (r.a.), kesinlik ifade eden 

cevabından sonra halife ilan etti.

Adayların bu sırada verdikleri cevap, bazı riva-

yetlerde iddia edildiği gibi Abdurrahman’ın (r.a.) 

son kararı üzerinde belirleyici olmamıştı. Çün-

kü Abdurrahman b. Avf (r.a.) mescide gitmeden 

önce kararını vermişti. Belki adaylardan, halife 

seçildikleri takdirde nasıl bir icraat ortaya koya-

caklarını halkın önünde son bir defa dinlemek 

istemişti.

Hz. Osman’ın (r.a.) iktidarında, Hz. Ömer’in 

(r.a.) getirdiği bazı kısıtlamalar kaldırıldığı için, 

İslâm toplumu nispeten rahat bir yönetime 

kavuştu. 

Fetihlerin önemli ölçüde azalması, halkın dik-

katinin içişlerine yönelmesine neden olmakla 

kalmadı; aynı zamanda ganimet gelirlerinde de 

büyük bir düşüş meydana geldi.

Hz. Ali’nin (r.a.) Halifeliği

Hz. Osman’ın (r.a.) hilafetinin son yıllarında 

ortaya çıkan bazı huzursuzluklar, eyalet merkez-

lerinden bir grup Müslümanın Medine’ye gelip 

onu muhasara etmelerine, ardından da evinde 

katletmelerine yol açan bir dizi gelişmeye sebep 

oldu. 

Hz. Osman (r.a.) şehit edildikten sonra asiler, 

yerine birisini halife seçmeleri için Medinelilere 

baskı yaptılar. Hz. Ali (r.a.) bu karmaşık süreçte 

halife seçildi.

Hz. Ali’nin (r.a.) iktidar yılları bir iç savaş or-

tamında geçti. Bu dönemde topluma tam ola-

rak hâkim olması mümkün olmadığı gibi Cemel, 

Sıffîn ve Nehrevan savaşları gibi savaşlar, iç ça-

tışmayı derinleşti. Nihayet Hz. Ali (r.a.), Abdur-

rahman b. Mülcem (r.a.) adlı bir Haricî’nin düzen-

lediği suikast sonucu hayatını kaybetti.

Asr-ı Saadet

33
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Buzul çağında canlılar donup ölmek riskiyle 

karşı karşıya gelmişler. Kirpiler kendi aralarında 

bu soruna çözüm bulmak için istişare etmiş-

ler ve şu karara varmışlar. Birbirimize sokulup 

kenetlenirsek ancak o zaman ısınır ve donup 

ölmekten kurtuluruz. Aldıkları karar gereği bir-

birlerine sokulup kenetlenince kirpilerin diken-

leri birbirine batmaya başlamış ve birbirlerini 

yaralamışlar. Canları acıyan içlerinden bazıları 

“birbirimizi yaralıyor ve canını acıtıyoruz. İyisi 

mi bizler ayrılalım” demişler. Ayrılanlar donup 

ölmekle burun buruna gelince, tekrar dönüp 

arkadaşlarına sokulup onlarla kenetlenmişler 

ve donup ölmekten kurtulmuşlar.

   Yukarıdaki hikaye Türkiye’de bir çok kimse-

nin okuduğunu zannettiğim Simyacı romanının 

yazarı Latin Amerikalı yazar Paulo  Coelho’ ya 

ait. Hikâyeyi çok sevdiğim bir dostumdan din-

lediğimde kendisine bu durum Türk ve Kürtlerin 

tarihi birlikteliğine ve bu birliktelik sürecinde ya-

şadıklarına ne kadar da benziyor demiştim. 

 

  1071 yılının Ağustos ayında Malazgirt ova-

sında Selçuklu Türklerinin Mervan-î Kürtleriyle 

omuz omuza Doğu Roma ( Bizans’a) karşı ver-

dikleri ve büyük bir zaferle neticelenen savaş, 

sonuç ve etkileri itibariyle kısa bir zaman veya 

dar bir alanla sınırlı kalmadı. Malazgirt savaşı asır-

larca sürecek Türk ve Kürt insanının birlikteliğinin 

başlangıcı, Viyana kapılarına kadar dayanan kut-

lu yürüyüşün ilk adımı ve asırlarca âleme nizam 

veren bir medeniyet inşasının başlangıç noktası 

oldu.

 Malazgirt savaşının kendileri için ne sonuç 

doğuracağını anlayan ehli salip dünya kendi 

aralarında birliktelik oluşturup Haçlı seferlerine 

başladılar. 1. Haçlı seferinde başta Kudüs olmak 

üzere Anadolu ve Ortadoğu’da birkaç yeri işgal 

etmeye muvaffak oldularsa da İmadeddin Zengi 

ve oğlu Nureddin Zengi, Kürt asıllı Selahaddin-i 

Eyyubi’nin liderliğinde Müslümanların ortaklaşa 

mücadelesiyle haçlılar bu coğrafyadan sökülüp 

atıldılar.         

  

 Türk ve Kürtlerin güç birliği sadece Haçlı 

dünyası için kötü şeyler hatırlatmıyor. Başta İran 

olmak üzere Ortadoğu coğrafyasındaki krallar 

ve diktatörler için de, Şeyh İdris-i Bitlis-i öncü-

lüğündeki Kürtlerle Yavuz Sultan Selim liderli-

ğindeki Osmanlı Türklerinin birlikteliğiyle yapılan 

Çaldıran, Mercidabık ve Ridaniye savaşlarını ha-

tırlatıyor.  

  Türkler ve Kürtlerin birlikteliği sadece savaş 

meydanlarıyla sınırlı olmadı. Vicdan ve adalet 

Çözmek Ya Da Çözülmek...
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Enver ELKATMIŞ

Malazgirt savaşı asırlarca 
sürecek Türk ve Kürt insanı-
nın birlikteliğinin başlangı-
cı, Viyana kapılarına kadar 
dayanan kutlu yürüyüşün 
ilk adımı ve asırlarca âleme 
nizam veren bir medeniyet 
inşasının başlangıç noktası 
oldu.
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merkezli bir medeniyeti de birlikte inşa ettiler. 

Bu medeniyetin inşasında Hacı Bektaş-ı Velinin, 

Hacı Bayram-ı Velinin katkısı olduğu gibi, Feqiyê 

Teyran’ın, Şeyh Ahmed-i xani’nin de katkıları var-

dı. Çağ açıp çağ kapatan Fatih’in Mürşidi Akşem-

seddin,  hocası da Kürt asıllı Molla Gürani idi.

  

 Türkiye Cumhuriyetinin kurucuları reddi 

mirasta bulundular. Kurdukları devleti, yepyeni, 

modern bir ulus devlet olarak tasarladılar. Bu dü-

şünceyle kurulan devlet tüm halkına zülüm et-

meye ve canını yakmaya başladı. Bu baskı ve zu-

lümden en fazla Kürtler payını aldı. Çünkü onlar 

hem Müslüman hem de Kürt’tü. Tek parti döne-

minde CHP’nin kirpi dikenlerini andıran oklarıyla 

Kürtlerin canını fazla yakması; Modern tabiatıyla 

da laik bir ulus devlet (Kürdistan) kurmak isteyen 

Kürtlerin CHP’si diyebileceğimiz HDP gibi olu-

şumların ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Şu 

an yaşadığımız ve canımızı acıtan olaylar, Türk-

lerin CHP’si ile Kürtlerin CHP’sinin, başka bir ifade 

ile Türk ve Kürt ulusalcılarının müsebbip olduğu 

olaylardır. Hiç kuşku yok ki bu olayların arkasında 

Türk ve Kürt birlikteliğinin kendi aleyhlerine so-

nuçlar doğuracağını düşünen küresel ve bölge-

sel güçler de var. 

   Ulusalcı Türklerin şunu çok iyi bilmeleri ge-

rekiyor. Reddi mirasta bulunsalar da, Siyonistler 

ve Haçlı zihniyetliler onların Fatih Sultan Meh-

met’in, Yavuz Sultan Selim’in torunları oldukla-

rını asla unutmadılar ve unutmayacaklar. Aynı 

şekilde Ulusalcı Kürtler de şunu çok iyi bilsinler 

ki onlarda reddi mirasta bulunsalar da Siyonistler 

ve Haçlılar asla ve asla onların Selahaddin-i Ey-

yubi’nin ve Şeyh İdris-i Bitlis’inin torunları olduk-

larını unutmadılar ve unutmayacaklar.

 Ezcümle tarihi süreç içerisinde Türkler ve 

Kürtler zaman zaman birbirlerini yaralasalar ve 

birbirilerinin canlarını yaksalar da, kadim bir-

liktelikleri, kardeşlikleri ve bu tarihi birliktelikle-

ri sürecinde edinmiş oldukları ortak düşmanlar, 

yaşadıkları coğrafya ve ortak manevi değerleri 

onları birlikteliğe, birbirlerine sokulup kenetlen-

meye zorluyor. Ya bizler bunu başaracağız ya 

da Batı üzerinden gelecek alçakça basınçlar ve 

dondurucu emperyalist rüzgârlar bizim sonu-

muzu hazırlayacaktır. 

 Başka bir ifade ile ya sorunlarımızı çöze-

ceğiz. Ya da çözülüp savrulacağız.  

Ulusalcı Türklerin şunu çok 
iyi bilmeleri gerekiyor. Red-
di mirasta bulunsalar da, 
Siyonistler ve Haçlı zihni-
yetliler onların Fatih Sultan 
Mehmet’in, Yavuz Sultan 
Selim’in torunları olduk-
larını asla unutmadılar ve 
unutmayacaklar. Aynı şekil-
de Ulusalcı Kürtler de şunu 
çok iyi bilsinler ki onlarda 
reddi mirasta bulunsalar da 
Siyonistler ve Haçlılar asla 
ve asla onların Selahaddin-i 
Eyyubi’nin ve Şeyh İdris-i 
Bitlis’inin torunları olduk-
larını unutmadılar ve unut-
mayacaklar.
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Kırılma Anları

Türklerin ve Kürtlerin Anadolu’yu yurt edin-

dikten sonra Yavuz Sultan Selim zamanında İd-

ris-i Bitlisî ile yaptığı antlaşma (1515), 1839 Tan-

zimat Fermanı’na kadar ana çerçevesi korunarak 

devam etti. 1689’da Viyana Kuşatması’nın başa-

rısızlıkla sonuçlanması ve beraberinde asker, sivil 

bürokratlar ve aydınlar arasında başlayan tartış-

malar, yeni çözüm arayışları, bunların sonucu 

olarak III Selim’in öldürülmesi, yerine II Mah-

mud’un geçmesi, beraberinde Yeniçeri Oca-

ğı’nın kaldırılması ve yeni ordu teşkilatı kurma 

çalışmaları Osmanlı Devleti’nde yeni bir döne-

min habercisiydi.  Bu tartışmalar Tanzimat Fer-

manı ile siyasi, hukuki, mali, idari yeni bir düzen 

inşasını getirdi. Bu fermanla Türk-Kürt ilişkileri de 

farklı bir sürece girdi. Alınan kararlar ve uygula-

malar Kürt bölgelerinde huzursuzluklara sebebi-

yet verdi. Bu huzursuzluk sonucunda Diyarbekir 

vilayeti, Muş, Hakkari sancakları ile Cizre, Botan 

ve Mardin kazalarından oluşan yerler “Kürdistan 

Eyaleti”ne çevrildi. Bu süreci Abdülmecit devam 

ettirdi ama huzursuzluk engellenemedi. 1800 

yılların başlarından 1925’e kadar bölgede birçok 

isyan hareketi gerçekleştirildi.

19. ve 20. yüzyılda Osmanlı’ya sirayet eden 

modern ideolojilerden diğer anasır-ı İslâm gibi 

Kürtler de  etkilendi. Özellikle Tanzimat’la birlik-

te başlayan, Abdülhamid’in bir kurtuluş ümidi 

olarak açtığı okullarla devam eden bu modern 

süreç, derinleşerek Cumhuriyet’e kadar geldi. 

Cumhuriyet’e kadar gerçekleşen Kürt isyanları 

devlete ve rejime yönelik değil, daha çok devle-

tin tasarruflarına karşı idi.

Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra Osmanlı 

bakiyesi topraklarda 24 ayrı devlet kuruldu ama 

bu devletler içinde “Kürt devleti” yoktu. Kürtler, 

diğer anasır gibi yeni kurulan Cumhuriyet’in 

sorunları çözeceğini umdular. Yeni devleti ken-

di devletleri olarak düşündüler. Cumhuriyet’in 

kadroları savaş süresince Kürtleri eşit vatandaş 

olarak göreceklerini sürekli dillendirdiler. I. Meclis 

çalışmaları umut vermişti. II. Meclis’in açılması 

ve Cumhuriyet’in ilanıyla ve alınan yeni kararlar-

la yeni bir dönem başladı. Halifelik yanlısı grup-

lar tasfiye edilerek lâik gruplar Meclise ve yeni 

devlete hâkim olmaya başladılar. Bu hâkimiyetin 

gereği olarak alınan kararlar ve yapılan inkılaplar 

geniş halk kitlelerinde huzursuzluk ve hayal kı-

rıklığı oluşturdu. 3 Mart 1924’te halifeliğin kaldırıl-

ması var olan ümitleri de bitirdi. 1924’te çıkarılan 

anayasa ile yeni zihniyet ve uygulamalar hukuki 

bir boyut kazandı. Müslüman halkın bir parça-

sı olan, yeni kurulan devlet için mücadele eden 

Kürtler de bu durumdan memnun kalmadılar. 

Hem İslâmi hem de idari nedenlerden dolayı 

yeni kurulan rejime mesafe koydular, tavır aldılar. 

Müslüman halk bu olumsuz duruma, Şeyh Said 

Kıyamı ile karşılık verdi.

Bundan sonra Müslüman Türk ve Kürt halkı 

için zor yıllar başladı. İstiklal Mahkemeleri, Takrir-i 

Sükûn, Şark Islahat Planı, Mecburi İskân yasaları 

Müslüman halkın anasından emdiğini burnun-

dan getirdi. Bu zor yıllarda anasır-ı İslâm’ın hepsi 

Tarihi İttifaka
Neler Oluyor? (II)

Tarihi Dokular
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mağdur edildi. Mutlu olan, yeni rejimin bendeleri 

olan Batıcı, lâik elitlerdi. Bu dönemlerde, Türk ve 

Kürtler birlikte rejimin uygulamalarına muhalefet 

ettiler. Öncesinde başlayan Türkçülük, Batıcılık, 

İslâmcılık akımları Türkleri ve Kürtleri etkilemeye 

devam ediyordu. Batıcılık yeni rejimin, “İslâmcı-

lık” ise geniş kitlelerin sığınağı oldu.

Tek parti yılları Müslüman halkın en sıkıntılı 

yıllarıdır. Bu dönemde Kürt politikası “inkâr, baskı, 

şiddet ve asimilasyona dayanıyordu.

1945’ten sonra Çok Partili Sistem’e geçişle 

farklı bir dönem başladı. Rejimin ideolojik kimli-

ğinde bir değişiklik olmadan, CHP’den başka par-

ti kurulmasına izin verildi. DP’nin kurucuları CHP 

içinden gelen kişilerdi. Bu değişimde dış dünya-

daki gelişmelerin de etkisi olmuştur. Yalta Antlaş-

ması’yla dünya sistemi yeni bir döneme girmiş, 

Türkiye bu dönemde Batı blokuna bırakılmıştı. 

Ayrıca halkın rejime olan öfkesi ve muhalefeti 

sistem dışına çıkmaması için, anayasal çerçeve 

içerisine kanalize edilerek kontrol altına alın-

mıştır. DP ile birlikte lâik-Kemalist sistem ikili bir 

tahterevalliye oturtulacaktır. Müslüman halk bu 

Tek parti yılları Müslüman 
halkın en sıkıntılı yıllarıdır. 
Bu dönemde Kürt politikası 
“inkâr, baskı, şiddet ve asi-
milasyona dayanıyordu.
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süreçte çoğunlukla DP’nin yanında saf tutmuş-

tur. Cumhuriyet’in kuruluş ve tek parti dönemin-

de idam edilmiş, zulüm görmüş Kürt insanların 

çocukları bu partiden siyasete girmişlerdir. Bu 

dönemde 49’lar Olayı yaşanmıştır. Bu olayla bir-

likte dünya görüşleri ortak olan tutuklular, sağ ve 

sol olarak ayrılıyor ve Kürt hareketi içinde sol bir 

muhalefetin tohumları atılıyordu. Yine bu dö-

nemde, 1960 İhtilali’nden sonra Kürtler ilk defa 

ülke dışındaki bir harekete, Irak Kürdistan Parti-

si’ne meyletmişlerdir. Bunun sonucunda, İhtilal 

yönetimi Doğu ve Güneydoğu illerinde DP’li 

veya ona yakın 485 Kürt ağa, şeyh ve aydını-

nı gözaltına alarak Sivas’ta bir kampa topladılar. 

Daha sonra bunların içinden 55 kişiyi yurdun 

değişik illerine sürgün ettiler. Büyük umutlarla 

desteklenen DP ve devamında kurulan partiler 

Kürt meselesinde fazla bir iyileşme sağlayamadı.

1959’daki 49’lar Olayı ile ortaya çıkan Kürt si-

yaseti içindeki sağ-sol ayrımı, 1960 ihtilalinden 

sonra daha da belirginleşti ve denge sol-sosya-

list anlayış lehine gelişti. Bu dönemde Türkiye 

İşçi Partisi kurularak parlamentoda temsil edildi. 

Kürtler arasındaki tartışmalardan sonra sol-sos-

yalist-Marksist Kürtler “ulusların kendi kaderlerini 

tayin etme hakkı” fikrinin Kürt meselesine daya-

nak teşkil etmesi gibi gerekçelerle TİP’e dahil ol-

dular. İlerleyen yıllarda TİP içindeki Kürtler ikiye 

ayrıldılar. Bir kısmı Türk-Kürt ayrımı yapmadan 

sosyalist bir Türkiye için, diğerleri ise bağımsız bir 

Kürt ulusal solu oluşturarak mücadeleye devam 

kararı aldılar. Aynı yıllarda ulusalcı, sağ görüşteki 

Kürtler de Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi’ni 

kurdular. Bunun dışında kalanlar, rejimle enteg-

rasyonu isteyen Kürtler AP’ye, İslâmi hassasiyeti 

yüksek Kürtler ise Necmeddin Erbakan’ın temsil 

ettiği Mili Görüş Hareketi’ne yöneldiler.

1974’te CHP-MSP Koalisyon Hükümeti’nin çı-

kardığı afla siyasi tutuklular serbest bırakıldı. Ser-

best kalan Kürtler yeniden örgütlenme faaliyet-

lerine başladılar. Bu dönemde DDKD, KİP, Rızgari, 

Özgürlük Yolu, Kawa gibi örgütler kuruldu.

1978 tarihinde kurulan PKK ile birlikte Kürt 

Ulusal Hareketi farklı bir boyut kazandı. PKK, se-

küler, Marksist-Leninist olarak başladığı serüve-

nine ulusal sol olarak devam ediyor. Müslüman 

Kürt halkını seküler, lâik temelde dönüştürme 

mücadelesi veriyor. Bu anlamda mücadele et-

tiğini söylediği lâik-Kemalist rejimle aynı amaç-

ları takip ediyor. Bu hareket kurulduğu günden 

bu yana diğer Kürt hareketlerini şiddetle tasfiye 

etti, bunun sonucunda Kürtler üzerinde en et-

kili örgüt hâline geldi. Yasin Börü, Aytaç Baran 

katliamları üzerinden bu anlayışına bu gün de 

devam etmektedir. 12 Eylül Darbesi’yle yaşanan-

lar, özellikle Diyarbakır zindanında yaşananlar 

PKK’nin toplumsal taban bulması için büyük bir 

fırsat hazırladı. Abdullah Öcalan’ın Suriye/ Lüb-

nan’a geçmesiyle örgüt, uluslararası bir boyut da 

kazandı. Militarize gücün oluşmasından sonra 

HEP’le başlayan partileşme ve en son Öcalan’ın 

Türkiye’ye teslim edilmesiyle Kürt meselesi baş-

ka bir boyuta taşındı.

1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti tari-

hinde, lâik sistemin müsaadesiyle, Kürt varlığını 

tanıyarak Kürt meselesini çözmeye niyet eden 

Özal, Erbakan ve en son da Erdoğan olmuştur. 

Erdoğan’ın inisiyatifi ile hayata geçirilmeye çalı-

şılan “Çözüm Süreci” ismiyle müsemma süreç, 7 

Haziran 2015 seçimleriyle krize girmiştir. 

1978 tarihinde kurulan PKK 
ile birlikte Kürt Ulusal Hare-
keti farklı bir boyut kazandı. 
PKK, seküler, Marksist-Leni-
nist olarak başladığı serü-
venine ulusal sol olarak de-
vam ediyor. Müslüman Kürt 
halkını seküler, lâik temelde 
dönüştürme mücadelesi ve-
riyor. 



www.vavelifdergisi.com Eylül 2015    Vavelif Dergisi

Tarihi Dokular

39

Sonuç

Türkler ve Kürtler Müslüman olduktan sonra 

yürüyüşlerine İslâm’ın dünya ve ahiret için gös-

terdiği hedefler üzerinden yürümüşlerdir. Müs-

lümanca yaşama, Sünnilik üzerinden Ümmet’in 

bir parçası olma, İslâm’a, onun değerlerine ve 

hedeflerine düşman olanlara karşı cihad etme 

amacına Malazgirt, Haçlı ve Moğol, Birinci Dün-

ya Savaşı, İstiklal Savaşı örnekleri üzerinden şahit 

oluyoruz. Müslüman topluma zarar verdiğine 

inandıkları içeriden güçlere karşı nasıl mücade-

le edildiğini Yavuz Sultan Selim ve İdris-i Bitlisî 

dayanışması üzerinden görebiliyoruz. İslâmcılık 

projesi ve Hamidiye Alayları, devletin yeniden 

yapılandırılmasının örneğidir. Türkler ve Kürtler 

bu ittifak ve dayanışmalar üzerinden Anadolu’da 

var olmuşlar, varlıklarına kast edenlere karşı koy-

muşlardır. Eğer bu gün için “yeni bir ittifak”la de-

vam etmezlerse, mevcut yaşadıkları topraklarda 

beka ve varlık sorunuyla baş başa kalabilirler.

Cumhuriyet’le birlikte bu ittifak düşüncesi 

zayıflamıştır. İlk önce elitler üzerinden gelişen 

ayrılık düşüncesi bugün toplum nezdinde rağ-

bet görmeye başlamıştır. Seküler elitlerin iktidar 

ve vekâlet savaşları, Müslüman halkların bin yıllık 

kardeşliklerini, kader ortaklıklarını berhava aşa-

masına getirmek üzeredir. Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nin benimsediği Batıcı, seküler-lâik an-

layış Türk ve Kürt halklarını İslâm’dan uzaklaştır-

mıştır. İslâm’dan uzaklaşan, İslâm’ı dünya ve ahi-

ret için bir rehber olarak kabul etmeyen Türk ve 

Kürt elitler, çözümü modern felsefe ve ideoloji-

lerde aramaya başlamışlardır. Bunu Türkiye Ulus 

Devleti ve seküler, ulusalcı PKK örgütü üzerinden 

takip edebiliriz.   Muhafazakâr Demokrat proje ve 

iktidar üzerinden Ulus Devlet’e eklemlenenler, 

Kürtlerin haklarını seküler örgüt ve partilerin ön-

derliğinde arama kararı verenler bunun hesabını 

dünya ve ahirette veremeyeceklerdir. Gelecek 

kuşaklar, bıraktıkları bu kötü mirastan dolayı on-

ları lanetle anacaklardır. Müslüman halkları mo-

dern ideolojilerin, seküler parti ve liderlerin tasal-

lutundan kurtarmak için İslâmi bir teklif peşinde 

olması gerekenler, modern ideolojilere ve örgüt-

lere arka kapıdan dâhil olmak için can atıyorlar.

Osmanlı Devleti’nin enkazı üzerine kurulan 

ulus devletler sorunları çözememiş, bilakis daha 

da içinden çıkılmaz hâle getirmiştir. Dün, ulus 

devletleri teşvik edenler, bugün bu yapıları tas-

fiye ederek örgütler üzerinden yeni tezgâhlar, 

tuzaklar kuruyorlar. Uluslararası güçler ve bölge-

sel ulus devletler, kendi amaçları için Müslüman 

halkları acımasızca telef ediyorlar. Kürtler bütün 

bu tecrübelerden sonra, geç kalma psikolojisiyle 

diğer kavimlerin serüvenini görmezden gelerek 

aynı delikten ısırılmayı talep etmektedirler.

Bugünün Haçlı saldırısı seküler felsefe, ideo-

loji, kavram, kurum, devlet ve örgütlerdir. Çağdaş 

Haçlılar ve sömürgeciler bunlar üzerinden biz-

lere saldırmaktadırlar. Bugünün Moğolları İslâm 

dünyasını kan deryasına çevirenler, Müslüman 

halkları ve onların geleceğini orada boğanlardır. 

Çağımızın Haçlılarına ve Moğollarına karşı çık-

mayanlar hain ve işbirlikçidir.

Kürtler ve Türkler geçmişten ders alarak, dev-

raldıkları mirasın yanlışlarını ayıklayarak, İslâm’ın 

kadim değerleri üzerinden yeni bir hayat ve ge-

lecek inşa edebilirler.

Küresel saldırı karşısında ya ittifak ederek adil, 

Müslümanca bir hayat ve gelecek için cihad 

edeceğiz ya da hep birlikte zillet içinde şeytanın 

ve onun çocuklarının sunaklarında can verece-

ğiz. En kötüsü ise; Allah’ın (c.c.) helak tehdidine 

muhatap olacağız. Bizim kararımız Allah’ın (c.c.) 

takdirini belirleyecektir. Karar bizim.

Kaynakça

1- Kürtler (1-2), Adnan Demircan, Nida Yayınları

2- Kürt Sorunu, Altan Tan, Timaş Yayınları
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Güvensizliğin hâkim olduğu, savaşın, işga-

lin ve katliamın yaşandığı bir zaman diliminde 

yaşıyoruz. Bunun sebebi Rabbimizin beyanı ile 

kâfirlerin yeryüzündeki yönetimlerinin bozgun-

culuğudur. Çünkü onlar “İş başına geçti mi yer-
yüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini ve nesli 
helak etmek için çalışır. Allah ise bozgunculu-
ğu sevmez.” (Bakara Suresi, 2/205) Onlar, çıkar-

dıkları fitne ve fesatla yeryüzünü yaşanmaz bir 

hale çevirmişlerdir. Oysa İslam’ın hâkim olduğu 

dönemlerde insanlar, selamet yurdunda güven 

içinde yaşamışlardı. O gün en uzak mesafeleri, 

Allah (c.c.) korkusu hariç hiçbir şeyden korkma-

dan seyahat edebiliyorlardı. İslam’ın adaletinin 

gölgesinde herkes güven içerisinde yaşarken 

ehl-i kitap da huzur içerisindeydi. 

İslam, insanların can, akıl, nesil, din ve mal 

emniyetini sağlamakta idi. Bugün bu emniyet 

ortamının olmaması İslam’ın güvenilir belde, gü-

venilir dünya anlayışının dışında yaşadığımızın 

bir işaretidir ve bu İslam’ın egemen olmamasının 

bir sonucudur.

“Emin Olmak” Müslümanların en bariz sıfatla-

rından birisidir. Bugün İnsanlar arasında güven-

sizlik sorunu almış başını gidiyor… İnsanları bir-

birlerine güvenmiyor, çekingen davranıyor, işin 

arka planını gerekli-gereksiz araştırıyor, yoğurdu 

üfleyerek yiyor…

Günümüzün en önemli sorunlarından birisi 

de “Emin” olma, güvenilir olma sorunudur. İn-

sanların birbirlerine güveninin kalmadığı, güvenin 

zedelendiği günümüzde itibar ve itimat; makam 

ve mevkiye, paraya ve dünyaya yapılmaktadır. 

Oysa İslam’ın eminlik sıfatı kişinin Müslüman 

olmasından itibaren başlayan ve hayatının tüm 

alanlarını kuşatan bir durumdur. 

Müslümanlarda emin olmayı zedeleyecek 

birçok durum gözlemlenmektedir. İmanın zıddı 

olan küfür, nifak, yalanlama… Sözünde durma-

ma, yalan konuşma ve vaadini yerine getirme-

me… Emanete riayetsizlik, özü ile sözünün, içi 

ile dışının farklı olması… Ticarette kandırma, hile 

ve yalan…

İman “EMN” kökünden türemiştir. Korkunun 

zıddı olan, emniyet ve güven demektir. İman 

sahibi kişi yani mü’min, hem inandığı gücün 

sağladığı güvenin içinde güvenilir olan; hem de 

başkalarına da güven veren demektir. Kur’an-ı 

Kerimde peygamberlerin “emin” (güvenilir) kişiler 

oldukları beyan edilir. (A’raf Suresi, 7/68) Aynı za-

manda peygamberlere vahyi ulaştıran Cebrail’in 

de emin olduğu belirtilir. (Şuara Suresi, 26/193)

“Emin Olmak” bir Müslüman için olmazsa ol-

maz bir öneme sahiptir. Bu konuyu üç açıdan 

değerlendirmek mümkündür. Allah’tan (c.c.) in-

Güven İçinde Olmak ve 
Başkalarına Güven Vermek
Enver GÖKKAYA
enver1968@hotmail.com

“Emin Olmak” Müslüman-
ların en bariz sıfatlarından 
birisidir. 
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Emin dost, emanetle 
tanınır.
Emin dost, emanetle 
tanınır.
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sana, insandan Rabbine ve insandan diğer in-

sanlara ve kendi dışındakilere.

İlk olarak; Allah’ın güzel isimlerinden olan El-

Mü’min, güven verici ve güvenin kaynağı olmayı 

ifade eder. Allah (c.c.) bizzat güvenilmesi gere-

ken yegâne mercidir. O’nun güvenli kıldığı için 

hiçbir korku yoktur. Tam tersine O’nun güvenli 

kılmadığı hiçbir şey emin değildir. 

Kureyş suresinde Rabbimiz; “Onları açlık-

tan kurtarıp doyurdu ve korkudan emin kıldı.” 

(Kureyş Suresi; 106/4) ifadesi ile zararlı olan 

şeyleri uzaklaştıran, faydalı olanları kazandıran 

anlamında şu manalar yer almaktadır; Çeşitli 

maksatlarla seyahat etme güvenliğini sağlama-

sı. Açlıktan ve korkulardan insanları emniyete 

kavuşturması O’nun sağladığı güven sayesinde 

gerçekleşmektedir. 

İkinci olarak; mü’minde eminlik sıfatı onun 

en bariz vasfıdır. O gerçek anlamda sadece Al-

lah’a c.c.) güvenir ve O’na dayanır. Ashab-ı Kehf 

örneğinde olduğu gibi; bütün olumsuzluklara 

ve zorluklara rağmen dualarından vazgeçmedi-

ler ve boyun eğmediler… Onların bu ibret dolu 

hayatlarından şu dersleri çıkarıyoruz; Gerçek 

mü’min hiçbir şekilde haktan dönmemeli ve ba-

tılın önünde eğilmemelidir. Bir mü’min sadece 

maddi araçlara değil bilakis Allah’a (c.c.) güven-

melidir. Dış şartlar ne kadar kötü olursa olsun, 

O’na güvenip dayanmalı ve İslam yolundan asla 

ayrılmamalıdır. Sonuç itibariyle şu  iyi bilinmeli ki, 

Allah (c.c.) her şeyi dilediği gibi yapmaya mukte-

dir olandır. 

Üçüncü olarak da; emin olmak mü’minin 

diğer insanlara yansıyan bir sıfatıdır. Rasulullah 

(s.a.v.) şöyle buyurmaktadır; “Emaneti olma-

yanın imanı yoktur…” (Müsned) Mü’min keli-

mesinin emniyet ve emanet kelimesiyle alakası 

olması münasebetiyle, dünyanın en güvenilir 

insanları Müslümanlar olmalıdır. Nitekim Kur’an-ı 

Kerimde Nuh, Hûd, Salih, Lût, Şuayb ve Musa 

(a.s.)’ın diliyle “Ben size gönderilmiş emin bir 
elçiyim” (Şuara Suresi; 26/141-145) diye buyurul-

maktadır.

“Müslüman; Müslümanların elinden ve di-
linden güvende olduğu kimsedir…” (Buhari) 

O, konuştuğu zaman doğru söyler, asla yalan 

konuşmaz. Kardeşine karşı şiddet kullanmaz. 

Bu onun toplum içindeki her zamanki halidir. 

Müslüman olan kişiler toplum içinde bu halleri-

ni korumaları, toplumun huzur ve selameti için 

gerekli olan bir durumdur. Çünkü dilin ve elin 

toplum içinde, fertler üzerinde açmış olduğu 

yaraların sarılması zordur. Hatta bazen çok de-

rin yaralar açabilir ki, bu yaraların tedavisi yıllarca 

devam eder. Bundan dolayı Müslüman, diline 

ve eline sahip olmalı, bu iki organı Allah’ın (c.c.) 

rızasını kazanmak ve Müslüman kardeşlerinin 

hayrına hizmet etmek için kullanmalıdır. Dili ile 

onlara doğruyu, iyiyi ve güzeli söylemeli, hayır 

konuşup nasihat etmeli, onların kalplerini kıracak 

sözlerden sakınmalıdır. Eli ile onların yardımına 

koşmalı, kendilerini incitmekten çekinmelidir.

Bu güveni ifade eden ve Müslümanın kar-

deşine karşı tutumundaki kıstası en güzel ifade 

eden hadislerden birisi de “Müslüman Müslü-
man’ın kardeşidir. O, kardeşine ihanet etmez, 
yalan söylemez ve onu yalnız bırakmaz. Her 
Müslüman’ın diğer bir Müslüman’a ırzı, malı 
ve kanı haramdır…” (Tirmizi) Peygamberî fer-

mandır. Fakat Müslümanlar olarak bizler böyle 

miyiz?  

Mü’min kelimesinin emni-
yet ve emanet kelimesiyle 
alakası olması münasebe-
tiyle, dünyanın en güvenilir 
insanları Müslümanlar ol-
malıdır.
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Müslüman çevresinde de güven sahibi bir 

şahsiyet olmalıdır. Konuştuğu zaman doğru ko-

nuşmalı, vadettiği zaman vadini yerine getirmeli, 

söz verdiğinde tutmalı, emanet riayet etmelidir… 

Bunların tersi davranışlar münafıklık alametleridir 

ve Müslüman bu vasıflardan kendini azami dere-

cede korumalıdır. Zira Rasulullah (s.a.v); “Müna-

fığın alameti üçtür; konuştuğu zaman yalan 

söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz, 

kendine bir şey emanet edildiğinde hainlik 

eder.” (Buhari) diye buyurarak bu davranışlardan 

sakındırmaktadır.

Ayrıca toplum içinde, arkadaşlık, akrabalık, 

komşuluk gibi tüm insanî münasebetlerimizde 

insanlar bize güvenmeli ve bizden emin olma-

lıdır. Zira Peygamber Efendimiz (s.a.v.) komşuluk 

hukukuyla alakalı olarak “Komşusu kötülük-

lerinden emin olmayan kimse Cennete gi-

remez” (Müsned) diye buyurarak mü’minlerin 

eminlik sıfatının önemi üzerinde durur.

Her konuda örneğimiz olan Rasulullah (s.a.v.) 

bu konuda da bizim rehberimiz olmalıdır. Zira 

“Emin”lik sıfatı Peygamber Efendimizin (s.a.v.) en 

bariz özelliğidir. O, Muhammed’ül Emin’dir. O, 

İslam’a açıkça davette bulunacağı sırada Mekke-

li’leri bir araya toplayıp onlara nübüvvetini açık-

layıp bir konuşma irad etmiştir. Onlara; “Şu dağın 

arkasında düşman var, size karşı savaşmak için 

gelmiş desem inanır mısınız?” diye sormuş. Müş-

rikler hiç tereddüt etmeden, evet inanırız demiş-

lerdir. Çünkü onlar, bundan önce O’ndan hiçbir 

yalan işitmemişler ve insanların güvenlerini ze-

deleyecek hiçbir hareket görmemişlerdir. O’nu 

düşman belirlemelerine rağmen, kendi içlerinde 

birbirlerine güvenmeyerek, para, altın, mücevher 

gibi değerli eşyalarını da O’na emanet olarak bı-

rakmışlardır.

Sonuç olarak Müslüman, Allah’a (c.c.) ina-

nan ve güvenen emin kişidir. O, insanlar arasına 

bunu zedeleyecek, insanları zanna düşürecek 

davranışlardan kaçınmalıdır.   

Müslüman çevresinde de 
güven sahibi bir şahsiyet ol-
malıdır. Konuştuğu zaman 
doğru konuşmalı, vadettiği 
zaman vadini yerine getir-
meli, söz verdiğinde tutma-
lı, emanet riayet etmelidir… 



Vavelif Dergisi    Eylül 2015 www.vavelifdergisi.com

Kimilerine göre Arap Baharı ile kimilerine 

göre ise 11 Eylül olayları ile başlayan Ortado-

ğu’daki rejim değişiklikleri, hiç şüphesiz 1.Dünya 

Savaşı’ndan sonra dünyadaki Müslüman top-

lumları sosyal, siyasi ve ekonomik açıdan en faz-

la etkileyen sürecin olaylar dizisidir. 

Ortadoğu Müslümanlarının son yüzyılda, 

2010’a kadar İran Devrimi haricinde halk destekli 

hiç bir başkaldırı başarıya ulaşamamış, “küresel 

aktörler” olarak tanımlanan ülkeler ve şirketle-

rin kukla iktidarları tarafından en temel sosyal ve 

ekonomik hakları elinden alınmıştır. Bu sebeple 

Müslüman Kardeşler, Lübnan Hizbullah’ı, Filis-

tin’de Hamas ve İslami Cihad ile bu haksızlığa 

karşı gelmeye çalışmıştır. Abdül Nasır Mısır’ında 

Seyyid Kutub, Hüsnü Mübarek Dönemi’nde Ha-

lid el-İslambuli’nin şehit edilmeleri; Hafız Esad 

Suriyesi’nde Hama ve Saddam Hüseyin Irak’ın-

da Halepçe katliamı; kurulduğu günden bu yana 

Sabra ve Şatilla başta olmak üzere her an kat-

liamı temel motivasyon edinmiş işgalci İsrail’in 

politikaları, Müslümanların mücadelesine karşı 

bu iktidarların verdiği en vahşi karşı duruşlardır. 

Fakirliğe, kimliksizliğe, sefalete ve her türlü 

yoksunluğa mahkûm edilmeye çalışılan Müs-

lümanlar, Arap Baharı adı verilen kitlesel göste-

rilerle İsrail haricindeki yukarıda zikredilen tüm 

rejimleri alaşağı etmişlerdir. 

Arap Baharı ifadesi, bir yaz mevsiminin ge-

leceğine de işaret eder. Soğuğun ve ölümün 

mevsimi geride kalmış, yeni bir uyanışın zamanı 

gelmiştir. Sonrasında ise bulutsuz güneşli, keyif 

verici zamanlar gelecektir.

Kısa vadede baharın yaza döndüğünü söy-

lemek çok zor olsa gerek. Evet, despot kuklalar 

müslümanların kanlarıyla boyadıkları sokaklar-

daki gösteriler ardından yıkıldılar; hatta bir kaçı 

hariç hepsi rezil bir şekilde çekildiler bu dün-

yadan. Fakat iktidarı ellerine alanlar ya Irak’taki 

gibi gideni arattılar, ya da Mısır’daki gibi daha bir 

cümle söyleyemeden kuklacıların itirazıyla dev-

rilip Arap Baharı öncesinden daha geniş çaplı bir 

dışlanmaya maruz kaldılar. Tunus’ta ağır aksak 

giden ve istikrarı pamuk ipliğine bağlı bir iktidar; 

Libya’da kabile husumetlerini merkeze alan ça-

tışmalar kaldı müslümanların heybesinde. 

Hala iktidarı direnen Suriye ve zalim Salih’in 

koltuğu bıraktığı Yemen’de ise durum biraz daha 

farklıdır. Arap Baharı’nın bu iki halkasında ikti-

dar-halk çatışması bir yönüyle mezhep çatış-

masına evrilmiş durumdadır. Küresel açıdan je-

opolitik öneminden dolayı Yemen’de Zeydiler ile 

Sünni gruplar arasındaki çatışmalar İran’ın, BAE 

ve Suudi Arabistan’ın ve İsrail’in işine gelmekte-

dir.

Kardeşlerin Savaşı
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Arş. Grv. Hüseyin Taha TOPALOĞLU
huseyintaha@yahoo.com

Arap Baharı ifadesi, bir yaz 
mevsiminin geleceğine de 
işaret eder. Soğuğun ve ölü-
mün mevsimi geride kalmış, 
yeni bir uyanışın zamanı 
gelmiştir. Sonrasında ise 
bulutsuz güneşli, keyif veri-
ci zamanlar gelecektir.
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Suriye’de ise çok daha vahim bir tablo kar-

şımızda durmaktadır. Kendisinin Lübnan ve Ak-

deniz ile bağlantısının kopacağından korkan İran 

ve Lübnan Hizbullah’ı zalim Esed ile müttefik ol-

makta, buna karşın Esed muhalifi gruplar Türkiye 

üzerinden, NATO ve ABD ile işbirliği yapmakta-

dır. Diğer yandan her iki tarafa muhalif, tekfirci 

ve ne yapacakları belirsiz İŞİD ve kuzeydeki Kürt 

milliyetçisi YPG ise diğer grupları olarak bölgede 

çatışmaktadır.

Yaklaşık üç yıldır evlerine baskın yapılıp ço-

cuklarını gözleri önünde öldürülen babaları; 

satılan kadınları; ajanlık suçlamasıyla katledilen 

insanları; babasının kucağına sığınmışken tepe-

lerine düşen bombayla ölen çocukları, bebekleri, 

mazlumları izliyoruz. Haber bültenlerinde san-

sürlenerek verilen parçalanmış bedenler; sanal 

âlemde sansürden kurtularak apaçık karşımızda 

duran vahşet görüntüleri olağan şeyler haline 

geldi bizim için.

Belki daha da acı olanı, bıçağı kullanan, silahı 

sıkan, roketi ateşleyenin tekbir getirmesi; kafası 

kesilenin, kurşunu yiyenin, vücudu parçalanmış 

ölmek üzere olanın Kelime-i Şehadet getirme-

sidir.

Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bizim için düş-

man, önceden küfür ehli iken artık, münafık olan, 

irtidad ettiğini iddia ettiğimiz insanlar düşmanı-

mız haline gelmiştir. Öyle bir ruh hali içindeyiz 

ki şizofreninin en uç halinde hem öldürüyoruz 

hem de ölüyoruz. Zalim olan biziz, mazlum olan 

biziz…

Böyle bir hal içindeki kimse manipülasyona 

en açık psikolojiye sahiptir. Kendini her türlü sı-

kıntıdan çıkaracağı iddia edilen reçetedeki ilaçları 

alır. Kullandığında kendini biraz iyi hissetse artık 

bir kimse o reçetedekilerden bazılarının yan et-

kisi güçlü ilaçlar olduğunu, ileride daha büyük 

sıkıntılara sebep olacağını söylese de onlardan 

vazgeçemez. 

Biz müslümanlar şu anda böyle bir hal için-

deyiz. Suriye başta olmak üzere, Yemen, Pakistan 

ve Irak’ta Şii ve Sünniler olarak birbirimizi öldürü-

yoruz. Bundan beş yıl kadar önce televizyonlar-

da göründüğü anda her müslümanın hakkında 

rahmet okuduğu Nasrallah olup, Suriye’de kadın 

çocuk demeden Esed zaliminin katliamlarına 

ortak çıkıyoruz. Sebebimiz ise tüm Şiilerin aynı 

Hüseyin (r.a.) dönemindeki gibi Sünniler (!) ta-

rafından yok edileceklerine inanmamız. Diğer 

yandan Yemen’de İsrail’in çıkarları uğruna Suu-

di Arabistan savaş uçaklarına binip Zeydi Şiileri 

bombalıyoruz; ümmetçe başımıza bela olduğu-

na inandığımız ABD uşağı Suudi rejiminin eski 

Dış İşleri Bakanı’nın İran aleyhine yazılan maka-

lelerine dört elle sarılıyoruz. Katil Esad’ın yanında 

savaşmak, ABD ve NATO ile iş tutarak tavır almak 

hiç bunaltmıyor bizi.

Zalimin karşısında olmak reçetemizdeki ilk 

ilacımız. Her nerede ve ne şekilde olursa olsun 

zalimin karşısında olacağız, elimizden geldiğin-

ce –ellerimizi sadece duaya açmak anlamında 

değil- zulmü yok etmeye çalışacağız. Müslüman 

olmak bir kenara adaletsiz muamele gören her 

insanın yanında olmaya çalışacağız. Gazeteleri-

mizde zulmü ifşa edeceğiz, vicdanı kurumamış 

her insana akan kanı göstereceğiz; yardım faali-

yetleri ile mazlumlara yardım edeceğiz, Ensar’ın 

Muhacire olan iltifatını yakalamaya çalışacağız.

İkinci ilacımız ise ilkeli bir tavır içinde olmak. 

Adaletsizliğe ve zulme karşı nerede ve ne şekilde 

olursa olsun karşı durmaya gayret etmek. Kişi-

Öyle bir ruh hali içindeyiz ki 
şizofreninin en uç halinde 
hem öldürüyoruz hem de 
ölüyoruz. Zalim olan biziz, 
mazlum olan biziz…
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sel çıkarlarımız, mezhepsel kaygılarımız, siyasi 

ve ekonomik olası kazanımlarımız bizi bazı şey-

leri görmezden gelmeye, tevil etmeye meylet-

tiriyorsa en temel ilkelerimizden olan “hakkı ve 

sabrı tavsiye etmek”ten vazgeçmişizdir.

Yukarıda zikredilen reçeteye ise mevcut du-

rum üzerine bir ilaç daha eklediler. İslam dünyası 

tamamen siyasi sebepler yüzünden ortaya çıkan 

ve daha sonra bir takım füru’ itikadi farklılıklar ne-

ticesinde Şii-Sünni diye birbirinden ayrılmışlardır. 

Günümüze kadar gelen çatışma hali, tarihteki 

örnekler vurgulanıp şiddetlendirilerek mevcut 

durumun çözümlerinden birinin de bu ayrılığın 

her anlamda –dini, siyasi vb.- mutlak olduğunu 

hem Şii coğrafyaya hem de Sünni müslümanlara 

kabul ettirmektir. 

Yaşadığımız bu ülkede Sünni müslümanlar 

olarak bizlere, ümmete karşı en büyük fitnenin 

Şiiler olduğunu söyletmeye çalışıyorlar. Doğu sı-

nırının öte tarafında ise tam tersi söylettiriliyor. 

Tabii ki bu ilk bakışta öyle içi boş bir iddia değil. 

Zahiren baktığımızda Kâfir Esed’le omuz omuz 

çarpışan Hizbullah milislerini, Irak’ta Saddam 

sonrası dönemde Sünni Arapların çektiklerine 

şahit olduğumuzda; İran’ın Devrim sonrasında 

ilk defa ABD ile anlaştığını duyduğumuzda bu 

ilacın da bünyemize iyi geleceğini düşünebiliriz. 

Söz gelimi, Şiiler Osmanlı döneminde bize sal-

dırmamışlar mıydı? Eğer Yavuz Sultan Selim on-

larla savaşmak zorunda kalmasa Batı’ya yönelip 

belki de batılı haklamayacak mıydı? İşte mevcut 

durumu tarihi olaylar ile süsleyince ortaya son 

derece tutarlı bir tez çıkıyor gibi görünüyor. Fa-

kat bu doğru değil.

Öncelikle, şunu unutmayalım ki Şii-Sünni 

ayrışmasında her türlü Gulat Şii fırkası -İsmaili-

lik, İnançsız Alevilik vb.- Şii tarafına dâhil edile-
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rek toptancı bir anlayışla tüm Şiiler çarpık inançlı 

kabul edebiliriz. Fakat şunu unutmamak gerekir 

ki İsna Aşeriyye olarak kabul edilen ve bugün 

Şii İslam dünyasının çoğunluğunun tabi olduğu 

Şii mezhep, Sünni gelenekte tekfir edilmemiştir. 

Kabe’de beraberce tavaf yaparız; omuz omuza 

saf tutarız. Dolayısıyla bir mümini tekfir anlamına 

gelecek olan İsna Aşeriyye’yi küfür ile itham, çok 

sıkıntılı bir durumdur.

Daha da önemlisi ise İsna Aşeriyye’den bile 

olsa bugün İran başta olmak üzere Suriye’de 

Esed’le iş tutan Şiilere nasıl bakacağımız mesele-

sidir. Bir insanın zalim olması, onun ya insanlık-

tan nasibinin olmaması ve kişisel çıkarlarının pe-

şinden koşması, ya da inançları gereği –İsrail’in 

Filistin politikaları gibi- bir takım adaletsiz eylem-

ler içinde olmasıyla alakalıdır. Burada bir takım 

Şii Müslümanların Suriye’de yaptıkları devletlerini 

korumak adına, iktidarlarını korumak namına bir 

zalimin zulmüne ortak olmaktır. Ve bunu açıkça 

söylememek herkes için adaletsizliğin, ilkesiz-

liğin ta kendisidir. Fakat bu İsna Aşeriyye deni-

len mezhebin itikadi emirlerinden biri değildir. 

Eylemler yapan kişiyi bağlar; bir Şii yaptıklarını 

kendi itikadına dayandırıyor olsa bile bu açık bir 

şekilde ya inancını istismar etmesi ya da yanlış 

yorumlamasından kaynaklanır. 

Biz bugün kendini Sünni olarak niteleyen 

ama tarihi olayları da örnek alarak -Emevi döne-

mi zulümleri, Saddam dönemi sıkıntıları- zulmün 

nişanesi olmuş birçok devlet ve insan sayabiliriz. 

Ama bu toptancı bir şekilde -şu anki mezhep 

çatışmasında Şii tarafın iddia ettiği gibi- Sünni 

dünyanın satılmış, gafil ve çıkarcı olduğunu söy-

lemeyi zorunlu kılmaz.

Peki, bize bu üçüncü ilaç neden verilmiş ola-

bilir?  Düşünelim; 1. Dünya Savaşı’ndan mutlak 

mağlup olarak çıkan İslam dünyası bu yüzyıllık 

dönemde yaralarını kısmen sarmış; Mısır, Tür-

kiye, İran gibi ülkelerde kurumlarını nispeten 

oturtmuş, nitelikli bireyler yetiştirmeye başlamış; 

siyasi, ekonomik ve kültürel hayatta küresel an-

lamda söz söylemeye hazırlanan bir hale gel-

mişti. Bununla beraber bölgedeki kukla rejimler 

iyice çürümüş, baskı, zulüm, yolsuzluk ve ihanet 

son raddeye gelmişti. Bölgede yeniden ayağa 

kalkacak bir İslami tavır hiç şüphesiz ekonomik 

ve siyasi sıkıntı çeken kuklacıların her türlü çıka-

rına çomak sokmak anlamına geliyordu. Bu yüz-

den doğmasına az kalan bebeği, erken doğuma 

alarak güçsüz bırakmaya çalıştılar.

Önerdikleri bu üçüncü ilaç ile de akli ve fiziki 

olarak kusurlu bir çocuk haline getirmeye çalı-

şıyorlar. Eli ayağıyla dengeli durmayan, doğru 

düşünemeyen, belki de yürüyemeyen, konuşa-

mayan…

Biz Müslümanlar bu ilacı almayı reddetme-

liyiz. Zalime her ne şartta ve durumda olursa 

olsun zalim diyelim; kardeşimiz bile olsa. Bizi 

dinlemeden bize vurmak için kalkan elini tutalım 

ve başkasına vurmasına da engel olmaya çalı-

şalım. Sözle engel olamıyorsak, engel olmamıza 

sebep olacak en ileri eylemlerde bulunalım. Ama 

unutmayalım, bunları yapmak yerine bizi kar-

deş yapan ümmet ailesi kurumumuza saldırır-

sak, kendimize kötülüğü apaçık olan başka üvey 

kardeşler bularak ailemizi yok etmeye çalışırsak 

sadece dışarıdan geleni memnun etmiş oluruz.

İşte o zaman Arap Baharı, Müslümanların 

Sonbaharı olur.

Şüphesiz doğru olanı Allah (c.c.) bilir.

Zalime her ne şartta ve du-
rumda olursa olsun zalim 
diyelim; kardeşimiz bile 
olsa. 
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Zina tüm zamanlarda, tüm nesilleri tehdit 

eden bir insanlık suçudur… Modern zamanlar ise 

zinanın zirve yaptığı, ahlakın dibe vurduğu za-

manlardır… Zevklerin zebunu olan zavallılar ise 

zaten zina zehri ile maluldürler…

Modern çağın buhranı toplumları kötü vur-

du… Bahtsız nesillerin hayatı berbat… İnsanın 

huzuru kaçtı, hayatın bereketi gitti…

Yaşamın yörüngesine ‘‘günah’’ oturunca akıl, 

nesil, mal, can, din emniyeti berhava oldu… Çıl-

gınlıklar, çirkinlikler birbirini besliyor…

Günahlar hayatın her karesini kuşatırken ne-

siller korumasız, gelecek belirsiz… 

Zihinleri ifsat eden, beyinleri hadım eden, ai-

leyi felç eden, topyekûn toplumun köküne kez-

zap suyu döken bu kepazelikler çoğu zaman ka-

nunların korumasında alan bulabiliyor…

Nice melanetler marifet gibi algılanıyor…

Modernizmin “günah işleme özgürlüğü’’ sınır, 

kural, değer tanımıyor… Sanki günahtan sakın-

mak isteyenlere yönelik örtülü bir savaş var…

Öyle ki günaha günah demek, günahkâra 

kötü gözle bakmak bile ayrımcılık, yobazlık diye 

algılanıyor…

Evet, günah koruma altında, nesiller savun-

masız… Günahın toplumsallaştığı, mubahlaştığı, 

yasallaştığı bir süreçten geçiyoruz… Hatta güna-

hın estetize edildiği günlerdeyiz. 

Modernizm kültür merkezli “kokuşmuşluk ve 

kirlenmişlik,” her kesimi, her ortamı çepeçevre 

kuşatmış tehdit ediyor…

Hevaizm hayatları hüsrana dönüştürüyor, in-

sanın helakini hazırlıyor… Haz imparatorluğu, hız 

uygarlığı her şeyi yerinden etti… “Özgürleş” slo-

ganı adeta sapkınlığın şifresi oluverdi… 

Hoyrat hayatlar… Müstekreh ilişkiler… Müs-

tehcen ilgiler adeta alkışlanır oldu…

İş orada kalmıyor; hepimiz aynı kepazeliklerin 

hedefindeyiz, pespayeliklerin mağduruyuz…

Sapkın yolun sabıkalıları sadece kendilerine 

zarar vermiyor, değerlere yönelik bir suikast, kut-

sallara yönelik bir kundaklama söz konusu… Gü-

nahı ile öğünen ruhlar peyda oldu…

Medya kışkırtıyor ve kirletiyor…

İçgüdüler, sınırsız arzular, cinsel dürtüler, 

pompalanan pornografi değersizliğin ve duyar-

sızlığın kanıtı değil mi? 

Afif Duruş
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Ramazan KAYAN

Modernizmin “günah işle-
me özgürlüğü’’ sınır, kural, 
değer tanımıyor… Sanki gü-
nahtan sakınmak isteyenle-
re yönelik örtülü bir savaş 
var…
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Dijital dünya değerleri dumura uğrattı… Do-

yumsuzluk, huzursuzluk, güvensizlik modern 

insanın iç ızdırabı… 

Fıtrat karşıtları, fıtratla savaş halinde…

Televole kültürü insanı tüketiyor, cinselliği 

besliyor…

Türk dizileri sadece bu ülke insanına vurmadı… 

Balkanlar’ı, Şam’ı, Riyad’ı, Bağdat’ı, Amman’ı, 

Kahire’yi, Beyrut’u da vurdu… 

Şimdilerde küresel bir cinsellik kasırgası esi-

yor… Şehvet, popüler kültürün tükenmez serma-

yesi… Çıplaklık yoğunlaştıkça iffet buharlaşıyor…  

Fahşanın yaygınlaşması insanın erimesi anlamı-

na geliyor… 

Evet, toplumsal bir tümördür fuhuş… Bundan 

dolayıdır ki hayâsız hayatların hayrı ve huzuru 

yoktur…

Tacizlerin, tecavüzlerin tetikleyicisi teşhir ve 

tahrikler sınır tanımıyor… 

Siz bu çirkinliklere “özgürlük” derseniz varın 

hesap edin işin nereye varacağını… 

Failin de, mefulün de melun olduğu fiiller re-

vaçta…
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“Hayat kadını” diyorlar… Hangi kadın? Nasıl 

bir hayat? 

İğrenç bir hal… Utanç verici bir durum… Aklı 

uçkurunda nesiller… Organize çeteler eliyle sek-

törleşen fuhuş… Öyle ki, şantaj kasetleri verili 

siyaseti dizayn ediyor… Kaset savaşlarının kimi 

biçeceğini tahmin etmek mümkün değil… 

Bir de erkekleşen kadınlar, kadınlaşan erkekler 

işin cabası… Ahlak, etik, edep, hayâ ha bire bu-

danıyor…

İnsanımızda iffet zedelenmesi birden bire ol-

muyor… Nokta nokta, adım adım sirayet ediyor…

Ertelenen evlilikler, geciken nikâhlar gençliği 

ölümcül girdaplara sürüklüyor… Evlenmeden, 

“birlikte yaşamak” rezaleti resmiyet kazanıyor… 

Metresli yaşam, ensest ilişkiler kabul görürken, 

taaddud-i zevcat topa tutuluyor…

Bir defa hayâ perdesi yırtılınca her türlü kötü-

lüğün kapısı açılıyor…

Hayâ hasarına yol açacak bir söze, bir bakışa, 

bir sahneye, bir kareye, bir adıma müsaade ve 

müsamaha etmemek lazım…

Bir bakış bile kalp safvetini, ruh masumiyetini 

bitirebilir…

Kadın-erkek ilişkilerindeki sınır, insanoğlunun 

en zorlu sınavıdır… Bu imtihan ihtimam gerek-

tiriyor…

Modern yaşamda karşı cinse ulaşmak ona 

sahip olmak şimdi daha kolay… Karma yaşamda 

insanlar zinaya karşı korumasız… Sınırsız, kont-

rolsüz ihtilat insanın intiharıdır…

Şeytanın ilk hamlesi, Adem’i ve Havva’yı çıp-

laklaştırmak değil miydi ?

Dekolte giyim, kimin dümen suyuna girmek-

tir sizce...

Maalesef, teberrüc tesettürü vurdu… Ve kadın 

içeriden kaçarcasına dışarıda… Artık onun kimi 

kimsesi yok… Ortada yalnız…

Peki, bu akıntıya teslim mi olacağız? Hayır… 

Öncelikle İslami bir yaşamın teminatı olan 

takva örtüsüne bürüneceğiz… 

İffetli bir duruşu tercih edeceğiz yani Allah’ın 

“dur” dediği yerde duracağız…

Sonra toplumsal çürümeye karşı “iyiliği em-

retme, kötülükten sakındırma” sorumluluğumu-

zu kuşanacağız…

Fahşanın ve münkerin gidericisi olan namazı 

ayağa kaldıracağız…

Oruçla olgunlaşıp arzuların egemenliğini 

sonlandıracağız…

Ölümü tefekkür ile zinaya tenezzül etmeye-

ceğiz…

Çünkü bizim yolumuz; zindanı zinaya tercih 

edenlerin yoludur…
Maalesef, teberrüc tesettürü 
vurdu… Ve kadın içeriden 
kaçarcasına dışarıda… Ar-
tık onun kimi kimsesi yok… 
Ortada yalnız…
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Farz ibadetleri Rabbimiz’in yerine getirilme-

si gereken emirleri olarak bilir, iman ederiz. Ya-

pılmasının bir mecburiyet, yapılmamasının ise 

ceza gerektirdiğini kabul eder, onlarsız bir hayat 

düşünemeyiz. Ancak bu tekrar eden davranışla-

rın eğitim olduğunu hiç düşündünüz mü?

Dinimizde namazın edası, orucun tutulması 

gibi tekrar eden birçok farz ibadetler bulunmak-

tadır. Bunların her biri, uygulandıkça insanda 

davranış değişikliğine sebep olan ibadet olduğu 

tespit edilebilir. Eğitimin ibadetlerle nasıl oluş-

tuğunu namazı eda etme sürecini tarif ederek 

başlayalım.

• Her Müslüman, namazı eda etmesi gerek-

liliğini hissettiğinde, öğrenmek için büyük bir 

iştiyakla taklide yönelir, gördüğü hareketleri ay-

nısıyla yapmaya çalışır. Namazı kılarken okunan 

duaları ezberleyerek zahiren eksiklikleri kapat-

maya çalışır. 

• Namazı bilinçli olarak kılmak için hangi ha-

reketi ne kadar yapması ve o esnada ne okuması 

gerektiğini, ne yaparsa namaz eksik olur ne ya-

parsa namaz bozulur gibi bilgileri öğrenme ihti-

yacı hisseder. Bu yüzden ehil bir hocadan ilmihal 

bilgileri öğrenip eksiğini kapatır.

• Okunan sure ve duaların etkili olması için 

Arapça aslına uygun okumak gerektiğini anla-

yınca elifba, tecvit ve ezberleri öğrenmeye yö-

nelir.

• Bir zaman sonra okunan ayetlerin ve dua-

ların manasını öğrenmek için hadis ve tefsir ki-

taplarını okur, ehil hocalardan mana öğrenmeye 

çalışır. Zamanla namaz içinde yapılan her hare-

ketin bir manası olduğunu ve bunları düşünerek 

kılındığında namazda huşu oluştuğunu fark eder 

ve ibadetinden lezzet alır.

• Bir zaman sonra kişi kimin huzuruna çıktı-

ğını düşünür ve biz O’nu (c.c.) görmesek dahi O 

(c.c.) bizi görüyor inancı ile namazını eda eder.

Bu süreç kişiden kişiye göre değişir. Bu süreci 

yaşayan Müslümanların nasıl bir eğitime tabi tu-

tulduğunu şimdi anlatalım.

“Beni gördüğünüz gibi namazı kılın” ha-

disi bize ibadetleri öğrenmek için önce Efendi-

miz’i (s.a.v.) taklit ederek başlamamız gerektiğini 

öğretmektedir. Bu usul Kur’an-ı Kerim’i hayata 

tatbik ederken ilgili hadisleri öğrenip yaşamakla 

gerçekleşeceği manasına gelir. Yani her Müslü-

man bir amel işlerken şu soruyu kendine sormalı

İbadetlerdeki Eğitim
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Her Müslüman bir amel iş-
lerken şu soruyu kendi-
ne sormalıdır: Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) bu olayı 
nasıl yaşardı? Bizden bu ko-
nuyu nasıl uygulamamızı 
isterdi?
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dır: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu olayı nasıl 

yaşardı? Bizden bu konuyu nasıl uygulamamızı 

isterdi?

• “Ezberinde Allah’ın kitabından ayet olmayan 

kişi harap eve benzer”  hadisi, Kur’an ayetlerinin 

bir kısmının ezberlenmesi gerektiğini öğretti-

ği için namaz kılmak isteyen kişi namazlardaki 

okunan ayetleri ezberleme ihtiyacı hisseder. Kı-

yamda, rükûda, secdede neler okunması gerek-

tiğini öğrenir. Bu ayetlerin, manası bilinmeden 

de okunması ibadet ve ruhun gıdasıdır. Buradan 

çıkarılacak ders ise her yapılmak istenen işe uy-

gun kurallar öğrenilmelidir.

• “Güneş ve ay bir hesap iledir”  ayeti bize her 

şeyin bir ölçüsünün olduğunu öğretir. Söylen-

mesi gereken ilahi sözler ve yapılması gereken 

hareketler yapılırken bunların miktarı nedir so-

rusu bi-ze namaz ile alakalı ilmihal bilgisini öğ-

renmeye yöneltir. Müslüman buradan da anlar ki 

her amelin uygulanırken bir miktarı vardır. Müs-
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lümanın buradan alacağı eğitim ise her yapacağı 

işin bir hukukunun olması, ifrat ve tefritten uzak 

durmasının gerektiğidir.

• “İşi ehline sorun”  ayeti bize namazla ala-

kalı fıkhi konuları, İslami kaynaklardan (Ayet ve 

Ha-dislerden) kendimizin çıkarmamızı değil de 

ehil âlimlerin çalışmalarından faydalanmamız 

gerek-tiğini öğretir. Bu konuda uzman olan 

âlimlerin tespiti ile hareket etmeyince aşırılıkların 

yapıldı-ğına şahit olmaktayız. Mezhep imamları-

mızın çalışmalarının ne kadar değerli oldukları-

nı, her konuda uzmanlarına uymanın gerekliliği 

dersini alırız.

• “Biz Arapça bir Kur’an indirdik”  ayeti bize 

Arapça dilinin önemini anlatmaktadır. Özellikle 

namazda okunması gereken metinlerin aslına 

uygun edası için elifbadan faydalanarak ve tecvit 

ilmini ehil bir hocadan öğrenerek ezberlerimizi 

aslına uygun okuruz. Buradan alacağımız ders, 

her ilim dalını kaynağından öğrenebilmek için 

onla ilgili dilin öğrenilmesinin gerekliliğidir.

• Karşımıza çıkan her konu ile ilgili ayet ve 

hadisleri ilimlerine uygun olarak, tefsir ve açıkla-

maları öğrenerek, Rabbimizin o konudaki isteğini 

anlamış oluruz. Her okuduğumuz ayet ve hadisi 

zahi-ri manası ile anlamak eksiklik oluşturabilir. 

Her ilmi derinlemesine araştırarak öğrenmek, işi-

ni dikkatlice yapan bir Müslüman için önemli bir 

huydur.

• Namazdaki her hareketin bir manası oldu-

ğunu ve bunların ne olduğunu öğrenmek, yapı-

lan her işi şuurla yapılması manasındadır. Allah-u 

Teâlâ hazretleri (c.c.) gereksiz iş yapmayacağı 

gibi faydası olmayan bir iş yapmayı da emret-

mez. 

• Huşu ibadetin ruhudur. Namazda biz Allah’ı 

(c.c.) göremiyorsak ta Allah’ın (c.c.) bizi gördüğü-

nü biliriz. İşte bu hali yaşayan kişi “Namazın için-

de iken Allah’ın (c.c.) huzurundayız da, namazın 

dışında O’nun (c.c.) huzurunda değil miyiz?” so-

rusunu sorar. Buradan çıkartılacak ders, namazın 

dışın-da da namazın içindeymiş gibi bir edebe 

sahip olmaya çalışmaktır.

Müslüman, her ibadeti önce zahiri(taklit) son-

ra fıkhi(hukuki) sonra hikmet sonra da ihlas yö-

nünü keşfederek yaşar. Her daim Allah’ın (c.c.)

huzurunda olduğumuz şuurunu öğrenmek için 

namaz bir eğitimdir.

Namazın her safhasında aldığımız dersler ve 

eğitim aslında hayatımızın her yönünü etkile-

yen derslerdir. Tekrar eden bütün ibadetlerde de 

bunları tespit edebiliriz.

Aslolan hayatın tümünü ibadetleştirmektir. 

Tekrarlanan her ibadet; iç âlemimizde, ailemiz-

de, toplumumuzda ve en nihayetinde insanlık 

âleminde müthiş etkileri olan bir eğitimdir. 

İbadetler Allah’ın (c.c.) kulları üzerindeki hakkı, 

uygulanması ise eğitimdir. 
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Müslüman, her ibadeti önce 
zahiri(taklit) sonra fıkhi(hu-
kuki) sonra hikmet sonra da 
ihlas yönünü keşfederek ya-
şar. 
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Peygamber Efendimiz (s.a.v.), isimlerini ve 

aile yapılarını bildiğimiz bir ebeveynden dünya-

ya gelmiş. Yani bir beşer, bizler gibi yiyip-içen, 

konuşan, düşünen, uyuyan, Allah’ın (c.c.) kulu 

bir insan. Kendi ifadesiyle: “Ben Allah’ın kulu ve 

Resulüyüm.” Allah’ın eğittiği ve görevlendirdiği 

seçilmiş bir insan.

 

Hastalanmış, burun damlası kullanmış, kan 

aldırmış ve bu işi yapana ücret ödemiş. Başka 

bir hastalığında hanımı Hz. Ayşe (r.a.), topladığı 

bitkilerden ve yeşil otlardan ilaç yaparak Pey-

gamber Efendimiz’i (s.a.v.) tedavi etmiş. Gözün 

beyazını parlatıp kirpikleri beslediği için sürmeyi 

tavsiye eden Peygamberimiz (s.a.v.) uyumadan 

önce sürme taşı ile gözüne sürme çekmiş.

Uhud Savaşı’nda yaralanan Peygamberimiz 

(s.a.v.), diğer yaralılarla birlikte suyun bol oldu-

ğu Tariku’l-Uyun’a gelmiş. Yaralar temizlenmiş, 

pansuman yapılmış ve sarılmış. Hz. Ali (r.a.) Efen-

dimiz’in (s.a.v.) geniş kalkanının tersiyle içine 

doldurup getirdiği su ile yüzünde kol ve baca-

ğındaki kanı yıkanmış, temizlenmiş. Hz. Fatıma 

(r.a.) annemiz yaktığı hasırın külünü yaranın üze-

rine bastırmış ve sarmış. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ümmete canlı 

bir ibretti, nesnel örnekti. Bu tarz tedavi girişimleri 

yanlış olsaydı uyarılırdı. Çünkü Resulüllah (s.a.v.) 

her davranışıyla İlahi vahyin kontrolündeydi.

Cahiliye Dönemi Tıp Geleneği

Arabistan’ın değişik bölgelerinde sağlık konu-

sunda tecrübeyle kanıtlanmış geleneksel tıp dı-

şında, gülünç derecede batıl ve hurafeler de var-

dı. Panayırlarda tapınmak için hazırladıkları helva 

ile şekil verilmiş putları, acıkınca lokmalara bölüp 

yedikleri zamandı.

Tavşanın topuk kemiğini üzerlerinde bulun-

durunca hastalanmayacaklarına ve hastalıklara 

karşı bağışıklık kazanacaklarına inanırlardı.

Eşekler gibi anırınca bulaşıcı veba hastalığın-

dan korunacaklarını zannederlerdi.

Şehla ve şaşılıklarda hastayı devamlı olarak 

dönmekte olan değirmen taşına baktırınca teda-

vi olacağını sanırlardı.

Birini yılan sokmuşsa, zehir bütün vücuduna 

yayılmasın diye ona uyku uyutmazlardı. Deve-

Asr-ı Saadette
Tıp Kültürü
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Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
ümmete canlı bir ibretti, 
nesnel örnekti. Bu tarz teda-
vi girişimleri yanlış olsaydı 
uyarılırdı. Çünkü Resulüllah 
(s.a.v.) her davranışıyla İlahi 
vahyin kontrolündeydi.
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nin burnundaki yaranın sağalması için başka ve 

sağlam bir deveyi dağlarlardı.

Çocukların düşen-değişen çürük dişini gü-

neşe doğru fırlatırken “Al it dişi, ver mercan dişi” 

der ve çıkacak yeni dişlerin sağlam ve düzgün 

olacağına inanırlardı.

Korku şoku geçiren bir insana yüreği soğu-

muş diyerek sıcak su içirirlerdi.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), gerçeğe aykırı 

olan bu hurafeden ibaret tedavi tarzlarını redde-

derek bunları uygulamamış ve hadis-i şerifleriyle 

düzeltmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) böyle 

akıl dışı geleneklere müdahale edip, örnek ola-

cak nitelikte doğrusunu tatbik etmiştir.

İstanbul Üniversitesi’nin ordinaryüs hocala-

rından Prof. Süheyl Ünver, bu konuya bir yorum 

getirerek “Peygamberimiz (s.a.v.) İslam dininin 

esaslarını tebliğ ederken, halk sağlığının önemini 

vurgulamış, yanlışları düzeltip uygulamada fay-

dası kanıtlanmış olanları kabul etmiştir” demek-

tedir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gençliğinde 

önce amcası Ebu Talip’le birlikte, Şam kervanıy-

la Busra’ya kadar, sonraki yıllarda da yine ticari 

amaçla Yemen, Güneydoğu Arabistan, Umman 

ve Kızıldeniz’i aşarak Habeşistan’a kadar gitti. De-

ğişik ülkelerde, farklı topluluklar ve geleneklerle 

karşılaştı. Farklı kültürleri yakından tanıdı.

Sahabeleri özgür düşünceli, cesur ve aydın 

insanlardı. Her biri hadislere göre ilim şehrinin 

kapısı, tavanı ve duvarlarıydı.
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Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) bu konuya 

açıklık getiren bir hadisi vardır:

“Ben de ancak bir insanım. Size dininiz konu-

sunda bir şey emredersem, onu hemen alın ve 

kabul edin. Kendi görüşüm olarak herhangi bir 

şey emredersem şüphe yok ki ben de ancak bir 

beşerim.”

Peygamberimiz’in (s.a.v.) tedavi yöntemle-

ri ve tedavi için tavsiye ettiği ilaçların hepsi de 

Mekke’de ve Arabistan’ın her köşesinde bilin-

mekte ve kullanılmaktadır. Fakat ilaçlar ve tedavi 

yöntemleri yeni gelişmelerle bağlantılıdır. Tıbbi 

malumatlar tecrübe ürünü bilgilerdir.

Tıbb-ı Nebevi’yle ilgili birkaç hadis-i şerif:

“Sizin ilaçlarınızdan eğer bir fayda varsa kan 

alma âdetinde, bal şerbetinde ve dağlamada var-

dır. Fakat yarayı ateşle dağlamayı sevmiyorum.”

“Allah yarattığı her derdin devasını da yarattı. 

Onu arayın, bulun ve kullanın.”

Dinde güncel hayattan kopukluk yoktur. 

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) ilgi alanı yalnız 

metafizik ve teorik olgularla ilgili değildir, haya-

tın her alanıdır ve tüm ayrıntılarıyla hayatın her 

safhasını kapsar.

Peygamberimiz (s.a.v.), sahabelerine sağlık-

larını korumalarını tavsiye etmiş, sağlıklı olmaya 

dikkat etmeleri ve buna özen göstermelerini is-

temiş. Onlara ya ilaç önermiş veya bir hekime 

yönlendirmiş.

“Gözlerinize sürme çekin, o gözleri parlatır 

ve kirpikleri besler.” Mikrobiyolojik tetkikte sür-

me’nin antimikotik olduğu saptanmıştır.

“Bal şerbeti şifadır.” 

“Yüksek ateşi olan hastayı su ile serinletin.”

“Dövme yaptırmayın.” 

Dövme yaptırırken doku içine-hücre stop-

lazmasına kanserojen boya girmektedir. Batıda 

dövme ile insana patojen virüsler, Aids ve Hepa-

tit bulaşabileceği kabul edilmiştir.

Asr-ı Saadet Dönemi Doktorları

Çöllerde serazad yaşayan Bedevi Araplar 

tıp ilmini, uygarlıklara beşik olan Mezapotam-

ya’da Babillilerden aldılar. Kendi deneyimleriyle 

geliştirdikleri tedavi yöntemlerini de ekleyerek 

cahiliye devri tababet kültürü ortaya çıktı. Asr-ı 

Saadet dediğimiz Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 

döneminde tıp kültürünün ilmi seviyesini an-

layabilmemiz için elimizde çok sayıda örnekler 

mevcut.

Taif yakınlarında yaşayan bir Hristiyan papa-

zı Hz. Muhammed’in (s.a.v.) küçük yaşlarda ya-

kalandığı ağrılı göz iltihabını (konjuktuvit) ilaçla 

tedavi etmiştir.

Arabistan’ın tanınmış doktorlarından Ebu 

Remse, İslâm’ın evrensel ilkelerini inceliyor, mü-

şavere ediyor, düşünüyor ve yürekten onayla-

maya karar veriyor. Mekke’den Medine’ye doğru 

vahyin aydınlığında yola çıkıyor. Resulullah’ın 

(s.a.v.) huzuruna varıyor ve kelime-i şahadet ge-

tirerek İslâm’ı kabul ediyor. Bir gün sohbetten 

sonra sahabeler mescidi boşaltırken Doktor Ebu 

Remse, Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) sırtında ve 

iki kürek kemiği arasındaki Nübüvvet mührünü 

merak ettiğini söylüyor. Cilt üzerindeki bu oluşu-

mun muhtemelen bir selim tümör olabileceğini 

düşünüyor. Bu merakla onu bir lokal operasyon-

la, küçük bir cerrahi müdahaleyle alabileceğini 

düşünüyor ve uygun bir zamanda söylüyor:

“Ya Resulullah, benim dedem ve babam da 

Arabistan’ın tanınmış tabiplerindendi. Yani ced-

di ve babası da meşhur olan aileden gelen bir 

tabibim. Evimizde her zaman tıp kitapları oku-

nur, hasta tedavi edilir ve sağlık konusu tartışılır. 

Vücuttaki kan damarlarının nereden çıkıp nereye 
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kan taşıdıklarını, eklemleri ve kemiklerin sayısını 

bilirim. Omzunuzdaki şu rahatsızlığı (Nübüvvet 

Mührünü) bana bir kere göster. Eğer çıkıntılı bir 

yumru ise onu keser ve yerinden çıkartırım. Ya-

rasını da ilaçla tedavi ederim.” Fakat Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) bu teklife sıcak bakmıyor, izin 

vermiyor ve konu kapanıyor. Miladi altı yüz yirmi 

beşlerde Arabistan’da cerrahi müdahalenin ve 

post operatif bakım yapan hekimlerin bulundu-

ğunu öğreniyoruz.

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hayatında 

yakından tanıdığı ve kendisine tedavi olduğu 

bir hekim daha var: Taifli Haris. Doktor Haris tıp 

tahsilini, çok uzun yollar kat ederek gittiği ve yıl-

larca kaldığı İran’da  “Cündişapur Tıp Okulu”nda 

yapmış. Sonra memleketi olan Taif şehrine geri 

dönerek yıllarca doktorluk mesleğini orada icra 

edip hasta tedavi etmiş.

Peygamberimiz (s.a.v.) Taifli Doktor Haris’e 

güvenir ve ağır bir hastalığa tutulanlara Dr. Ha-

ris’e gidip tedavi olmalarını tavsiye ederdi. Has-

talığında ziyaret ettiği Uhud Harbi’nin meşhur 

okçusu Sa’d bin Ebi Vakkas’a Taif’e kadar gidip Dr. 

Haris’e tedavi olmasını söylemişti. 

İran Hükümdarı “Kisra” huzuruna çıkan Dr. 

Haris çok müspet intibalar bırakarak onunla soh-

bet ediyor. İran hükümdarı Bedevilerin arasından 

çıkıp gelen Dr. Haris’in zekâ ve yeteneklerine 

hayran kalıyor.

Başka bir örnek; Peygamberimiz’in (s.a.v.) 

teyzesinin oğlu Tabip Nadr, on bin nüfuslu Mek-

ke’de çok tecrübeli bir uzman hekim olarak tanı-

nır. Tabip Nadr, hekimliğin dışında iyi enstrüman 

çalan bir müzisyendir ve tarih bilginidir. 

Yalnız hidayet Allah’tandır (c.c.) ve bir nasip 

işidir. Peygamber’in (s.a.v.) teyzesi oğlu Dr. Nadr, 

öz amcası Ebu Leheb gibi sadece İslâm’a karşı 

değil, bizzat Hz. Muhammed’e (s.a.v.) karşı da 

körü körüne saldırmıştır. 

Başka bir hekim Yemenli Dam’adul Ezdi, si-
nir ve ruh hastalıları uzmanıydı. Tüm Arabis-
tan’da son yüzyılın meşhur Ruh Sağlığı Hekimi 
Mazhar Osman gibi ustalığıyla şöhret sahibiydi. 
Yemen’den Mekke’ye ziyaret için gelmişti. Ona 
müşrikler şehirde kendisinin peygamber ol-
duğunu, Allahın Resulü olduğunu söyleyen bir 
mecnunun dolaşmakta olduğunu söylediler. Dr. 
Dam’adul Ezdi de karşıda Ebu Talip mahallesine 
girmek üzere olan kalabalığı gördü. İddia edildiği 
gibi bir deli miydi yoksa gerçekten nebi miydi?  
Bu şahsı yakından görüp konuşmalıydı. Onu, 
kendisi önde yürürken kışkırtılan çocukların gü-
lerek, bağırıp çağırarak peşine takılı olduğunu 
gördü.

Tabib Dem’ad, O’na (s.a.v.) “Seni tedavi ede-
bilirim, ben hekimim” dedi. Konuştukça müşrik-
lerin söylediklerinin gerçek olmadığını gördü. 
Diyalog sürdükçe mecnun denilen adamın hari-
kulade taraflarını keşfetti. Onun tebliği üzere keli-
me-i şehadet getirerek İslâm’ı kabul etti. Paganist 
olarak girdiği Ebu Talip mahallesinden mümin 
olarak çıktı. 

Tabip Dam’adul Ezdi, İslâm tarihinde Mekke 
yerlisi olmayan ilk Müslümanlardan olma şere-
fini kazandı.

Mekke’de ve çölde bedeviler arasında efsane-
vi şöhrete sahip bir hanım doktor da vardı. Beni 
Evs kabilesinden tabibe Zeynep. Çok hasta teda-
vi etmiş ve tanınmış şairlerin şiirlerine konu ol-
muş. Kaynaklarda tedavi ettiği hastanın gözüne 
sürme taşı tatbik etmiş. Bu hanım doktor uzun 
bir ömür sürmüş.

Miladi altı yüz yirmi beşler-
de Arabistan’da cerrahi mü-
dahalenin ve post operatif 
bakım yapan hekimlerin 
bulunduğunu öğreniyoruz.
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İnsanın yaratılış güzelliği kendi elinde değil-

dir. Ancak yüzüne akseden duyguları kazanmak, 

iç güzelliği dışa aksettirmek ve gönüllerde taht 

kurmak kendi elindedir. 

İnsan yüzü, siması bir başka dünyadır... Gelin 

biraz onu anlamaya çalışalım: 

İbret gözüyle bakan için, milyonlarca güzelli-

ği kâinatta bir arada bulmanın mümkün olduğu 

inkâr edilmez bir gerçektir. Gök kubbenin saat-

lerce bakmaya değer güzelliği, bir gülün büklüm 

büklüm yaprakları, görünümü, canlılığı, kokusu, 

her hücresinin akıllara durgunluk veren yapısı… 

hayranlığın ufkunu zorlayan duygulara yelken 

açan bir dünya…

Ama insanın yaratılışı, hepsinden başka. Yara-

tıcımız (c.c.) buyuruyor: 

“Biz, insanı en güzel şekilde yarattık.”  (Tîn 

Suresi: 95/ 4)

Yaratıcı’nın (c.c.), insan yüzündeki kudret 

tecellisi ise hepsinden başka… Yaratılış inceliği, 

duyu organlarının yer alışı, konuşurken, güler-

ken, ağlarken, sevinçli, hüzünlü anlardaki tav-

rı, gözlerin görmekten öte ifade ettiği manalar, 

hepsi, hepsi ibret gözüyle bakanı ifadeden aciz 

bırakacak derecede. 

Ancak bizim asıl üzerinde durmak istediğimiz 

mana, şu Hadis-i Şerifteki manadır: 

“Allah, bir kimsenin içinde sakladığı duygula-

rın örtüsünü yüzüne giydirir. Bu duygular hayırlı 

ise, yüzüne giydirilen örtü de hayırlı, şerli ise o 

da şerlidir.” 

Osman (r.a.), Rasûlullah’tan (s.a.v.) aldığı terbi-

ye ile aynı inceliği biraz değişik ifade ediyor:

“Allah, bir kimsenin içinde sakladığı duyguları, 

mutlaka yüz hatlarına, yüz ifadelerine, konuşur-

ken kullandığı kelimelere ve kelimelerin telaffuz 

ediliş şekline aksettirir.” 

Ömer’in (r.a.) aynı inceliği ifade eden bir baş-

ka güzel sözü:

“Kim kendi iç dünyasını, gönlündeki duygu-

ları güzelleştirirse Allah da onun dış dünyasını 

güzelleştirir.”    

İç dünyanın simaya aksedişini belki tarifi zor. 

Ancak hepimiz bunun her gün değişik örnekle-

rine tanık oluyoruz. Bir insanın; acılarını, üzüntü-

lerini, sıkıntılarını, sevincini, öfkesini... yüzünden 

anlamak mümkündür. 

Bunların birçoğu gelip geçici duygular, dola-

yısıyla yüzdeki geçici ifadeler. Kalıcı olanlar, daha 

Duyguların Semaya Aksedişi
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Dr. Şerafettin KALAY

“Allah, bir kimsenin içinde 
sakladığı duyguların örtü-
sünü yüzüne giydirir. Bu 
duygular hayırlı ise, yüzü-
ne giydirilen örtü de hayırlı, 
şerli ise o da şerlidir.” 
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da derin. Devamlı öfkeli ve saldırgan insanın, alın 

kırışıklıkları, kaşları ve gözleri, yüz hatları ne kadar 

belirgindir. Devamlı ve derin hüzün bir yüze nasıl 

da çöker. Bedbinlik nasıl da kendini belli eder. İç 

dünyası kan ağlayan birinin dış dünyasının gün-

lük güneşlik olması, yüzünün gülmesi ne kadar 

zordur. Gülse, acısı gülüşünde bile bellidir. Biz 

“acı acı gülme” ifadesini kimler için ve niçin kul-

lanırız? 

Hilekâr gülüş içten gülmeden, sırıtma tebes-

sümden ne kadar farklıdır? 

Birçok insanın iç dünyasını yüzünden okur-

sunuz. Hele de zaman geçmiş, geçen yıllar yüz-

lerde iz bırakmaya başlamışsa, bu yıllar içinde 

kökleşen duygular da daha rahat okunabilen iz-

ler bırakır. 

Güzel hasletler de yüzlerde iz bırakır. Yüzdeki 

nûr çok şey ifade eder. 

Detaylara bakınca görünümü o kadar da gü-

zel olmayan insanlar görürsünüz. Ancak yüz bü-

tünlüğü, jest, mimik, tebessüm, konuşma, edâ ve 

tavırlar, vücut hareketleriyle bütünleşince gönlü-

nüzü fethedebilir. İlk bakışta daha güzel görünen 

birinden daha sevimli ve sıcak gelebilir. Bütün 

bunların ayrı bir dili vardır ve çok şeyler anlatır. 

Tıp dalında Nobel ödülü kazanan, birçok dil-

lere çevrilen ve okunmasında fayda gördüğü-

müz “İnsan Denen Meçhul”  adlı eserde yer alan 

şu cümlelere dikkat ediniz: 

“Yüzün, gözün, yanakların, göz kapaklarının 

ve diğer bütün hatların şeklini, deri altında ve 

yağ içinde hareket eden düz kasları tespit eder. 

Ve bu kasların durumu da düşüncemize göredir. 

Şüphesiz herkes yüzüne arzu ettiği ifadeyi vere-

bilir. Fakat bu maskeyi devamlı şekilde muhafaza 

edemez. Yüzümüz, bizim haberimiz olmadan, 

yavaş yavaş şuur hâllerimizin modeli olur. 

Ve yaşın ilerlemesi ile de, duyguların, iştiha-

ların, insanın bütün tutkularının en doğru imajı 

hâline gelir. Bir gencin güzelliği, yüz hatlarında-

ki tabiî bir ahengin sonucudur. Bir ihtiyarın pek 

nadir görünen güzelliği ise, onun ruh hâlinin bir 

tezâhürüdür.

Yüz şuur faaliyetlerinden çok daha derin şey-

leri de ifade eder. İnsanın yüzünden yalnız ku-

surlarını, meziyetlerini, zekâsını, aptallığını, duy-

gularını, en gizli itiyadlarını (alışkanlıklarını) değil, 

vücut yapısını, organik ve akıl hastalıklarına isti-

datlarını (uygunluklarını) da okumak mümkün-

dür.”

Bu sözlerin ardından tıbbî bilgiler verdikten 

sonra bu bölümü şu cümlelerle bitirir:  

“Eski hekimler pek haklı olarak, teşhis ve tah-

minlerde, mizaca, diyateze(yatkınlığa), aksüla-

mele (tepki) büyük önem verirlerdi. Müşahe-

de etmesini, görmesini bilen için, her insanın 

yüzünden onun beden ve ruh tarifini okumak 

mümkündür.” 

Detaylara bakınca görünü-
mü o kadar da güzel olma-
yan insanlar görürsünüz. 
Ancak yüz bütünlüğü, jest, 
mimik, tebessüm, konuş-
ma, edâ ve tavırlar, vücut 
hareketleriyle bütünleşince 
gönlünüzü fethedebilir. İlk 
bakışta daha güzel görünen 
birinden daha sevimli ve sı-
cak gelebilir. Bütün bunla-
rın ayrı bir dili vardır ve çok 
şeyler anlatır. 
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Bazı yüzlerin aydınlığa gark olup parladığı, bazı 
yüzlerin de karardığı hesap gününde yüzü ak olan-
lardan, Allah (c.c.) için yapılan secdelerin izlerini 
taşıyanlardan olmak için dua ediniz. 
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Şimdi İlâhi hitaba kulak verelim: Zâriyât Sure-

si’nin 20 ve 21. ayetinde şöyle buyuruluyor:  

“Sarsılmaz iman sahipleri için yeryüzünde 

nice alâmetler; Allah’ın varlığına, güç ve kudreti-

ne delâlet eden, akla yol gösteren ibretler vardır.

Kendi vücutlarınızda da. Görmüyor, dikkat et-

miyor musunuz?”  

Fetih Suresi’nde Rasûlullah’a (s.a.v.) yoldaş 

olan, onun yolundan yürüyenlerin vasıfları zikre-

dilirken bakınız bu inceliğe nasıl dikkat çekiliyor: 

“Onları başkalarından ayıran nişanları, 

yüzlerinde Allah için yapılan secdenin bırak-

tığı izlerdir.”   (Fetih Suresi: 48/ 29) 

Bu ayeti tefsir ederken âlimlerin söylediği 

cümlelerden biri şöyledir: 

“Yapılan bir iyilik, güzel bir davranış, işlenen 

hayır kalbe nur, yüze aydınlık, rızka bolluk verir. 

İnsanların gönlünde ona karşı sevgi yeşertir.”

Utanmazlığın, meymenetsizliğin, hilekârlığın, 

yağcılığın, dalkavukluğun, ahlâksızlığın, donuk-

luğun, robotluğun, sadistliğin, işlenen zulmün, 

yenilen haramların, hıyanet, dalalet, Allah’a (c.c.) 

isyan ve günahların... çöktüğü yüzlerden söz 

açarak içinizi karartmak istemiyorum. 

Merhum Âkif’in: 

“Kızımın iffeti batmış rezilin gözüne

Acırım tükrüğe billâhi tükürsem yüzüne”

mısralarıyla dile getirdiği tükürüğe değmeye-

cek yüzleri de ne anlatmak ne de görmek isti-

yoruz. 

Eğer böyle bir yüz görmüşseniz, onu unut-

mak, huzur duymak ve gözlerinizi dinlendirmek 

istiyorsanız nurlu, safiyet ve tevazu taşıyan bir 

simaya bakınız veya yumuk ellerini size uzatan 

bir çocuğun o temiz, günahsız ve berrak yüzü-

ne, ışıldayan gözlerine bakıp sevgiyle bağrınıza 

basınız. Rabb’ınıza (c.c.) yönelip hidayet yolunda 

Hakk’a (c.c.) doğru yürümenin ne büyük nimet 

olduğunu düşünerek şükrediniz. 

Bazı yüzlerin aydınlığa gark olup parladığı, 

bazı yüzlerin de karardığı hesap gününde yüzü 

ak olanlardan, Allah (c.c.) için yapılan secdelerin 

izlerini taşıyanlardan olmak için dua ediniz. 

Ebu Ubeyde’nin (r.a.), o güzel insanın yüz gü-

zelliğini, ruh güzelliğini, geride bıraktığı tatlı hatı-

raları anınız, unutmayınız.

Hayat boyunca hayır düşünen, gönlünü gü-

zel haslet duygularıyla dolduran, davranışların-

dan asalet, samimiyet fışkıran, bir araya geldiği 

mümin kardeşlerine daima Hakk’a (c.c.) giden 

yolu gösterenlerden olunuz. 

Bu hayatı geride bıraktığınızda, peşinizden 

gözyaşları dökülürken, hayırlı bir ömürle Rabb’ı-

na (c.c.) kavuşma sevinciyle kendisi gülenlerden 

olunuz. 

Bu güzellikleri söndürmek isteyenlerin de 

hüsrana uğrayacaklarını biliniz. 

Daraldığımız şu günlerde önceden çekilen 

sıkıntıları, zorlukları hatırlıyor; güzel sîmaları yok 

etmeye çalışanların hüsran ve pişmanlıkla kıv-

randıkları günleri görme arzusu duyuyoruz.

“Gevşemeyin, zaaf göstermeyin, hüzne ka-

pılmayın, eğer gönülden inanıyorsanız, üstün 

olan sizsiniz!” (Âli İmrân Suresi; 3/ 139)
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Yaşadığımız toplum, incelemeye ve analiz 

edilmeye müsaade etmeyecek kadar hızlı deği-

şim göstermektedir.

Günümüz stratejistleri ve sosyal teorisyenle-

ri bu toplumu tanımlama ve sorunlarına çözüm 

üretme noktasında aciz kalmaktadırlar.

Hızlı gelişen olaylara çözümler üreten gün-

dem analizcileri büyük resmin aktüalite-maga-

zin kısmında boğulup öze-arkaplana vâkıf ola-

mamaktadırlar. Hız, haz ve Hedonizm’in doruk 

noktaya ulaştığı günümüz dünyası postmodern 

bir çağ olarak tanımlanmaktadır. 

Bu çağ; insanı kimliksizleştirip, karışık bir zih-

niyete sokmakta ve tutarsız bir düşünce, hercai 

bir hayat tarzı sunarak insana kendi içinde bir 

kaos hâli yaşatmaktadır.

Bütüncül ve dengeli bir zihinsel düşünüşü 

olmayan insan, kendisini tanımlayacağı, sağlık-

lı bir şekilde kendisini anlamlandıracağı düzlem 

bulamıyor. 

Müslümanlar da bu rüzgârdan fazlasıyla te-

neffüs etti ve zihinleri parçalandı. Parçalanan zi-

hin yapısı amellerde yansımasını buldu. Ortaya 

çıkan tablo ise;

Konuştuğu ile ameli örtüşmeyen, düşün-

cesi hayata aksetmeyen, bir o kadar da söy-

lemlerinde iddialı insanlar…

• Başörtü takıp taytla  gezen (iffetli) bacılarımız,

• İdeallerini kafelerde çürüten (edepli) gençle-

rimiz,

• TV başında dizi ve program takip eden (kut-

sal) annelerimiz,

• Konforundan taviz vermeyen (el-emin) ba-

balarımız,

• Elinden tablet eksik olmayan (günahsız)  ço-

cuklarımız,

Maalesef halimiz çırpınıyor; yürüyüşünü 

unutan saksağanı aratmıyor.

Şairin dediği gibi:

“Hâl-i pür-melâlimiz: ahâlî giderek lâl oluyor. 

Bed idi ahvalimiz bed-ter bir hâl alıyor.

İnsan Modelleri

Postmodern zihin; insanın sadece bir refe-

rans sistemine bağlanmasını tasvip etmez, bir-

çok referans sistemi sunar. Bu şekilde oluşan 

Köleliğin Büyüsünde
Özgür (!) İnsan
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Bu çağ; insanı kimliksizleş-
tirip, karışık bir zihniyete 
sokmakta ve tutarsız bir dü-
şünce, hercai bir hayat tarzı 
sunarak insana kendi içinde 
bir kaos hâli yaşatmaktadır.
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teorik zihin yapısı kendisine bir sabite belirleye-

mez ve duracağı yeri bilemez. Ortaya çıkan in-

san modeli ise;

• Birbirine zıt, tutarsız ve dengesiz davranışlar-

da bulunan,

• Kendi içinde kimliksizleşen,

• Duygu-durum bozukluğu yaşayan,

• Maskeli yüzler taşıyan,

• Sürekli kaos içinde kıvranan,

• Dünya ve ahiret dengesi sağlayamayan,

• Samimiyetini yitirmiş, sathi düzeyde hareket 

eden,

• Güvenmeyen ve güvenilmeyen,

• Kendisini sosyal ortama kapayan,

• Bireyselleşmeyi her alanda yaşayan,

• Dertsiz ve dertlenilmez,

• Kışın yazı yaşayan, damlada deryayı gören,

• Dünyada cenneti arayan, nerede, ne zaman, 

kiminle ne yapacağını bilmeyen, bir yapıya 

bürünür.

Seküler zihniyet İslâmi kavramlara da anlam 

kayması yaşatmıştır. En nadide kavramlarımız 

oruç, namaz, kardeşlik, ümmet bilinci… İçi boş, 

camdan, heykelden ibaret bir şekle bürünmüş ve 

insanımızda monoton hareketlere dönüşmüş.

İçi boşaltılmış ibadetlerimiz anlamını yitirince 

işlevlerini de yitirmiş.

Ve artık;

Oruç günahtan,

Namaz fahşadan,

Kardeşlik bencillikten,

Cömertlik cimrilikten,

Kur’an lağviyattan koruyamaz hâle gelmiş 

durumdadır.

Daha da önemlisi bu durumdan rahatsızlık 

duymadan hayatını devam ettiren nev-i şahsına 

münhasır Müslümanlar türedi.

Liberal kimliği, demokratik düşünceyi, kapita-

list zihniyeti ve modern algıyı kimliğine giydirmiş 

son devrin ucube acuzeleri her platformda boy 

gösterir oldu.
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Hem Müslüman kimliğine sahip hem de ha-

yatın içerisinde bir çok kimlikle boy gösteren in-

sanlar söz sahibi oldu.

Namaz kılmadığında rahatsız olmayan,

Sıcaklarda tutmadığı oruçları kısa günlere 

erteleyen,

Başının açık olmasından endişe duymayan,

Kur’an okumayan,

Medya ve teknoloji düşkünü olan,

İslâmi bir tedrisatı olmayan ama fetva veren,

TV ve internetten öğrendiği dini malumatla 

yaşamadığı İslâm’ı tartışan,

Kutsal olmayan kutsallarla kendini tatmin 

eden müslümanlar türedi.

Dünyaya Esir Olmuş İnsan: Özgür! Köleler

Modern düşünceyle beraber faşist, totaliter 

ve hegemonyacı yapılar türedi ve Modernizm’in 

yeryüzünde insana sunmayı vaat ettiği cenneti 

cehenneme çevirdi. Modernizm’in devamında 

aynı kökten türeyen Batı tandanslı Postmoderni-

te insana, baskıcı yapıların köleliğinden kurtulup 

özgür olmayı vaad etti.

Ve insanı merkeze koydu. Dedi ki: Senin de 

aklın var, sen de haklısın, sen ne istiyorsan yap, 

senin yaptığın doğrudur, sen mükemmelsin, 

kendine yetersin, başkasına ihtiyacın yok. 

Bunun gibi aldatmacalarla insanı tanrısal te-

mayüllere meylettirdi. Artık insan mutlak doğru-

ları vahiyden almadan kendisi oluşturdu.

İnsan, vahyi bilgiyi akıl terazisinde tartma ha-

dsizliğine soyundu.

Kesin naslarla çerçevesi çizilmiş olan bilgi için 

bile ‘bana göre şöyle olmalı’ diyebilecek kadar ki-

birlendi.

Modernizm insanı dünyaya meylettirip ukba-

dan uzaklaştırmıştı. Postmodernizm de aynısını 

farklı bir şekilde yapmış oldu. Değişen sadece 

şekiller ve kelimeler oldu. 

Sahte özgürlükler, içi boşaltılmış profan kut-

sallar insana özgür olduğu düşüncesini verdi. Ve 

sinsi bir şekilde insanı dünyaya esir etti.

Özgür (!) bir şekilde hayatını sürdüren insan 

aslında kendisine birileri tarafından sunulan se-

çenekler arasından tercih yapmaya yönlendirildi. 

Bloke edilmiş zihinsel işleyişini özgürlük zannetti.

TV, internet ve sosyal medya üçgeni; aklımızı 

blokaj altına aldı, hayatlarımızı ipotek etti. Sosyal 

ve kültürel kodlarımızı değiştirdi. Neyin doğru, 

neyin yanlış olduğunu, haklı ve haksızın kim ol-

duğunu, güzel ve çirkini, iyi ve kötüyü, ödül ve 

cezayı, siyah ve beyazı öğretme hadsizliğine so-

yundu. Kimi sevip kimi örnek alacağımızı, kim-

lerle beraber olacağımızı, ne tüketip ne tüketme-

yeceğimizi belirledi.

Adeta ‘siz yaşamayı beceremezsiniz, biz size 

öğretelim’ aymazlığına müptela oldu.

Bu üçgenin dışında kalamayan insanlar, bü-

yüye kapıldı ve özlerini kaybetti. Ortaya; fıtrat 

bozumu, ruhsuz, kimliksiz ve idealsiz insanlar 

çıktı. Kendi ile, çevresi ile, Rabbi (c.c.) ile kavgalı; 

haddini bilmeden Allah’a (c.c.) kafa tutmuş aciz 

ve zavallı kişicikler türedi. 

Benliğini, kimliğini, ken-
disini, asliyetini kaybetmiş 
insanımız kalabalıklar içeri-
sinde ‘ben de varım’ diyebil-
mek için selfie’yi icat etti. 
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Kim olduğunu bilmeyen, sınırlarının farkında 
olmayan, ne için yaratıldığını unutmuş özgür kö-
leler var oldu. 

Benliğini, kimliğini, kendisini, asliyetini kay-
betmiş insanımız kalabalıklar içerisinde ‘ben de 
varım’ diyebilmek için selfie’yi icat etti. 

Hızlı bir zamanda yaşıyoruz. Hızlı yürüyor, 
hızlı okuyor, hızlı konuşuyor, hızlı yiyor, hızlı haz-
mediyoruz. Koştura koştura hayata iş yetiştirme-
ye çalışıyoruz.

Artık marifet hız, meziyet hız, meslek hız ol-
muş.

O kadar hızlanmışız ki ruh bedene yetişemez 
olmuş.

Hızımızdan dolayı maddede manayı aramaz 
olmuşuz.

Hızlı olmak; hayatımızı çeşitlendirmiş, kar-
maşıklaştırmış ve tüketimimizi artırmış. Artan tü-
ketim bize ihtiyacımız olmayan şeyleri asli ihti-

yacımız gibi göstermiştir. Vazgeçemeyeceğimiz 

ve elimizden alındığında hayatımızın anlamının 

biteceği ihtiyaçlar!!!   

Bu, bir büyüdür ve bizler de bu büyüye teşne 

olmuş figüranlarız. Kıpırdayamıyoruz, kendi ken-

dimize düşünemiyoruz, esaret altındayız.

Firavun’un büyücülerinin yaptıkları gibi,  ger-

çekleri görememekteyiz ve farkındalık yeteneği-

ni yitirmiş durumdayız.

İtina ile paketlenmiş, süslenmiş, başkaları ta-

rafından önümüze altın tepside sunulmuş ha-

yatlarımızı bol kepçeden harcıyoruz.

Sadelikten, maneviyattan, kardeşlikten, özgür 

iradeden yoksun bir hayatı yaşamak zorunda bı-

rakılıyoruz.

Bu toplum, bu büyüye kapılmıştır, bu büyü-

yü bozabilecek kişiler ancak kendisini “nereye bu 

gidiş” ayetine sorgulatanlar olacaktır.

Ruhlarımız,
bedenlerimize yetişemiyor.
Ruhlarımız,
bedenlerimize yetişemiyor.
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Ülkemizde hızlı bir toplumsal değişim ya-

şanmaktadır. Her değişim, beraberinde kimlik ve 

kişilik çatışmasını getirir. Bireylerin gelişim, kişilik 

ve uyum sorunları beraberinde sosyal sorunlara 

neden olur. Sosyal sorunlar toplumsal/kültürel 

çatışma ve sosyal çözülmeye yol açarak bir yan-

dan refah düzeyi yüksek bir toplum içinde gide-

rek artan problemli kişiler üretmektedir. Tüken-

mişlik sendromu, modern hayatın beraberinde 

getirdiği  kadın-erkek, eğitim düzeyi düşük-yük-

sek, çalışan ya da çalışmayan her farklı toplum 

kesimini içine alan bir olgudur.

Tükenmişlik Sendromunun Belirtileri Ne-

lerdir?

Tükenmişlik sendromu içinde birey kişilik, 

duygusal, bedensel ve sosyal güçlükler yaşar. 

Kendi benlik algısı ve saygı zedelenebileceği gibi 

iş yaşamına ve sosyal yaşama ilgisizlik, tepkisiz-

lik, olumsuz duygu ve düşünceler geliştirir. Ağır 

sorumluluklar ve iş yükü ile baş etmeye çalışır. 

Baş etme çabası sıkıntı, stres ve bunalıma sürük-

ler. Bir süre sonra iş yaşamındaki zorluklar duy-

gusal ve fiziksel bitkinliğe yol açar. Yorgunluk, 

baş ağırılar, uykusuzluk ve bedensel yakınma-

ları artar. Bedensel sorunlara paralel aile, sosyal 

çevre ve iş yaşamına duyarsızlaşır. Öfke, kızgınlık 

patlamaları gösterir ya da içe kapanır, insanlar-

dan uzaklaşır.

Mükemmeliyetçi İnsanlar Daha Çabuk Tüke-

niyor!

Mükemmeliyetçilik bireyin kendisiyle ilgi-

li beklentilerin yüksek olması titiz, dikkatli ve 

özenli olmasına bağlıdır. Belirli bir düzeyde sağ-

lıklı bir yaklaşımdır. Ancak bireyin günlük yaşam 

uyumunu bozar, çevresinde kişilerle iletişim ça-

tışmalarına yol açarsa bu duygu ruhsal sorun 

kaynağı oluşturur. ‘Mükemmelliyetçilik’ takıntısı 

içinde bireyler çalışma yaşamının rekabeti ara-

sında, mutlak başarı beklentisi içinde ve çevresi 

için yaşayan bireyler stres içerisinde yaşamını 

sürdürürler. Stres,  gerilimin ve çatışmanın kay-

nağını oluşturur. Uyum sorunlarına yol açar. 

Ekonomik Krizde Artan Hastalık “Burnout”

Çaresizlik, değersizlik duygularıyla hayattan 

zevk almama sonucu kendisini mutsuz, huzur-

suz, güçsüz ve yetersiz hisseder. Baş dönmesi, 

bedensel yakınmalar, kas ağrıları, uyku problem-

leri yaşar. İletişim ve yaşam kalitesi düşer.

Tükenmişlik Sendromu 
Patladı
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Sos. Hizm. Uzm. Fatih KILIÇARSLAN
fkilicarslan34@gmail.com

Tükenmişlik sendromu için-
de birey kişilik, duygusal, 
bedensel ve sosyal güçlük-
ler yaşar. Kendi benlik algı-
sı ve saygı zedelenebileceği 
gibi iş yaşamına ve sosyal 
yaşama ilgisizlik, tepkisizlik, 
olumsuz duygu ve düşün-
celer geliştirir. 
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Kendinizi kronik yorgun hissediyor, çalışırken 

sürekli bir korku ve sıkıntı yaşıyorsanız, global 

krizle birlikte son yıllarda adeta patlayan Bur-

nout yani ‘tükenmişlik’ sendromuna yakalanmış 

olabilirsiniz! Dünyanın üzerine 2008 yılından iti-

baren çöken global ekonomik kriz, çalışanları da 

esir alıyor. ‘Tükenmişlik Sendromu’ olarak ifade 

edilen ve krizle beslenen Burnout hastalığı mil-

yonlarca kişiyi ele geçirmiş durumda. ABD’li uz-

manlara göre dünyada her yıl yaklaşık 1.1 milyon 

kişi iş yaşamının yarattığı stres nedeniyle hayatı-

nı kaybediyor.

Daha çok beyaz yakalılarda görülen Burnout 

Sendromu’nun sağlık sistemine maliyeti çoktan 

milyarlarca doları aştı. Psikolojik sorunlar için 

sadece ABD sağlık sistemi geçen yıl 300 milyar 

dolar kaynak ayırmak zorunda kaldı. Yunanistan, 

İspanya ve İtalya’daki borç krizi ile uğraşan Al-

manya’nın ayırdığı para ise 38 milyar doları bul-

du. Ekonomik krizle birlikte Avrupa’daki işsizlik 

oranı yüzde 10, ABD’de ise yüzde 9’lara kadar 

çıktı. Açılan paketler çalışanları rahatlatmadı-

ğı gibi her geçen gün ‘işini kaybetme, yetersiz 

olma’ gibi duyguları besliyor. En son da Alman 

Hannover 96 takımının kalecisi Markus Miller, 

Burnout hastalığı nedeniyle futbola ara verdiği-

ni duyururken, ‘Tükenmişlik Sendromu’ yaşayan 

birçok şirket yöneticisinin içinde bulunduğu du-

rumu gizlediği tahmin ediliyor. Daha çok ünlü-
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lerle anılan bu sendrom aslında bütün meslek-

lerde yoğun bir biçimde görülüyor. 

Çalışan Kadınlarda Yayılıyor!

Kadınların eğitim düzeyinin yükselmesi, üre-

tim araçlarında değişim iş hayatına aktif katılma-

sını sağlamıştır. Ancak kadının aile içinde eş ve 

anne olmanın yanı sıra mesleki rol ve sorum-

lulukları yerine getirmede karşılaştığı güçlükler, 

düşük ücret, çalışma koşullarındaki olumsuz fak-

törler, çocuklarına yeterli zaman ayıramaması, 

eşinden yeterince destek görmemesiyle bera-

ber ekonomik ve sosyal sorunlar, kadının hayat 

içinde yaşam kalitesini düşürmüş ve tükenmiş-

lik sendromuna yol açmıştır. Üretim araçlarında 

farklılaşma ve karı-koca arasındaki rol paylaşımı 

değişmesine paralel aşırı koruyucu, otoriter, bas-

kıcı ve müdahale edici yaklaşımlar aile içi ileti-

şim çatışmalarına yol açmıştır.  Aile sistemindeki 

değişimi yönetemeyen çiftler ilişkilerde yaşanan 

sorunlar ailenin yaşam kalitesini düşürmüş-

tür. Aile içi ilişkilerde mutlu olmayan bireyler iş 

ve sosyal yaşamda uyum ve davranış sorunları 

yaşamaktadırlar. Şehir hayatı içinde üretime ve 

tüketime odaklanmış bireyler kendilerine yeterli 

zaman ayırmadığı, hayatına yön verecek sağ-

lıklı değerler oluşturmadığı için mutsuzluk, hu-

zursuzluk, güvensizlik, çaresizlik ve tükenmişlik 

duygusu içinde yaşamlarını sürdürmektedir.

Önleyici Yaklaşımlar!

Bireyler öncelikle kendini tanıma, anlama ve 

sağlıklı yaşam koşullarını bilinçle, bilgiyle, gere-

kirse uzmanından yardım alarak sürekli gelişim 

içinde oluşturmalıdır. Aile ve sosyal çevreyle 

farklılıklara saygı ve uyum içinde ilişki kurmalı-

dır. Net, anlaşılır, somut sınırlar, gerçekçi hedef 

ve beklentiler geliştirmelidir. Yaşam içinde rol ve 

sorumluluklarını belirlemelidir. Kendi sınırlarını 

zorlayan tutumlar karşısında hayır diyebilmelidir. 

Yaşamın getirdiği zor duygularla baş edebilecek 

duygu yönetim becerisine sahip olmalıdır. Boş 

zamanlarını verimli değerlendirebilmeli, iletişim 

engellerinden kaçınmalı ve açık iletişime önem 

vermelidir.

Bireylere ve Ailelere Psikolojik Danışman-

lık! 

Tükenmişlik sendromu yaşayan bireylere 

psikolojik danışmanlık verilmelidir. Danışmanlık 

hizmetinde, aile ve toplumsal ilişkilerinde mey-

dana gelen çatışmalar, iletişim kalıpları ve sosyal 

çevresinin yaklaşımları danışmanla birlikte de-

ğerlendirilmelidir. 

Bireyin ilişkilerinde uygun tutumlar belirle-

mesi, iç görü ve farkındalık kazanması amaç-

lanır. Danışmanlık sürecine aile katılımını sağ-

layarak ailenin tedavi gücü harekete geçirilir. 

Böylece tedavide ailenin rol almasında yardımcı 

olunarak, aile içi ilişkileri yeniden yapılandırılır. 

Bireyin çaresizlik, değersizlik duygularının gide-

rilmesinde aile ve toplumsal çözüm kaynakları 

harekete geçirilip aile, iş ve toplumsal çevreyle 

uyumu amaçlanır. Tükenmişlik sendromu yaşa-

yan bireylere danışmanlık ve terapi hizmetlerine 

önem verilmeli, yaşam içinde desteklenmelidir. 

Bu amaçla danışma merkezleri yaygınlaştırılarak 

kolay, ulaşılabilir ve sosyal güvence kapsamında 

hizmetler olmasına özen gösterilmelidir.

Üretim araçlarında farklılaş-
ma ve karı-koca arasındaki 
rol paylaşımı değişmesine 
paralel aşırı koruyucu, oto-
riter, baskıcı ve müdahale 
edici yaklaşımlar aile içi ile-
tişim çatışmalarına yol aç-
mıştır. 
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Çocuklarda Sorumluluk Duygusunun Ge-

lişimi

Büyümek, bir birey olarak yetişmek uzun bir 

yoldur ve bu süreçte anne-babanın rehberliğine 

her zaman ihtiyaç vardır. Nasıl çocuğun yeni öğ-

rendiği davranışları bir kerede mükemmel olarak 

yapmasını bekleyemiyorsak, sorumluluk bilinci 

için de bunu beklememek gerekir. Küçük yaştan 

itibaren sorumluluk bilincini geliştirmek için fır-

satlar oluşturmak, çocuğun acemice deneme-

lerini sabır ve sevgi ile desteklemek önemlidir. 

İleride sorumluluk sahibi bir birey olması için ço-

cuğunuzun 10 yaşına gelip sorumluluk almasını 

beklemeyin, sorumluluk hayatın  ilk yıllarından 

itibaren kazanılan ve küçük adımlarla geliştirilen 

bir beceridir. Küçük adımları takip ederken çocu-

ğun gelişen becerileri ile orantılı olarak kendisi 

ile ilgili sorumlulukları alması için desteklenmesi 

önemlidir. Çocuk çatal kaşık kullanmaya baş-

ladıktan sonra becerebildiği kadarıyla, yemek 

yeme onun sorumluluğudur. Doğal gelişimin 

işaretlerini dikkate almak, sorumluluk bilincinin 

kazandırılmasını kolaylaştırır.

Yaşayarak-Yaparak Öğrenme

Çocuklar en etkili olarak yaşayarak ve yapa-

rak öğrenirler. Bu nedenle sorumluluk duygu-

sunun gelişmesinde en etkili yöntemlerden biri 

çocuğun davranışının sonucunu yaşamasına 

fırsat vermektir. Anne-babalar genellikle çocuk-

larını olumsuzluklardan koruma içgüdüsüyle 

hayatı çocuklar için kolaylaştırmaya çalışırlar. 

Sabahları okul için giysileri giydirmek, ayakka-

bıları bağlamak, ödevini yapmadan okula gidip 

de öğretmeninden uyarı almasın diye ödev ile 

ilgili araştırmaları yapmak, tüm bunlar kısa vade-

de çocuğu olumsuz sonuçlardan korur gibi gö-

rünse de uzun vadede maalesef kişilik gelişimini, 

özgüven oluşumunu olumsuz olarak etkileme 

riskini taşırlar. 

Bütünü Parçalara Bölmek 

Çocuğunuza öğretmek istediğiniz davranış 

ne olursa olsun mümkün olan en basit basa-

maktan başlayın. Eğer çocuğunuzun odasını 

toplamasını istiyorsanız öncellikle işleri basa-

maklandırın. Birinci basamak oyuncakları kutu-

larına yerleştirmek, ikinci basamak kirli ve temiz 

çamaşırları ayırmak, kirlileri kirli sepetine, te

Bırakın Çocuğunuz 
Kendisi Yapsın
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Emine Yalçın DUMLUPINAR

Çocuğunuza öğretmek is-
tediğiniz davranış ne olursa 
olsun mümkün olan en basit 
basamaktan başlayın. Eğer 
çocuğunuzun odasını top-
lamasını istiyorsanız öncel-
likle işleri basamaklandırın.
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mizleri ait oldukları yerlere yerleştirmek olabilir. 

Motivasyon, başarı için birincil koşuldur. Çocu-

ğunuzun kendisi ve ev ile ilgili sorumlulukları 

yerine getirmesini sağlamak için vesileler bulun; 

örneğin bir günü müzik eşliğinde ev temizleme 

eğlencesine ayırın. 

Olumlu Davranışları Pekiştirin

İnsan davranışları ile ilgili en temel kurallar-

dan biri ilgi gösterilen davranışın tekrar etmesi-

dir. Bu nedenle çocuğunuz verilen sorumluluğu 

yerine getirdiğinde bu davranışını fark edip ona 

bundan duyduğunuz memnuniyeti belli eder-

seniz bu davranışın tekrar etme olasılığı yük-

selecektir. Olumlu geri bildirim vermek “Aferin 

çocuğum, odanı bu kadar güzel topladığın için 

seninle gurur duyuyorum” ya da “odanı topladı-

ğına göre bu hafta sonu sinemaya gidebilirsin” 

şeklinde daha önceden belirlenmiş bir ödülü 

vermek, davranış tekrarını güçlendirecektir. Ödül 

kullanmak özellikle yeni bir davranışın kazandır-

mak ya da çocuğun motivasyonunu arttırmak 

için etkili bir yöntemdir. Burada önemli olan ka-

zandırılmak istenilen davranış çok açık bir şekil-

de çocuğa anlatılması ve ödül sisteminin nasıl 

işleyeceğinin açıklanmasıdır. Örneğin, çalışma 

masasının düzenlenmesi için haftalık bir çizelge 

hazırlanıp, düzenli olan her gün için bir yıldız ya-

pıştırılıp, hafta sonunda kazanılan yıldızlara göre 

daha önceden belirlenmiş ödüllerden birini ka-

zanması.

Model Olun

En önemli nokta ise anne babanın çocuğa 

model olmasıdır. Eğer anne-baba günlük hayat 

ile ilgili kendi sorumluluklarını aksatıyorlarsa ya 

da bin bir zorlukla isteksizce yapıyorlarsa çocuk-

lar da sorumluluklarıyla ilgili olumsuz duygular 

yaşayacaklardır.

Sorumluluk duygusu ile özgüven gelişimi 

arasında oldukça güçlü bir ilişki vardır. Kendi ihti-

yaçlarını tek başına karşılama becerisini kazanan 

çocuğun anne-babaya veya diğer yetişkinlere 

duyduğu bağımlılık giderek azalır. Davranışları-

nın sonucunu yaşadıkça ve gelişen becerilerini 

kullandıkça çocuğun kendine olan güveni artar.

Yaşa Uygun Sorumluluklar Nelerdir?

Çocuğunuz kaç yaşında olursa olsun, yapa-

bileceği, yaşına uygun sorumluluklar bulunabilir. 

Önemli olan çocuğun becerileri dâhilinde so-

rumlulukları ondan beklemektir.

3-4 Yaş: Bu yaşlarda çocuklar basit ev işlerin-

de yardımcı olabilirler. Örneğin kendi oyuncak-

larını sepetine yerleştirebilirler.

Öz bakım becerilerini kendi başına yapmak 

için ilk adımı atabilirler; diş fırçalamak, elini yüzü-

nü yıkamak gibi. Tabi bu becerileri anne-babayı 

birebir gözlemleyerek ve onların desteği ile de-

neyerek geliştireceklerdir.

Ayrıca bu yaşta ayakkabılarını giyebilirler. 

Ama bağcıkları bağlamak için hâlâ yardıma ih-

tiyaçları vardır.

4-5 Yaş: Önceki yaş gruplarında gözlemlenen 

becerilerin yanı sıra bu yaştaki çocuklar eşyala-

rını toplayıp, ufak tefek işlerde yardım edebilirler. 

Toz almak gibi.

Ayrıca çatal, kaşık ve bıçak kullanma beceri-

leri tam olarak geliştiğinden sofra kurallarına uy-

gun şekilde yemek yiyebilirler.

5-6 Yaş: Okul öncesi dönemden okul döne-

mine geçiş yapan bu yaş çocukları artık yavaş 

yavaş kendi ayakları üzerinde durmaya başla-
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mışlardır. Yuva ve anasınıfı derken ilkokul birin-

ci sınıfa başlayan çocukların dünyasında artık 

sadece ailesi yoktur. Dış dünyaya ait beceri ve 

sorumlulukları kazanmaya hazır duruma gel-

mişlerdir.

Artık kendi başlarına giyinip soyunabilirler. 

Belki hâlâ bu becerileri anne babanın beklediği 

kadar çabuk değildir. Ama hızlanmaları için ken-

di başlarına giyinmeye devam etmeleri gerekir. 

Eğer anne baba sabredemeyip “bu sefer de ben 

giydireyim” derse o zaman bu becerinin geliş-

mesi gecikecektir. Ayrıca eğer bir yere geç ka-

lınması söz konusu ise çocuğun hazırlanması 

için yeterli zaman verildikten sonra geç kalma-

nın sonucunu çocuğun yaşaması da sorumluluk 

duygusunun gelişmesi için önemlidir.

Eğer anne-baba günlük ha-
yat ile ilgili kendi sorumlu-
luklarını aksatıyorlarsa ya 
da bin bir zorlukla isteksizce 
yapıyorlarsa çocuklar da so-
rumluluklarıyla ilgili olum-
suz duygular yaşayacaklar-
dır.
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İnsan; akıl, zekâ, irade ve kalp gibi  özellikleri 

ile farklıdır ve bu farklılıkları ile “Eşsiz ve Bir Olan”ı 

(c.c.)  yansıtır. İçinde, aynı anda “iyiliğe” ve  “kö-

tülüğe”  karşı  eğilimi barındırır. Ancak, burada 

cevaplanması gereken  temel sorulardan birisi; 

“iyilik” ya da “kötülük” denilenin ne olduğudur.

Biliyoruz ki, insan düşünür, karar verir ve  ka-

rarlarını uygular. İşte, onun  bu uygulamalarını 

davranış, alışkanlık, eylem, tutum  vb. olarak  gö-

rebiliriz. İnsanın  davranış ve eylemlerinin, yani 

uygulamalarının  amacını ve yönünü; akıl, irade, 

motivasyon gibi  “kişisel ve iç dinamiklerin” ya-

nında, bazı  “dış etken ve dinamiklerin”  belirlediği 

söylenebilir. Aslında, burada başlangıç noktası 

aklın kaynaklık ettiği düşünme ve onun sonra-

sında varılan karar sürecidir. 

İşte, bu süreçler sonrasındaki  her doyum, her 

haz, her  sevinç ve keyiflilik hâli, her tatmin, her 

kazanç ya da başarı  “iyilik”; tersine  her keder, 

her hüzün, her acı, her yas, her kaybedilen ya 

da başarısızlık ise; “kötülük” olarak değerlendiri-

lemez. Aslında, iyilik ve kötülük,  yapılanların ve 

yaptıklarımızın sadece bizde oluşturduğu duy-

gulara ve düşüncelere indirgenemeyecek kadar 

genişliği ve derinliği olan durumlardır.

Bu durumları daha açık ve anlaşılır olarak 

açıklamak için, “insanı keşfetme ve çözümleme 

süreçlerine” bakmak gerekir. Bunu yapmanın 

ilk adımı; insana dair gerçeklikleri araştıran, yo-

rumlayan ve  bu süreçlere damga vurmuş olan  

düşünürlerin  oluşturdukları “tezlere”, “yaptıkları 

analizlere” ve “kullandıkları kavramlara” bakmak 

ve modern terapistlerin  çalışmaları ile birlikte ki-

şiliklerini de analiz etmektir.

Ayrıca, insanın düşünme ve  karar oluşturma 

sürecinin analizi yapıldığında görülecektir ki, her 

insan “kendi içinde özeldir, özgündür ve tektir.” 

Bu nedenledir ki  tüm insanları kapsayan genel 

kural ve kaidelerden söz etmek  çok  büyük bir 

iddiadır, daha doğrusu ispatı gereken bir tezdir. 

Ve insana dair bugüne kadar yapılanlar, bu tezi  

ispatlayamadığı gibi, birçok “anti tez” ortaya ko-

nulmasına da neden olmuştur.

Bütün bunlardan dolayıdır ki,  insanı ve onun 

“özü”nü birkaç ya da daha fazla  kuram, kavram  

ve tanımlama ile  tarif etmek mümkün olmamış-

tır, bundan sonra da bu anlayış değişmedikçe 

olmayacaktır. Fakat, yine de  insanı çözümleme 

arayışları devam edecektir.

Bu  çerçeveden  bakarken teorisyenlerin, 

kendilerinin dışındaki  insanlar üzerine yoğun-

laşmalarını bir metot hatası olarak değerlendi-

riyorum. Çünkü eğer bir şeyler araştırılacak ve 

aranacak ise öncelik, insanın bizzat kendi üze-

rinde yoğunlaşmasına verilmelidir. Bu hususta 

Mevlana’nın  ifadesi ile “ne ararsan, kendinde ara” 

denilebilir. Bu çerçevede;

İnsanı Çözümleme
Çabalarına Eleştirel Bir Bakış
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-Ne  Freud’un insan kişiliğini oluşturan üç te-

mel yapı olarak  ortaya koyduğu “id, ego, süper 

ego” kavramları, ne özellikle üzerine yoğunlaş-

tığı “libido” kavramı ve bu bağlamda  doğuştan 

geldiğini söylediği insanın iki temel eğilimi ola-

rak ifade ettiği “cinsellik ve saldırganlık” şeklindeki 

görüşü,

-Ne Adler’ in “boyun eğen “ ve “boyun eğdi-

ren” şeklindeki insan tiplerini sınıflandırması ya 

da  “aşağılık duygusu “ ve “erkeksi protesto” kav-

ramları,

-Ne  Yung’un “bilinç”, “kişisel bilinç dışı”, “ko-

lektif bilinç dışı” kavramları,

-Ne de Wundt’ un “içe bakış (içsel algı)” yön-

temi, tam olarak “insanı  ve onun psikolojik yapı-

sını” açıklayamamıştır.

İslâm dünyasında ise başta Gazali olmak üze-

re, “akıl ve kalp” gibi  “temel ruhsal mekanizmalar” 

üzerinde durularak insan psikolojisi çözümlen-

meye çalışılmıştır.

Bunlar ve  isimlerini ifade etmediğimiz daha 

birçok düşünür, teorisyen ve araştırmacının yıl-

lardır süren çabaları ve  insanı belli kavramla-

ra indirgeyen ya da  belli bir tanımlama ile ele 

alarak oluşturdukları kuramlarına rağmen, hâlen 

“insanın özü”ne dair genel geçer kurallara  ulaşı-

lamamıştır.

Bugün en etkili tedavi ya da terapi yöntemi 

nedir, şeklindeki bir soruya; modern terapistlerin 

her biri farklı farklı cevaplar verebilecektir. Bunu; 

bir eleştiri olarak değil, bir tespit olarak belirti-

yorum. Çünkü, bir düşünürün ifadesi ile, “İnsan, 

henüz yeni keşfedilen bir ada misalidir. Bir yönü 

keşfedildiğinde, bir başka yönü meçhul olarak 

kalmaya devam etmektedir...” Nitekim,  yıllar 

önce Dr.Alexis Carrel,  bu anlayışla kaleme aldığı  

“İnsan Denen Meçhul” adlı eseri ile  Nobel Tıp 

Ödülü kazanmıştır.

Sanırım tam da bu noktada, şu  temel soruları 

sormak uygun olacaktır:

1- Bugün için yapılan araştırmalar ve çalış-

maların sonrasında insanın hangi meçhul yön-

leri ve yanları keşfedilmiş, açıklığa kavuşmuştur?

2- Hangi yönleri ve yanları henüz tam olarak 

keşfedilmemiştir?

3- Ve gerçekte “insanın özü”  keşfedilemeye-

cek ve açıklanamayacak kadar karmaşık ve meç-

hul müdür ?

Bu ve benzeri sorulara verilecek  cevaplar, 

nereden ve nasıl bakıldığına bağlı olarak değiş-

mektedir. Nitekim bazılarına göre bu soruların 

cevapları “çok kolay ve mümkün” iken, bazılarına 

göre ise bu tür sorulara cevap verebilmek “çok 

zor veya imkânsız”dır.

“Etik kural” hatırlatmasını yapıp da, henüz  

kendi iç dünyanızda  etik kurallar oluşturama-

mışsanız  “insanı keşfetme çabalarınız”,  en basiti 

ile “eksik” kalacaktır. Çünkü bu çabalara değer ka-

tan en önemli kuralların başında her insanı,  her 

hâli ve özelliği ile sadece ve sadece “insan oldu-

ğu  için sevmek” ve “olduğu gibi kabul etmek” 

gelmektedir.

Bu yorumlar “yaptığı işin ve bulunduğu yerin 

hakkını vermeyi” en temel etik kurallardan biri-

Her insan “kendi içinde 
özeldir, özgündür ve tektir.” 
Bu nedenledir ki  tüm insan-
ları kapsayan genel kural ve 
kaidelerden söz etmek  çok  
büyük bir iddiadır, daha 
doğrusu ispatı gereken bir 
tezdir. 
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si  olarak kabul eden ve kendini meçhul insan 

olmaktan kurtarabilmiş, özünü ve özgünlüğü-

nü keşfedebilmiş olan, saygın,  alan uzmanlarını 

kapsamaz.  Çünkü  böyle bir alan uzmanı duru-

şu, konuşması, çalışması, konusuna hakimiyeti, 

bilimsel düşünmesi ile bütün danışanlarına  karşı 

eşit  mesafede oluşu gibi özellikleri  içselleştir-

miştir. Ayrıca adil, önyargısız, açık sözlü, vicdan 

gelişimi kemâle ermiş ve  iç dünyasında öz-

gürdür. Ancak bu özgürlüğüne rağmen içinde 

sır olarak sakladığı; yaptıklarından ve yaşadıkla-

rından hiç kimsenin haberi olmasa  bile, “Kendi 

Varlığını da  Var Eden”in (c.c.) haberdar olduğuna  

kendisini içtenlikle “kodlamış”tır.

İnsanın kendisi  bir serüven, insanlık bir serü-

ven ve hayatın bizatihi kendisi de  bir serüven-

dir. Bu serüven içinde insanı çözümleme çabası, 

bugünden sonra da devam edecektir. Dünyaya 

gözlerini açan her can, alıp-verilen her nefes 

hâlen bir şeylerin eksik kaldığını ve yapılanların 

yanında, yapılması gereken daha çok şeyin var 

olduğunu da söyler. Unutmamak gerekir ki, as-

lında S.R.Tagore’ nin ifadesi ile “her doğan çocuk 

Allah’ın insanoğlundan  hâlâ umut  kesmediği  

mesajını  da getirir.”

Bu kadar sözden sonra  elbette başkalarının 

da söyleyeceği  sözler olacaktır. Ve  biliyoruz  ki,  

S.Jerzy  Lec’ in dediği gibi “tüm sözcükler tüken-

diğinde; insan, insanı anlamaya başlar.”  Elbette 

bu konuda  daha yapılacak, yazılacak ve söyle-

necek çok şey var. 

“Etik kural” hatırlatması-
nı yapıp da, henüz  kendi 
iç dünyanızda  etik kurallar 
oluşturamamışsanız  “insa-
nı keşfetme çabalarınız”,  en 
basiti ile “eksik” kalacaktır.
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“Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk ço-

cuğunuzu yakıtı insanlar ve taşlar olan ce-

hennem ateşinde koruyun ki; onun görevlileri 

Allah’ın kendilerine verdiği emirlere baş kal-

dırmayan kendilerine buyrulanı yerine getiren 

pek haşin meleklerdir.” (Tahrim Suresi; 66/6)

“Hepiniz birer çobansınız ve hepiniz güt-

tüklerinizden mesulsünüz. Devlet başkanı bir 

çobandır.Ve idare ettiklerinden mesuldür.Koca 

ev halkının sorumlusudur.Kadın kocasından, 

evinden ve çocuklarından sorumludur.Buna 

göre hepiniz bir çobansınız ve mahiyetindeki-

lerden sorumludur?”(Buharî-Müslim)

Şüphesiz ki müminler kendi çoluk çocuğunu 

doğru yola sevk etmek mecburiyetindedir. Nasıl 

ki kendisini doğru yola götürmek ve ıslah etmek 

zorunda ise onları da öylece ıslah etmek zorun-

dadır.

Çocuk, anne ve babaya emanet olarak teslim 

edilmiş bir imtihandır. Anne ve babanın kendi-

si veya vekilleri eliyle çocuğun ya İslam fıtratını 

koruyacak ya da şirke bulaştıracak. İkincisi olursa 

ahirette de kendisini bu şekilde yetiştiren büyük-

lere evlat şöyle diyecektir:

“Ey Rabbimiz! Biz reislerimize ve büyükle-

ri¬mize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdı-

lar  derler. Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver 

ve onları büyük bir lanetle rahmetinden kov.” 

(Ahzap Suresi; 33/67-68)

İçerisinde yaşadığımız toplumda birçok etken 

zihinleri temiz beyaz bir sayfa olan çocuklarımı-

za faydasız, yanlış ve ard niyetli bilgilerle, kirlen-

mesine sebep olmaktadır. Evlatlarınızı elimizden 

alan, bizim arzuladığımız gibi, inandığımız gibi 

yetiştirmemize müsaade etmeyen bütün etken-

lere karşı alternatif eğitim projeleri geliştirmek, 

kirletilmeye çalışılan tek bir kalıba sokulmak iste-

nen çocuklarımıza, hayatın her alanında yalnız-

ca Allah’a (c.c.) kul olması gerektiğinin şuurunu 

vermek, materyalist, kapitalist ve faşist çirkeflik-

lere bulaşmadan, ahireti önceleyen ve dünya-

yı cennete giden yolda bir gölgelik olarak idrak 

edecek tevhidi bilinci aşılamak, boş vakitlerini 

değerlendirmesinin ötesinde, ertelenemez bir 

görev olduğunu düşünüyoruz.

Çocuklarımız İçin Alternatif 
Bir Eğitim Kurumu: Evlerimiz

Eğitim ve Psikoloji
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Celal ÇELİK
zamanplanlamasi@hotmail.com

Materyalist, kapitalist ve fa-
şist çirkefliklere bulaşma-
dan, ahireti önceleyen ve 
dünyayı cennete giden yol-
da bir gölgelik olarak idrak 
edecek tevhidi bilinci aşı-
lamak, boş vakitlerini de-
ğerlendirmesinin ötesinde, 
ertelenemez bir görev oldu-
ğunu düşünüyoruz.



Vavelif Dergisi    Eylül 2015 www.vavelifdergisi.com

Eğitim ve Psikoloji

76

Bugün uygulamalara baktığımızda devletin 

direk müdahalesinin olmadığı tek kurum evdir. 

Gerçi televizyon, internet gibi iletişim araçları 

var ancak onları da nihayetinde eve koyup koy-

mayacağımız veya kontrolü bizim elimizde. Bu 

konu ile ilgili olarak Cenabı Mevla Yüce kitabında 

şöyle buyurmaktadır:

“Biz de Mûsâ ve kardeşine; ‘Kavminiz için 
Mısır’da evler hazırlayın ve evlerinizi yöneli-
necek kıble, namaz kılınacak yerler yapın, na-
mazlarınızı da dosdoğru kılın. (Ey Mûsâ, size 
uyan) mü’minleri (zaferle) müjdele!’ diye vah-
yettik.” (Yûnus Suresi, 10/87) 

Bu âyetten anlaşılmaktadır ki, Firavunların hâ-

kim olduğu yerlerde, evlere sahip çıkılması, evle-

ri hem bir sığınak, hem birer kale edinmek, tüm 

fonksiyonlarıyla mescid haline getirip kurumlaş-

tırmak şarttır. 

Mekke döneminde, İslâm’ın tebliği ve hâki-

miyetine yönelik faâliyet alanı olarak tek kurum 

vardı: “Erkam’ın evi.” Bu ev, tüm fonksiyonlarıyla 

mescit ve mektep görevi yapıyordu. Kâfirlerin 

müdâhalesinden, hatta bilgi ve kontrolünden 

tümüyle uzak bu özgür kurum, insanı hem nef-

sinin hevâsına kul olmaktan ve hem de değişik 

tâğutların kulu-kölesi haline gelmekten koruyan 

bir kale idi. 

 Evlerimizi Erkam’ın evi gibi çok fonksiyon-

lu iyi bir okul haline getirmeliyiz. Çocuğun eği-

timinden dinimize göre direkt olarak ebeveyn 

sorumlu olduğundan esas muallim ve müreb-

bi (öğretmen ve eğitici) anne ve baba olmalıdır. 

Kişilik/karakter eğitimi esas olarak ancak evde 

ve aile ortamında verilip inşâ edilebileceği gibi; 

müslümanlık da, ahlâk, sevgi ve samimiyet gibi 

erdemler de çocuğa mükemmel olarak ancak 

evde kazandırılabilir. 

Evlerimizde münkerden nehy görevi yapma-

lı, çocuklarımızı evlerimizde, günlük ve haftalık 

arındırmalardan geçirilmelidir. Okulun, iletişim 

araçlarının, medyanın, sokağın/çevrenin mün-

kerlerinden çocuklar evde arındırılmalı, gönül ve 

zihinlerine bulaşmış tortuların atılması sağlan-

malıdır. Çocuk eve geldiğinde, yanlış bilgilerden, 

câhilî kültürden, kötü ahlâktan, çirkin alışkanlık-

lardan temizlenmelidir; çamurda oynayan ço-

cuğun eve girer girmez temizliği yapılıp mikrop-

lardan arındırıldığı gibi. Küfür ve şirk başta olmak 

üzere kötülüklerden, Allah’a (c.c.) isyan sayılacak 

davranışlardan, yalan ve hayâsızlık gibi her çeşit 

kötü alışkanlıklardan ve tiryakiliklerin her türün-

den koruma faâliyetleri yapılmalı, çocukları doğ-

ru ve faydalı kaynaklarla temasa geçirmelidir. 

Çocuklarımıza İslâm’ı sevdirmeli, çok küçük 
yaştan itibaren Allah (c.c.) sevgisi, Peygamber 
sevgisi vermeli; her sevgiden önce ve en bü-
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yük sevgi olarak. İlâhî emirleri, ibâdetleri niçin 
yapması gerektiğini anlatmalı, her konuda şuur-
landırmaya çalışmalı, okuduğu Kur’an’ın ne ol-
duğunu, ne emirler içerdiğini, anlamını, namaza 
niçin ihtiyacı bulunduğunu... Öğretip sevdirmeli. 
Kız çocuklara küçük yaşlardan itibaren tesettür 
ve hayâ bilinci, kız ve erkek çocuklara ibâdet ve 
özellikle namaz şuuru kazandırılmalı ve bu ko-
nuda çok titiz olunmalı.  

Çocuklarımızın okuduğu kitapları, gazeteleri, 
konuştuğu arkadaşlarını, terbiye ve eğitim ve-
renleri, seyrettiği filmleri, oynadığı oyunları... 

Kontrol etmeli; gerektiğinde yasak koymalı-
yız. Gecesini gündüzüne katıp, “çocuğumu nasıl 
müslümanca yetiştirebilirim?” diye planlar, prog-
ramlar yapmalıyız.

Unutmamalıyız ki, yaşlıyken öğrenilenler, su 

üzerine yazılan yazıya benzese de; çocukken 

öğrenilenler, mermer üzerine yazılan yazı gibidir.

Her Cumartesi ve Pazar günleri, hiç değilse 

bir günün yarısı, çocukların İslâmî eğitimine ay-

rılabilmeliyiz. Yine mahallenin çocuklarıyla her 

hafta ayrı bir öğrencinin evinde velîlerin tâyin 

edeceği şuurlu bir veya birkaç öğretmenin eği-

tim ve terbiyesine teslim etmeliyiz. Bir mahalle-

de 5-10 velî bir araya gelip imkânlarını birleştire-

rek bu hayatî meseleye kısmî de olsa çözümler 

getirebilir. 

Görüldüğü gibi esas iş, ana ve babaya düş-

mektedir.

“Bir toplum, kendilerini değiştirmedikçe, 

Allah onları değiştirmez.” (Ra’d Suresi; 13/11) 

Çevre şartlarını bahane ederek “alternatif” is-

teyen kimseler için samimiyet testidir bu. Evler-

den iyi alternatif mi olur? 

Evlerimiz, yöneticiliğin okulu olduğu gibi, İs-

lâm’ı öğrenip öğreteceğimiz ve hâkim kılacağı-

mız alanlardır, yani mescitlerimizdir, okullarımız-

dır, cephelerimizdir, kalelerimizdir. 

Haydi evlerimizi çocuklarımız için çok fonksi-

yonlu iyi bir okul yapmaya var mısınız?

Okulun, iletişim araçlarının, 
medyanın, sokağın/çevre-
nin münkerlerinden çocuk-
lar evde arındırılmalı, gönül 
ve zihinlerine bulaşmış tor-
tuların atılması sağlanmalı-
dır.
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Binlerce insanın katledildiği, binlercesinin 

yurtsuz,  binlercesinin ise umutsuz ve mutsuz 

kaldığı belde, Suriye!

Sanırım, kalbimin ümmetle atması, ümmetle 

acıması gerektiğini unutur oldum. Gidip ülkemi-

zin Güney’inde Suriyelilerin yaşadığı kamplarda 

Suriye’yi görmek, oralarla dertlenmek, Suriye için 

değilse bile benim için hayır getirecektir diye 

umdum ve çıktım yola.

Suriye, sayılması güç ve öğrenilmesi gerek-

sizleşmiş rakamların beldesi olmuş durumda. 

Rakamlar her geçen gün artıyor ve oranlar can 

sıkıyor. Yarın bu rakamlara yenileri eklenecek ve 

yeniler, eskileri unutturacak. Maalesef zamanla 

kendini de unutturacak.

Bu rakamların ne kadarını görebilir, ne kada-

rını dinleyebilir, ne kadarı için ağlayabilir ve ne 

kadarı için bir şeyler yapabiliriz ki?

Bilmiyorum!

Fakat şunu biliyorum, gücümün yettiğinden 

sorumluyum. Ve bu belde, sorumlulukların yu-

vası olmuş durumda.

Çocuklar ahh çocuklar…

Uzayıp giden kamplar, 5 metrekare çadırlara 

kurulmuş yuvalar, savaşta doğmuş ve savaşta 

büyümüş çocuklar… 

En önemlisi de bu çocuklar sanırım…

Tap taze hayalleri, taptaze umutları, taptaze 

hafızaları ve daha hiç kırılmamış şevkleri ile ço-

cuklar, bizler yarınız ve buradayız diye koşuştu-

ruyorlar.

Yaşlılar, kadınlar, açlar, açıkta olanlar ve daha-

sı sorumluluğumuz; fakat konumuz yarınlar ve 

umut ise, işte tam orada en büyük sorumluluğu-

muz bu çocuklar.

Yaşlılar için Suriye’nin yarını, eski günlere 

dönüş demek.  Çocuklar için ise gelecek. Onlar 

iyi günleri hatırlamıyorlar, belki de birçoğu kötü 

günlerde doğdu. Ama bunu bilmiyorlar. 

Bilmemek bazen bir nimet olabiliyormuş, 

onu da öğreniyorum. Tabi bilmemek bir yerden 

sonra nimet olmaktan çıkıp, külfet olmaya dö-

nüyor onu da hatırlamam çok uzun sürmüyor.

Çocuklar etrafımızı sardı…

Ummah Kampı’nda sorumlu olan abimiz, 

bize ilk olarak “Bu çocuklar ne verilse alacak yaş-

ta, bir medrese kurulsa çok iyi olur” dedi.

Suriye’de; Dert de, 
Deva da Çocuklar

İslam Coğrafyası
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Binlerce insanın katledil-
diği, binlercesinin yurtsuz,  
binlercesinin ise umutsuz 
ve mutsuz kaldığı belde, Su-
riye!
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Hale adında bir kız çekinerek yaklaştı ve sor-

du, “Medrese ne zaman yapılacak?”diye.

Buruk bir şekilde gülümsedim, umut verirce-

sine…

Başka bir tanesi  “Ben yarım cüz biliyorum, 

okuyayım mı?” dedi.

Ona da “Medrese kurulunca hocanıza okur-

sunuz.” dedik. 

İçimden “Amin!” dedim.  Duamız olsun…

Kesin bir ihtiyaç vardı. Bu çocuklar eğitilmeli, 

bu çocuklara öğretilmeliydi. Bu çocuklar bilmeli 

ki yarınların umudu olsunlar, yarınlar kurabilsin-

ler ve yarınları güzelce yaşayabilsinler.

Peki ya medrese kurulmaz, bu çocuklar bil-

mez ise?

Bilmediğini hayal edebilir misin, bilmediği-

ni isteyebilir misin, bilmediğine planlar kurabilir 

misin?

Bilinmeyenin yarını olabilir misin? Peki, bil-

meden ne kadar var olabilirsin?

Var olduğunu kanıtlayabilir misin, sesini du-

yurabilir misin?

 Duymayanlara!

 Duymak istemeyenlere!

Yarınlar mutlaka gelecek, ama öyle ama böy-

le…

Bu çocuklar, Allah (c.c.) ömür verirse büyü-

yecekler …

Bu savaşta, bu çocuklarla kritik bir noktadayız. 

Suriye’nin çocukları bizim sınavımızda büyüyor-

lar…

Yarınların baharında sorumluluğumuzun far-

kında olarak Suriye’den dönüyoruz. Sorumluluk-

larımızın bir kısmını gördük ve hatırladık. 

Hatırlatmak için dönüyoruz…

 Kalbimize sorumluluk bilincini var eden Al-

lah’a (c.c.) hamd ediyor ve gayretlerimizde O’n-

dan yardım diliyoruz…
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 ...Ve son bulur hayat! Dakikalar öncesine ka-

dar gülen yüzün, dokunan ellerin, gören gözle-

rin buz kesilir birden bire... Nefessiz boğazın kup-

kuru kesilir, dudakların yarım kalmış sözcüklerin 

eşiğindedir. Sevdiklerine yabancılarşırsın aniden 

ve ölüm yarım kalan tüm işlerine aldırmaksızın 

alır gider seni... Kefenine sarılır bedenin ve tabu-

tun hazırdır başucunda. Son hazırlıkların tamam-

dır artık; sana doyamayan sevdiklerin son kez 

uğurlarlar seni, son kez veda ederlerken sana, 

toprakla baş başa bulursun kendini. Karanlık, yal-

nız bir mezarda, bekleyedurursun artık günlerin 

en dehşetlisini...

 

    Öyle ki insan hiç mi hiç yakıştırmaz ken-

dine bu hâli... Gözlerinin önünde yitirdiği tüm 

sevdiklerine rağmen ölümün kendine geleceğini 

kabullenemez ve hayatı öylesine doyumsuz ya-

şar ki, hiç son bulmayacakmış gibi... Hep başka-

sınadır ölüm, hep başkasındadır ve can, ölümü 

tatmayacakmış gibi sonsuza odaklıdır...

    

 Fakat ölüm insanın, uğrunda ahiretteki pay-

larını unuttukları, onun uğrunda onca suçlar, zu-

lümler işlediği dünyayı geride bırakan ve yaptığı 

amellerle baş başa bırakan insanın küçük kıya-

metidir. Bir de büyük kıyamet vardır ki; insanın 

yüreğini ağzına getiren, kalbine dehşet salan… 

“Güneşin dürüldüğü, yıldızların kararıp dağıldığı, 

dağların sökülüp yürütüldüğü, gök kubbenin ya-

rıldığı ve Cehennemin kızıştırıldığı zaman, her-

kes ne getirdiğini öğrenecektir!” (Tekvir Suresi: 

81/1-14) Kalpler ürkecek, kabirdekiler, kabirlerin-

den kaldırılıp tek bir düzlüğe getirilecek ki... Ya 

Rab, nasıl bir gündür o gün!

  

   “İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, 

babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. 

O gün, herkesin kendine yetip artacak bir der-

di vardır.” (Abese Suresi; 80/34-37) 

  

   Aile ki, insanın hayattayken bağlandığı en 

değerlisidir. Korkup sığındığı, sevinip sarıldığı, 

üzülüp dertleştiği... hayatının en’lerinin yaşandı-

ğı bir kavramdır aile... Zira o dehşetli gün anne 

bakmaya kıyamadığı, öpmeye doyamadığı yav-

rusundan;  baba belki de ömrünü onların huzu-

ru için harcadığı eşi ve çocuklarından; evlat ise 

her korktuğunda kucağına sığındığı annesinden, 

elinden tuttuğunda dünyaya galip geleceğini 

zannedecek kadar güçlü olduğuna inandığı ba-

basından kaçacak.

   

  Kalpleriniz ürperdi değil mi?! Nasıl olur da bir 

anne kundaktaki bebeğini bırakabilir, nasıl olur 

da bir baba evlatlarını bırakıp kaçabilir! Düşünün 

ki evlatları uğruna canını feda edebilecek kadar 
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merhametli ve fedakâr bir anne baba bile bıra-

kabiliyorsa evlatlarını, o günün dehşeti nasıl da 

zor ve güçtür!

  

Peki ya “Hâl böyle iken, nereye gidiyorsu-

nuz” (Tekvir Suresi; 81/26) Dönüş yalnızca Al-

lah’a (c.c.) iken, dünyada Allah (c.c.) için yapılma-

mış hiçbir amelin ahirette bir karşılığı yok iken, 

o dehşetli günde kimsenin kimseye faydası yok 

iken, nereye bu gidiş, kim için, ne için! 

   

Uzun yıllara yaptığınız planlar, programlar, ta-

tiller, aile toplantıları, iş yemekleri, ders, iş, güç ve 

yuvarlanıp giden hayat... Değer mi tüm bunlar 

hatırına bütün ahiret nimetlerini dünya nimetle-

rinin ardına atmaya, sonsuz Cennet vaadini gör-

mezden gelmeye... 

O Allah (c.c.) ki, kıyama durduğumuzda tek-

birle dünya nimetlerini ardımıza atmak için bir 

fırsat vermişken... 

Hayatta şükürsüzlüğü, doyumsuzluğu kendi-

ne şiar edinmiş insan,  bilmek gerekmez mi ki 

“Dünya kâfirin Cenneti, müminin Cehenne-

midir”. (Müslim) 

Zira Allah (c.c.) adl olandır! İnsana, hayatını ne 

uğrunda harcadı ise onun değerinde muamele 

edecektir... Ve insan, pişmanlığı dünyada unutur 

da ahirette yaşarsa ona tek bir şey söylemek dü-

şecektir; “Keşke toprak olsaydım!”

Rabbim bizi dünyada iken pişman olup affo-

lunanlardan eylesin... (Amin...)
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Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki ala-

lanına giren her hangi bir olayın sonuçlarını üstlen-

meye sorumluluk diyoruz. Bu bilinç sadece kişinin 

kendisi ile ilgili olmayıp ulaşabileceği ya da etki ala-

nına giren bütün kişi ya da kişileri ya da olayları kap-

samaktadır.

Sorumluluk duygusunun mahiyeti ve insanla iliş-

kisinden bahseden Kur’an-ı Kerim: “ Doğrusu biz 

sorumluluğu göklere, yere ve dağlara sunmuşuz-

dur da onlar bunu yüklenmekten çekinmişler ve 

ondan korkup titremişlerdir. Pek zalim ve cahil 

olan insan ise onu yüklenmiştir” 

(Ahzab Suresi; 33/72)

Sorumluluk sadece belirli ritüellerin gerçekleş-

mesi şeklinde algılanmamalıdır. İnsan hayatının her 

safhasında geçerliliğini koruyan ve yüklenilmesi gereken bir görevdir. Aile ve çocuk eğitimi de bu 

alanlardan birisidir.

Çocuklara neyin nasıl yapılacağını anlatmak, onlara tutum ve davranışlarımızla örnek olmak, veri-

len görevin ya da istenen davranışın kazandırılmasında son derece önemlidir. Anne ve babalar kendi 

sorumluluklarını yerine getirdikleri zaman çocukların da kendilerine karşı saygılı oldukları görülmüş-

tür. 

Her anne-baba çocuklarının erdemli, bilgili ve dürüst olmasını ister. Bunun yolu da ebeveynlerin 

çocuklarını sorumluluklarını bilerek eğitmesi ile mümkündür. İşte bu kitap çocuk eğitiminde karşı-

laşılabilecek olan sorunları örneklerle açıklayan ve hayatın içinden çözümler sunmaya çalışan, an-

ne-baba ve çocuk arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğini etraflıca araştıran ve sorumluluklarımızı 

bizlere hatırlatan mütevazi bir çalışmadır.

Çocuk Eğitiminde
Anne Babanın Sorumlulukları

Kitaplanmak
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