
Bismillahirrahmanirrahim...

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

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

Her ay düzenli olarak çıkardığımız dergimizin 5.  sayısının,  okuyucularımızla buluş-
ması bizleri sevindiriyor. Rabbimize hamdolsun...

Dergimiz; çalışanlarının, yazarlarımızın, okuyucularımızın  ve yardımlarını esirge-
meyen dostlarımızın katkılarıyla istikrarlı bir şekilde yayın hayatına devam ediyor. Bu 
hayır binasına tuğla taşıyan tüm kardeşlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Dergimizin ilk sayısından itibaren hanım yazarlarımızın sayısı artarak devam etmekte-
dir. Hanım yazarlarımıza dergimizde daha fazla yer vermek arzu ettiğimizden hanım 
kardeşlerimizden düşüncelerini kalemle buluşturmalarını talep ediyoruz. Bilhassa 
Ocak sayımız Tesettür-İffet-Edep dosya konusuyla çıkacağı için bu konularla ilgili 
yazılarınızı bekliyoruz.

Vavelif isminin simgelediği manaya yakışır bir şekilde dergimizde mütavazılığı ve 
izzetli duruşu kaybetmeden yolumuzu sürdürüyoruz.

Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vaz-
geçirmeğe çalışır ve Allah’a inanırsınız… (Ali İmran suresi; 3/110)

Rabbimizin bu ayetteki vurgusunu ilham alarak bu ayki dosya konumuzu “ Ümmet 
olmak “ olarak belirledik.

‘Ulusçuluk; Ümmeti Bölen Büyük Nifak’ başyazısıyla Yasin Kayıkçı, şeytani bir tasallut 
olan ırkçılık hastalığının bulaştığı insanımıza ümmet olmak zorundayız, diyor.

 ‘Tek Başına Ümmet Olmak’ yazısıyla Özkan Öztürk, İbrahim olmak, ümmet olmak-
tır… diyerek okuyucularımızı değerli satırlarıyla buluşturuyor.

Enver Gökkaya, Celal Çelik, Serkan Sazak, Emine Nur Yavaş, dergimizin dosya ko-
nusuna ait yazılarıyla parçalanmış zihinlerin toparlanmasını ve bilinçli bir ümmet 
olmanın gerekliliğini vurguluyorlar.

Şu an Gazze’de Ümmetin dertleriyle dertlenen Mehmet Kaya Üstadımızla yaptığımız 
röportaj Ümmetin Kalesi Gazze’yi daha yakından bizlere tanıtıyor.
Şerafettin Kalay, Erdal Bayraktar, Enver Elkatmış, Sevgi Bilici, Orhan Kıtay, Emre İlsever, 
Hüseyin Şahin, Emine Sema Yalçın ve birçok değerli yazarlarımızın farklı konulardaki 
yazılarıyla bu ayki dergimizi sizlere sunuyoruz.

Gayreti ve Emeği takdir eden Rabbimize hamd ediyoruz.
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Dergimizde yayımlanan yazı, 

ilan ve reklamların sorumlu-

luğu sahiplerine aittir. Dergi-

mizde yayımlanan yazılar, kay-

nak belirterek iktibas edilebilir.

EDİTÖRDEN

Ey Allahım!
Şahitlik ediyoruz ki;

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

 kanıtları çürütebilir.”

Ebu Mansur el-Mâtürîdî
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Dosya Konusu

Beni Mustalık gazvesinin dönüş yolunda İs-

lam ordusu Mureysi suyu civarında konaklamış-

tı. Hz. Ömer’in (r.a.) seyisi Beni Gıfarlı Cahcah b. 

Mesud ile Beni Avf b. Hazreç’in müttefiki Cühey-

ne kabilesinden Sinan b. Veber su almak için Mu-

reysi kuyusuna kovalarını salmışlardı. Kuyudaki 

suyun az olması ve acele etmeleri sebebiyle ko-

valarını yukarı çekerken kovalar birbirine dolaş-

mış ve kovalardan sadece biri yukarı çıkmıştı. İki 

sahabi de kovanın kendisine ait olduğunu söy-

leyerek tartışmaya ve bağrışmaya başladılar. Bir 

süre devam eden münakaşa Cahcah’ın Sinan’a 

vurması ile çığırından çıktı. Ve Sinan’ın bağırarak 

“Yetiş ey Ensar” diyerek yardım istemesi üzeri-

ne Cahcahda “Yetiş ey Muhacir” diye bağırarak 

yardım istedi. Başından itibaren böylesi fırsatla-

rı kendine nimet bilen münafıkbaşı Abdullah b. 

Ubey, Sinan’ın yardım çığlığını duyunca, Ensarı 

gayrete getirip kışkırtarak Müslümanlar arasında-

ki basit bir mesele üzerinden fitne ateşi yakmaya 

çalışmıştı.  

Kısa süre içinde sahabiler etraflarında toplan-

dılar. Meydana gelen niza ile bir anda kılıçlar kın-

larından çekildi. Araya giren Ensar ve Muhacir-

lerin ileri gelenleri iki tarafı yatıştırmaya ve arayı 

bulmaya çalıştılar. Bazı sahabiler Sinan’dan hak-

kından vazgeçerek konuyu kapatmasını istediler. 

Ancak Sinan’ın kavmi “Bunu ancak Peygamberi-

miz (s.a.v.) emrederse olabilir. Aksi takdirde kısas 

uygulanması gerekir” diyerek kabul etmedi. Pey-

gamberimiz (s.a.v.) olaydan haberdar olunca hız-

la olaya müdahale ederek “Bu Cahiliye davası da 

ne oluyor?” buyurduktan sonra: “Nedir bunların 

dertleri?” diye sordu. Cahcah’ın Sinan’a vurduğu-

nu söylediler. Peygamberimiz (sav): “Bırakınız şu 

Cahiliye davasını! Çünkü o, bir murdarlıktır, kok-

muş bir şeydir!” buyurdu. Bunun üzerine, Sinan, 

davasından vazgeçti ve Cahcah ile barıştı. Mü-

nafıkbaşı ise sonucun istediği gibi olmadığını ve 

Sinan’ın kısas hakkından Allah (c.c.) için vazgeç-

tiğini duyunca sinirlenerek “…Kendi yurdumuzda 

bize hakim oldular, çoğaldılar, bize karşı soy sop-

ları ile, çokluklarıyla iftihar ettiler!.. ‘Besle köpeği-

ni, yesin seni (“Besle kargayı oysun gözünü”)!..” 

diyerek bütün muhacire hakaret etti. 

  

Miladi 6. yüzyıldaki Arapların birliğini parçala-

yan en önemli etkenlerden biri de ailecilikti/kabi-

lecilikti/asabiyetti. Her kabilenin birbiriyle bitmez 

tükenmez kan davaları ve yıllarca süren savaş-

ları vardı. Onlar haklı/haksız/mazlum zalim gö-

zetmeksizin asabiyet duyguları ile akrabalarına 

ölümüne yardım ederlerdi. (Ara not: Rasulullah 

bizlere yapılması gereken doğru davranışı şöyle 

öğretmektedir. O (s.a.v.) “Kardeşin zalim de olsa, 

mazlum da olsa ona yardım et” buyurdu. Saha-

biler: “Ya Rasulullah! Şu mazlum olan kişiye yar-

dım edebiliriz. Fakat o zalime nasıl yardım ede-

riz?” diye sordular. Rasulullah “Onu zulümden 

alıkoyar, zulmüne engel olursun. Şüphesiz ki bu 

ona yardım etmektir” buyurdu. (Buhari) O hale 

gelmişlerdi ki iki ailenin oturup anlaşabilecekleri 

ortamları dahi yoktu. Bu anlayış inançlarına da 

yansımıştı. Her kabile kendi putu için inşa ettiği 

mabet ile üstünlük taslıyordu. Siyasi birlikleri ol-

madığı için de büyük güçlerin oyuncağı haline 

gelmişlerdi. Bizans ve Sasani bazı savaşlarını da 

5
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kendi taraftarları olan bazı Arap kabileleri üzerin-

den sürdürüyorlardı… Güçleri dağılmış, devletleri 

yıkılmış bir halde idiler. Birlikte hareket etmeleri-

ne imkan yoktu. 

İslam, insanları birbirine düşman eden böy-

lesi cahiliye kalıntılarını da yok etme savaşına 

girmiştir. Bu insanların koyu cehaletin dehliz-

lerinden çıkmaları da Allah’ın (c.c.) nimeti ile 

mümkün olmuştur. “Hep birlikte Allah’ın ipine 
(İslâm’a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Al-
lah’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz 
birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönül-
lerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti sayesin-
de kardeş kimseler olmuştunuz…” (Al-i İmran 

suresi; 3/103).  

İman eden her kişide kardeşlik bilincinin yer-

leştirilmesi ve müminlerin birbirlerinden ayrıl-

malarına sebep olan cahiliye anlayışlarının yok 

edilmesi gerekir. Birbiriyle çekişmenin sonucun-

da kuvvetin dağılması mukadderdir (Enfal suresi; 

8/46). Asabiyet nedeniyle çok keskin bir şekilde 

ayrışmış olan bu insanları birleştirecek tek güç 

sadece Allah’tı (c.c.).  

“Ve (Allah), onların kalplerini birleştirmiştir. 
Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, 

yine onların gönüllerini birleştiremezdin, fa-
kat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. 
Çünkü O, mutlak galiptir, hikmet sahibidir.” 
(Enfal suresi; 8/63) 

Ancak yukarıda anlatılan olay ve diğer zik-

redeceğimiz rivayetlerde de görüleceği gibi bu 

bozuk anlayışı kalplerden tamamen atmak çok 

zor bir işti. Bazı zamanlar eski alışkanlıklar/hasta-

lıklar nüksediyordu. Bir keresinde Ebu Zer Gıfari 

(r.a.)   kızgınlıkla “Ey siyah kadının oğlu” diye Hz. 

Bilal’e (r.a.)  hakaret etmişti. Hz. Bilal (r.a.) durumu 

“Hep birlikte Allah’ın ipi-
ne (İslâm’a) sımsıkı yapışın; 
parçalanmayın. Allah’ın size 
olan nimetini hatırlayın: 
Hani siz birbirinize düşman 
kişiler idiniz de O, gönülle-
rinizi birleştirmişti ve O’nun 
nimeti sayesinde kardeş 
kimseler olmuştunuz…” 
(Al-i İmran suresi; 3/103) 
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Rasulullah’a (s.a.v.) iletti. Peygamberimiz (s.a.v.) 

Ebu Zer’e (r.a.) “Onu annesinin renginden dolayı 

mı ayıplıyorsun? Demek ki sende hâlâ cahiliye 

ahlâkı bulunmaktadır.” (Bunun üzerine Ebu Zer 

(r.a.), derhal Hz. Bilal’in (r.a.) bulunduğu yere/evi-

nin önüne koşmuş, geçeceği yere yüzünü ko-

yarak, “Bilal’in (r.a.) ayağı bu yüzü çiğnemedikçe 

(o siyah ayak bu beyaz yüze basmadan) bu yüz 

yerden kalkmaz” demişti. Hz. Bilal (r.a.) ise onun 

bu davranışı karşısında onun yüzünü öptükten 

sonra helalleştiler).  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) toplumsal hu-

zuru, dokuyu ve birlikteliği bozacak asabiyete/

milliyetçiliğe dönük bir davranış, uygulama veya 

sözle karşılaştığı her yerde sert tepki göstererek 

bu cahiliye amelinin yeniden ortaya çıkmasını 

engellemiştir.  Ashabının eskiye dönmemesi için 

büyük gayretler sarf etmiştir. Yetişme şartları katı 

asabiyetle harmanlanmış bu insanlar arasında 

kardeşliğin tesis edilebilmesi için hicretin hemen 

peşinden birçok hikmete matuf olarak müminle-

ri birbirleri ile kardeş ilan etmişti.  

Büyük Nifak 

18. yüzyılın sonunda dünya yeni bir kabusa 

uyandı. Fransız ihtilali ile bütün dünyayı saran 

yeni bir fitne ateşi yakılmıştı. Dünyayı etkisi altına 

olan ulusçuluk akımı. Bu yangın İslam dünyasına 

da sıçradı. İslam birliğini bozmak üzere planlar 

yapanlar tarafından kısa süre içinde İslam dün-

yasında ve Müslümanların hakim olduğu bölge-

lerde uygulamaya sokuldu. Her yerde bu yangını 

körükleyenler peydah olmaya başladı... Ümmet 

birliğini parçalamaya yönelik bu cahiliye anlayışı 

İslam dünyasını kuşatmıştı. Birilerinin nifak plan-

ları adım adım uygulanıyordu. İnsanlar yine ilk 

ırkçı olan şeytanın tuzağına düşmüştü.  

20. yüzyılın başlarında kendini İslam ile ta-

nımlayan bu topraklarda yaşayan insanlar kuru-

lan yeni devletin İslam’la yollarını ayırdığına şahit 

oluyorlardı. Kurucu elitler tarafından Türk ulusu 

yaratma(!) projesi hayata geçiriliyordu. İslam’ın 

olumlu anlam yüklediği ve aynı dine inanan in-

sanlar topluluğunu ifade eden “Millet” kavramı 

yeniden tanımlanarak ırkçı/ulusçu bir anlama 

eviriliyordu. Ancak yönetici elitlerdeki milliyet-

çiliğin/ulusçuluğun karşılığının halkta olmaması 

nedeniyle Türk milliyetçiliğinin inşa süreci başla-

tıldı (“İtalya’yı yarattık, şimdi de İtalyanları yarat-

malıyız” (Massimo d’Azeglio)

    

Irk bilincinin oluşması için öncelik eğitime 

verildi. Makbul ve ideal vatandaş inşa surecinin 

vazgeçilmez yöntemi olarak zorunlu eğitim ile 

işe başlandı. Milli tarih, milli dil vb ile üstün ırk 

retoriği geliştirildi. Üstün ırkın beraberinde getir-

diği bir zorunluluk olarak diğer ırklar doğal ola-

rak ötekileştirilecekti. Yeni süreçte artık diğerleri/

ötekiler ya hakim ırka tabi olarak asimile edilecek 

veya tamamen yok edilerek ortadan kaldırılacak-

lardı. Diğer bir seçenek ise aşağılık duygusu ile 

yaşamaya devam ederken hakim ırktan/sistem-

den aferin alma mücadelesi yaparak makbul ve 

ideal vatandaş seviyesine ulaşacaktı. Birleştiricilik 

safsatası altında büyük ayrımlara yol açacak top-

lumsal kamplaşmanın böylece önü açılmış oldu. 

Dosya Konusu
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Irk bilincinin oluşması için 
öncelik eğitime verildi. Mak-
bul ve ideal vatandaş inşa su-
recinin vazgeçilmez yöntemi 
olarak zorunlu eğitim ile işe 
başlandı. Milli tarih, milli dil 
vb ile üstün ırk retoriği geliş-
tirildi. Üstün ırkın beraberin-
de getirdiği bir zorunluluk 
olarak diğer ırklar doğal ola-
rak ötekileştirilecekti.
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Bu arada din ise gerektiğinde yararlanılacak bir 

toplumsal olgu olarak rafa kaldırılmıştı. Din, siste-

min toplumsal tabanını kaybetmeye başladığı ve 

insanları sisteme bağlamak gereğinin hissedildi-

ği her dönemde devreye sokulmak üzere kont-

rol altına alınmıştı. 

Temel mantığı ile İslam’ı dışlayan mevcut sis-

tem, kullanılabilir olan her türlü İslami kavramı 

zamanı geldiğinde yeniden tedavüle koymaya 

devam etmiştir (ve etmeye devam ediyor). Mev-

cut sistemin gayri İslami uygulamalarına karşı 

çıkma görevini bir türlü yerine getir(e)meyen din 

işleriyle ilgili kurumlar ise, ihtiyaç duyulduğunda 

düzenin sahipleri tarafından izin verilen ölçüler-

de, bu ülkenin en büyük ortak paydası olan İslam 

ve İslam’ın kavramları ile insanları terbiye etme 

görevini yüklendiler. 

Son dönemlerde bazı değişikliklerle sistem 

kendini yeniden tanımlama çabasına girmiş-

tir. Önemli bazı değişiklikler yapılmıştır. Ancak 

devlet bilindik reflekslerini kullanmaya devam 

etmektedir. Uzun yıllar sistemin amentüsü olan 

“Andımız”ın okullarda her sabah okunması kal-

dırılarak büyük bir adım atılmışken aynı amentü 

ne hikmetse ders kitaplarındaki başat yerini ko-

rumaya devam etmektedir. 

Ülkemizde kimi alanlarda nisbi olarak ırkçı 

söylemlerin azaldığını görsek de çocuklarımızın 

maruz kaldığı cahili eğitim sistemi inatla bu söy-

leme sahip çıkmaya devam etmektedir. Bir yan-

dan ülke topraklarında yaşayan bütün milletlerin 

birlik ve beraberlik içinde yaşama tezleri işlendi-

ği ve bu nedenle bazı kanunların değiştirildiğini 

gördüğümüz halde ne hikmetse eğitim siste-

minin ilk basamağındaki ırkçı söylemler aynen 

korunmaya devam etmektedir. Cumhuriyetin ilk 

yıllarından sonra en büyük ırkçı devlet yapılan-

ması 1980 askeri darbesinden sonra görülmüş-

tür. 1980 darbesi sonrasında ilkokul eğitimi alan 

Türkler dışındaki ırklara mensup olan çocuklar 

ailelerinden Türk olmadıklarını öğrendiklerinde 

yaşadıkları eziklik ve aşağılık duygusunun ara-

dan geçen 30 yıla rağmen değişmediğine şahit 

olmaktayız. Maalesef çocuklarımıza yoğun bir 

şekilde bu cahiliye anlayışı öğretilmeye devam 

etmektedir. 

Bu anlayışın yayılması doğal olarak karşıtını 

da oluşturdu. Türkiyeli Müslümanlar,  Müslüman 

Türklerin bazılarında hakim olan milliyetçi/ırkçı 

bakış açısından ve anlayışından kurtaramamış-

ken yine Müslüman Kürtler aynı fitnenin ateşine 

düştüler. İslam ortak paydası ile mücadele eden 

Müslüman Kürtler şimdilerde Kürt Müslüman 

olma yolunda hızla ilerlemekteler. 

Ümmetçi Olmak Zorundayız

Her türlü ırkçılık şeytani bir tasalluttur. İslam 

dünyasını bir virüs gibi saran bu hastalıktan kur-

tulmanın çok kolay olmadığını ve onlarca yıl 

içinde içimize salınan bu mikroptan temizlen-

menin bir anda mümkün olmadığını biliyoruz. 

Bizler misakı milli diye isimlendirilen nevzuhur/

yapay sınırlar içindeki Müslümanların birlikteliği-

nin ötesinde bütün Müslümanların birlikte, kar-

deşçe yaşayacakları İslam birliğini/ümmet anla-

yışını inşa etmeliyiz. 

Bizler misakı milli diye isim-
lendirilen nevzuhur/yapay 
sınırlar içindeki Müslüman-
ların birlikteliğinin ötesinde 
bütün Müslümanların bir-
likte, kardeşçe yaşayacakla-
rı İslam birliğini/ümmet an-
layışını inşa etmeliyiz. 
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Dünyanın her yerindeki Müslümanlar bizim 

kardeşlerimizdir. Onların dertleri de bizim, se-

vinçleri de bizimdir.  

Avrupa birliği ile inşa ettikleri sınırları yok 

eden Avrupa, çeşitli ırkların birlikteliğinden olu-

şan Amerika Birleşik Devletleri ve benzeri olu-

şumlarla aralarındaki sınırları ortadan kaldırırken 

Müslümanlara ise ulusçuluk pazarlanmaya de-

vam ediyorlar. İslam dünyası saçma sınırlardan 

kurtulması gerekirken yeni mikro devletçikler 

üretilerek yeni sorunlarla karşı karşıya bırakılmak 

istenmektedir. Allah Rasulü’nün (s.a.v.) aralarında 

olmasına rağmen dönemsel olarak nükseden bu 

hastalıktan bizlerin çok kolay kurtulma imkanı 

olmadığı açıktır. İçimize on yıllar içinde ekilen bu 

nifak tohumlarından kurtulmak aynı şekilde san-

cılı bir süreçle mümkün olacaktır. 

Müslümanlar, hakim unsurların dayatma ve 

dönüştürme çabalarına rağmen farklı milletler-

den olmanın Allah’ın (c.c.) ayetlerinden olduğu 

bilincini kökleştirmeleri gerekmektedir. Öğretile-

gelen sistem merkezli düşünmenin ötesine ge-

çerek İslam merkezli bir düşünce inşa edilmeli-

dir. Kişinin dili, ırkı ve rengi Allah’ın (c.c.) ayetlerin

dendir ve aynen kabul edilmek zorundadır. Kül-

tür ve adetleri ise İslam’a açıkça aykırı olmadığı 

müddetçe bir zenginliktir.  Birleşmek ve birlikte 

olmak için ırk merkezli değil İslam merkezli bir-

likteliklerin gündeme getirilmesi elzemdir. 

Dosya Konusu
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Allah (c.c.), Hucurat suresin-
de bırakın ırk merkezli bir 
alay, aşağılanma ve küçük 
görmeyi “bir topluluk diğe-
rini alaya almasın” diyerek 
toplumsal birlikteliğin te-
mellerinin saygı anlayışıyla 
inşa edilmesini emretmiştir.
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Allah (c.c.), Hucurat suresinde bırakın ırk mer-

kezli bir alay, aşağılanma ve küçük görmeyi “bir 

topluluk diğerini alaya almasın” diyerek toplum

sal birlikteliğin temellerinin saygı anlayışıyla inşa 

edilmesini emretmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.), 

ne Mekke’nin anlayışını ne de Medine’nin anla-

yışını ilişkilerin temeline koymayarak, tek tipçi bir 

mantık ile diğerini asimile etme veya eritip yok 

etme misyonu kendine biçmemiştir. 

Bizler, birliğimizi sağlamazsak birilerinin 

oyuncağı olacağımız kesindir. Müslümanların 

birliklerini bozmak için küffar bütün gücüyle 

uğraşmakta ve aramıza tefrika düşürmeye çalış-

maktadır. Medine’deki İslam birliğini ve huzuru-

nu gören Yahudiler bunu bozmak için elinden 

geleni yapmıştı ve günümüzde de bu görevini 

sürdürmektedirler. 

Evs ve Hazreç’li Müslümanların birlikte ol-

dukları bir topluluğa rastlayan bir Yahudi “Allah’a 

yemin ederim ki, onlar böyle toplandıkça bizim 

burada onlarla beraber kalmamız mümkün ol-

maz” diyerek bir Yahudi gence Buas savaşından  

bahsetme ve birbirlerine düşürme görevini verdi. 

Bu Yahudi genç, az önce huzur içinde bulunan 

Müslümanların arasında Buas harbine ait kahra-

manlık şiirlerini okuyunca bir anda Evs ve Haz-

reç’lilerin eski düşmanlıkları nüksetti. Silahlanıp 

iki saf halinde karşı karşıya geldikleri haberini 

alan Rasulullah (sav), bazı muhacirlerle beraber 

gelip iki safın arasında durdu ve onlara şunları 

söyledi “Ey Müslüman topluluğu!..  Bu ne de-

mek oluyor, ben aranızda bulunurken de mi 

cahiliye davası güdeceksiniz? Allah (c.c.) sizi 

İslam’la hidayete erdirdikten böylece size ik-

ramda bulunduktan, cahiliye adetlerinin kö-

künü kazıdıktan, sizi küfürden kurtarıp aranızı 

düzelttikten sonra, eskiden olduğu gibi yine 

küfre mi döneceksiniz?” O anda hatalarını an-

layan sahabiler birbirlerine sarılıp ağlamaya baş-

ladılar. (Al-i İmran suresi, 100. ayet ve sonrasının 

nüzul sebebi olarak zikredilir)  

‘Utey b. Damre dedi ki: (Bir gün) Ubey b. 

Ka’b’ın yanında, kendisini cahiliye adeti üzere (Ey 

filanlar nerdensiniz!) diye kavim ve kabilesine 

nispet ederek onlardan yardım çağıran bir adam 

gördüm. Ubey ona: ‘Babanın zekerini ısır!’ dedi 

ve bunu açık açık söyleyip kinaye yoluna sap-

madı. Bunun üzerine ashabı bakışlarını Ubey’e 

çevirdiler. Ubey de onlara: ‘Sanki siz benim bu 

söylediğimi hoş karşılamadınız’ dedi. (Daha son-

ra Ubey şöyle dedi): ‘Ben söylediğim bu söz hak-

kında hiç kimseden çekinmiyorum. Çünkü ben 

Rasulullah (sav)’ın şöyle buyurduğunu duydum: 

Her kim, kendisini cahiliye adeti üzere (Ey filan-

lar nerdesiniz!) diye kavim ve kabilesine nispet 

ederek onlardan yardım çağırırsa ona: ‘Babanın 

zekerini ısır!’ deyin. Ve bunu açık açık söyleyin, 

kinaye yoluna sapmayın.” (Buhari)  

 “Allah (c.c.) cahiliye devrinden kalma kibir 

ve böbürlenmeyi, babalar ve atalarla övünme-

yi sizden gidermiştir (o adeti yasaklamıştır). 

İnsanlar -sadece- iki kimsedir / iki gruptur; ya 

takva sahibi bir mümin, yahut da fısk-u fücur 

sahibi bir eşkıyadır. Siz -hepiniz- Adem’in ço-

cuklarısınız, Adem ise topraktandır. Şu husus 

iyice bilinmeli ki, bazı kimseler ya “cehenne-

min kömürlerinden bir kömür” olan bir top-

lulukla övünmekten vazgeçerler, ya da Allah 

nazarında “burnuyla pislik yuvarlayan mayıs 

böceğinden” daha değersiz olurlar.” 

(Ebu Davud, Tirmizi) 
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Yeniden Ümmet 
Şuuru Kazanmaya...
Enver GÖKKAYA
enver1968@hotmail.com

Dosya Konusu

Ümmet kelimesi “Ümm” kökünden anne, 

nine demektir. Ümm bir şeyin vücuduna, terbi-

yesine, ıslahına veya başlangıcına asıl teşkil eden 

kök veya köken anlamına gelmektedir. (el-İsfe-

hani, Müfredat, 22) 

Ümmet kelimesi sözlükte ise, cemaat, ana, 

yol, nesil, soy ve topluluk demektir. Ümmet kav-

ramı; içerisinde iradeli veya iradesiz olarak aynı 

yerde, aynı zamanda veya aynı dine tabi olmak 

suretiyle bir arada yaşayan insan topluluğudur.

İslam alimleri ümmet kelimesiyle İslam’a ina-

nan toplulukların kastedildiğini söylerler. Kur’an-ı 

Kerim’de farklı topluluklar için de ümmet kavra-

mı kullanılmıştır. (el-İsfehani, Müfredat, İstanbul, 

1986, 27, “emme” mad.)

Ümmet imam sözcüğünden alınmış çoğul bir 

isim olarak; çeşitli insan gruplarına önder olan ve 

kendilerine uyulan cemaat demektir. Bu tariften 

yola çıkarak ümmet; bir önderin liderliği altında 

sağlam bir topluluk oluşturup düzenli bir şekilde 

faaliyet gösteren ve diğer insanlara önderlik ya-

pabilen bir topluluktur. Bu topluluk iyi de olabilir 

kötü de. İman üzere de olabilir küfür üzere de. 

(Şamil İslam Ansiklopedisi, 6.cilt, Ümmet mad.)

    

Genel bir tarifle yeryüzünde iki ümmet var-

dır. İslam ümmeti, küfür ümmeti; diğer bir tabirle 

Muhammed Ümmeti ve dışındakiler. Bir Hadis-i 

Şeriflerinde Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurur; “Bu 
ümmet (İslam ümmeti) diğer ümmetlere karşı 
üstün kılındı.” (Müsned, Ahmed b.Hanbel, v, 383)

Muhammed (s.a.v.) Ümmetinin Özellikleri:

1) İyiliği emredip kötülükten menetmeye ça-

lışır. Ayet-i Kerime’de; “Siz, insanların iyiliği 
için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsi-
niz; iyiliği emreder, kötülükten meneder 
ve Allah’a inanırsınız…” (Al-i İmran Sûresi; 

3/110)

2) Aynı önder Hz. Muhammed (s.a.v.),  etra-

fında aynı vahye tabi olarak bir araya gelmiş, 

aynı gayeye ulaşma gayretinde olan bir üm-

mettir.

3) İslam ümmeti dengeli bir toplumdur. Bu, 

inançta, amelde, hayatı değerlendirmede, 

yargılamada ve hayatın tümünde ortaya çı-

kar.

4) Hakka ve adalete rehberlik etmek ve in-

sanlara güzel örnek olmak. Rabbimiz şöyle 

ferman buyurur; “Yarattıklarımızdan, daima 
hakka ileten ve adaleti hak ile yerine geti-
ren bir ümmet bulunur.” (A’raf Sûresi; 7/181)

Ümmet, İslam’a gönül vermiş Müslüman top-

lumu ifade eder. Dünyadaki bütün Müslümanlar 

bu topluluğun/ümmetin doğal üyesidirler. Rab-

leri Allah (c.c.), örnekleri Hz. Muhammed (s.a.v.), 

Kitapları Kur’an-ı Kerim, Kıbleleri Kabe ve ülkeleri 

İslam’ı hakim kıldıkları her yerdir.

Ümmetçi olmak ilahi vahiyle tespit edilmiş, 

Rasulullah (s.a.v.) de ümmet olma gerçeğini en 

çarpıcı şekilde ortaya koymuştur. Onun liderli-

ğinde kavimleri ve dilleri ne olursa olsun, insan-

lar arasında İslam’ın öngördüğü kardeşlik hukuku 
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tesis edilmiş ve onun Risâlet’iyle belli bir kavmin 

ya da bölgenin sınırlamadığı “ümmet” anlayışı 

doğmuştur. Bu manada ümmet birliği bütün in-

sanları kuşatır, içine alır. Hem öyle bir kuşatıcılık 

ki beraberinde bütün cahili tasavvur ve değer 

yargılarını silip atmıştır. Bu anlayış içinde kimse 

soy sop üstünlüğüyle övünemez, kavimler ara-

sında kavmiyetçiliğe dayanan bir mücadele ya-

pamaz, hiçbir kavim “seçilmiş kavim” olduğunu 

söyleyemez. Çünkü seçilmiş olmak Müslüman 

olmaya, üstünlük de takvaya bağlıdır.

Böylesine mükemmel bir anlayışın temsilci-

leri olmaya çalışan Müslümanlar bize örnek olan 

Peygamberin (s.a.v.) uygulamaları ve bu uygula-

maların tezahürü olan Asr-ı Saadetten ilham ala-

rak, duyguları ve aklı vahyin potasında eriten bir 

şahsiyet kazanarak, değişen ve gün be gün ye-

nilenen dünya siyasi dengesi üzerinde zalimle-

rin zulmüne ve saltanatına dur diyebilmenin tek 

yolu, en sağlam bir biçimde “ümmet şuuru”nun 

pekiştirilip yaygınlaştırılmasıyla mümkün olacak-

tır. Gerçekte Müslümanlardan istenen budur. Rabbimiz (c.c.) şöyle ferman buyurur: “Top-

tan Allah’ın ipine sarılın ve ayrılmayın. Allah’ın 

size olan nimetini anın: Düşmandınız, kalp-

lerinizin arasını uzlaştırdı da onun nimeti sa-

yesinde kardeş oldunuz. Bir ateş çukurunun 

kenarında idiniz, sizi oradan kurtardı. Allah, 

doğru yola erişesiniz diye ayetlerini böylece 

açıklar.”(Al-i İmran Sûresi; 3/102)

Rabbimizin emrettiği bu birliğin yanı sıra, 

ümmet olmanın beraberinde getirdiği sorum-

luluklar da çeşitli ayetlerde dile getirilmektedir. 

Ayetlerde hem mesuliyetlerimiz hem özel-

liklerimiz hem de diğer insanlardan ayrı olan 

kimliğimiz bildirilmektedir. “İçinizde hayra ça-

ğıracak, marufu emredip münkerden nehy 

edecek bir ümmet bulunsun.” (Al-i İmran 

Sûresi; 3/104) “Böylece sizi insanlar üzerin-

de şahit olasınız ve Rasul de sizin üzerini-

ze şahit olsun diye sizi vasat ümmet kıldık.” 

(Bakara Sûresi; 2/143) Bu ve benzeri ayetler,

Ümmet birliği bütün insan-
ları kuşatır, içine alır. Hem 
öyle bir kuşatıcılık ki bera-
berinde bütün cahili tasav-
vur ve değer yargılarını silip 
atmıştır. Bu anlayış içinde 
kimse soy sop üstünlüğüy-
le övünemez, kavimler ara-
sında kavmiyetçiliğe daya-
nan bir mücadele yapamaz, 
hiçbir kavim “seçilmiş ka-
vim” olduğunu söyleyemez. 
Çünkü seçilmiş olmak Müs-
lüman olmaya, üstünlük de 
takvaya bağlıdır.
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İslam ümmetinin en hayırlı, diğer insanlar üze-

rine şahit olan vasat bir ümmet olduğunu bildi-

riyor.

Mü’minler Kardeştir…

      

İslam “Muhakkak ki müminler kardeştir” aye-

tinin ışığında İslamî Kardeşlik çerçevesinde sağ-

lanan bir birliği esas alır ve bu birliğin, bütün 

noktalarda tek siyasi anlayışta hareket eden ve 

tek lider etrafında toplanan bir ümmet birliği ol-

duğunu kabul eder ve savunur.

İslam, “Muhakkak mü’minler kardeştirler” 

düsturunu kökünden silip atacak olan ulusçuluk, 

kavmiyetçilik anlayışını reddeder. Coğrafi sınırla-

rın kutsallaştırılması ve bu kutsallığın ışığı altında 

cahilane bir biçimde gönülleri kuşatan vatan ve 

vatanperverlik anlayışını yasaklar. Mü’minlerin 

kâfirleri dost edinmesini kesin bir dille nehyeder. 

Bütün bunlarla birlikte mezhepçilik taassubu ve 

grupçuluk gibi anlayışlar ümmet olmanın önün-
deki en büyük engellerdir.

İnsanoğlunun Farklılıklarına Yaklaşım

İnsanlar kavim kavim, kabile kabile yaratılmış-

tır. Bu, bir yaratılış kanunudur. Kur’an-ı Kerim’de 

bu hakikat şöyle dile getirilir; “Ey insanlar! Şüp-

hesiz ki biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık, 

hem de sizi kavim kavim, kabile kabile yaptık 

ki tanışasınız, haberiniz olsun ki Allah yanında 

en üstününüz en muttaki olanınızdır, muhak-

kak ki Allah Alîmdir, Habîrdir.” (Hucurât Sûresi; 

49/13)

Bu ayetin tefsirinde Seyyid Kutub şu açıkla-

maları yapar; Ey insanlar! Ey değişik cinsten ve 

renkten, başka kabileden ve yerden olanlar… İyi 

bilin ki hepinizin aslı birdir… Öyleyse parça parça 

olup ihtilafa düşmeyin. Birbirinize düşman olma-

yın. Size bu yüce hitap ile seslenen zat sizi bir er-

kek ve bir dişiden yaratandır. O size, neden kabile 

kabile ve bölük bölük ayrıldığınızı anlatmaktadır. 

Birbirinizin gırtlağına sarılasınız, birbirinize düş-

man olasınız diye değil. Dost olasınız, iyi geçi-

nesiniz diye… Dillerinizin ve renklerinizin değişik 

olması, huylarınızın ve tabiatlarınızın farklılığı ve 

kabiliyet ve hususiyetlerinizin çeşitliliği çekişme-

yi ve çatışmayı gerektiren bir ayrılık değildir…

Allah’ın (c.c.) ölçüsünde dilin, cinsin, rengin 

ve vatanın farkı yoktur. Allah (c.c.) bir tek ölçüye 

göre değerlendirir ve insanların üstünlüğünü bi-

ricik ölçüye göre ölçer; “Allah katında en üstünü-

nüz Allah’tan çok korkanınızdır.” İslam insanlığı, 

ırkçılık, bölgecilik, kabilecilik ve aşiretçilik taassu-

bundan kurtarmak için tek sancak ikame ediyor 

“Takva”. Bunun dışındaki tüm anlayışlar cahiliye-

dir ve İslam dışı olarak kabul ediyor. Allah Rasulü 

(s.a.v.); Hepiniz Adem’in çocuklarısınız. Adem ise 

topraktan yaratılmıştır. İleride bir topluluk ataları 

Dosya Konusu
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ile iftihar edecektir. O zaman Allah katında çok 

basit bir varlık durumuna düşecektir.” (Kutub 

Seyyid, Fi Zilal’il Kuran, Hikmet neşriyat, İstanbul, 

13.cilt, s.507-508)

Ümmet kavramı içinde inanan kavimlerin her 

biri ayrı ayrı değil, kol kola, gönül gönüle bir vü-

cudun azaları, bir duvarın tuğlaları mesabesinde 

yakınlaşır ve birlik oluştururlar. İnsanların kavim 

kavim kılınmış olmaları, onların dağılıp dövüş-

meleri, birbirlerini kötülemeleri için değil, tanışıp 

yardımlaşmaları, güzel ahlakı tatbik ederek daha 

büyük, daha güzel cemiyetler meydana getirip 

korunmaları içindir. En güzel, en muhkem, en 

adil cemiyet ise ümmettir. Ümmet İslam kar-

deşliği üzerine oturtulmuştur. Bütün kavimler 

iman ettikleri takdirde, İslam kardeşliği ölçüle-

ri içerisinde ümmeti oluştururlar. Artık bundan 

sonra kardeşlik hukukuna riayet etmeleri gere-

kir. İslam dışı adetler terk edilir. İslam akidesinin 

çizdiği sınırlar kabul edilir, hiçbir kavim diğeriyle 

alay edemez, kavmini üstünlük vesilesi yapamaz 

ve inananlar tek vücut olurlar. İnanan insanların 

kardeşliği Kur’an’da şöyle ilan edilmiştir; “Şüp-

hesiz ki mü’minler kardeştir.” (Hucurât Sûresi; 

49/10)

Vatan Anlayışı Üzerine…

Bu gün İslam düşmanlarının müdahaleleriyle 

çizilen suni sınırlar ve parça parça ülkeler, Müs-

lümanları sanki aynı ümmetin içinde değilmiş 

gibi birbirlerine uzak duruma düşürmüştür. Müs-

lümanın vatanının sınırını akide belirler, üstelik 

bütün dünya İslamî tebliğe muhtaçtır. Yani bir 

bakıma Müslüman, kendi ülkesinin sınırını bütün 

dünyaya şamil kılabilir. Yapay sınırların değeri 

yoktur. İslam’ın coğrafyası inancını hakim kılabil-

diği yere kadar uzanır. Müslümanın sahiplendiği 

emanette bu sınır bütün dünyayı kuşatmaktadır. 

Böyle olunca, her Müslümanın bugün yaşadığı 

ülke sınırlarını vatan anlayışına eşitlemesi (yani 

vatan deyince daracık toprakları düşünmesi) 

doğru değildir. Tabii ki bu durum yaşanılan yerin 

düşmana terk edilmesi anlamı da taşımamalıdır. 

Çünkü böyle bir davranış tıpkı kavmiyetçilik gibi 

cahiliyeden neşet eder.

Vatan anlayışı üzerinde dururken şu ayeti ke-

rimeyi de hatırlamamız gerekir: “Eğer ki baba-
larınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, 
kabileniz, elinize geçirdiğiniz mallar, kesada 
uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşunuza 
giden meskenler size Allah ve Rasulünden ve 
O’nun yolunda cihaddan daha sevgili ise artık 
Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah 
öyle fasıklar güruhunu hidayete erdirmez.” 
(Tevbe Sûresi; 9/24)

Gerçek Dostluk…

Kafirlerin, münafıkların, İslam’a düşmanlık ya-

panların dost edinilmesi de ümmetçi anlayışa 

sığmayan hususlardandır. Dost, ferdi manada se-

vilen insan, toplumsal olarak da kendilerine sev-

gi beslenen kitledir. İnsan ve toplum hayatında 

önemli bir yere sahiptir. Beraber tavır birliğine gi-

rilen, aynı yolu ortak şartlar altında yürümek için 

kendisiyle karar birliğine varılan ve kalbin ısındığı 

bir dostluk, fert ya da toplum hayatını bütünüyle 

etkiler. Alınan ya da alınacak olan kararlar etkile-

nir, görüşler etkilenir… Kısaca ayrıntıdan esasa ka-

dar zincirleme bir etki oluşturur dostluk anlayışı.

Arada kurulan dostluk bağının böylesine bir 

etkilenme alanı oluşturacağı için İslam bu konu 

İslam’ın coğrafyası inancını 
hakim kılabildiği yere kadar 
uzanır. Müslümanın sahip-
lendiği emanette bu sınır 
bütün dünyayı kuşatmakta-
dır. 
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üzerinde ısrarla durmuş ve Müslümanlar uyarıl-

mışlardır. Bu esastan olmak üzere şöyle buyurul-

muştur: “Ey iman edenler! Sizden olmayanları 
dost edinmeyin. Onlar sizi şaşırtmaktan geri 
durmazlar. Sıkıntıya düşmenizi isterler. Öfke-
leri ağızlarından taşmaktadır. Sinelerinin giz-
lediği ise daha büyüktür. Akıl ederseniz, biz 
size ayetlerimizi açıkladık.” (Al-i İmran Sûresi; 

3/118) “Ey iman edenler! Eğer kendilerine ki-
tap verilenlerden herhangi bir zümreye uyar-
sanız, imanınızdan sonra sizi çevirirler de kâ-
fir yaparlar.” (Al-i İmran Sûresi; 3/100) “Ey iman 
edenler! Kendilerine sizden önce kitap veri-
lenlerden, dininizi alaya ve eğlenceye alanları 
ve inkârcıları dost edinmeyin. Eğer müminler-
denseniz Allah’tan korkun.” (Mâide Sûresi; 5/57)

Yapılan bu uyarıların temelinde Müslümana 

Müslümandan başka dost olmayacağı anlatıl-

maktadır. Çünkü Müslümanlar ne zaman ken-

dilerinden olmayanları dost edinmişlerse ya da 

onlarla tavır birliğine girmişlerse, hayatlarının bü-

tünü üzerinde şeytani bir yapı hâkim olmuştur. 

Bu durumda Müslüman fert olarak İslam’a bağ-

lı olduğunu ve sahip çıktığını ne kadar söylerse 

söylesin, kuvvet Müslüman olmayanların eline 

geçmiştir. Güç ve kuvvet onların eline geçince 

de iman hapsedilmiş, kardeşlik lafta kalmıştır. Ar-

tık Arap ‘Arap’ olarak, Kürt ‘Kürt’ olarak, Türk ‘Türk 

olarak…” Kendi düşüncelerinin içine itilmiştir.

Bugün aynı bedenin azaları mesabesindeki 

Müslümanlar, kendi vücutlarına yabancı kalın-

ca, duygu ile akıl arasına giren şer güçler, vü-

cudu hem akıldan hem gönülden koparmışlar-

dır. Yanlış bir dostluk anlayışı, İslam dünyasının 

zilletine sebep olmuştur. Öyle ki Müslümanlar 

dindaşlarını bırakıp kâfirleri dost edinmişlerdir. 

Halbuki âlemlerin Rabbi olan Allah (c.c.), dostları 

şöyle açıklamıştır: “Sizin dostunuz ancak Allah, 

O’nun peygamberi ve namaz kılan, zekat ve-

ren, rüku eden müminlerdir. Kim Allah’ı pey-

gamberini ve müminleri dost edinirse katiyet-

le bilsin ki Allah’ın hizbi üstün gelir.” (Mâide 

Sûresi, 4/55,56)
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Müslüman Allah’tan (c.c.), Rasulünden (s.a.v.) 

ve mü’minlerden başka dost kabul etmez, kan 

bağı, soy bağı, bölge bağı, çıkar hesapları bu ko-

nuda onu engelleyemez. Zira yüce Mevla (c.c.) 

şöyle buyurmaktadır; “Ey iman edenler! Eğer 

küfrü imana tercih ederlerse, babalarınız ve 

kardeşlerinizi dost edinmeyin, içinizden kim 

onların velilikleri altına girerse onlar zalimle-

rin ta kendileridir.” (Tevbe Sûresi; 8/23) Kesin ve 

net ifadelerdir bunlar. Dostluğun da uhuvvetin 

ve muhabbetin de çerçevesini İslam akidesi çi-

zer ve sınırlarını tayin eder.

Mezhepçilik ve Grupçuluk…

Ümmet olmanın önündeki engellerden biri-

si de mezhep taassubu ve grupçuluk anlayışı-

dır. Hassasiyetle ele alınması gereken bir konu 

da budur. Asr-ı Saadet döneminden sonra İs-

lam’ın yayılmasıyla ümmetin önünde biriken 

İslamî meseleleri çözmek maksadıyla ulemanın 

fıkıh alanında yoğunlaştığı görülür. Böylece fık-

hın tedvini ile düşünceyi zinde tutmak, hayatın 

İslamî dinamizmini arttırmak için zamanlarını 

ve hayatlarını ortaya koyan güzide imamların 

etraflarında toplanan Müslüman halkla birlikte 

mezhep olgusu tabii seyri içinde doğmuştur. 

Tamamıyla hayrı ayakta tutma davasına hizmet 

için başlatılan mücadelede farklı zamanlarda ve 

mekânlarda yaşayan imamların etraflarında olu-

şan halka ile mezhepler oluşmuştu ve bu olu-

şumla beraber, başta saltanat sahiplerine ve di-

ğer bazı gruplara karşı saf ve berrak bir mücadele 

başlamıştı.

Zamanla mekânlar genişledikçe mezhep 

bağlıları da çoğalmaya başladı. Bu arada halk dü-

zeyinde kültürel boşluk da arttı. Birçok sebepten 

bazı mezhep bağlıları birbirlerine yabancılaştılar. 

Batıda ve doğuda hem bağlı oldukları mezhebi 

hem diğer mezhepleri tanımadan, anlamadan 

bağlanan insanlar çoğalmaya başladı. Hatta bazı 

insanların düşüncesinde mezhep (eşittir) din an-

layışı oluştu. Bu bilgi eksikliği hayatın her nokta-

sını etkiledi. Tavırları etkiledi, bölgesel sorunların 

yanı sıra evrensel anlayışa da olumsuzluklar yan-

sıdı. Bir de tarihten gelen duygusal algılamalar 

bilgi eksikliği ile yoğrulunca toplumlar arası kin 

ve düşmanlıklar oluştu. Mezhepler arası kopuk-

luk ve yabancılaşma kökleşti. Mezhep taassubu 

ile beraber oluşan mezhep (eşittir) din anlayışı, 

bugün hem dünya kâfirlerinin, hem de Müslü-

manlarla aynı çatı altında yaşayan münafık kitle-

lerin ve iktidarların kullandığı bir noktadır. Bugün 

bu taassubun neticesi Müslümanlara çok ağır 

bedellere mal oluyor.

Allah (c.c.) ve Rasulü (s.a.v.) tarafından Müslü-

manlar arası ilişkilerin nasıl olacağı şöylece belir-

lenmiştir: “Müslüman, Müslümanın kardeşidir. 

Ona zulmetmez, onu yalnız bırakmaz. O’na 

hakaret etmez. Bir kişinin Müslüman kardeşi-

ni küçük görmesi onun için günah olarak ye-

ter.” (Buhari, Kitabu’l-İkrah B.7; Müslim, Kitabu’l 

Birr. Hadis No:2564; Ebud Davud, Edeb, 35) “Sen 

Müslümanları, arasındaki merhamet, sevgi ve 

dert ortaklığı yönünden tıpkı bir vücut gibi 

görürsün. Nasıl ki, vücudun bir azasında his-

sedilen acı bütün vücudu uykusuz bırakır ve 

ateşlenmesine sebep olursa Müslümanlar da 

böyledir.” (Buhari, Kitabu’l-Edep, B. 27; Müslim, 

Kitabu’l-Birr, B. 66, Hadis No: 2586)

Ümmetçi olmak amacına yönelik bütün 

Müslümanlar birbirlerine sevgi, şefkat ve mer-

hamet ölçüleriyle yaklaşırlar ve şöyle derler: 

“Ey Rabbimiz, bizi ve iman ile daha önce bizi 

geçmiş olan kardeşlerimizi bağışla. İman et-

miş olanlar için kalplerimizde kin bırakma. Ey 

Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli ve mer-

hametlisin.” (Haşr Sûresi; 59/10) 

Ümmetçi olmak şer’i bir sorumluluktur. Özel-

likle içinde bulunduğumuz şu çağda ümmet şu-

uruna her zamankinden daha çok muhtacız.
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Tek Başına Ümmet
Olmak...
Yrd. Doç. Dr. Özkan ÖZTÜRK
ozkanozturktr@gmail.com

Dosya Konusu

Çocukluğumuzdan kalma bir şarkının mısra-

ları geliyor aklıma. Şöyle haykırıyorduk hep bir 

ağızdan: “Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaç-

lar ormana dönmeli yurdumda.” Daha o günler-

de aklımda yerleşen bir önermedir bu:“Tohum 

ormandır.” Bu bir.

Yine okuldan bir hatıra. Öğretmen bir ödev 

vermişti öğrencilere. Limon ağacı yetiştirile-

cekti. Herkes bir limon çekirdeği getirecek ve 

dikecek, sulayacak ve büyümesini izleyecekti. 

Fakat öğretmen öncelikle bulduğumuz limon 

çekirdeklerini birkaç gün buzdolabında beklet-

tikten sonra dikmemizi söylemişti. Çünkü bu 

işin doğası limon çekirdeğinin üzerinden bir kış 

geçmesi imiş. Doğadaki limon çekirdekleri kışın 

soğuğuna ayarlı olduğundan o badireyi atlatma-

dan önce kabuğunu delmiyor ve sonrasında da 

toprağı yararak yeşermiyormuş. Biz de aklımız-

ca limon çekirdeğini kandırmış olacaktık, birkaç 

günlük buzdolabı serüveniyle. Demek ki ikinci 

önerme şudur: “Tohum hisseder.” Bu iki.

Şimdilik bunlar burada dursun. Biz ümmet 

kavramını ve Kur’ân’da geçen “Gerçek şu ki, İb-
rahim (tek başına) bir ümmetti.” (Nahl Suresi; 

16/120) ifadelerini anlamaya çalışalım. Ümmet 

kelimesini tarif edenler hep bu kavramın kem-

miyetle yani çoklukla ilişkisi içerisinde değerlen-

dirmişlerdir. Ümmet, Allah’ın (c.c.) gönderdiği bir 

elçinin tebliğ ettiği dine inanan ya da getirdiği 

mesaja muhatap olan kimseler topluluğu ola-

rak tanımlana gelmiştir. Bu tanımlama tabi ki de 

yanlış sayılamaz. Ümmet bir dine inanan toplu-

luk demektir. Fakat Hz. İbrahim’i (a.s.) tek başına 

bir ümmet olarak tanımlayan bu ayet-i kerime 

kafamızı biraz karıştırıverir. Biz, mesaja muhatap 

olanları ümmet olarak tanımlarken bu ayet, me-

sajı getireni tek başına ümmet olarak isimlendir-

mektedir. Demek ki burada bir paradoks var. Belli 

ki “ümmet fikri” kemmiyet ve keyfiyyet, nicelik ve 

nitelik kategorileri üzerinden yeniden anlaşılmalı 

ve üzerinde kafa yorulmalıdır. 

İslam düşüncesinde amelî hikmet üç başlıkta 

ele alınmıştır. Bedenin yönetimi olan ahlâk, evin 

yönetimi olan ev riyaseti ve şehrin yönetimi olan 

siyaset. Bu tasnif üç varlık alanının tedbir edilme-

si hakikatine işaret eder. Bu kavramsallaştırmada 

önce beden zikredilir. Beden insan ruhunun ilk 

yönetim alanıdır. Bedenine hükmü geçmeyen 

bir ruhun ruhluğundan ve hilâfetinden bahse-

dilemez. İkinci yönetim alanı evdir. Ev kavramı, 

Kur’an terminolojisinde özel alan anlamında ki-

şinin ailesi için kullanıldığı gibi, müminler ailesi-

nin ortak mekânı anlamında (beyt) mâbedler için 

de kullanılır. Nitekim Kur’an “Şüphesiz âlemlere 
bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için 
kurulan ilk ev -mâbed- Mekke’deki Kâbe’dir.” 
(Âl-i İmrân Suresi; 3/96) vurgusunu yapar. Mü-

min hem özel ailesine ait olan evini, hem genel 

ailesine ait olan beyt anlamındaki mâbedini boş 

bırakmaz ve buralardan Hakk’ın hükmünün izhar 

olmasına çabalar. Toplum ise şehirde örgütlenir. 

Şehir halife olan müminin üçüncü yönetim ala-

nıdır. Demek ki insanî hakikatin ilk nüvesi olan 

ruhun ilk mekanlandığı yer beden, ruh-beden-

den oluşan insanın mekânı ev, evlerden müte-

17
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şekkil birlikteliğin mekânlandığı üçüncü merte-

be ise şehirdir. İslam şehri müminleri, evleri ve 

mâbedi çevreleyerek, varlık ve oluş sınırlarını 

belirler, merkez-çevre ilişkilerini temellendirir 

ve bütünlüğü tamamlar. İlahî ve beşerî organi-

zasyonu kemale ulaştırır. Yani ruhun giyindiği 

elbiseler sırasıyla beden, ev ve şehir kalıplarıdır. 

İnsan ancak bu formların teşekkülü altında ya-

şarsa yaratılış gayesi olan hedefe erişebilir. Yoksa 

bu organizasyonlarını tamamlamamış bir insan 

kemale ulaşamaz, hep eksik kalır. 

Demek ki tek bir ruhun, bedenden ev ve 

mabede, oradan şehir ve bütün cihana teşek-

külünden oluşturduğu bir organizasyondan 

bahsediyoruz. Bu teşekkülü kurabilecek bir ruhu 

nereye koyarsanız koyun, hedefine varacak ve 

beden, ev ve şehir mülklerinde egemenliğini 

tesis edecektir. Bu bir medeniyet projesidir ve 

ancak bunu gerçekleştirme potansiyeline sahip 

ruh önder ve tek başına ümmet olarak nitelen-

dirilebilir. Çünkü ümmet olma potansiyelini ken-

dinde taşıyan ve bir ümmette ne varsa onu fiile 

geçirecek imkânı kendinde bulundurmaktadır. 

Bir tohum gibi kendi ormanını içinde taşır. Tıpkı 

Hz. İbrahim (a.s.) gibi. Kuran’da Hz. İbrahim (a.s.) 

ile ilgili bazı âyetler, tek başına ümmet olmanın 

ve önderliğe giden yolda bu üç alanı inşa etme-

İnsanî hakikatin ilk nüvesi 
olan ruhun ilk mekanlandı-
ğı yer beden, ruh-bedenden 
oluşan insanın mekânı ev, 
evlerden müteşekkil birlik-
teliğin mekânlandığı üçün-
cü mertebe ise şehirdir.
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nin tarifi olarak da okunabilir. Nitekim Allah (c.c.), 

Hz. İbrahim (a.s.) ve ailesine imamet vazifesini 

vermiş ve “Ben seni insanlara önder (imam) 

yapacağım, demişti. “Soyumdan da (önderler 

yap, ya Rabbi!)” dedi.” (Bakara Suresi; 2/124) 

şeklinde buna işaret etmişti. Bu önderlik vasfı, 

hakikati toplum düzeyinde ikame edici bir kuv-

vet sahibi olmaktan geçiyor belli ki. Aşere-i mü-

beşşereden Saîd bin Zeyd’in (r.a.) babası Zeyd bin 

Amr’da bu hakikati kendinde taşıyan bir hanifdi. 

Risâlet’ten önce Mekke’de tevhidi şuuru yayan 

bir şahsiyetti. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.v.) onun 

hakkında “O tek başına bir ümmet olarak haş-

redilecektir” demiştir.  (Müsned, I, 189-190; İbn 

İshak, s. 99-100)

Tek başına ümmet olmak, kıvam verici bir 

hakikati kendinde taşımak demektir. Kıvam, bir 

kavmi ikame edici unsurdur. Bir kavmin kıyamı, 

ancak kıvamı ile mümkün olabilir. Yani ayakta 

kalmak ancak yetkin bir içerik taşımakla müm-

kün olur. Kıvam verici unsura sahip olmak mü-

minlerin ilk vasfı olmalıdır. Bu da aklında, gön-

lünde bir proje taşıyor olmak demektir. Bu hedef 

için gerekli ilk vasıf zinde bir ruh sahibi olmaktır. 

Bu icracı ruh, önce emrindeki bedenini Hakk’a 

dönük işler yapan bir yere yani sâlih eylemlik 

alanına dönüştürecektir. Bu ruhun emrinde ça-

lışacaktır kollar, bacaklar ve pazular. Bu ruh etki-

lenen değil etkileyen, belirlenen değil belirleyen, 

proje değil mimar olacaktır. Etrafını dönüştürücü 

güce ve yalnız olsa da hakikatin tamamını taşı-

yıcı bir asalete sahiptir. Nitekim Hz. İbrahim (a.s.) 

beden ve ruhuyla, tevhid toplumunu imar ede-

cek potansiyeli taşımaktaydı. Hz. İbrahim (a.s.) 

bir tohumdu, içinde ormanlar saklı bir tohum. 

Tohum olmak yeterli midir? Tabi ki hayır. Top-

rağa düşmek de gerekir. Hz. İbrahim (a.s.) Mekke 

topraklarına kadar geldi. İsmâil’ini (a.s.) bıraktı o 

topraklara. Nitekim İsmâil (as) tohumu ağaç ola-

cak ve Muhammed (s.a.v.) meyvesini sunacaktı 

insanlığa. Öte yandan toprağa düşmek de yeter-

li değildir. Tohumun üzerinden bir kış geçmesi 

gereklidir. Babalarla, ailelerle, zalim krallarla giri-

şilecek mücadeleler, ateşe atılmalar ve türlü ba-

direleri atlatmak gereklidir. İbrahim (a.s.) hepsinin 

üstesinden geldi. Hatta bir ümmetin, bir milletin 

topyekûn ortaya koyduğu erdemlerden daha 

fazla bir çaba ortaya koydu. Böylece tek başına 

bir ümmet oldu. Mâbedi kurma görevi de bu 

vasıfları sebebiyle ona verildi. Çünkü denenmiş 

ve başarılı olmuştu Hz. İbrahim (a.s.). Nitekim 

O’nun sınanması Kur’an’da “Ve hatırlayın o za-

manı ki, Rabbi, İbrahim’i bir takım kelimelerle 

denemiş, o da onları tamamlayıp yerine geti-

rince…” (Bakara Suresi; 2/124) şeklinde anlatılır. 

Dolayısı ile insanları tevhid ve adalet etrafında 

halkalamanın, tek başına bir ümmet olmanın sır-

rı tohum olabilmek ve sınanmalardan, imtihan-

lardan başarı ile geçebilmektir.

İnsanın kıymeti, çabası ve himmeti ile ölçü-

lür. Himmeti, ümmeti olan bir insan tek başına 

bir ümmet, bir millet demektir. İbrahim (a.s.) 

yetkin bir ümmetin bütün potansiyel birikimini 

kendinde taşıyan bir önderdir. Yani tohum, bir 

ormandır. Böyle olabilmek sınanmış ve asla kay-

bolmamış bir heyecana, inandıkları konusunda 

tavizsiz bir hırçınlığa, devrimci bir inada ve di-

namizmi küllenmeyen bir ruhî zindeliğe sahip 

olmakla gerçekleşir. Bunun için bütün hayat 

alanlarında Hakk’ın hâkimiyetinde ısrar etmek 

gerekir. Yani önce kendi beden memleketine 

Hakk’ın hükmünü taşıdı Hz. İbrahim (a.s.). Sonra 

bu hükmü evine ve şehrine taşıyacaktı. Yani tev-

hid tohumu bir ağaç oldu, ağaç meyveye durdu. 

Bu sebeple yapılması bizzat Allah (c.c.) tarafın-

dan istenen ve yeri hazırlanan (veya gösterilen) 

Kâbe’yi bina etme emri O’na verildi. Çünkü Hz. 

İbrahim (a.s.), gönlünde Mekke’yi önce ailesine 

ev, sonra müminlere mâbed ve tevhid merkezli 

bir cemaate şehir yapacak bir program, bir gaye 

saklıyordu. “İbrahim de demişti ki: Ey Rabbim! 

Burayı emin bir şehir yap, halkından Allah’a 

ve ahiret gününe inananları çeşitli meyveler-

le besle.” (Bakara Suresi; 2/126) İbrahimî hedef 

Dosya Konusu
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“emin şehir” programıdır. Demek ki Allah (c.c.), 

gönlünde, zihninde böyle bir heyecan taşıyan 

fert ve topluluklara kendi nusretini ve egemenlik 

lütfunu bahşediyor. Emin ve faziletli bir şehir de-

mek ki evvela yüreklerde kuruluyor. Dolayısıyla 

her mümin ailesi, semti, arkadaşları, çevresi için 

bu potansiyelleri taşıyan bir kıvam verici unsur 

olmalıdır.

Ümmet olmak sadece çoklukla değil nitelik-

teki yetkinlikle ölçülür. Zaten ümmet kelimesi 

sözlükte “yönelmek, kastetmek; öne geçmek, 

imam olmak” manalarındaki emm kökünden tü-

reyen bir kelimedir. Bu sebeple ümmet kelime-

sinin “kendilerine peygamber gönderilmiş toplu-

luk” anlamı dışında Kur’an’da çeşitli anlamları da 

vardır. Kıvamını bulmuş bir kavim, her kabileden 

bir grup insan, her canlı cinsi, bütün iyilikleri şah-

sında toplamış kişi veya kendisine uyulan önder 

gibi anlamlara da gelir. (Lisânü’l-Arab, “emm” 

md.;Kāmus Tercümesi, IV, 175-176). Bu açıdan 

bakıldığında bütün güzellikleri kendinde toplama 

ve Hakk’ı ikame etme vasfı ümmet olmanın en 

önemli anlam alanlarından biri olarak görülme-

lidir.

Hz. İbrahim’in (a.s.) ev, mâbed ve şehir inşa 

edici programı Bakara sûresi 124-132. ayetlerde 

en güzel şekilde anlatılmaktadır. İbrahim (a.s.) 

bulunduğu çevre için kurucu unsurdur. Bir me-

deniyet projesi tesis edecek her şey onda sak-

lı idi. Tevhide nişane olarak taşıdığı program, 

kıyamete kadar baki kalacaktı. O tek başına bir 

ümmetti, çünkü ümmet olabilmenin potansiyel 

hakikatlerini, tohumunu yüreğinde taşıyordu. 

Öte yandan İbrahim (a.s.) temel atan bir pey-

gamberdir. “İbrâhîm (a.s) ve İsmail (a.s), beyt’in 

(Kâbe’nin) temellerini yükseltiyorlardı (ve şöyle 

dua ediyorlardı): “Rabbimiz, bizden (bunu) ka-

bul buyur. Muhakkak ki Sen, en iyi işiten ve 

en iyi bilensin.” (Bakara Suresi; 2/127) şeklinde 

Kur’ân’da“beytin temellerini yükseltmek” olarak 

geçen ifade tek başına ümmet olmanın pasif 

bir potansiyel taşımak olmadığını, bizzat işin fiil 

cephesinde olmayı gerektirdiğini, yaşam alan-

larımızda icracı olmaya işaret ettiğini gösteriyor. 

Tek başına ümmet olmak kendindeki potansi-

yelin zuhur edeceği her bir alana, Allah’ın  (c.c.) 

dinini ve ilâhî nizam ile kıvam verici bir gücü ta-

şıyor olmaktır.

Bugün öğretmenimiz Hz. İbrâhim (a.s.) oldu 

ve bize birçok ders bıraktı. Bunları defter-i izanı-

mıza şöyle not alalım:

Bir: “Tohum ormandır.” Kurucu imkândır. Fi-

dana, ağaca ve ormana doğru büyük bir yürü-

yüşün ilk adıdır tohum. Tevhidî ruh, bedenden 

eve, evden şehire, şehirlerden tüm cihana yayıl-

manın imkânıdır.

İki: “Tohum hisseder.” Hissederse kabuğunu 

çatlatır ve yeşerir. Demek ki hissetmeden, imti-

han edilmeden, sınanmadan, zorluk ve meşak-

kat altında yürümeden hedefe varış yok. İslam’ın 

davet programı tepeden inmeci değildir. Da-

vetçilerini etraflarıyla mücadeleye sevk eder ve 

başarı birazda ter, gözyaşı, emek mevsimlerini 

hissettikten sonra gelen iklimin adıdır.

Üç: “Bazen bir can, bir cihandır. Bazen de bir 

fert, tek başına bir ümmet.”

İbrahim olmak, ümmet olmaktır…

“Ve nefsini sefih kılan kişi hariç kim, İbra-

him’in dininden yüz çevirir ?” (Bakara Suresi;  

2/130)

Kendini bilmeyenden başka İbrahim’in dinin-

den kim yüz çevirir?
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Mehmet Kaya İle Röportaj
Gazze, Ümmetin Kalesi...
Röportaj: Vavelif Dergisi

Röportaj

Bismillahirrahmanirrahim

V.D.: Sizi tanıyabilir miyiz?  

M.K.: Ben  Mehmet Kaya. Kahramanmaraş 

doğumlu, İstanbul İmam Hatip Lisesi  mezunu, 

evli 5 çocuk  babasıyım. Yaklaşık 7 yıldır Gazze’de 

yaşıyorum. Aynı zamanda  Gazze İHH temsilcili-

ğini yapıyorum, 55 yaşındayım.

V.D.: Filistinin ve Gazze’nin şu an genel du-
rumu nedir?

M.K.: Genelde Filistin’in durumu özelde Gaz-

ze’nin içinde bulunduğu durum müslümanlar 

açısından pek iç açıcı değil. Filistin’in Batı Yaka-

sı şu an tam manası ile yahudi çetelerin her an 

kontrolünde olduğu için direniş hareket etme 

alanı bulmakta zorlanıyor. Çünkü en ufak bir şey 

yapan direnişçi akşam evine gelebilecek yahudi 

askerini karşısında görebilir. Eğer yahudi askerleri 

tam malumat toplayamazlar ise Filistin yöneti-

minden her türlü bilgiyi almakta zorluk çekmi-

yorlar.

Dolayısıyla şu an Batı Yaka’nın içinde bulun-

duğu durum Gazze’den daha zor. Belki ekono-

mik hizmetler, belediyecilik hizmetleri ve sağlık 

hizmetleri olarak iyi olabilir ama özgürlükler açı-

sından çok zor durumdalar.

Mescidi Aksa’nın ise özel durumu tam mana-

sı ile içler acısıdır. Çünkü yahudi çeteler Aksa’yı 

yıkma adına bütün planları uygulamaya koymuş 

durumdalar. Her defasında deneme yapmakta-

dırlar. Bu denemeler şöyle uygulanıyor: İlk önce 

belirli yaşın altındakileri Aksa’ya sokmuyorlar, 

ikinci kademede aslen anlaşma kurallarına göre 

Yahudilerin Mescidi Aksa’da ibadet etmeleri ya-

saktır ama bunu da göz önünde bulundurmadan 

yerleşimciler asker ve polis kontrolünde Aksa’ya 

giriyor bunun ile de dünya müslümanlarının 

tepkisini ölçüyorlardı. Genel bir kınama dışında 

tepki gelmediği için , bundan sonraki aşamaya 

geçiyorlar.

Bu aşama ise Aksa’yı ikiye bölmek. Şu an bu-

nun provası yapılıyor. İlk denemeler yine aynı, 

dünyadan basın açıklamaları ve kınamanın dı-

şında bir şey olmadığı için çok yakında bunu 

gerçekleştirebilirler. Bu vesile ile müslümanların 

ilk kıblesi de yahudi çetelerin işgalinden nasibini 

alacaktır.

Gazze’ye gelince kendi sınırları içerisinde 

özgür diyebileceğimiz; ama bulunduğu konum 

itibari ile açık bir hapishaneyi andırmaktadır. Sos-

yal hizmetler yok denecek kadar az, elektrik en 

fazla günde 8 saat gelmekte olup sağlık hizmet-

leri çok sıkıntılı ve imkanlar yok denecek kadar 

kısıtlıdır. Son savaş sonrası yıkılan evlerin hala 

yapılamamış olması da problemlerin en büyü-

ğüdür. Çünkü binlerce insan bu güne kadar kimi 

çadır ve karavan evlerde kalmaktadırlar. Yaklaşık 

40 bin civarında işci ve memur iki yıldır maaş 

alamıyorlar. 2 ayda bir 300 dolar alırlar; bu da 

ekonomik olarak insanların yaşam savaşı verme-

si de ayrı bir problem teşkil etmektedir.
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V.D.: Filistin davası kendi tarihi içerisinde 

hangi evrede ?

M.K.: Filistin davası aslında yahudi işgalinden 

bu yana  en farklı dönemini yaşamaktadır. İşgal 

tarih sürecine baktığımızda merkezde Kudüs ve 

Mescidi Aksa’nın olduğu bu dava hiç te İslami ol-

mayan yapılar ve teşkilatlar tarafından savunul-

maya çalışılmıştır. Bunların içinde solcu komü-

nistler süreci ki bu süreçte silahlı mücadelenin 

en çetini yapılmıştır. Bundan sonrası ise laik ve 

demokratik düşünce yapısında olan Yaser Arafat 

dönemidir. Bu dönemde yine silahlı mücadele 

vermekle birlikte yahudiler ile barış görüşme-

lerinin başladığı dönemlerdir. Bu dönemlerde 

ise müslümanları hem Avrupa hem de onların 

suyunda giden Filistinli gruplar uzun süre oya-

lamak ile birlikte yahudi işgaline karşı pasifize ol-

malarına neden olmuştur.

Son dönem ise İslami yapının ve duyarlılığın 

geliştiği birinci intifada ve İslami gruplardır. En 

azından islami yapısı olan Filistin ile Mescidi Aksa 

arasında barışık bir hareket başladı. Bu hareketin 

içinde sadece Hamas değil İslamî Cihad, Ahrar 

Hareketi, Elviye Askeri Yapısı , Hizbül Mücahidin 

ve benzerleri vardır.

Bu yapılar ribat topraklarının anlamı ile aynı 

manada yahudi çetelere karşı mücadele ver-

mektedirler ve son 3 savaşta bu İslami yapıların 

etkilerini ve bereketlerini de görmüş olduk.

Tabi İslami yapıların askeri mücadelesi ribat 

topraklarının aslına dönüşünün başlangıcı diye-

biliriz. Ama özellikle siyasi yapının  Hamas’ın hü-

kümeti yönetme süreci benim tespitim dahilin-

dedir. (Bu tespitin doğru ve yanlışlığı tartışılabilir.)

Yönetime gelmesi çeşitli olumsuzlukları da 

beraberinde getirmiştir. Çünkü tarih boyunca 

müslümanların iktidar sınavları çoğunlukla fay-

dası olmakla birlikte İslami harekete zarar verdik-

lerinin şahitliğini yapmışızdır, burada da bu tec-

rübelerden bir tanesi yaşandı.

V.D.: Mısır’daki darbenin Filistin’e etkileri 

nasıl oldu?

M.K.: Bu bölgenin özellikle de Gazze’nin tek 

can damarı Mısır’dır. Dolayısıyla Mısır Gazze’ye 

arkasını döndü mü buranın nefes alacak hali 

dahi kalmaz. Direnişin bütün yönleri ile deste-

ği Mısır üzerinden gelmektedir. Bunu bitirdiğiniz 

an direnişin ana hattı kopmuş olur. Evet Sisi’nin 

darbesi ile birlikte direniş hattının yöneticileri 

Gazze’nin içinden çıkamaz hale geldiler. Lider-

lerin yurt dışına çıkmasının genel amaçları hem 

direnişin maddi olarak desteklenmesi hem de 

direnişin geldiği noktaları dünya Müslümanlarına 

anlatmaktı. Şu an bu irtibat koptu. Aynı zamanda 

Mısır ile Gazze et ve kemik gibi birbirlerine bağ-

lı olan bir yapısı vardı. Bu da zedelendi. Mısır’ın 

onayı olmadan yahudiler kesinlikle Gazze ile 

uzun vadeli savaşa giremezler. Bu da en büyük 

problemlerden bir tanesidir.

V.D.: Uzun yıllardır hicrette olan birisi ola-

rak sizin gözünüzden Türkiye’nin Filistin da-

vasındaki rolünü anlatabilir misiniz?

M.K.: Türkiye’li müslümanların ve Türkiye 

devletinin  Filistin davasına etkisini farklı başlık-

larda zikretmemiz daha uygun olur düşüncesin-

deyim.

Gazze’ye gelince kendi sı-
nırları içerisinde özgür di-
yebileceğimiz; ama bulun-
duğu konum itibari ile açık 
bir hapishaneyi andırmak-
tadır. 
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Türkiye’li müslümanların Filistin davasında 

kurumları ile veya şahıs bazında  benim tanık 

olduğum diğer ülkeler ile kıyaslama yaparsak 

Türkiye’li müslümanların hakikaten maddi ve 

manevi anlamda güzel hizmetlerinin olduğunu 

çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Ümmet anlayışı 

doğrultusunda özellikle Mavi Marmara olayında 

Türkiyeli müslümanların nedenli kardeşlik tut-

kusu içinde olduklarını görebiliriz. Yani malları, 

zamanları ve canları ile Filistin davasına destek 

olmuşlardır.

Siyasi ve devlet bazında baktığımızda ulusla-

rarası arenada  özellikle de  Erdoğan iktidarında 

sürekli dünya gündemine taşınmış ve bu anlam-

da bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu 

söylemler  mesaj vermenin ilerisine gitmemiş-

tir. Geçtiğimiz üç savaşta pratik  yapılması gere-

kenler en azından elçiliğinin geri çağrılması ve 

yahudi elçisinin  yurt dışı edilmesi  olarak bekle-

nirken  bunu Venezüella ve Peru yaparken, Tür-

kiye’den böyle bir hamle olmaması  söylem ile 

pratikte çelişkiler olduğunu ortaya koydu. Aynı 

zamanda son savaşta müslümanların boykot 

çağrısına Bakan Zeybekçi’nin tavrı çok düşündü-

rücü ve anlam yüklü idi. Diğer bir konu ise yahu-

dilerin (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) 

topluluğuna girişine Türkiye’nin onay vermesi, 

diğer bir hayal kırıklığını meydana getirdi. Tabi ki 

bu konular Türkiye’nin bu konuda daha açık ve 

tavırlı hareket etmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

V.D.: Size göre Yahudi ve Siyonizm nedir?

M.K.: Bana göre Kuran’ın da açıkca zikretti-

ği Yahudilik vardır. Sadece müslümanların değil 

insanoğlunun başının belası olan bir virüs ve bir 

beladır. Aslında müslümanların da sürekli yahu-

di demekten imtina etmelerini de anlamıyorum. 

Çünkü siyonizm kelimesi yahudi çetelerin za-

limliklerini saklama adına yapılan yahudiler tara-

fından uydurulmuş bir oyundur. Siyonizm yahu-

dilerin siyasi bir projesidir.

V.D.: Ümmet nerede hata yaptı ki İsrail 
Devlet oldu?

M.K.: Ümmet nerede hata yaptıya bakarsak 

Hulefa-i Raşidinden sonra ümmet nerede yanlış 

yaptı ki bu şeyler ümmetin başına geldi diyebiliriz.

Röportaj
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Aslında bu bir imtihan sürecidir. Yahudilerin 
devlet olması da ümmetin paramparça olma-
sından kaynaklanmaktadır. Ümmet hakikaten o 
kadar yanlışlar yaptık ki hayatımızda Allah’ın (c.c.) 
bize verdiği nimetler bile bunca yanlıştan sonra 
büyük bir nimettir. Çünkü İslam ümmeti olarak 
önce kendi nefislerimizi terbiye etmenin dışında 
hep başkalarının hatalarını ve kusurlarını araş-
tırdık. Gerçek iman edenlerden olmak için gay-
ret göstermedik, hep ya şahsi menfaat peşinde 
veya kendi hizbi kendi meşrebi peşinde koştuk 
ve Tevhidi sadece konuşmalarda işledik, hayat 
alanlarında yansıtamadık .

Bu durumu bizlere en iyi izah eden Allah Ra-
sulü’nün (s.a.v.) hadisi çok net ve açıktır:

“Yemek yiyenlerin sofralarına birbirlerini 
çağırdıkları gibi, çeşitli ümmetlerin sizin aley-
hinize birleşmeleri yaklaşmaktadır. Ashaptan 
biri “ey Allah’ın Resûlü! o gün (sayıca) az ola-
cağımızdan mı (aleyhimizde birleşecekler)? 
diye sordu. Resûlullah (s.a.v) “hayır, bilakis o 
gün (sayıca) çok olacaksınız; fakat selin üze-
rindeki köpük ve çerçöp gibi olacaksınız. Al-
lah, düşmanınızın kalbinden size karşı duy-
duğu “mehâbeti” (korkuyu) çekip alacak ve 
kalbinize “vehn” (zafiyet) atacak (bu sebeple 
düşmanınız sizden çekinmeyecek ve korkma-
yacak)tır” buyurdu. Ashaptan biri “ey Allah’ın 
resûlü! “vehn” nedir?” diye sordu. Bunun üze-
rine Hz. Peygamber (s.a.v.) “dünya sevgisi ve 
ölüm korkusu” diye cevap verdi. (Ebu Davud)

İslam muamele dinidir. Müslüman o kimsedir 
ki birbirine merhametli, kafire karşı da azamet-
li olması gerekirken bizler tersini yaptık. Müs-
lümanların başına geçenler kibirlendiler ve her 
şeyi kendilerinden sandılar. Bilmediler ki bu bir 
imtihandır. (Hepiniz birer çobansınız ve yöneti-
miniz altında bulunanlardan sorumlusunuz) Tabi 
ki bu tür yaşantılarımız ve uygulamalarımız imti-
hanımızı daha da ağırlaştırdı. Allah (c.c.) bu dün-
yada çalışana verir. Yahudilerin de bu anlamdaki 
çalışmaları kendilerine bu toprakları kazandırdı.

V.D.: Mescid-i Aksa’nın üzerindeki planları 

çıplak gözle gören birisi olarak anlatabilir mi-

siniz?

M.K.: Mescidi Aksa’nın üzerinde oynanan 

olaylar aslında tarihler öncesi yahudi çeteler ve 

batılı emperyalistlerin planladığı  uzun süreçli bir 

plandır. Zaman içinde Aksa’yı yahudi mabeti ha-

line getirmedir. Bu da aşamalı bir şekilde yapıl-

maktadır. Aksa’ya karşı yapılan her saldırı aslında 

bölge ve dünya müslümanlarının tepkisini ölç-

me amaçlıdır. Önce Şaron bunu denedi intifada-

lar başladı; ama bölge ülkelerinden kesinlikle bir 

tepki gelmedi. Sadece kınama yapmanın ilerisi-

ne gidilmedi. Dolayısıyla bugünlerde yapılanlar 

ise Aksa’yı önce ikiye bölmek  daha sonra da ta-

mamen ortadan kaldırmak.

V.D.: Türkiye’deki müslümanların Filistin 

davası adına yapmaları gerekenler nelerdir?

M.K.: Türkiye’li müslümanların özellikle du-

yarlı Müslümanların Filistin davasını sürekli gün-

demde ve taze tutmaları gerekmektedir. Bu 

davanın özellikle yeni nesle iyi bir şekilde aktarıl-

ması ve bu duygunun mutlaka derinleşmesinin 

yollarını bulmak gerekmektedir.

Hem maddi hem manevi desteklerini kes-

meden devam etmeleri hatta ortam bulundu-

ğunda siyasi arena ve diğer platformlara baskılar 

yapılması şarttır, ki bu müslümanların  ayakta ve 

uyanık kalabilmelerinin  yollarından birisidir.

Rabbim, bizlere hiç bir nefsi ve dünyevi çıkar-

ların peşinde koşmamayı yaratılış amacının sa-

dece ve sadece Allah (c.c.) rızası olan bir ümmet 

olmayı nasip etsin. (Amin)

V.D.: Bu faydalı ve ufuk açıcı sohbetinizden 

dolayı teşekkür ederiz.

M.K.: Ben teşekkür ederim.
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Kudüs ve Mescid-i Aksa 
Davamız
Celal ÇELİK

Dosya Konusu

Kuran-ı Kerim’de İsra Suresi’nin hemen ilk 

ayetinde “Bir kısım ayetlerimizi kendisine 

göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Ha-

ram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mes-

cid-i Aksa’ya götüren Allah yücedir. Gerçekten 

O, işiten görendir.” (İsra Suresi; 17/1) buyurula-

rak Mescid-i Aksa’nın kudsiyetine değinilmekte-

dir. Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesidir ve 

Harem mescidlerinin de üçüncüsüdür. Resulul-

lah (s.a.v.) bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuş-

tur: “Yolculuk ancak şu üç mescidden birine 

olur: Benim şu mescidime, Mescid-i Haram’a 

ve Mescid-i Aksâ’ya.” (Müslim, Kitâbu’l-Hacc, 

15/415, 511, 512) Burada kastedilen yolculuk ise, 

ibadet kastıyla yapılan yolculuktur.  Başka bir ha-

disi şerifinde şöyle buyurmuştur: Ebu Zer (r.a.) 

şöyle demiştir: “Resulullah’a (s.a.v.) yeryüzüne 

konulmuş olan ilk mescidin hangisi olduğu-

nu sordum. “Mescid-i Haram” diye buyurdu. 

“Sonra hangisi?” dedim. “Mescid-i Aksa” diye 

buyurdu.” (Bûharî;Müslim)

“Allah’ın mescidlerinde O’nun adının anıl-

masını engelleyen ve onların yıkılmasına ça-

lışandan daha zalim kim olabilir? Bunların 

oralara ancak korku içinde girmeleri gerekir. 

Onlara dünyada bir rezillik vardır. Onlar için 

ahirette de büyük bir azap vardır.” 

(Bakara Suresi; 2/114)

Unutmamak gerekir ki Filistin ve Mescid-i 

Aksâ davası bütün Müslümanların ortak dava-

sıdır. Kudüs ve Mescid-i Aksâ davası bir şeref, 

namus davasıdır. Filistin ve Kudüs sadece Filis-

tinlilerin değil, tüm ümmetin davasıdır. Kudüs 

ve Mescid-i Aksâ bir iman meselesidir. Kudüs ve 

Mescid-i Aksa 1967’den beri siyonizmin işgali al-

tındadır. Mescid-i Aksa’nın statüsü, dini ve tarihi 

gerçeklerde olduğu gibi, uluslararası hukuk ve 

anlaşmalarda da Müslümanlara aittir. İsrail, siste-

matik biçimde sinsi ve tehlikeli bir planı uygula-

maya koyduğuna dair işaretler veriyor. Mescid-i 

Aksa üzerindeki tarihi efsanelere dayalı iddialarını 

gerçekleştirmenin yani yahudileştirmenin dene-

melerini yapıyor. Mescid-i Aksa’nın önce zaman 

olarak ardından da mekân olarak ikiye bölünüp 

yahudileştirilmesi anlamına gelen faaliyetler şid-

det uygulanarak hayata geçirilmek isteniyor.

Peygamberler diyarı Kudüs ve Mescid-i Ak-

sâ’yı korumak her Müslüman’ın birincil görevidir. 
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Unutmamak gerekir ki Filis-
tin ve Mescid-i Aksâ davası 
bütün Müslümanların ortak 
davasıdır. Kudüs ve Mescid-i 
Aksâ davası bir şeref, namus 
davasıdır. Filistin ve Kudüs 
sadece Filistinlilerin değil, 
tüm ümmetin davasıdır. 
Kudüs ve Mescid-i Aksâ bir 
iman meselesidir. 
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Her birimiz “Ben Kudüs için ne yapabilirim?”  

sorusunu kendi kendine sormalıdır. Bu doğrultu-

da şunları yapılabiliriz:

Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin ile ilgili ola-

rak Rasulullah (s.a.v.) buyurdular (O dönemde 

henüz İslam yurdu olmayan Mescid-i Aksa için): 

‘’Oraya gidin ve içinde namaz kılın. Eğer ora-

ya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız, 

kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinya-

ğı gönderin.’’ (Ebu Dâvud) Bugün Müslümanlar 

Kudüs ve Mescid-i Aksâ  için yapılan ve yapıla-

cak olan çalışmalara her türlü ekonomik desteği 

vererek Rasulullah’ın (s.a.v.) bizlere yüklediği bu 

görevi verine getirmiş olacaklardır. 

Başta evlerimiz olmak üzere işyerlerimizi ve 

bütün mekanlarımıza Mescid-i Aksâyı hatırlatan 

resimler asmalı ve Kudüs ve Mescid-i Aksâ dava-

sını canlı tutmalıyız, unutmamalıyız.

İmkanı olan Müslümanlar Kudüs ve Mescid-i 

Aksâ’yı ziyaret etmeli ve orada ibadet ederek se-

vaplarını çoğaltmalı ve oradaki durumu yerinde 

gözlemleyerek hassasiyetini arttırmalıdır.

Kudüs ve Mescid-i Aksâ’nın önemi Müslü-

man halka tek tek anlatılmalı, bu konuda gün-

dem ve duyarlılık oluşturulmalı. 

Müslümanlar Mescid-i Aksâ ve Kudüs’teki 

İslam mirasını tanıma ve korumaya yönelik ça-

lışmalar yapan dernekler, vakıflar ve çeşitli sivil 

toplum kuruluşları açmalı.

İsrail’e yardım yapan şirket-
leri boykot ederek işgalcinin 
mali desteğini kurutmalı ve 
ekonomik olarak zayıflat-
malıyız.
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Ülkemizde Kudüs ve Mescid-i Aksâ’nın kurtu-

luşu için diğer dernek ve vakıflarla işbirliği yap-

malı Kudüs ve Mescid-i Aksâ’nın kurtuluşu Müs-

lümanların birlikteliği vahdetiyle olacaktır.

Sesli ve görsel yayınlarla, Mescid-i Aksâ ile il-

gili özel programlar, belgeseller yapılmalı, Kudüs 

davasına medyada daha çok yer vererek Mes-

cid-i Aksâ’nın son durumunu açıklayan bilgiler 

verilmeli.

Mescid-i Aksâ konulu deneme, şiir, resim, 

müzik v.b yarışmalar düzenlemeli.

Her evde bir Mescid-i Aksâ kumbarası olmalı. 

Çocuklar harçlıklarını biriktirerek Aksa çocukla-

rıyla paylaşmalı.

E-mail, facebook, twitter, whatsapp gibi sos-

yal medya organlarıyla ve telefon mesajlarıyla 

toplumu Mescid-i Aksâ ile ilgili bilgilendirmeli ve 

onları bilinçlendirmelidir.

Mescid-i Aksâ sürekli göz önünde tutulmalı, 

orada İslam âleminin her bölgesinden Müslü-

man gözlemciler bulundurulmalı.

İsrail’e yardım yapan şirketleri boykot ederek 

işgalcinin mali desteğini kurutmalı ve ekonomik 

olarak zayıflatmalıyız.

İşgalci İsrail’e karşı dik duruşumuzdan taviz 

vermemeli ve Siyonist karşıtı tutumuzu her za-

man korumalıyız.

Kudüs ve Mescid-i Aksâ ile ilgili kitaplar oku-

malı, videolar izlemeli başta ailemiz ve sonra da 

çevremizi bilinçlendirmeli ve onlarında bu kitap-

ları okumasını sağlamalıyız.

Müslümanlar Kudüs ve Mescid-i Aksâ ile ilgili 

bilinçlendirici konferanslar ve seminerler yap-

malı. Gerekirse oranın kurtarılması için mücadele 

eden Filistinli kardeşlerimizi misafir ederek; On-

lardan oranın durumu ile ilgili bilgiler edinmeli. 

Ayrıca binler, 10 binler ve 100 binler ile meydan-

larda mitingler düzenlemeli.

Ramazan ayının son Cuma gününün Kudüs 

günü olduğu unutulmamalı ve bugünü Filistin 

mücadelesini anmaya yönelik etkinliklere ayır-

malı.

Kudüsü kurtaracak ülkemizde ve Filistin’de 

Selahaddin’ler yetiştirmenin projelerini yapmalı 

ve projelerinin gerçekleştirme mücadelesini ver-

meliyiz.

Kudüs davasının İslam ümmetinin vahdetini 

de sağlayacak bir mesele olduğu asla unutulma-

malı.

Hasılı kelam Kudüs ve Mescid-i Aksâ mesele-

si her zaman ve mekânda gündem edilmeli, her 

vesile ile canlı tutulmalı.

Her müslüman Filistin mücadelesine ve Mes-

cid-i Aksâ davasına manevi destek vermeli ve 

Rabbimize Kudüs’ün ve Mescid-i Aksâ’nın kurtu-

luşu için sık sık dua etmelidir. 

Yüce Rabbim bu konudaki çalışmalarımızda 

bizlere ve tüm dünya Müslümanlarına yardım 

eylesin… Amin.

Dosya Konusu
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Kudüs davasının İslam üm-
metinin vahdetini de sağ-
layacak bir mesele olduğu 
asla unutulmamalı.
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Parçalanmış Ümmetten 
İttihad-ı Ümmete
Serkan SAZAK

Dosya Konusu

“Doğrusu bu sizin ümmetiniz,  bir tek üm-
mettir. Ben de sizin rabbinizim. O halde bana 
kulluk edin.”(Enbiya Suresi; 21/92)

İşte sizlerin oluşturduğu bu topluluk, aslında 
tek bir topluluktur, tek bir ümmettir.  Peygamber-
leri bir, şeriatleri bir, kitapları bir, kıbleleri bir olan 
cemaat halinde olan bir ümmet. Bu ümmetin 
birliğinin en önemli noktalarından biri de bir olan 
Rabbe iman edip, O’na ibadet etmektir. İşte bu 
şekilde İslam, birlikler üzerine kurulmuş bir din-
dir. Onun temeli Tevhid yani Allah’ı (c.c.) birleme 
inancıdır. Ümmet de bu birlik üzere kurulan en 
önemli müesseselerden biridir. Eğer ümmet olu-
nacaksa bu birlik üzerinden olunacaktır.

Ümmet bu vahdet inancı ile birlikte yıllarca 
bir aradaydı. Birlikten bilince uzanarak, bu bilin-
cin etkisiyle yoğruldular ve yoğurdular. Bu bilinç 
sayesinde de karşılarında tek millet olan küfür 
milletlerine üstün geldik. Dünyaya hükmettiler. 
Ne zaman ki küfür, Müslümanları bir arada tutan 
bu bilincin parçalanması gerektiğini anladılar ve 
saldırmaya başladılar. İşte o zaman başladı üm-
metin çözülüşü. Ulusçuluk fikirleri girdi araya. 
Her kavim üstün kavimdi. Her kavmin kendine 
has toprakları olmalı ve orada kendi devletleri 
olmalıydı. Derken bir arada olan Müslüman üm-
meti bir anda bölündü. Masa başında cetvelle çi-
zilmiş haritalara Müslüman topluluklar, öyle veya 
böyle bir şekilde yerleştirildi. Böl, parçala, yut tak-
tiğinin böylelikle ilk planı yerine getirilmişti. Artık 
tüm Müslüman toplulukların arasına fiziki bir en-
gel olarak sınırları koymuşlardı. Evet, iman edilen 
Allah (c.c.) bir, Peygamber (s.a.v.) bir, Kitap bir idi 
ancak sınırlar vardı arada. 

Sonraları planın ikinci ayağı devreye koyuldu. 
Bölünen ümmetin, kendine has topluluklar ha-
line gelen ümmetin, kendi içinde de parçalan-
ması gerekiyordu. Yani bir ülke içerisinde herkes 
aynı fikriyata sahip olmamalıydı. Birçok gruba 
ayrılması ve aralarında ihtilaf oluşturacak küçük 
fitnelerin olması gerekiyordu. Bunu da yaptılar. 
Artık ümmetçilikten ziyade grupçuluk vardı. Var-
sa yoksa gruplarıydı. Bu şekilde bir araya geleme-
yecek şekilde parçalanmıştık. Bırakın sınırlar ötesi 
insanlarla kardeş olup ümmetleşmeyi,  kendi içi-
mizde kardeş olup bir araya gelemez olmuştuk.  
Bu arada zaman zaman yeniden ümmet anlayışı 
sesleri geliyordu ümmetin içinden. Türkiye’den, 
Filistin’den, Mısır’dan, Hindistan’dan ve birçok 
yerden… Ancak bu sesler bir şekilde bastırılıyor 
ve devam ediliyordu planın işlenmesine. 

Küfür parçalayıp böldüğü ümmeti artık zevk-
le yutup dünyada kendi işini yürütecekti. Ama 
anlaşılan Sünnetullah’ı unutmuştu. Sünnetullah 
buna izin vermezdi. Çünkü kıyamete kadar sü-
recek hak batıl kavgasının bir tarafı olan ümmet, 
parçalanmış bir vaziyette de olsa bu şekilde yu-
tulup bitemezdi. Nitekim öyle oldu. Hakkı tutup 
kaldıran birileri hep oldu. Evet, bölünmüş olsak 
da, parçalanmış olsak da bitmemiştik. Allah (c.c.) 
için yapılacaklar vardı ve yapanlar da vardı zaten. 
Ülke ülke, bölge bölge, şehir şehir, mahalle ma-
halle tekrar dirilmeye başladık. Bütünden parçaya 
doğru, ümmetten gruplara doğru küçülmüştük. 
Şimdi ise parçadan bütüne, cemaatten ümmete 
doğru büyümemiz gerekecekti. Ancak parçala-
nırken çok zarar görmüştük. Birçok iyi hasletimi-
zi kaybetmiştik. Önce bu hasletleri kazanmak ve 
hastalıklardan kurtulmak gerekecekti.
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İşte bunlardan birisi. Parçalanma sürecinde 

Kur’an ile olan bağımızı kaybettik. Adeta ha-

yat damarlarımızdan birisi kopmuş oldu. Böyle 

olunca da gittikçe dünyevileştik. Uhrevi ola-

nı arkamızda bıraktık. Dünyevi çıkarlar peşinde 

koşmaya başladık. Birbirimizi çekememeye ve 

kıskanmaya başladık. Artık enerjimizi farklı ce-

maatler ile uğraşmada hatta aynı cemaat içe-

risinde olan bireyler ile uğraşmada kullandık. 

Böyle olunca da gücümüz azaldı. Zaten Mevla 

da böyle buyuruyordu bizlere. “Allah’a ve Resu-
lüne itaat edin, çekişip birbirinize düşmeyin, 
yoksa çözülüp yılgınlaşırsınız da gücünüz gi-
der. Sabredin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle 
beraberdir.” (Enfal Suresi; 8/46) 

Bu sebeple bir an önce Allah’a (c.c.) ve Re-

sulüne (s.a.v.) yani Kur’an’a ve Sünnete dönme-

miz gerekiyordu. Tekrardan Kur’an’ı ve Sünneti, 

zamanımıza taşımamız ya da zamanı, Kur’an ve 

sünnete götürmemiz gerekiyordu.

Bu süreçten sonra gruplarımız kabile mantığı 
ile hareket etmeye başladı. Benim kabilem, be-
nim grubum dedikçe, ümmet birliğinden gittikçe 
uzaklaştık. Grup taassupçuluğu ile parçalanmış-
lığımız bir kat daha arttı. Herkesin kendi hocası, 
kendi kitabı vardı. Evet, kitap bir, peygamber bir 
idi. Ama onlara ulaşmak zorlaşmıştı. O yüzden 
yanımızda olan biri ve anladığımız bir kitap ol-
malıydı. Oysaki  “Andolsun biz, Kur’an’ı düşü-
nüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı dü-
şünüp öğüt alan?” (Kamer Suresi; 54/22) diye 

Dosya Konusu

29

Küfür parçalayıp böldüğü 
ümmeti artık zevkle yutup 
dünyada kendi işini yürüte-
cekti. Ama anlaşılan Sünne-
tullah’ı unutmuştu. Sünne-
tullah buna izin vermezdi.
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bizlere nida edilirken. İşte kurtulunması gereken 
bir hastalığımız da bu oldu geçen süreçte.

Bu süreçte kaybettiğimiz bir özelliğimiz daha 
oldu.  Bunun ismi de duyarsızlık oldu. Akıtılan 
kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, ye-
tim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, 
dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsat edil-
miş ekinler… Bunların hiçbiri bizi etkilemiyordu 
artık. Vurdumduymaz olmuştuk. Duymuyorduk, 
duyarsız davranıyorduk artık bu gibi haberlere. 
Şeyh Ahmet Yasin de bundan dolayı şikâyet etti 
bizi âlemlerin Rabbi olan Allah’a (c.c.). Bizi bu du-
yarsızlığa götüren birçok etken vardı.  Diyebiliriz 
ki Kur’an’la ilişkimizin zayıflaması, okumalarımı-
zın zayıflaması, Sünnete bağlılığımızın azalması 
gibi birçok etken. Ancak dikkat çeken başka bir 
şeyler de var. 

Televizyonlarımız, bilgisayarlarımız, internet 
ve de bununla ilgili aklınıza gelen birçok tekno-
lojik alet. Ne ilgisi var dediğinizi duyar gibiyim. 
Artık ölümleri, tecavüzleri, ifsat edilen ekinleri te-
levizyonlardan izliyoruz ve karşısında lanet oku-
yor, kınıyoruz. Çünkü elimiz uzanmıyor, yardım 
edemiyoruz. Seyretme kültürü ile seyrediyoruz. 
Belki de her gün aynı şeyler diyoruz. Elimizle de 
dilimizle de müdahale edemiyoruz. Oysa eski-
den sadece yakınımızda olanlardan haberdar 
olur, gereken müdahaleyi elle ve dille yapardık. 
Şimdi boğazımızdan aşağı inmeyen, sıradan, 
basit buğz ifadeleri ile yetiniyoruz. İşte bu du-
yarsızlık, bizlere küfrün modern çağlarda aşıla-
mış olduğu bir hastalığımız olmuştu. Ancak yine 
teknoloji sayesinde her şeyden, anında haberdar 
olduğumuz bu zamanlarda duyarsızlaşmadan, 
duruşumuzu kaybetmeden, duamızı kaybetme-
den, davetimizi unutmadan, teknoloji ile Allah 
(c.c.) için yapılacak bütün amelleri yerine ge-
tirmeliyiz. Dünyanın herhangi yerindeki zulmü, 
anında başkalarına iletmeli, anlatmalıyız. Yoksa 
öyle bir nimet bize ancak külfet olur. Ve bu şekil-
de de duyarsızlığımızın önüne geçebiliriz.

Küfrün parçalama sürecinde ümmet vücu-
dunun ciddi şekilde yaraladığını görüyoruz. Üm-

met bir vücudun azaları gibiydi. Bu azalar bugün 

morfin verilmiş gibi birisine zarar geldiği halde 

hissetmiyor, duymuyor, görmüyor ve akletmi-

yordu. Bu vücudun Filistin, Mısır, Suriye, Irak, Çe-

çenistan, Afganistan, Doğu Türkistan, Bangladeş, 

Patani, Moro, Myanmar, Arakan bütün bir Afrika 

ve daha ismini bilmediğimiz nice azaları bugün 

hangi hallerde biliyor muyuz? Buralarda yaşayan 

Müslümanlardan ne kadar haberdarız? Yoksa 

onlara ilgimiz medyada yer aldıkları birkaç günle 

mi sınırlı kalıyor? Sonra medyanın unuttuğu gibi 

biz de mi unutuyoruz? Eğer böyleyse ümmetin 

temel taşı olan kardeşlik müessesesinin bizlerde 

oluşturduğu manayı tekrardan tazelemeli ve bir 

an önce gereklerini yerine getirmeliyiz. Çünkü 

kardeşliğimizin herhangi bir sınırı olmadığını ve 

bedelinin olduğunu biliyoruz. Öyleyse bu kar-

deşlik için çaba göstermek de bizlerin boynunun 

borcu olacaktır.

İslam ümmetinin, parçalanmışlığın ve bölün-

müşlüğün girdabında olduğu bu dönemlerde ar-

tık tüm Müslümanların ümmetin birliği ve dirliği 

için bir gayret ortaya koymaları gerekmektedir. 

Vakit dünyevi çıkarları arka plana atarak, kabi-

leciliği, grupçuluğu bir kenara bırakarak, Kur’an ve 

Sünneti bayraklaştırarak ümmetin dirilişine vesi-

le olma vaktidir. Vakit, sözlü ve fiili dualarımızla, 

diklenmeden dik duruşumuzla, herkesi kuşatabi-

leceğimiz davetimizle ümmetin vahdetine katkı 

sağlama vaktidir. Vakit, sahip olduğumuz bilgileri 

bilince çevirerek, ümmet bilincine katkı sağla-

ma vaktidir. Vakit, insanları günübirlik heveslerle 

kandıran, birbirine düşüren, haktan uzaklaştıran 

günümüzün kokuşmuş yapılarından sıyrılarak, 

ümmetin bütünlüğüne ulaşma vaktidir. Öyleyse 

insanların hüsran içerisinde olduğu şu vakte ye-

min olsun ki işimiz vaktimizden oldukça fazladır. 

Vakit uyuma vakti değil, uyanıp insanları diriltme 

vaktidir. Bu bilinç ve gayret ile en kısa zamanda 

ittihad-ı ümmete ulaşabilme dileğiyle…
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Karıncalardan Ders Alalım
Emine Nur YAVAŞ
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Tek başına bir ümmetti  İbrahim ...

Tevhit  sancağının  bayraktarlığını yapmıştı 
tüm peygamberler. Gelin birlik olalım. Bir olana, 
tek olana kul olalım… İnsan anlasa da anlatamı-
yor bazen. Bazen anlatılsa da anlayamayabiliyor. 
Geçenlerle oğlumla bir  film  izledim. Eski yapım 
bir film. Bundan 7-8 yıl önce o filmi öğrencileri-
mize de izletmiştik. Filmde anlatılan hikaye ka-
rıncalar ve çekirgeler. Karıncalar zayıf, çekirgeler 
güçlü. Karıncalar çok, çekirgeler az ve her son-
bahar başlangıcı çekirgeler  karıncaların topladığı 
tohumların çoğunu alıyorlar yani el koyuyorlar. 
Zorla, güç kullanarak. Bir gün bir karınca buna  
son verecek bir maceraya girişiyor.  Bazı böcek-
lerin yardımıyla dev bir kuş maketi yapıyorlar. 
Kuş; çünkü tüm böcekler kuştan korkar. Tam işe 
yarayacak derken bir aksilik çıkıyor ve kuşun ma-
ket olduğu anlaşılıyor, işler tersine dönüyor ama 
karıncalar artık uyanmıştır.  Bu tohumları verse-
ler de ölecekler vermeseler de. O an kafaları ne 
dank eder ve çekirgelere baş kaldırmaya karar 
verirler. Birlik içinde.                                                                                                     

Ve kazanırlar. Küçük olmaları değildi önemli 
olan, ya da az olmaları… Beraber olmalarıydı on-
ları bu esaretten kurtaran…                                                                                                                          

Derken küçük öğrencilerimize  filmden ne 
anladıklarını sorduk. Verilen bir cevap muhte-
şemdi: Çekirgeler İsrail, karıncalar Filistin. To-

humlar da Filistin toprakları... Ve sonunda Filistin 
kazanır.

Tevhidin esası da ilk olarak başkaldırmak değil 
midir Allah’tan (c.c.)  gayrısına? Ve sonrasında bir 
tarağın dişleri gibi yan yana durmaya…

Bakın televizyonlarda gösterilen savaş bölge-
lerindeki görüntülere. Suriye’ye bakın, Arakan’a, 
Filistin’e… Bir bombardıman sonrası yaralanan 
genci, hala bombardıman devam ederken ora-
daki arkadaşları  alelacele götürmektedir o böl-
geden. Kimisi paçasından tutmuştur, kimi ko-
lundan, kimi başından, kimi kopan elini almıştır. 
Can pazarıdır çünkü. Orda şöyle bir nazara gerek 
yoktur: durun boynu kırık olabilir boyunluk ta-
kalım. Durun kanaması var bir tampon yapalım. 
Gereksizdir bu söylemler değil mi?

İşte ümmetin hali pür melali de bu değil mi ey 
kardeşlerim. Ümmet; TV, kapitalizm, demokrasi, 
laiklik, moda, çıplaklık vs. bombardımanı altında, 
biz hâlâ tampon yapma, sedye bekleme, en iyi 
imkana erişme derdindeyiz. Vakit yok tutmalıyız 
kardeşlerimizi, yakasından, kolundan, bacağın-
dan sürükleyerek kurtarma derdinde olmalıyız.

Biz karıncalar olarak güçsüz görünebiliriz bel-
ki, ama karşı koyuşumuz itaatimize vesile olacak, 
yaka paça da olsa ümmeti bu düşünce ayakta 
tutacak.



Çizgilerle Bu Ay
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Hac Dönüşü
Garip SAĞLIK 
garibuzaman16@gmail.com

Tefekkür

Her sene zilhicce ayında içim sevinçle dolar 

arefe günü, Arafat’takilerle birlikte dua ederim. O 

gece Müzdelife’den Mina’ya akan hacılarla bir-

likte bende akar giderim. Bayram sabahı Kâbe’yi 

özler, içimden kurban keserek saçlarımı kazıtıp, 

hacılara katılma isteği doğar. Hac dönüşü hacı-

ların gelişini sevinç ve hüzünle birlikte beklerim.

Yıllar önce hac dönüşünde eve girdikten 

sonra önemli bir ibadeti yerine getirmenin mut-

luluğu içimi kaplamıştı. Manevi bir halin benimle 

birlikte olduğunu hissetmiştim. Bu manevi hal 

yanlış veya eksik bir amel yapmadıkça devam 

etti ancak bir ay sonra bu hissin kaybolduğunu 

hissettim. Haccın üzerimdeki etkisi sadece bu 

kadar mı olmalı ya da hissin dışında bakış açım 

da değişmeli miydi? Hacdan geldiğimde bende 

değişen ne olmalı? Sadece bir daha hacca gitme 

isteği mi? diye düşünceler aklıma gelmişti.

Etrafımda bir daha hacca gitsem diye yanan-

lar, Kâbe’yi bir daha görmek isteyenler, tekrar 

anadan doğma günahlardan temizlenmeye ça-

lışanlar, defalarca hac yapmak istediklerini söy-

lüyorlar. 

Hac bu isteklerden mi oluşur? Hacda insan 

ne ile karşılaşır, ne öğrenir? Hacdan geldiğimizde 

dibi delik bir kovayla geliyoruz diye düşünmek-

ten kendimi alamıyorum. Biriktirdiğimiz mane-

viyatı döke döke geldik. Hac ve umre ziyaretle-

rinde yaptığım tefekkür ne öğrendiğim ve nasıl 

dönmem gerektiği üzerine idi. 

Ömürde bir kez hac yapmak farz olduğu-

na göre hakkı verilerek yapılan bir haccın; ilmi, 

ameli, manevi kazançları bir ömür Müslümana 

yetmeliydi. 

Haccın bir eğitim olduğunu anladım. Nasıl ki 

acemi birliğine giden asker orada temel eğitimi 

görür sonra da usta birliğine gittiğinde bölükte 

ya da cephede askerliğin gerektirdiği asıl amel-

leri hayata geçirir ise hac da acemi birliği eğitimi 

gibiydi. Hacdan geldikten sonra ölene kadar ya-

şayacağımız sürede aldığımız hac eğitimi gereği 

hayatımızı İslam’a uygun yaşayarak şeytan ve 

askerleri ile mücadele etmeliyiz.  

Hacda yapılan ibadetler yani eğitimler güç 

isteyen ve yorucu işlerdendir. Genç yaşta hac-

ca gitmeme rağmen bu ibadetin mutlaka genç 

yaşta yapılması gerektiğini anladım. Hem me-

şakkatlere katlanmak hem de ömür sonuna ka-

dar lazım olan eğitimi ömrün başında almak için 

hacca genç yaşta gidilmeliydi. Yaşlı birinin iyi 

eğitimi ne işe yarar ki, belki olgunluğunu arttırır. 

Ama genç bir hacı, aldığı şuur sebebiyle ömrünü 

İslam’a uygun yaşamaya çalışır.

Hacda hangi eğitimleri gördün derseniz bu-

nun uzun bir konu olduğunu gidenler bilir ancak 

birkaç noktasını anlatmaya çalışayım. 

Gitmeden evvel gidenlerle yaptığım sohbet-

lerde, okuduğum kitaplarda haccın birçok yönü-

nün olduğunu bu yüzden uzun bir hazırlık ile bu 

ibadete hazırlanmak gerektiğini keşfettim. Geldi-
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ğimde ise yaptığım üç aylık hazırlık çalışmasının 

az olduğunu en az altı ay evvelden hazırlık yapıl-

ması gerektiği kanaatine vardım.

Havaalanında ihrama girip Kâbe’yi görene 

kadar söylenmesi gereken Lebbeyk duasını ça-

bucak ezberledim. “Allah’ım sen emret ben ha-

zırım, emrine amadeyim” eğitimi idi. Her sabah 

uyandığımda lebbeyk diyorum “Rabbim, bize 

emret, biz de gereğini yapalım” talimatlarına ha-

zırım. Ki Allah Teâlâ’nın (c.c.) talimatları Kur’an ve 

Sünneti Seniyye olarak bildirilmiştir. Bize örnek 

olan Sahabe Efendilerimiz (r.anhum) gibi onları 

öğrenip, inanıp yaşamaya gayret ederim. 

Her sene belli bir mekân olan Arafat Tepe-

si civarında, belli bir zaman olan Zilhicce ayının 

onunda toplantıya çağrılan kişiler olan hacılar 

sözlerinde durarak ilahi bağışlanmayı beklerler. 

Allah’a (c.c.) verilen sözde durarak O’nun iste-

diği yerlerde, O’nun istediği zamanlarda, O’nun 

istediği şekillerde hayat yaşanmalıdır. Bu da bir 

eğitimdir ki zamanı gelmeden ikindi namazı-

nı kılamazsınız, şartları oluşmadan yani abdest, 

temizlik, kıble ve diğer şartlar oluşmadan ikindi 

namazını kılamazsınız.

Vakti gelmeden, şartları oluşmadan ne na-

maz kılabilirsiniz ne cihada gidebilirsiniz ne de 

ilim öğ-renebilirsiniz. Mescid-i Dırar’da namaz 

olmaz, vaktinden evvel kurban kesilmez, ezber 

yapamayan hafızlığa gönderilmez. İslam’da her 

şeyin zamanı, ölçüsü, önceliği vardır.  

Tefekkür
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Şeytan taşlama eğitimi Hz. İbrahim (a.s.), Hz. 

İsmail (a.s.) ve Hz. Hacer (a.s.) annemizin sün-

netidir. Hacda ise şeytana ve taraftarlarına savaş 

açmanın, safını belli etmenin, Allah (c.c.) ve O’na 

uyan taraftarlarla birlikte olmanın sembolik bir 

tatbikatıdır. Birkaç gün yapılması ise bu işin sü-

rekli olduğunun göstergesidir.

Hacdan geldikten sonra öleceğimiz güne ka-

dar şeytan ve taraftarlarını tanıyıp onları düşman 

kabul edip onları taşa tutmak yani onlara itaat 

etmemek, onların galip gelmemeleri için çalış-

mak ve mücadele etmek gerekmektedir. Aynı 

zamanda Allah’ı (c.c.) tanıyıp O’nunla birlikte ol-

mak yani kulluğunu öğrenip rızasını yakalamak, 

Allah’ın (c.c.) taraftarları olan Müslümanlarla da 

birlikte olmayı gerektirir.

Tavaf eğitimi ise başlı başına bir eğitimdir. 

Tüm insanların temsilcileri olan hacılar Kâbe’nin 

etrafında birlikte birbirlerine çarpmadan dönebil-

meleri demek olan tavaf birçok şey anlatmakta-

dır. Allah’a (c.c.) bağlı yürümenin gerekliliği, bu 

yürüyüş esnasında diğer insanlara çarpmamak 

onları incitmemek, istenirse bunun başarılabile-

ceğinin kanıtıdır.

Her renk ve ırktan Müslümanlarla aynı beytin 

etrafında dönmek; birbirimize üstünlüğümüzün 

olmadığı, birbirimize çarpmadan yolumuzda yü-

rüyeceğimizi ve bu yolda yürürken Allah’ın (c.c.) 

dininden uzaklaşmadan o halkada yürümemiz 

gerektiğini öğreniriz. Hacdan geldikten sonra di-

ğer bütün insanlara hangi ırktan hangi memle-

ketten olursa olsun üstünlüğümüzün olmadığını 

kabul etmiş bir bilinçle hayatımızı yaşamalıyız. 

Üstünlük ise ancak Allah’tan (c.c.) sakınarak, kor-

karak hayırlı işler yapma seviyesidir.

Daha birçok eğitim ve bizi şekillendirmesi ge-

reken konuyu anlamadan birde bakarsınız ki geri 

dönüş zamanı gelmiştir.

Hacdan gelirken getirilmesi adet olan üç şey 

zemzem, hurma, misvaktır. Buna ilaveten eşe 

dosta Türk malı seccade, takke ve tesbih ile Çin 

malı bir çuval gereksiz eşya ve oyuncak getirilir. 

Yapılan çarşı pazar gezileri hep başkasını mem-

nun etmek içindir. Kendimize ne getireceğimiz 

ise gündemimizde olmaz. Çünkü görev yerine 

getirildi, işlem tamam zannederiz. 

Hacca gitmeden evvel hac ile alakalı her ko-

nuyu iyice öğrenmeli, hacca gençken gitmeli, 

hacdan gelişimizde ise acemi eğitimini tamam-

lamış asker gibi ölene kadar dünya hayatımızda 

Allah Teâlâ’ya (c.c.) verdiğimiz sözde durmalı, 

ümmetin dertleri ile dertlenme ve şeytan taşla-

ma ibadetlerimizi sürdürmeliyiz.

Hacdan sadece zemzem, hurma, misvak ve 

hediye getiren kendine bir şey getirmemiş de-

mektir. Yani hacdan geldikten sonra davranış-

larımızda, hayatımızda herhangi bir değişiklik 

olmamış ise oradan kalıcı bir şeyler almamışız 

demektir. 

Rabbim Mebrur bir haccı hepimize nasip et-

sin. 

Havaalanında ihrama girip 
Kâbe’yi görene kadar söy-
lenmesi gereken Lebbeyk 
duasını çabucak ezberle-
dim. “Allah’ım sen emret ben 
hazırım, emrine amadeyim” 
eğitimi idi. 
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İslam Ailesine 
Mensub Olmak
Erdal BAYRAKTAR

Tefekkür

Alemlerin Rabbi olan Allah (c.c.), insanı yara-
tıp yeryüzüne halife olarak tayin ettiğinde, insa-
nın yeryüzünde ihtiyaç duyduğu ve inşa ettiği ilk 
mekan ev, ve bu mekan içerisinde oluşturduğu 
birlik de ailedir. İnsanın barınma, güvenlik gibi 
fıtri ihtiyaçları evi ve aileyi oluşturmuştur. Tarihi 
süreç içerisinde ev ve aile anlayışları ihtiyaca, ik-
lime, coğrafyaya, kültüre bağlı olarak farklı şekil-
lerde tezahür etse de öz ve talep değişmemiştir.

Kur’an, Adem (a.s.) kıssası üzerinden insanın 
bu serüvenine dikkat çekmiş ve 23 yıllık inzal sü-
reci içerisinde ise ev ve aile ilişkileri ile ilgili dü-
zenleme ve öğütlerde bulunmuştur.

“Sudan bir beşer yaratıp da ona bir soy ve 
hısımlık veren O’ dur” (Furkan  Suresi; 25/54)

“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek 
ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız 
için sizi boylara ve kabilelere ayırdık” (Hucurat 
Suresi; 49/13)

Aile duygusu fıtri bir duygudur. Tevhid dini 
olan İslam, her fıtri duygu ve ihtiyaca varoluş-
sal bir değer atfeder, onun devamlılığını ve ko-
runmasını emreder. İnsanoğlu, Tevhid mesajını 
dikkate almadığı zamanlarda varoluşsal krizler 
yaşar ve bu krizleri aşmak için fıtri, ilahi, nebe-
vi değer ve uyarıları dikkate almadığı zaman bu 
krizler helakla sonuçlanır. Şirk’in tarihi bu örnek-
lerle doludur.

Tarih boyunca aile iki temel üzerinden vücut 
bulmuştur: Kandaşlık ve sosyallik. Bu duygusal, 

biyolojik sosyal şartlara uygun olarak “tekil aile”, 

“çekirdek aile”, “geniş aile” türleri oluşmuştur.

Kuran, yukarıda açıkladığımız nedenlerle 

oluşan bu kuruma fıtri öneminin yanında onu 

geliştiren, koruyan, yaratılış amacına ve dinin 

hedeflerine uyumlu yeni anlam ve amaçlar yük-

lemiştir.

Kuran’a göre yeryüzünde kurulan ilk ev Beyt-i 

Haram’dır. “Gerçek şu ki, insanlar için ilk kuru-
lan Ev, Bekke (Mekke) de, o, kutlu ve bütün 
insanlar (alemler) için hidayet olan (Kâbe) 
dir.” (Al-i İmran Suresi; 3/96). Bu ilk evi insanlık 

soyunun ilki ve insan oğlunun babası Adem’in 

(a.s.) inşa ettiği nakledilir. Nuh tufanından sonra 

Peygamberlerin atası İbrahim (a.s.) oğlu İsmail 

(a.s.) ile yeniden inşa ettiğini vahiy bizlere haber 

veriyor. Bir ailenin oluşumu için gerekli üç unsur 

kadın (ana), erkek (baba) ve evdir. İşte bu üç un-

sur insan soyunun devam etmesi içindir. Kuran 

beyte bir misyon yükler. Çünkü; insan yeryüzü-

ne bir amaç için gelmiştir ve onun inşa ettiği ku-

rumlarda bu amaçla uyumlu olmalıdır. Bu amacı 

“ehl” ve “al” kelime ve kavramları etrafında fıtri as-
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Bir ailenin oluşumu için ge-
rekli üç unsur kadın (ana), 
erkek (baba) ve evdir. İşte 
bu üç unsur insan soyunun 
devam etmesi içindir.
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lına, Tevhidi amaçlara uygun olarak yeniden inşa 

eder, vahiy. Cahiliye, bütün fıtri ve Tevhidi değer-

leri ters yüz ettiği gibi kadın, erkek, aile, ata, soy… 

kavramlarını da aynı akıbete maruz bırakmıştır.

Kur’an, süreç içerisinde biyolojik, kandaşlık, 

kabile, sosyal, ekonomik… temeller üzerinden 

yükselen aile anlayışını “İman” üzerinden yeni bir 

aşamaya taşıdı. İnsanlığın atası birdi. Yeryüzün-

deki insanların hepsi aynı soydandı. Hepimiz in-

san olarak kardeştik.  Artık her ev Kâbe üzerinden 

tanımlanan bir amaç taşımalıydı.  Bu amacın Al-i 

İbrahim, Al-i İmran, Al-i Muhammed üzerinden 

nasıl tecessüm ettiği gösteriliyordu. Artık insan 

kardeşliğinin üzerine iman kardeşliği de ekle-

niyordu ve gerçek kardeşliğin iman kardeşliği 

olduğu ilan ediliyordu. Kuran, Kureyşli olmakla 

övünen Araplara yaptıklarının yanlışlığını göste-

rerek yeni bir hedef gösteriyordu: Hepiniz dinde 

kardeşler ve Ümmet olun. İman kardeşliğinin ve 

İslam kardeşliğinin sosyal ve siyasal olarak vücut 

bulması Ümmetle olacaktı. 23 yıllık vahiy süre-

ci bunun nasıl tezahür ettiğinin canlı şahididir. 

Bütün ömrü boyunca her türlü aile tipine, iliş-

kilerine şahit olan Hz. Peygamber (s.a.v.), “Ehl-i 

Beyt”  üzerinden Kabe’nin misyonuyla uyumlu 

nasıl bir aile inşa edileceğini, bu ailelerden mü-

teşekkil nasıl bir Ümmet ailesi oluşacağını bizlere 

gösteriyordu. Allah (c.c.) Müslüman beytlerden 

ricsi (necis) gidermek ve onları tertemiz yapmak 

istiyordu. Her beytin bu amaca yönelmelerini 

istiyordu: “Ey Ehl-i Beyt! Gerçekten Allah, siz-

den ricsi/kiri (günah ve çirkinliği) gidermek 

ve sizi tertemiz kılmak ister.” (Ahzap Suresi; 

33/33) İslam Ailesinden (Ümmet) ise; Peygam-

berin onlara örnek ve şahit olması gibi onlarında 

insanlığa örnek ve şahit olmalarını istiyordu: “Ey 

Müslümanlar, böylece sizi seçkin ve şerefli bir 

ümmet kıldık ki, bütün insanlar üzerine adâlet 

örneği ve hak şâhidleri olasınız. Peygamber 

de sizin üzerinize şâhit olsun” (Bakara Suresi; 

2/143)

Hz. Peygamber (s.a.v.) Risaletinin hitamında 
şöyle sesleniyordu İslam Ailesine: “Ey insan-
lar! “Rabbiniz birdir. Babanızda birdir. Hepiniz 
Ademin çocuklarısınız. Adem ise topraktan-
dır. Arabın arap olmayana arap olmayanında 
arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı 
tenlinin siyah üzerine siyahında kırmızı tenli 
üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük an-
cak takvada, Allah’tan (c.c.) korkmaktadır. Al-
lah (c.c.) yanında en kıymetli olanınız O’ndan 
en çok korkanınızdır. “Müminler! “Sözümü iyi 
dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman müs-
lümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslü-
manlar kardeştirler. Bir Müslüman kardeşinin 
kanıda, malı da helal olmaz.” (Veda Hutbesi)

Peygamberin (s.a.v.) tanımladığı ve hayata 
geçirdiği aile ve ümmet anlayışına bağlı olduğu 
müddetçe İslam halkları izzetli bir hayat yaşadı-
lar.

Bu gün İslam Ailesi Şirk düşüncesinden neşet 
eden Modernizmin, Cahiliye kiri bulaşmış gele-
neğin ve muharref din anlayışının saldırısı altında 
bulunmaktadır.

Modernite, seküler değerleri hayata hakim 
kılmak için bütün dini, geleneksel değer ve ku-
rumlara meydan okudu ve savaş açtı. Moder-
nizmin saldırıya geçtiği ve yok etmek istediği iki 
değer vardı: din ve aile. Bu iki değerin insanlığın 
en kadim değerleri olduğunu biliyordu. Kilise’nin 
şahsında dine savaş açtı; dini kurumları ve kav-
ramları dönüştürdü. 

Bu gün İslam Ailesi Şirk dü-
şüncesinden neşet eden 
Modernizmin, Cahiliye kiri 
bulaşmış geleneğin ve mu-
harref din anlayışının saldı-
rısı altında bulunmaktadır.
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Modernitenin hedeflediği bireyi oluşturmak 

içinde aileye savaş açtı. Bugün bu savaş bütün 

hızıyla devam etmektedir. Allah’ın (c.c.) pey-

gamberler üzerinden insanlıkla buluşturduğu 

ed-Din olan İslam, Batı’da Hristiyanlık ve Yahudi-

lik üzerinden etkisiz hale getirildikten sonra sıra 

Muhammedi Tebliğ’in içinin boşaltılmasına gel-

miştir. Din ve aile insanlık için en önemli iki varo-

luşsal değer ve sığınaktır. Bu değerlerden mah-

rum bırakılan insanlık boşluğa fırlatılmış nesne 

haline dönüşür. Kadim ilahi ve nebevi değerler-

den mahrum bırakılan insanlık, seküler kapitalist 

sistemin tüketim kölesi haline getirilmiştir. İnsan-

lık üzerinde ilahlık, efendilik taslayanlar kölesiz ve 

marabasız yapamaz. Bugün insanlığın yaşadığı 

dram ve trajedi bunun sonucu değil midir?

Modernizm karşısında Kilise’nin temsil ettiği 

muharref din direnemedi, direnemezdi de. Tev-

hidi değerlerden beslenmeyen hiçbir din, Şirk 

karşısında varlık gösteremez. İslam dünyasının 

yaşadığı durumda bunun göstergesi değil midir? 

Hz. Peygamber (s.a.v.) gelmeden önce Mekke 

toplumu fıtratla ve Tevhidi değerle kavgalı bir 

toplumdu. Cahiliye kirleriyle malül bir fikri, sos-

yal, siyasal yapı mevcuttu. Muhammedi Tebliğ 

karşısında “atalarının dinine” sığınmaya çalışı-

yordu. Bu günkü İslam toplumları da geçmişte 

yaşanan kültürü din yerine koyma aymazlığı 

içerisinde bulunmaktadır. Her toplum yerelliğe 

kapanarak kendi kavminin, ulusunun, ulus dev-

letinin, mezhebinin, cemaatinin, örgütünün an-

layışını, kültürünü vicdanın, vahyin sesine sağır 

kesilerek ölesiye savunuyor. Irak, Suriye örnekleri 

üzerinden yaşananlar bunların şahidi değil mi?

Kur’an, “Öte yandan erdemlilik, (zannedil-

diği gibi) evlere arkalardan girmeniz değildir; 

ama gerçek erdem sahibi, Allah’a (c.c.) karşı 

sorumluluk bilinci duyandır. O halde evlere 

kapılarından girin ve Allah’a karşı sorumlulu-

ğunuzun bilincinde olun ki gerçek mutluluğa 

erişebilesiniz” (Bakara Suresi; 2/189) ayet-i ke-

Tefekkür
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rimesiyle dikkat çektiği Nebevi Geleneğe (Sün-
net), fıtrata, ahlaka, ma’rufa ters “taşlaşmış adet 
ve geleneklere” de karşı çıkmaktadır. Bugün in-
sanlık modern ve geleneksel putçuluk ve put-
perestlik sorunu yaşamaktadır. Genelde insan-
lık, özelde İslam dünyası, geçmişte yaşanmış o 
yüzden kutsaldır veya geçmişte yaşanan her şey 
kötüdür, “bu anın” gerekleri, tarzları makbuldür 
anlayışının kuşatması altında ifsat edilmektedir. 
Tevhid, geçmişi, bugünü ve geleceği insani er-
demler (ma’ruf) ve ilahi değerlerin rehberliğinde 
bir bütünlük içinde kavrar. Geçmişe, bu güne 
mutlak övgü ve yergi anlayışıyla yaklaşmak bü-
yük bir yanılgıdır. Tarih, bu güne de etki eden 
insani bir yürüyüştür, bu yürüyüşte doğrular da 
yanlışlar da olacaktır. Bunları yok saymak hakika-
te gözleri kapamak gibidir. Bizler; geleceğe, geç-
mişi dikkate alarak, bu anın vaciplerini bihakkın 
yerine getirerek yürüyeceğiz.

Günümüz İslam Ailesi (Ümmet), Modern 
Şirk’in her türlü itikadi, fikri, sosyal, kültürel, siya-
sal tezahürlerine, taşlaşmış adet ve geleneklere, 
muharref din anlayışlarına karşı Tevhidi, Nebevi 
bir duruş ve temsiliyetle yürüyüşüne devam et-
melidir, Al-i İbrahim ve Al-i Muhammed’in sün-
netine uyarak.

İslam Ailesi, evrensel bir ailedir. Bu ailenin ya-
şam alanı yeryüzüdür. Yeryüzünün her metreka-
resi Allah’ın (c.c.) ona bir emanetidir. İslam ailesi, 
yerelliğe kapanarak kendisini insanlıktan kopar-
maz. Al-i İmran 110. ayette; insanlık içerisinden 
vahyi değerleri hakkıyla temsil edip, yeryüzüne 
şahitlik yaptığı için çıkarılmış “örnek ve şahit bir 
ümmet” olarak tavsif edilmiştir.

İslam Ailesi, kendisine Nebileri, Resulleri, Sıd-
dıkları (Hakikati, doğruyu tasdik eden ve bunda 
ısrar eden), Şahitleri/Şehitleri (yaşamıyla ve ölü-
müyle Hakka şahitlik eden), Salihleri (Allah’ın  
(c.c.) muradına uygun ıslah edicileri) örnek alır. 
Diğer insanlara bu rehberlere benzemelerinden 
dolayı hürmet eder. Bu özellikleri her şartta tem-

sil edenlerle yol arkadaşlığı yapar.

İslam Ailesi için sadece zulme ve zalime düş-

manlık vardır. Zalim en yakını da olsa ona karşı 

çıkar ve mazlum kimden olursa olsun onun ya-

nında olur. İnsanlıkta kardeşlerine, iman kardeş-

lerine, mahlukata ve eşyaya merhametle mua-

mele eder.

İslam Ailesi için hiçbir şahsi, kavmi, ulusal, 

mezhebi farklılık, üstünlük ve kınama vesilesi 

olamaz. Üstünlük ancak takva iledir. Takva, Al-

lah’a (c.c.), insanlara, mahlukata karşı sorumluluk 

bilinciyle davranmaktır.

İslam Ailesi, imtihan yolculuğunun bir gün 

son bulacağını ve hesap günü geleceğini düşü-

nerek yaşar.

Ya Rabbi! Bizlere ve iman ile bizi geçmiş 

olan kardeşlerimize mağfiret buyur. İman et-

miş olanlara kalplerimizde kin tutturma. 

(Haşr Suresi; 59/10)

Allah’ım! İbrahim’e ve Muhammed’e destek 

olduğun gibi, Muhammed ailesine de destek ol. 

Onları iki dünya da aziz et.

Mensubiyetim ‘sadece İslam’adır diyenlere 

selam olsun.

İslam Ailesi, evrensel bir ai-
ledir. Bu ailenin yaşam ala-
nı yeryüzüdür. Yeryüzünün 
her metrekaresi Allah’ın 
(c.c.) ona bir emanetidir. 
İslam ailesi, yerelliğe kapa-
narak kendisini insanlıktan 
koparmaz.
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Üstün Zekalı veya
Özel Yetenekli Çocuklar
Uzm. Psk. Dnş. Hüseyin ŞAHİN
psksahin@hotmail.com

Eğitim ve Psikoloji

“Çocuklar donmamış beton gibidir, üzerine 
ne düşse iz bırakır.” (Haim Jinott)

Her çocuk kendi içerisinde ayrı bir dünyadır, 
özeldir ve farklıdır. Çocuklarımız sosyal, fiziksel, 
duygusal, zihinsel, dil ve konuşma gibi genel 
gelişim özellikleri bakımından birbirlerine göre 
farklılık gösterirler. Zihinsel gelişim süreçleri ve 
özellikleri açısından  bireyler aşağıdaki şekilde 
sınıflandırılmaktadır;

1- Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Göste-
renler,
2- Orta  Düzeyde  Zihinsel Yetersizlik Göste-
renler,
3- Hafif Düzeyde  Zihinsel Yetersizlik Göste-
renler,
4- Sınır Zeka Düzeyinde Olanlar,
5- Donuk Zekalılar,
6- Normal Zihin Düzeyinde Olanlar,
7- Parlak Zihin Düzeyinde Olanlar,
8- Üstün Zekalılar,
9- Dahiler.

Bunların  yanında birde, “Üstün veya Özel Ye-
tenekli Çocuklar” vardır. Yaklaşık olarak her yüz 
çocuktan ikisinin üstün zekalı veya üstün özel 
yetenekli olması beklenir. Eflatun, bu çocukları 
“Altın Çocuklar” olarak  nitelendirmiştir. İşte  bu 
sınıflandırma içerisinde yer alan üstün zekalı ve 
üstün veya özel yetenekli çocuklar üzerinde kı-
saca durmak istiyorum.

MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde 
özel veya üstün yeteneklilik şu şekilde tanımlan-
mıştır; “Zekâ, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapa-

sitesi veya akademik alanlarda akranlarına göre 
üst seviyede performans gösterme durumunu 
ifade eder.”

Bir başka ifade ile; üstün zekalılar, geçerli ve 
güvenilir zekâ testlerinde sürekli olarak 130 ve 
daha yukarı zekâ bölümüne sahip; kendi yaşıtla-
rından rastgele seçilmiş bir kümenin %98’inden 
zihinsel üstünlüğe sahip olanlara verilen bir  ad-
dır…

Üstün yetenekliler ise, zekâ bölümü sürekli 
olarak 120 ve daha yukarı olup da güzel sanatlar, 
matematik ve teknik gibi alanlarda yaşıtlarından 
belirgin ölçüde üstün olanlara verilen addır.

“Unutmayın çocuklarınız sizin değildir  Onu 
Yaratıcı’dan ödünç aldınız ” (Kızılderili Atasözü)

Üstün zekalı çocuk, özel akademik alanlarda 
veya zeka, üretkenlik, sanat ve liderlik kapasitesi 
yönüyle kendi yaşıtlarına göre belirgin şekilde 
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Üstün zekalı çocuk, özel 
akademik alanlarda veya 
zeka, üretkenlik, sanat ve 
liderlik kapasitesi yönüyle 
kendi yaşıtlarına göre belir-
gin şekilde daha yüksek dü-
zeyde performans gösteren 
çocuktur. 
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daha yüksek düzeyde performans gösteren ço-
cuktur.  Bilinçli bir anne - baba çocuğunun be-
denen ve ruhen sağlıklı olarak yetişmesi, başarılı 
ve mutlu olması, sağlam bir kişilik ve kimlik sahibi 
olması için çabalar. Bu çabanın temel gösterge-
lerinden birisi de; çocuğu  tanımak ve onun “is-
tenilen doğrultuda” gelişmesi  için gerekli ortam 
ve fırsatları  oluşturmaktır. İşte, çocuğunu çok 
iyi gözlemleyen bir ebeveyn, onun üstün zekalı 
ya da  özel  yetenekli  olup olmadığını  kısmen 
fark edebilir. Çünkü, bu çocuklar gerek bazı geli-
şim, gerekse bazı davranış özellikleri bakımından 
kendi yaşıtlarına göre farklı bazı gelişim ve davra-
nış özellikleri  gösterirler.  Şöyle ki, mesela üstün 
zekalı çocuklar;

• Kendi yaş grubunda yer alan bireylere göre 
daha çabuk  kavrayabilme,

• Çok daha hızlı öğrenebilme,
• Daha uzun süre hafızasında tutabilme,  

daha az unutma ve daha  çabuk ve daha fazla 
hatırlayabilme,

• Ayrıntılara daha çok dikkat edebilme, daha 
geniş ve derinliğine  bakabilme, daha çok yo-
ğunlaşabilme,

• Olaylar ve  olguların mahiyetini ve araların-
daki ilişkileri  çabuk algılayabilme, anlamlandıra-
bilme ve önceden sezinleyip, anlayabilme  ile,

• İlişkilerinde, iletişiminde ve öğrenme süreç-
lerinde akranlarına göre  belirgin düzeyde farklı-
lık  gösterebilme,  

• Gözlem gücü, yaşının üzerinde analiz ve 
sentez yapabilme yeteneği,

• Gelişmiş problem  çözebilme becerisi,
• Akıl yürütebilme, düşünme becerilerini kul-

lanabilme, soyut düşünebilme, yüksek düzeyde 
akademik başarı,
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• Yaşının gerektirdiğinden çok daha ileri  dü-
zeyde bir çok zihinsel yetenek ve becerileri ile 
dikkat çeken ve çoğu kişi tarafından fark edile-
bilen “üstün zihinsel kapasiteye” sahip bireyler 
olarak kendilerini fark ettirirler…

  
Ayrıca, üstün zekalı ve özel üstün yetenekli 

çocukların gelişim süreçlerine bakıldığında bazı 
“erken gelişim özellikleri” gösterdikleri  de göz-
lenmektedir. Bu gelişim özelliklerini aşağıdaki 
şekilde sıralamak  mümkündür;

* Erken yürüme,
* Erken konuşma, erken gelişmiş dil becerisi, 
akranlarına göre zengin kelime bilgisi,
* Yüksek enerji ve hareket  özelliği,
* Çok hızlı öğrenme, çabuk kavrama ve al-
gılama,
* Güçlü merak  duygusu ve  öğrenme ilgisi,
* Okumaya, araştırmaya ve bilgi edinmeye 
karşı özel ve fazlaca ilgili olmak,
* Hafızanın güçlü olması, gelişmiş bellek,
* Çevresine, objelere, olaylara ve olgulara 
fazlaca duyarlılık,
* Bağımsızlık,
* Çok ve anlamlı sorular sorma,
* Gelişmiş bir sorumluluk duygusu,
* Üstün düzeyde performans zeka özelliği,
* Geniş hayal  kurma gücü, ayrıntılara yoğun-
laşma  ve inceleme  özelliği,
* Gelişmiş mizah  duygusu,
*İlgisiz  gibi görülen  şeyler arasında  ilişki ku-
rabilme özelliği,
* Kendini rahat  ifade edebilme,
* Her hangi bir alanda özel üstün yetenekli 
olmak (resim, müzik, spor, matematik, sosyal  
vb. gibi…),
* İletişimi başlatma ve sürdürebilme beceri-
si…

Bütün bunlara paralel olarak  üstün zekalı  
çocuklar  duygusal, sosyal, iletişim gibi  gelişim 
özellikleri bakımından da kendi yaşıtlarına göre 
belirgin düzeyde farklılık göstermektedirler. Me-
sela, bu farklılıklardan bazılarını  şöyle sıralamak 
mümkündür;

* Öğrenmekten zevk alma
* Kendine güven
* Yüksek motivasyon
* Yenilikten hoşlanma
* Kendisi ile ilgili farkındalık
* Sebat
* Kendini kontrol edebilme
* Empati / kendini başkasının yerine koyabilme
* Risk alabilme
* Maceraya atılabilme
* Keşfetmekten hoşlanma
* Yalnız kalmaktan hoşlanma
* Estetik duyarlılık
* Belirginsizliğe açıklık
* Güçlü sezgi
* Tekdüzelikten sıkılma
* Özgünlüğe yönelme
* Liderlik
* Çevresindeki  ve dünyadaki  sorunlara ilgi
* Duygusal tepkilerde aşırıya kaçma
* Yoğun ilişkiler kurabilme
* Sürekli gelişme arzusu
* Gelişmiş ahlaki değerler
* Haksızlığa katlanamama
* Tabiata, teknolojiye, aletlere ve elektronik 
eşyalara karşı  özel ilgi

Eğitim ve Psikoloji
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Ayrıca Dr. Karen Rogers, üstün yetenekli 241 
çocuğa yönelik yaptığı bir araştırmada üstün ze-
kalıların özelliklerine yönelik, şu istatistiki sonuç-
lara elde etmiştir:

% 99.4’ü hızlı öğreniyor

% 99.3’ü geniş bir kelime hazinesi var

% 99.3’ünün mükemmel bir hafızası var

% 99.3’ü mantığını çok iyi kanıtlıyor

% 97.9’u çok meraklı

% 96.1’i bazen yaşlarına göre çok olgun

% 95.9’unun mükemmel bir espri anlayışı var

% 93.8’i önce bir gözlemleme yeteneğine sa-

hip

% 93.5’u başkalarına karşı merhametlidir

% 93.4’ünün renkli bir hayal gücü var

% 92.9’u sayılar konusunda yetenekli

% 90.3’ü adalet ve dürüstlük kaygısı taşıyor

% 89.4’ü bulmaca ve legoları rahatlıkla yapıyor

% 88.4’ünün yüksek bir enerji seviyesi var

% 88.3’ü işlerinin mükemmel olması kaygısını 

taşıyor

% 85.9’u ilgi duyduğu alanlarda azimli

% 84.1’i otoriteyi sorguluyor

% 80.3’ü çok okuyor

Anne - babaların çocuklarını iyi gözlemleme-
leri, üstün zekalı ve/veya  özel üstün yetenekli  
çocuklarını zamanında fark ederek; gelişimleri 
ve eğitimlerine yönelik gerekli tedbirleri müm-
kün olduğunca erken bir zamanda almaları ol-
dukça önemlidir. Çünkü bu çocuklar,“özel eğiti-
me ve destekleyici özel tedbirlere ihtiyaç duyan 
bireylerdir.’’ Ve özel eğitim alanındaki temel  ilke 
ve kurallardan birisi de hiç şüphesiz “erken tespit/
teşhis ve erken önlem/tedbir”dir…

Elbette konu özel üstün yetenekli ve/veya üs-
tün zekalı çocuklar olunca;  bu özellikteki çocuk 
ve gençlerin tespiti, seçimi ve eğitimlerine yö-
nelik  olarak ciddi  politikalara ve uygulamalara  
ihtiyaç vardır. Nitekim dünyada, özellikle Ame-
rika ve birçok Avrupa ülkesinde üstün ve özel 
yetenekli çocuklara yönelik çalışmalar ve eğitim 
politikaları, Türkiye’ye göre biraz daha eskiye da-
yanmakta ve daha kurumsallaşmış durumdadır. 
Bu ülkelerde;

-Üstün ve özel yetenekli çocukları araştırma 
merkezleri,
-Özel donanımlı okullar,
-Üstün veya özel yetenekli çocuk sahibi  ailelere 
yönelik eğitim ve yardım merkezleri ile
-Özel  girişimcilerin, özel  girişimleri bulunmak-
tadır.

Bizim tarihimizde ise, üstün zekalı ve yete-
neklilerin eğitiminde “Enderun  Mektebi”nin özel 
bir yeri vardır. Bu  saray okulunda, özel metot-
larla seçilip eğitilen  çocukların, ileride devletin 
üst düzey yönetiminin ve idari mekanizmasının 
işlemesini sağlayacak yöneticiler olarak yetiş-
meleri  amaçlamıştır.

Cumhuriyet döneminde de bu özellikteki bi-
reylere yönelik farklı uygulamalar görülse de, bu 
konuda gerçek bir kurumsal yapı oluşturulama-
mıştır.

Bugün ise ülkemizde; özellikle üstün özel 
yetenekli bireylere yönelik olarak  geliştirilen ve  
kısaca “BİLSEM”  olarak  bilinen, “Bilim ve Sanat  
Merkezleri”nin tüm illerde faaliyete geçmesine
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çalışılmaktadır. Bu merkezlerde  özel  olarak eği-
tilmek üzere seçilmiş “özel çocuklar”ın sayısı, 
şimdilik yaklaşık olarak dokuz bin kadardır. Ayrıca 
üstün zekalılar için müstakil ya da kaynaştırma 
usulüyle eğitim veren birkaç özel ve resmi okul 
ve kurum ile  vakıf ve dernek bulunmaktadır. 
Nitekim, İstanbul’daki “Ford Otosan İlköğretim 
Okulu” bu özellikli çocuklar için düzenlenmiş-
tir. Ayrıca; Türkiye Zeka Vakfı,  Zeytinburnu’nda 
faaliyet gösteren TÜZDER Derneği üstün zekalı 
bireylere  yönelik  çalışmaları olan vakıf ve der-
neklerden sadece ikisidir.

Bu çocukların tespiti, seçimi, yönlendirme ve 
yerleştirme işlemlerinde  ise ebeveynlerin  baş-
vurabilecekleri ilk kurum  Rehberlik ve Araştırma 
Merkezleri (RAM’lar)  olmaktadır…

Bütün bu çalışma ve uygulamalar sevindirici 
olsa da, üstün  zekalı ve üstün yetenekli çocuk-
larımıza yönelik çalışmaların henüz istenilenden 
oldukça uzak noktada olduğu söylenebilir. Sık 
sık söylenen bir söz vardır; “çocuklarımız, gele-
ceğimizin teminatıdır,” diye. İşte, bir ülkenin asıl 
“Beyin Gücü” olan, bu “Özel Çocuklara’’ yönelik 
olarak yapılanlar ve yaptıklarımız gerçekte, gele-
cekte nasıl bir ülke olacağımızın en açık göster-
gelerinden birisidir.

Yıllarca var olan kaynaklarımızı sömüren ve 
sahip olduğumuz temel tarihsel, kültürel ve sos-

yal değerlerimizle olan bağlarımızı koparmak 
için, sahip oldukları tüm imkanları seferber eden  
dış odaklar ve onların içerideki uzantıları, bu özel 
çocuklarımız üzerine de  bazı  hesaplar  yapmış-
lar ve halende yapmaya devam etmektedirler. 
Bütün bunlara rağmen dünyanın  en büyük 20 
ekonomisi arasında yer alan ülkemizde henüz  
Üstün Zekalı ve  Üstün Özel Yetenekli Çocuk ve 
Gençlerin tümünü kapsayacak bir “Ulusal Bilgi 
Bankası”nın oluşturulmamış olması  gerçekten 
düşündürücüdür. Böyle bir durumda bu özel 
çocuklara yönelik olarak yapılacak çalışmala-
rın,  kurumsal bir  yapı içerisinde yürütülmesi de 
mümkün olamamaktadır.

Artık, bilinçlenme ve bilgilenme vaktidir. 
Unutmayalım ki; çocuklarımız bizlere “birer  
emanettir...”  Ve yine unutmayalım ki, onları eğit-
mek gibi temel bir görevimiz var. Fakat, işte bu 
“eğitmek işi,” sandığınızdan çok daha zor olan 
bir görevdir. Çünkü, Churchill’in dediği gibi; “bir 
ulusu yönetmek, dört çocuğu eğitmekten daha 
kolaydır.”

Ne diyorsunuz, özel olan çocuklarınızı tanı-
maya, onlar için gerekli ortam ve imkanları ha-
zırlamaya ve en önemlisi de  kendi  geleceğinize  
yatırım yapmaya hazır mısınız?...
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Anne- babaların çocukları-
nı iyi gözlemlemeleri, üstün 
zekalı ve/veya  özel üstün 
yetenekli  çocuklarını zama-
nında fark ederek; gelişim-
leri ve eğitimlerine yönelik 
gerekli tedbirleri mümkün 
olduğunca erken bir zaman-
da almaları oldukça önemli-
dir.
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Asr-ı Saadet

Hz. Ali’nin İktidar Yıllarında İslam Dün-

yası 

Hz. Ali (r.a.), Hz. Osman’ın (r.a.) şehadetinden 

sonra, asilerin baskı yaptıkları bir ortamda so-

rumluluk üstlenerek halife oldu. Bu kargaşa or-

tamında halife seçilen birisine biat etmek yerine, 

beklemeyi ve fitneye bulaşmaktan kaçınmayı 

tercih eden Müslümanların sayısı az değildi. Biat 

etmeyenler arasında Ashabın ileri gelenlerinden 

önemli isimler de vardı. Bunun nedeni, Hz. Ali’yi 

(r.a.) hilafete ehil görmemeleri değil, maktul bir 

halifenin ardından asilerin baskısıyla seçilmesiy-

di.

Halife olduktan sonra Hz. Osman’ın (r.a.) katil-

lerine karşı takındığı tutum, Hz. Ali (r.a.)   hakkında 

bazı ithamlar ileri sürülmesine neden olmuştu. 

Eleştirilmesine neden olan bir tutumu, Hz. Os-

man’ın (r.a.) katillerini cezalandırmak için hemen 

harekete geçmemesiydi. Belki de toplumu daha 

da germeden sorunu çözmek için güçlenmeye 

gereksinim duyuyordu; fakat asilerin Hz. Ali’nin 

(r.a.) ordusunda bulundukları iddiası, kendisi için 

olumsuz propagandaya neden oldu. Asilerden 

biri olan Eşter’i öncü birliklerinin komutasına 

ataması, Hz. Osman’ın (r.a.) katillerinden olduğu 

söylenen Amr b. el-Hamık’ı ordusunda barın-

dırması, hatta görüşlerine değer verdiği insanlar 

arasına alması, fitneye karışan Muhammed b. Ebî 

Bekr’i Mısır’a vali olarak görevlendirmesi, kendisi 

aleyhine propaganda malzemesi yapıldı.

Cemel Savaşı

Hz. Ali‘nin (r.a.) halife seçilmesinden sonra 

meydana gelen olaylarda önemli rol oynayan 

Peygamber’in (s.a.v.) sevgili eşi Hz. Âişe (r.a.), Hz. 

Osman (r.a.) kuşatma altındayken, hacca gitmiş-

ti. Medine’ye dönüş yolunda Hz. Osman’ın (r.a.) 

öldürüldüğünü duyunca Mekke’ye geri döndü. 

Gelişmelerin diğer kahramanları olan Talha ve 

Zübeyr (r.a.), katillerin cezalandırılması amacıyla 

girişimde bulunması için Hz. Ali’yi (r.a.) uyardılar; 

ancak Hz. Ali (r.a.), asiler üzerinde hâkimiyet ku-

ramadığını söyledi. Onlar da kısa bir süre sonra 

umre yapmak için Mekke’ye gittiler.

Talha ve Zübeyr’in (r.a.) gelişmelere karşı 

duydukları hoşnutsuzluk, Hz. Ali’nin (r.a.) bilme-

diği bir şey değildi. Bu sebeple Medine’nin dışına 

çıkmalarının tehlikeli olduğunu da hesaba kat-

mış olması gerekir; fakat Hz. Ali (r.a.), onları bu 

yolculuktan engellemedi ya da engelleyemedi.

Mekke’de toplanan muhalifler, Ya’lâ b. Ümey-

ye’nin Yemen’den devlet geliri olarak getirdiği 

para ve bineklerle adamlarını donatarak Basra’ya 

gitmek için yola çıktılar. Basra’ya ulaşan muha-

lifler, vali Osman b. Huneyf’le önce saldırmazlık 

anlaşması yaptılar; sonra da onu yakalayıp saç 

ve sakalını yolarak beytülmali talan ettiler. Bu 

davranışların, hukukî-dinî hükümleri uygulatmak 

niyetiyle harekete geçenler tarafından yapılmış 

olması, çelişki arz etmektedir. Herhalde hare-
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ket, başladıktan sonra kontrolden çıkmış; Hz. 

Osman’ın (r.a.) öldürülmesine kin duyanların ve 

maddî çıkar sağlamak isteyenlerin harekete ka-

tılmalarına engel olunamamıştır.

Olanları duyan Hz. Ali (r.a.), küçük bir birlikle 

yola çıktı. Bu arada Kûfelilere haber göndererek 

onlardan yardım istedi. İki ordu el-Hureybe de-

nilen yerde karşılaştı. Birkaç barış girişimi sonuç-

suz kalınca, aralarında çarpışma meydana geldi. 

Savaş, Zübeyr ve Talha’nın (r.a.) yaşamlarını yitir-

meleri ve Hz. Âişe (r.a.) taraftarlarının yenilgisiyle 

sonuçlandı (h.36/m.656).

Hz. Ali (r.a.), Cemel savaşında, Mekke’de 

toplanarak Basra’ya kadar gelen muhaliflerinin 

önemli bir bölümünü etkisiz hale getirdi; ancak 

kendisine yönelik muhalefeti bertaraf edemedi. 

Cemel savaşı, Hz. Ali’yi (r.a.) meşgul etmesi ba-

kımından Muâviye’nin işine yaradı. Bir taraftan 

Muâviye, güçlenme olanağı buldu; diğer taraftan 

Hz. Ali’nin (r.a.) askerlerinin, kendileri gibi Müs-

lüman olan ve birçoğunun aralarında akrabalık 

da bulunan kardeşleriyle yaptıkları savaş, İslâm 

ümmetinin birliğini sağlamak yerine, ayrılıkları 

daha da derinleştirdi. Savaş alanında yenilenler 

ve akrabaları öldürülenler, evlerine kalpleri Hz. 

Ali’ye (r.a.) karşı kinle dolu olarak gittiler. Bu da 

düşmanlığı arttırmaktan başka bir işe yaramadı.

Cemel savaşı sırasında Hz. Osman’ın (r.a.) 

öldürülmesi olayına bulaşan ve sonraları Haricî 

olacak kişiler de Hz. Ali’nin (r.a.) yanında yer al-

dılar. Bunların sertlik yanlısı tutumları, zaman za-

man kendisini gösterdi. Savaş sonunda Hz. Ali’ye 

(r.a.) bazı uygulamalarından dolayı itiraz edenler 

genellikle bu kişilerdi. Zira Hz. Ali (r.a.), savaş ala-

nında ele geçirilen savaş gereçleri dışındaki mal-

ların ganimet olarak alınamayacağını söylemişti. 

Şiddet yanlısı taraftarlarına göre ise kendileriyle 

savaşılmayı hak eden kimselerin mallarının ga-

nimet olarak alınması gerekirdi. Haricîler, Hz. 

Ali’nin (r.a.) Cemel’de, ganimetlerle ilgili tutu-

munu, kendisinden ayrıldıktan sonra, Nehrevân 

savaşından önce de eleştiri konusu yaptılar. Hz. 

Ali’nin (r.a.) askerleri arasında bulunan önemli 

bir grup, Cemel’de savaştıkları muhaliflerin kâfir 

olduklarını, bundan dolayı mallarının ganimet 

olarak alınarak kendilerine esir muamelesi yapıl-

ması gerektiğini düşünüyorlardı.

Sıffin Savaşı

Sıffîn savaşının temeli, Hz. Ali’nin (r.a.) hilafe-

te gelişi sırasında aldığı kararlara kadar gider. Hz. 

Ali (r.a.), iktidara geldiğinde Hz. Osman’ın (r.a.) 

atamış olduğu valileri değiştirmekle işe başladı. 

Muhtemelen Hz. Osman’a (r.a.) karşı başlatılan 

ayaklanmanın büyük ölçüde valilerden kaynak-

Asr-ı Saadet

46



www.vavelifdergisi.com Kasım 2015    Vavelif Dergisi

Asr-ı Saadet

47

landığını düşünerek ve isyancıların da isteklerini 

dikkate alarak valileri değiştirme kararı aldı. Ken-

disinin de valilerden memnun olmadığı bilinme-

yen bir şey değildi.

Diğer valilerle birlikte Hz. Ömer (r.a.) döne-

minden beri Şam’da valilik yapmakta olan Muâ-

viye b. Ebî Süfyân’ı da azlederek yerine Sehl b. 

Huneyf’i atadı. Muğîre b. Şu’be’nin de kendisine 

söylediği gibi yapması gereken şey, Muâviye’yi 

muhalefete itmekten kaçınmaktı. Ancak ona 

göre Muâviye ve diğer valilerin azledilmesi ge-

rekiyorsa başka bir gerekçeyle bunu geciktirmek 

etik açıdan doğru değildi.

Kureyşli Muâviye’nin yerine atanan Medineli 

Sehl, yola çıktı; fakat Şam’a varamadan Muâvi-

ye’nin askerleri tarafından geri çevrildi. Muâviye, 

kolay yutulur bir lokma değildi. Hz. Ebû Bekr’in 

(r.a.) Suriye’ye gönderdiği ilk ordularla, babası ve 

birçok akrabasıyla birlikte gitmiş ve orada önemli 

yararlıklar göstermişti. Ağabeyi Yezîd b. Ebî Süf-

yân’ın Amvâs vebası sırasında ölümünden kısa 

bir süre sonra Şam’a vali olarak atandı. Bundan 

sonra Hz. Osman’ın (r.a.) vefatına kadar yakla-

şık 20 yıl kesintisiz valilik görevini sürdürdü. Hz. 

Ömer (r.a.) döneminde çok serbest hareket ede-

miyordu; ama amcazadesi Hz. Osman’ın (r.a.) 

halife olmasından sonra adeta bir hükümdar gibi 

davranır oldu. Bu durum ona, hafife alınamaya-

cak önemli bir güç kazandırmıştı.

Muâviye, eline Hz. Osman’ın (r.a.) öldürülme-

si gibi önemli bir gerekçe geçirmişti. Onun ve 

Hz. Osman (r.a.) taraftarlarının tezine göre Hz. 

Osman (r.a.) mazlum olarak öldürülmüştü. Çün-

kü öldürülmesini gerektirecek hiçbir davranışı 

yoktu. Bu durumda onu öldürenlerin cezalandı-

rılması gerekirdi. Hz. Ali’nin (r.a.), kendisini biate 

davet amacıyla gönderdiği mektuplara verdiği 

yanıt, Hz. Osman’ın (r.a.) katillerinin cezalandırıl-

masını istemek oldu. Bunun için Kur’ân’dan da-

yanak da bulmuştu: “Allah’ın haram kıldığı canı 

haksız yere öldürmeyin. Kim haksız yere öl-

dürülürse, onun velisine (hakkını alması için) 

yetki verdik. (Fakat o da) öldürmede aşırı git-

mesin. Çünkü kendisine yardım edilmiş (yetki 

verilmiş)tir.” (İsrâ Suresi; 17/33).

Muâviye, Hz. Ali’ye (r.a.) gönderdiği bir mek-

tupta onu, Hz. Osman (r.a.) öldürüldüğünde 

sözlü ya da fiilî olarak halifeyi desteklememekle 

suçlamakta, ardından katillerin onun ordusunda 

bulunduğunu söyleyerek kendilerine teslim edil-

meleri halinde biat edeceğini ifade etmektedir.

Cemel’den sonra Hz. Ali (r.a.) ile Muâviye’nin 

askerleri Sıffîn’de karşılaştı. Taraflar arasında gidip 

gelen elçiler savaşı durdurmayı başaramadılar. 
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Uzun süren bekleşme sırasında, askerlerin ba-

zıları birbirlerinin kamplarına gidip gelmişlerdi. 

Kaynakların bildirdiğine göre bir aydan fazla sü-

ren çatışmalar, küçük birlikler arasında meydana 

geldi. Büyük saldırı ise Kur’ân’ın taraflarca hakem 

kabul edilmesiyle sonuçsuz kaldı 

Nehrevan Savaşı

Hz. Ali (r.a.), Haricîlerin tahkimden vazgeç-

mesi yönündeki isteklerini kabul etmeyerek Ebû 

Musa el-Eş’arî’yi daha önce kararlaştırıldığı ta-

rihte tahkim toplantısına gönderdi. Haricîler de 

kendilerine yeni bir imam seçmek için Abdullah 

b. Vehb er-Râsibî‘nin evinde bir toplantı yaptılar. 

Liderliği birçok kişiye önerdiler; ancak hiçbiri ka-

bul etmedi. Nihayet Abdullah b. Vehb, kendisine 

yapılan öneriyi kabul edince toplantıya katılan 

Haricîler, ona biat ettiler (19 Şevval 37/ 30 Mart 

658). Bundan sonra yapılan başka bir toplantıda, 

Allah’ın (c.c.) hükmünü yerine getirmek üzere 

Kûfe’den ayrılmaya karar verdiler. Medâin’e gitme 

önerisi değerlendirildi; ancak devlet kuvvetleri-

nin oradaki varlığı dikkate alınarak bundan vaz-

geçildi. Sonunda dikkat çekmeyecek şekilde te-

ker teker Nehrevân köprüsüne giderek, bu arada 

Basra’da ve diğer yerlerde bulunan arkadaşlarına 

kendilerine katılmaları için haber göndermeye 

karar verdiler.

Haricîler, Nehrevân’da toplandıkları sırada 

hakemler de kararlarını açıkladılar. Hz. Ali (r.a.), 

hakemlerin Kur’ân’a aykırı karar verdiklerini, 

bu sebeple kararlarını tanımadığını açıklayarak 

adamlarından Şamlılarla savaşmak için hazır-

lık yapmalarını istedi. Bu arada Haricîlere de bir 

mektup göndererek hakemlerin kararını tanıma-

dıklarını, Şamlılara karşı düzenleyecekleri sefere 

katılmalarını talep etti. Rivayetlere göre Haricî-

ler ona, “Sen Allah rızası için değil, kendi çıkarın 

için kızıyorsun. Eğer küfre düştüğünü ikrar edip 

tövbe edersen, aramızdaki duruma bakarız. Aksi 

takdirde senden ayrılmış bulunuyoruz.” şeklinde 

cevap verdiler.

Bu gelişmeler esnasında meydana gelen bir 

olay, Hz. Ali’nin (r.a.) hedefini değiştirmesine ne-

den oldu. Basra Haricîleri Nehrevân’a giderken, 

Abdullah b. Habbâb b. el-Eret ile karşılaştılar. On-

dan, sahabî olan babasından duyduğu hadisleri 

dinlemek istediklerini söylediler; sonra da Hz. 

Ebû Bekr (r.a.), Hz. Ömer (r.a.), Hz. Osman (r.a.) ve 

Hz. Ali (r.a.) hakkındaki görüşlerini sordular. On-

ların hepsi için olumlu görüş beyan edince de 

kendisini boğazlayarak ve hamile karısının karnı-

nı deşerek öldürdüler.

Hz. Ali (r.a.), Abdullah’ın katillerini Haricîler-

den istedi. Sünnî ve Şiî kaynaklarda, Haricîlerin 

katillere sahip çıktıkları, hatta işi araştırmak üzere 

Hz. Ali (r.a.) tarafından görevlendirilen el-Hâris b. 

Mürre el-Abdî’yi de öldürdükleri nakledilir. Tehli-

ke oluşturmaya başlamaları üzerine Hz. Ali (r.a.), 

özellikle ordusundaki askerlerin isteği üzerine 

Şamlılara karşı harekete geçmeden önce Haricî 

sorununu halletmeye yöneldi. Öldürülen kişile-

rin katillerinin talebine Haricîlerin, “Hepimiz on-

ların katilleriyiz. Hepimiz onların ve sizin kanınızı 

helâl görüyoruz.” dedikleri rivayet edilir.

Hz. Ali (r.a.), Nehrevân’a yakın bir yere kamp 

kurarak onlara elçiler gönderdiyse de katillerin 

kendisine teslim edilmesi yönündeki girişimleri 

sonuçsuz kaldı. Nihayet kendisi de Haricîlerin 

kampına giderek onlarla konuştu; fakat onları 

ikna edemedi. Haricîler, ısrarla küfrünü ikrar edip 

tövbe etmesini istiyorlardı. Anlaşma olanağının 

kalmadığını gören Hz. Ali (r.a.), ordusunu savaş 

konumuna soktu. Hz. Ali (r.a.), savaşın başlama-

sından önce Ebû Eyyûb el-Ensarî’ye bir sancak 

vererek bu sancağa sığınanların, Kûfe veya Me-

dâin’e gidenlerin ya da Haricîlerden ayrılanların 

kurtulacağını ilan etti.

Asr-ı Saadet
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Hz. Ali’nin (r.a.) savaş alanından ayrılanların 

affedileceğini ilan etmesi, olumlu tepki doğurdu. 

Mis’ar b. Fedekî et-Temîmî 1.000 kişiyle birlikte 

Ebû Eyyûb‘un sancağına sığındı. Ondan başka 

pek çok kişi kurtuluşu savaş alanından ayrılmak-

ta görmüştü. Bu arada Haricîlerin görüşlerini 

benimsemekle birlikte, Hz. Ali’nin (r.a.) Şamlılara 

karşı düzenleyeceği savaşa katılmak üzere ordu-

sunda bulunan bir grup, Halife’nin Nehrevân’a 

yönelmesi üzerine ondan ayrılarak Nuhayle 

denen yere gittiler. Nihayet başlayan çatışmalar 

kısa sürdü. Savaş alanından ayrılmayan Haricî-

lerin tamamına yakını kılıçtan geçirildi (9 Safer 

38/17 Temmuz 658). Yaralı olarak ele geçirilen 

400 kişi tedavi edilmek üzere kabilelerine teslim 

edildi. Savaşta Abdullah b. Vehb, Şureyh b. Evfâ 

ve Haricîlere göre Cennetle müjdelenenlerden 

biri olan Hurkus b. Züheyr gibi kimseler de öldü-

rüldü. Hz. Ali (r.a.), Haricîlerin kampındaki silah ve 

binekleri alarak adamları arasında dağıttı; bunun 

dışında kalan eşyaları öldürülenlerin akrabalarına 

iade etti.

Nehrevân savaşının en önemli sonucu, Ha-

ricîlerin, Hz. Ali (r.a.) ve ondan sonra iktidara ge-

lenlere bir daha katılmaları olasılığını ortadan kal-

dırması olmuştur. Nehrevân’da saygı duydukları 

pek çok kişinin öldürülmesi, Haricîler tarafından 

uzun zaman hatırlanacak ve öldürülenlerin hatı-

rası, isyana teşvik edici etkenlerden biri olacaktır. 

Diğer yandan Nehrevân’da öldürülenlerin öcünü 

alma isteği, Hz. Ali’ye (r.a.) suikast düzenlenmesi 

sonucunu da doğurmuştur.

Hz. Ali’ye (r.a.) Suikast

Hz. Ali (r.a.), Nehrevân savaşından hemen 

sonra, Muâviye üzerine harekete geçmek isti-

yordu. Bu amaçla bir konuşma yaparak askerle-

rini buna teşvik etti; ancak askerler savaşmaya 

pek niyetli değillerdi. İçlerinde el-Eş’as b. Kays’ın 

da bulunduğu bir grup, Hz. Ali’ye (r.a.) başvura-

rak savaş gereçlerinin yıprandığını, hazırlık yap-

mak üzere şehre gitmeleri gerektiğini söylediler. 

Bunun üzerine Hz. Ali (r.a.), Nuhayle’ye giderek 

kamp kurdu ve askerlerinden, yola çıkıncaya ka-

dar ordugâhtan fazla ayrılmamalarını istedi. Bir-

kaç gün zarfında kampın boşaldığını gören Hz. 

Ali (r.a.), savaşa gitmekten vazgeçerek Kûfe’ye 

döndü.

Nehrevân’daki çatışmadan sonra, savaş ala-

nından ayrılan, Ebû Eyyûb’un bayrağına sığınan 

ve Kûfe’de kalanlardan bir grup Nuhayle’de top-

landı. Onlar, arkadaşlarını yalnız bıraktıkları için 

üzülüyorlardı. el-Müstevrid, bir konuşma yapa-

rak Hz. Ebû Bekr (r.a.) ile Hz. Ömer (r.a.) dönem-

lerini övdü; sonrasını ise eleştirdi. “Allah mal ve 

canlarıyla cihat edenleri oturanlardan üstün 

kılmıştır.” (Nisâ 4/95) ayetini okuyarak onları 

cihada davet etti. Oradaki Haricîler, Müstevrid’e 

biat ettiler. Hz. Ali‘nin (r.a.), kendileriyle görüşmek 

üzere gönderdiği Abdullah b. el-Abbas onları 

ikna etmeyi başaramadı. Bunun üzerine Halife, 

Haricîlerin üzerine yürüdü. Meydana gelen ça-

tışmada Haricîlerden beş kişi kurtulabildi.

Haricîlerin Hz. Ali‘ye (r.a.) karşı sürdürdükle-

ri mücadele, ona düzenledikleri suikast sonucu 

ölümüyle bitti. Anlatıldığına göre Nuhayle çatış-

masından sonra Haricîlerden bir grup Mekke’ye 

gitti. Hac ibadetinin yerine getirilmesinden son-

ra, Mekke’de kalan Haricîler, bir toplantı düzenle-

yerek bunalımın sona erdirilmesi için Hz. Ali (r.a.), 

Muâviye ve Amr b. el-Âs’ın öldürülmesine karar 

verdiler. Abdurrahman b. Mülcem, Hz. Ali’yi (r.a.); 

el-Bürek, Muâviye’yi; Amr b. Bekr et-Temîmî de 

Amr b. el-Âs’ı öldürme görevini üstlendi. Üç su-

ikastın da aynı tarihte (17 Ramazan 40/ 24 Ocak 

661) düzenlenmesi kararlaştırıldı.

İbn Mülcem, Kûfe’ye gittikten sonra amacını 

bir süre gizledi. Kısa bir süre sonra Teymü’r-Ri-
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bâb kabilesinden Katâm bt. Alkame adlı bir ka-

dınla mihr olarak Hz. Ali’yi (r.a.) öldürmek üzere 

evlendi. Katâm, Haricîlerden olup Nehrevân sa-

vaşında babasıyla kardeşi öldürüldüğü için Hz. 

Ali’ye (r.a.) karşı kin besliyordu. İbn Mülcem’in 

Katâm ile evlenmesinden sonra, suikastın yapıla-

bilmesi için başka kişilerle görüşerek onları ken-

dilerine yardım etmeye ikna ettiler. Katâm, kendi 

kabi lesinden 

Verdân’a, İbn 

Mülcem’e yar-

dım etmesini 

önerdi; o da 

kabul etti. İbn 

Mülcem de 

Şebîb b. Bece-

re el-Eşcaî’den 

yardım istedi. 

Şebîb, işin zor-

luğundan ve 

Hz. Ali’nin (r.a.) 

Müslümanlar 

n a z a r ı n d a k i 

konumundan 

dolayı bu işe 

yanaşmak is-

temediyse de 

İbn Mülcem 

onu ikna etti.

Kararlaştırılan günün sabah namazında Hz. 

Ali (r.a.), namaz için mescide girerken, kapı-

da pusu kuran Haricîler kendisine saldırdılar. İlk 

hamleyi Şebîb yaptı; ancak kılıcı, kapının keme-

rine çarpınca isabet ettiremedi. İbn Mülcem, 

hemen hamle yaparak Hz. Ali’yi (r.a.) başından 

yaraladı. Hz. Ali (r.a.), İbn Mülcem’in yakalanması 

için yardım istedi; böylece kaçamadan olay yeri-

ne gelenler tarafından yakalandı. Verdân, kaçarak 

evine gitti; ailesinden biri onu ipek elbise giymiş 

ve kılıcını kuşanmış olarak görünce nedenini 

sordu; olanları öğrenince de onu öldürdü. Şebîb 

ise kaçmayı başardı.

Hz. Ali (r.a.), suikasttan iki gün sonra hayatını 

kaybetti. Haricîlerin Hz. Ali’yi (r.a.) öldürmeleri-

nin altında onu, memleketin içinde bulunduğu 

kargaşaya neden olan kişilerden biri olarak gör-

meleri kadar, 

Ne h re vâ n’d a 

öldürülen akra-

ba ve arkadaş-

larının öcünü 

almak da yatar.

Bürek b. Ab-

dullah, daha 

önce anlaş-

tıkları gibi Hz. 

Ali’nin (r.a.) ya-

ralandığı gece 

Şam’da mesci-

de gitti. Sabah 

namazı kıldırdı-

ğı sırada Muâ-

viye’yi elindeki 

hançerle kalça-

sından yaraladı. 

Suikasttan sonra Muâviye’nin yakalanan Bürek’e 

nasıl davrandığı konusunda farklı rivayetler mev-

cuttur.

Amr b. Bekr de aynı gece Mısır valisi Amr b. 

el-Âs’ı öldürmek için pusu kurdu; fakat vali, has-

ta olduğu için onun yerine namaz kıldırmak için 

câmiye giden kadısı Hârice b. Huzâfe’yi yanlış-

lıkla öldürdü; kendisi de yakalanarak kısas edildi.

Asr-ı Saadet
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İlişkilerde Yapıcı 
Olmak
İlker ÜNAL
ilkernida@yandex.com

Eğitim ve Psikoloji

Şüphe yok ki, Allah yumuşak huylu, açık 
yüzlü kimseyi sever. (Tirmizi)

      

Bir adam ve oğlu ormanda yürüyüş halin-

deyken birden çocuk takılıp düşüyor ve canı 

yanıp ‘Ahhhhh’ diye bağırıyor. İleride bir dağın 

tepesinden ‘Ahhhhh’ diye bir ses duyuyor ve şa-

şırıyor. Merak ediyor ve ‘Sen kimsin?’ diye bağırı-

yor. Aldığı cevap ‘Sen kimsin?’ oluyor. Aldığı ce-

vaba kızıp ‘Sen bir korkaksın’ diye tekrar bağırıyor. 

Dağdan gelen ses ‘Sen bir korkaksın’. 

     

Çocuk babasına dönüp ‘Baba ne oluyor böy-

le?’ diye soruyor. 

  

‘Oğlum’ diyor adam, ‘Dinle ve Öğren!’ ve 

dağa dönüp ‘Sana hayranım’ diye bağırıyor. Ge-

len cevap ‘Sana hayranım’ oluyor. Baba tekrar 

bağırıyor, ‘Sen muhteşemsin!’. Gelen cevap ‘Sen 

muhteşemsin!’. Çocuk çok şaşırıyor ama halen 

ne olduğunu anlayamıyor. 

Babası açıklamasını yapıyor. İnsanlar buna 

‘Yankı’ derler ama aslında bu ‘Hayat’dır.

Hayat daima senin verdiklerini geri verir. Ha-

yat yaptığımız davranışların aynasıdır. 

Daha fazla sevgi istediğin zaman, daha çok 

sev! Daha fazla şefkat istediğinde, daha şefkat-

li ol! Saygı istiyorsan, insanlara daha çok saygı 

duy! İnsanların sabırlı olmasını istiyorsan sen de 

sabırlı olmayı öğren! Bu kural yaşamımızın bir 

parçasıdır, her kesiti için geçerlidir.  

Hayat bir tesadüf değil, yaptıklarımızın ayna-

da bir yansımasıdır.

İnsani ilişkilerde sağlıklı bir iletişim kurulabil-

mesi için kişinin öncelikle kendisiyle sağlıklı bir 

ilişki içerisinde olması gereklidir. Bu da insanın 

kendini tanıması ve ruh dünyasına olumlu katkı-

larda bulunmasıyla olacaktır.

Unutmayalım ki; hayattan ne almak istiyor-

sak, hayata onu vermeliyiz.

Hiç kimse yaşadığı çevredeki insanların ve 

yakın arkadaşlarının kötü ahlaklı, kırıcı, rencide 

edici ve kaba-saba olmasını istemez. Bu özellik-

lere sahip kimselerle beraber olmak ve bir şeyleri 

paylaşmak istemez, huzuru ve mutluluğu bula-

mayacağı gibi kendisini de geliştirecek envanteri 

de sağlayamaz.

Eğer insan böyle bir çevre istemiyorsa kendi-

si de bu özelliklerde olmamalıdır.

İnsani ilişkilerde iletişimi önemsemeli ve sağ-

lıklı iletişimin her daim yollarını aramalıdır.
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Sağlıklı iletişim için vazgeçilmez 10 madde 
vardır. Bunlar;

• Evvel anla, sonra anlaşılmayı bekle,
• İnsanları oldukları gibi kabullen,
• İnsana güven ardından da tedbirini al,
• Yargılama yapma, rencide edici konuşma-

ları terket ve kimseyi kırma,
• Gösterişi bırak olduğun gibi davran, sade ol,
• Empati kur ve bunu hissettir,
• Resmi değil, samimi bir dil kullan,
• Bencil olma, fedâkarlık yap,
• Başka insanları kötüleme ki, kişi kendisinin 

de kötülenebileceğini düşünmesin,
• Ses tonunu ve kelimelerini yumuşat.

İnsan bir fidan gibidir, doğru beslersen büyür 
ve meyve verir. 

Sağlıklı iletişim öncelikle kişinin kendisini 
mutlu eder. Bilinçaltına gönderilen her güzel 
mesaj bizim davranış modellerimizi güzelleştirir. 

Hayatı olumlu algılamamızı ve ruh dünya-
mızdaki olumsuz duygulanımları çözer. 

İletişimde açık olmak gereklidir. Bir insanla 
ilişki kurulduğunda ona kapalı olmadan, savun-
maya geçmeden anlamak ve yapıcı bir davra-
nış modeli sergilemek gerekir. Eğer insan kapalı 
kapılarla karşılaşırsa geri dönüp gider ama açık 
kapılardan hem içeri girer hem de kendi kapalı 
kapılarını açar.

İnsana dair söylenecek her söz  ‘dinle, anla 
ve yumuşak ol’  üçgeninde yer bulmalıdır. Bu 
üçgenin zıddı olan ‘söz kes, anlama ve kaba ol’ 
üçlemesi iletişimi bitiren etmenlerdir.

Sağlıklı iletişim;  ruha dokunmaktır. İnsanın 
iç dünyasına demir atabilmektir. Sözün, kela-
mın, ahvalin bizde vücut bulmasıdır. Güvensizlik 
çemberindeki insanın sığınacağı bir yuva olabil-
mektir. Beni anlayacak biri var mı? sorusunun 
cevaba dönüşmesidir.

Eğitim ve Psikoloji

52



www.vavelifdergisi.com Kasım 2015    Vavelif Dergisi

Bana Dostunu Söyle...
Sevgi BİLİCİ

Tefekkür

Masumiyetle doğan insan yavrusunun büyü-
dükçe içine düştüğü dünya karmaşası, insan için 
ne kadar da tanımlanamaz bazen de dayanılmaz 
hale gelir. Yıllar geçtikçe adı konulamamış birçok 
yaşanmışlık, yorgunluk, yıpranmışlık, şaşkınlık in-
san üzerinde yük olarak bırakır. Ve nihayetinde 
insan derki: “Benim Rabbimden başka dostum 
yok, beni ancak o anlar.” Lafızda bu itiraf teslim 
olmuş bir kulun ifadesidir. Bu doğru gibi dursa da 
aslında kaçırdığımız bir şey var. O da şu, bu itiraf 
ömrünün genelinde gerçek dostunu ihmal et-
miş birinin ancak çaresiz kaldığında dostunu ha-
tırlayıp yine çaresizce ona sığınmasıdır. Bu yanlış 
mı? Elbette ki değil, zararın neresinden dönerse 
kardır insan için. Ama zarardan döndüğü vakit 
ömrünün sonuna doğru yaklaştıkça kardan za-
rar ettiği de bir gerçek. 

İnsanın şu hayatta kaybettiği en büyük ikram, 
Rabbiyle kuracağı çocuk masumiyetindeki ihlaslı 
dostluktur. Ve bu dostluk, zor anlarda hatırlanan 
bir yardım talebi eyleminden çok daha fazlası-
dır. Ona dua ettiğimizde bize icabet etme-
si (Bakara Suresi; 2/186 - Mümin Suresi; 
40/60), O’ndan başka dost ve 
yardımcımızın olmama-
sı (Bakara Suresi; 2/107), 
bize şah damarımız-
dan daha yakın olması 
(Kaf Suresi; 50/16), bize 
duamızla değer vermesi 
(Furkan Suresi; 25/77) ve 
daha birçok sayısız ayet 
bu dostluk ilişkisinin 
dinamiklerinde çok 
güzel rehberlik 
eder. Peki dua-
nın bu ilişkideki 
boyutu nedir?

Dua insan yaşamında ilk olarak nimet sonra 
da yardım talebi şeklinde aktifleşen bir eylem-
dir. Kişinin duası o pek cömert Rabbi tarafından 
kabul olunduğunda da çok acıdır ki bu eylemin 
sonrasını ya nimet vereni unutma (şükürsüzlük) 
ya da şımarma (kibir) ile daha da beter bir durum 
takip eder (Yunus Suresi; 10/12). Zira insan Rab-
bini sadece isteklerine cevap veren güç ve zen-
ginlik sahibi bir yaratıcı, kendini de bu hayatta 
onun yalnızca nimetlerini tüketen bundan başka 
hiç amacı olmayan biri olarak gördüğünde bu 
nankörlük ve kibir kaçınılmaz olur. 

Yukarıdaki ayetleri tefekkür ettiğimizde fark 
edeceklerimiz, Rabbimizle kuracağımız dostlu-
ğumuzun sandığımızdan ve alışılagelmiş eylem-
lerden çok çok daha fazlası ve değerlisi olduğunu 
hemen gösterecektir. Konuyu benzerlik kurarak 
biraz daha irdeleyelim. Çok sevdiğimiz bir dos-
tumuzla paylaşımlarımız nasıldır? Çok yakın bir 
dostumuzu hatırladığımızda hangi özellikleri ön 
plana çıkar? Dostumuzla ilişkimizi neler güç-

lendirir? Çok mutlu 
veya heyecanlı 
bir olay yaşadık, 
hemen kimlerle 
paylaşırız? Büyük 
bir keder içinde-
yiz, yardıma veya 
borca ihtiyacı-

mız var kimleri 
ararız? Tüm bu 
soruların ce-
vabında ara-
dığımız öz-
nelerin ortak 
ö z e l l i k l e r i 

bize dost 
k av ra m ı n ı n 
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içeriğini özetleyecektir. Güvenilir, bize değer 
veren, bizi yargılayıp aşağılamayan, dertlerimizi 
can kulağıyla dinleyen, sevgisi menfaat ilişkisi-
ne dayanmayan, samimi, içten, fedakar, her za-
man kapısını çalabileceğin, gözyaşlarını yanında 
çekinmeden akıtabileceğin, sevinçlerine en az 
senin kadar samimi katılabilen, mutluluğunu ve 
üstün özelliklerini asla kıskanmayan hatta ken-
dinden çok sende olmasını isteyen… Bu özellik-
ler böyle uzar gider. 

Bu özelliklere sahip dostlarımız varsa dünya-
nın en zengin insanı olarak hissederiz kendimizi. 
Ve böyle dostların hakkını verebilmek için ken-
dimizi onlara layık kılmaya çalışırız. Olması ge-
reken de bu zaten. Lakin bu özelliklerin sadece 
bir kaçı bile bizi dostlarımıza o kadar yakın tutar-
ken bunların hepsine hatta daha fazlasına sahip 
gerçek dost Allah’u Teala’ya (c.c.) neden insan 
dostlarımız kadar yakın olamıyoruz. Aslında bu 
sorunun cevabı, eylemlerimizde kendini açıkça 
gösteriyor. Biz “Rabbim” deriz Allah’tan (c.c.) yar-
dım, sağlık, afiyet, mutluluk isteriz. Tıpkı alacaklı 
gibi sadece isteriz. Verirse mutlu oluruz, sonra 
ikram edeni unuturuz, vermezse gizlice hayata 
küseriz ama küsmemiş gibi davranmaya çalışı-
rız. Fakat küsülenin hayat değil de aslında Rab-
bimiz (c.c.) olduğunu çoğu zaman fark edeme-
yiz. Sonra da çok şey bildiğimiz ve öğrenmeye 
çalıştığımız halde kulluktan neden yeteri kadar 
zevk alamıyoruz, neden ihlasımız yok diye ya-
kınıp dururuz. Bu böylece devam edip dururken 
birden ömrün sonuna geliveririz. 

İç karartan bu analiz ne kadar basitse aslında 
insanı mutlu edecek olan tersi durum da bir o 
kadar basit. Biz Allah’ı (c.c.) ne kadar dost bilirsek 
O da o kadar değil hayal edemeyeceğimiz kadar 

daha fazla dost olacaktır bize. Kur’an-ı Kerim’de   
Peygamberlerin Rablerine münacaatlarında, şi-
kayetlerinde, O’nunla dertleşmelerindeki içten 
ifade ve yönelişleri okudukça, elimizde olan veya 
olmayan sebeplerden dolayı aslında bizi yaratan-
dan ne kadar uzak düştüğümüzü farkedebiliriz. 
Çünkü dua demek, önce benzersiz dostumuz 
olan Rabbimizin (c.c.) kıymetini takdir etmektir, 
sonra kendimizi O’na arz etmektir. Kusurlarımı-
zı, dertlerimizi, sevinçlerimizi, mutluluklarımızı, 
kaygılarımızı, korkularımızı, heyecanlarımızı, ha-
yattan beklentilerimizi, öfkelerimizi, kırgınlıkları-
mızı, hatta meraklarımızı bir dost insanla paylaşır 
gibi O’nunla paylaşabilmektir. Bazen konuşarak, 
bazen beden diliyle, bazen de kalp diliyle. Zira 
O, her şeyi işitendir, her şeyi görendir, her şeyi 
bilendir ve asıl unutulmaması gereken de tüm 
bunları bizi koruyarak, severek, bize herkesten 
çok değer vererek, biz kendimizce planlar yapar-
ken, O’nun merhametiyle bu planlara müdahale 
edip tüm bunları hikmetle yapmasıdır. Böyle bir 
dostluğun talibi olursa insan artık hiçbir korku-
nun ve kederin ağında kendini çaresiz hisset-
mez, hiçbir nimetin de cazibesinde kulluğuna 
halel getirmez. İşte tam da insana yakışan kulluk 
makamıdır bu hal. Dostluğunu bu kaliteye taşı-
yan bir kulun Rabbinden istekleri, verildiğinde 
de verilmesi ertelendiğinde de o kulun takvasını 
arttırmaya bir vesiledir. Kendini sahibinin sevgi-
sine, merhametine, hikmetine, güvenine, gücü-
ne bırakan mütevekkil bir kul kadar bahtiyar kim 
olabilir?!

En yakın dostu Allah (c.c.) olanın tabi ki in-
san dostları da bu güzel dostluktan ziyadesiy-
le nimetlenecektir. “Zira Allah’a çağırandan 
daha güzel sözlü olan kimdir?” (Fussilet Suresi; 
41/33), ahlakı, amelleri, insan ilişkileri, mahluka 
değer vermesi daha güzel olan kimdir? Böyle bir 
kulla yakın olan onu kaybetmek ister mi?

Hayatımızın yaşanmaya değer hayat olması-
na katkı sağlayacak dostlukları nasip etmesi için 
en güzel en cömert en hakiki Yüce Dostumuz-
dan niyaz etmenin coşkusu, tevekkülü ve sevinci 
ile kalın.

Tefekkür
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Dünya hayatı bir imtihan meydanıdır. İmti-
hanın esası ise seçimlerimiz/tercihlerimizdir. Ha-
yatımızın her anı farklı şıklardan birini seçmekle/
tercihte bulunmakla geçer. Amellerimiz ve işle-
rimiz tercihlerimizle anlam kazanır. Bazı seçim-
lerimiz o kadar önemli ve anlamlıdır ki, sadece 
geçici dünya hayatımızı değil, ebedî ahiret haya-
tımızı da belirler. Bir başka ifadeyle, bizler hür ira-
demizle yaptığımız seçimlerimizle dünyamızı ve 
ahiretimizi mamur edebileceğimiz gibi, tarumar 
da edebiliriz. Mutlu ve mutmain bir dünya hayatı 
yaşayabileceğimiz gibi, bedbaht ve bunalımlı bir 
hayat da sürebiliriz. Rabbimizi (c.c.) razı edece-
ğimiz gibi, O’nu gazaplandırabiliriz de. Cenneti 
kazanabileceğimiz gibi, cehenneme de müsta-
hak olabiliriz... Bu nedenle seçimlerimiz/tercih-
lerimiz konusunda Rabbimiz (c.c.) sürekli bizleri 
uyarır. Meselâ, eş seçiminde tercihimizin dindar 
olandan yana olmasını, iş seçiminde helal ve te-
miz kazanç sağlayandan yana olmasını, arkadaş 
seçiminde ise sadık kimselerin tercih edilmesini 
öğütler.

Bazı seçimler vardır ki, doğrudan Allah’a (c.c.) 
ve Rasulü’ne (s.a.v.) isyan anlamına gelir. Aşa-
ğıdaki ayetler, Allah (c.c.) yolunda savaşa davet 
edilen bir gurubun mü’minlerle birlikte savaşa 
çıkmayıp, münafık ve müşriklerle birlikte kalma-
yı tercih ettiklerini ve bu seçimlerinin kalplerinin 
mühürlenmesine sebep olduğunu beyan eder. 

“(Savaştan) Geri kalanlarla birlikte olmayı 
seçtiler. Onların kalpleri mühürlenmiştir. Bun-
dan dolayı kavrayıp-anlamazlar” (Tevbe Suresi; 
9/87)

“Yol, ancak o kimseler aleyhinedir ki, zen-

gin oldukları halde (savaşa çıkmamak için) 

senden izin isterler ve bunlar geride kalanlarla 

birlikte olmayı seçerler. Allah, onların kalple-

rini mühürlemiştir. Bundan dolayı onlar, bil-

mezler.” (Tevbe Suresi; 9/ 93)

Bazı seçimler de vardır ki, Allah’a (c.c.) ve 

Rasulü’ne (s.a.v.) itaat ve iman anlamına gelir. 

Böylesi durumlarda mü’min için tek seçim hakkı 

vardır: Allah (c.c.) ve Rasulü’nün (s.a.v.) seçtikleri-

ne tam ve gönülden razı olmak. Başka şıklara ve 

alternatiflere göz ucuyla dahi bakmamak. Hakiki 

mü’minliğin en bariz göstergesi budur. 

“Allah ve Resûlü , bir işe hükmettiği zaman, 

mü’min bir erkek ve mü’min bir kadın için o 

işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. 

Kim Allah’a ve Resûlü’ne isyan ederse, artık 

gerçekten o, apaçık bir sapıklıkla sapmıştır.” 

(Ahzab Suresi; 33/36)

Eş seçiminde tercihimizin 
dindar olandan yana olma-
sını, iş seçiminde helal ve 
temiz kazanç sağlayandan 
yana olmasını, arkadaş seçi-
minde ise sadık kimselerin 
tercih edilmesini öğütler.

Seçimlerimiz ve 
Yönetici Seçimi
Orhan KITAY

Tefekkür
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Bazı seçimler vardır ki, bedelini hayatınızla 
dahi ödemeye değer. Nitekim, başlangıçta Fira-
vun’un izzetine inanan sihirbazlar, daha sonra 

Allah’a ve Rasulü’ne (Hz. Musa) iman edince, 
Firavun kaynaklı bütün seçenekleri reddettiler ve 
hayatları pahasına Rabbani kaynaklı şıkkı tercih 
ettiler. Yani Allah’ın (c.c.) hükmünü ve O’nun rı-
zasını...

Dediler ki: “Bize gelen apaçık delillere ve 
bizi yaratana seni asla tercih edip-seçmeyiz. 
Neyde hükmünü yürütebileceksen, durmak-
sızın hükmünü yürüt; sen, yalnızca bu dünya 
hayatında hükmünü yürütebilirsin.” (Taha Su-
resi; 20/72)

O halde gelin bizler de seçimlerimiz hakkında 
düşünelim;

Gaye olarak, dünyayı mı seçmişiz, ahireti mi 
seçmişiz?

Dost ve arkadaş edinirken kimleri seçtik, kim-
leri seçmedik?

Yerken, içerken, giyinirken neleri seçtik, neleri 
seçmedik?

Konuşurken, bakarken, yürürken, işitirken ne-
leri seçtik, neleri seçmedik?

Emir sahibi (yönetici, idareci, reis, başkan vs.) 
seçerken kimleri seçtik, kimleri seçmedik?

Güncel olması bakımından, özellikle idare-
ci seçiminde esas almamız gereken İslâmî ve 
insanî ölçülere biraz daha yakından bakalım. 
Kur’an’ın rehberliğinde bu ölçüleri beş ana baş-
lıkta toplamak mümkündür. En azından bizi yö-
netecek kimseleri ve emir sahiplerini seçerken 
bu beş özelliğe bakarak karar verirsek isabet ede-
riz ve vebalden kurtulabiliriz diye umuyorum. 

1) ”Bizden” olması: Mü’minler, kendilerinden 
olan; yani kendileri gibi iman eden, namaz kılan, 

zekat veren, kendileri gibi düşünen ve yaşayan 
kimseleri emir sahibi olarak seçmelidirler. Yahudi, 
Hristiyan, ateist, imansız, namazsız, rüku ve sec-
de etmeyen, zekat vermeyen, İslam’ın şiarlarına/
sembollerine nefretle bakan kimseleri asla Müs-
lümanlar başlarına idareci seçmemeli, söz sahibi 
kılmamalı ve iş başına getirmemelidirler.

“Ey iman edenler, Yahudi ve Hıristiyanları 
dostlar (veliler) edinmeyin; onlar birbirlerinin 
dostudurlar. Sizden onları kim dost edinirse, 
kuşkusuz onlardandır. Şüphesiz Allah, zalim-
ler topluluğuna hidayet etmez.” 
(Maide Suresi; 5/51)

“Ey iman edenler, Allah’a itaat edin; elçiye 
itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. 
Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, artık 
onu Allah’a ve elçisine döndürün. Şayet Al-
lah’a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Bu, 
hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.” 
(Nisa Suresi, 4/59)

Tefekkür
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mayan; beceriksiz, vasıf-
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2) Ehliyet ve liyakat sahibi olması: Ehliyet 
ve liyakat sahibi olmayan; beceriksiz, vasıfsız, 
çapsız, ufuksuz, bilgisiz kimseler, sırf “bizdendir” 
diye de iş başına getirilmemelidirler. Seçecekleri-
miz, seçilecekleri görevleri yapabilecek kapasite, 
kalite ve yeterliliğe sahip olmalıdırlar. Rabbimizin 
(c.c.) emri-öğüdü budur.

“Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sa-
hiplerine) teslim etmenizi ve insanlar arasın-
da hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi 
emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel öğüt 
veriyor!.. Doğrusu Allah, işitendir, görendir.” 
(Nisa Suresi; 4/58)

3) Adil olması: Seçeceklerimiz, kendileri ve 
yakınları aleyhine de olsa adaleti esas alan kim-
seler olmalıdırlar. Kendi taraftarlarını kayıran, mu-
halif gördüklerine zulmeden kimseler asla tercih 
edilmemelidirler. Rabbimiz (c.c.) zalimlere idare-
cilik verilmesine razı değildir.

“Hani Rabbi, İbrahim’i birtakım kelimelerle 
denemişti. O da (istenenleri) tam olarak yeri-
ne getirmişti. (O zaman Allah İbrahim’e): “Seni 
şüphesiz insanlara imam kılacağım” dedi. (İb-
rahim) “Ya soyumdan olanlar?” deyince (Al-
lah:) “Zalimler benim ahdime erişemez” dedi.” 
(Bakara Suresi; 2/124)

Nitekim siyer kaynaklarımız, hicret yurdu 
olarak Habeşistan’ın seçilmesinin nedenini, Ne-

câşî’nin, zulme rıza göstermeyen, adil bir insan 
olmasına bağlarlar. 

4) İlim sahibi olması: İdareyi cahil ve bilgisiz 
kimselere bırakmak felakettir. Zira akıllı düşman 
ahmak dosttan evladır demişler. Aldıkları vazife-
nin hakkını ancak ilim sahipleri verirler. Allah’tan 
(c.c.) hakkıyla korkanlar da ilim sahipleridir. Bu 
nedenle idareci seçiminde ilim en önemli ölçü-
lerden birisi olmalıdır.  

“Kendilerine ilim verilenler ise, Rabbinden 
sana indirilenin hakkın ta kendisi olduğunu ve 
üstün, güçlü, övülmeye layık olan Allah’ın  yo-
luna yöneltip ilettiğini görüyorlar.” 
(Sebe Suresi; 34/6)

5) Merhametli olması: Belki de idarecilerin 
en kötüsü merhametsiz olanıdır. Kaba, katı yü-
rekli, halka tepeden bakan, gaddar, merhametsiz, 
işi yokuşa süren kimseler asla idareci konumuna 
getirilmemelidir. Aksi halde toplumda huzursuz-
luk, kanunsuzluk ve zulüm başgösterir. Halk ca-
nından bezer. Birlik ve dirlik bozulur.  

“Allah’tan bir rahmet dolayısıyla, onlara yu-
muşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli ol-
saydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öy-
leyse onları bağışla, onlar için bağışlanma dile 
ve iş konusunda onlarla müşavere et. Eğer 
azmedersen artık Allah’a tevekkül et. Şüphesiz 
Allah, tevekkül edenleri sever.” 
(Ali İmran Suresi; 3/ 159)

Rabbimiz rızasına uygun seçimler yapabil-
meyi nasib etsin. Bizlere ehliyetli, liyakatli, adil, 
âlim, merhametli, mü’min idarecilerce yönetile-
cek bir liyakat versin ve böyle bir sistem nasip 
etsin.  

“Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuz-
dan, gözün aydınlığı olacak (çocuklar) arma-
ğan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl” (Fur-
kan Suresi; 25/74)

Âmin!
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Ben Merkezciliğin Dini
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Eğitim ve Psikoloji

Bizler hepimiz “bencil” olarak dünyaya geliriz; 

acziyet içerisindeki benliğimizi merkeze alacağı-

mız bir refleks ile gözlerimizi açarız. İlk iki sene 

boyunca çocuk için sadece “ben” ve “ben’e hiz-

met edenler” vardır; ben’den başka hiçbir şey 

mutlak manada umurumuzda değildir. Başkala-

rını farklı bir “benlik” olarak idrak etsek dahi, sırf 

kendi benliğimiz için kullanmaya çalışırız. Ağ-

larız, zırlarız, gece uyanır başka herkesi rahatsız 

ederiz… Zira temelde hayatta kalmamız, doyu-

rulmamız ve temiz tutulmamız gerekmektedir. 

Ancak böyle yaparak “başkalarının ben’e hizmet 

etmesini” sağlanabiliriz. 

Malumdur ki, bu süreç erken çocukluk döne-

mi boyunca devam eder… Ta ki, ilk ahlak felse-

femizi edindiğimiz güne değin. İslam literatürü 

açısından “faal aklın” devreye girdiği kabul edilen 

bu evrede, artık zihnimiz kendi paradigmasını 

üretir ve doğru-yanlış, iyi-kötü ve güzel-çirkin 

sınıflandırması yaparak bir “üst-benlik” kazanır.

Çoğu kimse için 5-7 yaş aralığına denk gelen 

bu dönemde, sosyal ilişkilerimizi verimli kulla-

nılabildiğimiz oranda sorumluluk bilincimiz de 

gelişir. Böylece İslamî öğretilere kulak verir, top-

lumsal değerlere saygı gösterir ve tabi olması 

gereken kurallara riayet etmemiz mümkün olur. 

Eğer çocukluğumuzda oluşan bu “ben-merkezi-

yetçilik” duygumuzu İslam ile ıslah etmez, heva-

mıza tabi olur ve nefsimize sınırlar koymazsak, 

bu defa da ahlakımız “şişirilmiş bir egoya” dönü-

şerek yoluna devam edecektir.

Narsizmin Belirtileri Nelerdir?

İşte böyle, Narsist kişilik, fıtrattan gelen nefsin 

bencilliğini aşamamış, kendisinden başkasıyla 

pek fazla ilgilenmeyen ve genel itibariyle “duyar-

sız bir kişilik” olarak tanımlanır. Bu kişilik ile pro-

fesyonel anlamda ilgilenen, toplumda ve bireyin 

kendinde oluşturduğu sorunları ele alan ve “has-

tada” bir farkındalık oluşturmaya çalışan yakla-

şım biçimine ise psikoloji ilmi açısından Narsizm 

(Ben-merkezcilik) denir.

Psikologların ortak tanımlarına göre, 

Ben-merkezci olan bir kişilik sahibinin genel va-

sıfları şöyledir;

- Kendisini oldukça büyük veya önemli biri 

olarak görür,

- Çevresindeki herkesin ona karşı hizmet ve 

hürmet göstermesini bekler,

- Karşı taraf ile ilgili hemen hiçbir empati 

(kendini onun yerine koyma) refleksi yoktur,

- Çevresi tarafından “kendini beğenmiş”, “vur-

dumduymaz” veya “küstah” olarak vasıflandı-

rılır,

- Kendi iç dünyasını ilgilendirmeyen, ona hi-

tap etmeyen hiçbir şeyle ilgilenmez,

- Başkasını düşünmez, bir şeyini paylaşmaz, 

dışarıya kapalıdır,

- Eleştirmeyi çokça sever, etrafındakileri “dü-

şük”, “basit” veya “beceriksiz” olarak niteler,

- Kendisi eleştirildiğinde ise kızıp öfkelenir 

veya aşırı savunmacı davranır…
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Narsizmi Tetikleyen Dış Unsurlar Neler-

dir?

Narsizmin kuvvet kazanmasının temelinde 

yatan unsurun, bireyin her istediğini elde etmek 

hususunda ebeveyni tarafından yanlış veya eksik 

yönlendirilmesinden kaynakladığını söylemek 

mümkündür. Şöyle ki;

- Çocukluk döneminde aşırı ilgi odağı olan, 

sürekli resimleri çekilen,

- Yaptıkları paylaşılan ve bir hayran kitlesi 

oluşturulan,

- Genel itibariyle lüks eşyalara (telefon, araba, 

vs.) sahip olan,

- Özgür bırakılan ve hemen her istediğini ya-

pabilen,

- Başkalarına karşı saygı, paylaşımcılık ve du-

yarlılık oluşturulmayan…

İşte böyle bir neslin, önceki nesillere nazaran 

narsizme kapılması daha hızlı ve kolay olacaktır. 

Örneğin; hapishanelerde yapılan bir araştırma-

da, mahkûmların “kendini beğenme” noktasın-

da düşük puanlar aldıkları gözlenmiştir. Çünkü 

“eziklik” duygusu içerisinde olan veya “yıkılmışlık” 

hissini taşıyanlarda “üst-benlik” geriler… Bununla 

birlikte her istediği yerine getirilen, refah durumu 

iyi olan, böylece nefsi pohpohlanan kimselerin 

egoları da yüksek olur.

Narsist Bir Gencin Dünyaya Bakış Açısı 

Nasıldır?

Eserlerde geçtiği kadarıyla, narsist gençlerin 

kendisini ifade ettiği şu cümleler dikkat çekicidir:

“Bizlere dilediğimiz kadar şımarık, bütün dün-

yanın kendilerini tıpkı anne-babalarımız gibi öv-

mesini bekleyen ve evrenin merkezindeki kişiler 

olacağımız söylendi.”

“Bizler, kendini beğenmiş kişileriz. Özgür ol-

mayı doğal karşılıyoruz, zira özel bireyleriz. Yani 

bu konuyu düşünmemize (sorgulamamıza) ge-

rek bile yok.”

“Temel hayat felsefem, beni ne mutlu ediyor-

sa onu yapmaktır.”

“Kendime inandığım sürece, diğerlerinin ne 

düşündüğü umurumda bile değil.”

“Bir şeyi herkes yapıyor diye ya da toplum 

kabul ettiği için yapmayı sevmiyorum. Kendime 

ait sıra-dışı şeyler yapmak daha çok hoşuma gi-

diyor.”

“Duygusal açıdan sağlıksız bir nesiliz. Sürekli 

duygularımızı tartmaya, paylaşmaya ve incele-

meye çalışınca daha dramatik sonuçlarla karşı-

laşabiliyoruz.”

“Cinsellikle ilgili düşüncem şudur: Sandığınız 

kadar (ahlak açısından) abartılacak bir şey yok!”

“İş yerindeki çalışma tercihim, esnek ve ba-

ğımsız olmaktır.”

Narsizmin Toplumsal Hayata Etkileri Ne-

lerdir?

Yapılan tüm çalışmalar, narsizmin yeni ne-

sillerde bir öncekilere kıyasla çok daha yaygın 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bilhassa Batı top-

lumlarında, kendini “evrenin merkezinde” gören 

yeni genç neslin, istatistiksel olarak % 80’leri geç-

tiği görülmektedir. Bununla birlikte, başkalarına 

karşı oluşan “güvensizlik”, “farkındasızlık” ve “feda-

karsızlık” gibi hususların ülkemizde de hissedilir 

derecede arttığı gözlemlenmektedir.

Eğitim ve Psikoloji
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loji ilmi açısından Narsizm 
(Ben-merkezcilik) denir.
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Bunun bir neticesi olarak sokakta sıkça rast-

lanan agresif davranışlar, kamusal sahada hiçbir 

hizmeti beğenmeme, aile içi şiddet ve huzursuz-

luk, çabuk ve basit nedenlere dayalı boşanmalar, 

iş hayatındaki stres ve genel memnuniyetsizlik, 

yakın arkadaş bulmadaki zorluklar, seven kişilerin 

birbirleriyle güçlü duygusal bağ kuramaması, vb. 

bir takım sorunların da önceki yıllara göre artış 

gösterdiği tespit edilmektedir.

Bundan başka, Narsistlerin sosyal hayatta sık-

lıkla karşılaşabileceğimiz diğer davranış bozuk-

luklarını şöyle sıralayabiliriz:

- Telefonla ilk ulaşamadığında karşısındakini 

azarlamak,

- Aldığı hediyeye gerekli kıymet gösterilme-

diğinde gerilmek,

- Derdini paylaşana “sıkma canını, olur böyle 

şeyler” diyerek olayı geçiştirmek,

- Ortak bir yemek sofrası kurulurken kimseye 

yardım etmemek,

- Aracını, yolu kapatacak biçimde düzensiz 

park etmek,

- Trafikte yol kesmek, vb. başkasını tehlikeye 

sokabilecek işler yapmak,

- Görevli ve hizmetlilere karşı kaba ve üstten 

bakışla konuşmak,

- Çevre kirliliğini umursamadan etrafa çöp 

atmak, kirletmek, vb.

Narsist Bireylerle Nasıl İletişim Kurmalı-

yız?

Genel itibariyle iki tip narsizmden bahsedil-

mektedir: Dışa dönük-yıkıcı ve içine kapanık-ör-

tülü narsizm. İlki, daha çok yönetici-âmir konu-

munda olan yahut bağımsız-başına buyruk olan 

kimseler için söz konusu iken diğeri ise statü 

itibariyle düşük, genç veya çalışan konumunda 

olan kimseler olabilmektedir.

Dışa dönük narsistler rutin bir biçimde ye-

teneklerini abartırlar ve başarılarını şişirirler. Ta-

bir caiz ise kendilerini iyi pazarlarlar. Bu sebep-

le ilk tanışmada sevilirler. Örneğin, kimi hocalar 

ve müdürlerin durumu böyledir. Ancak onlarla 

diyalog devam ettikçe, karşısındakiyle hiç ilgi-

lenmeyen iç dünyalarına şahit olanlar, onlardan 

daha sonra hızla uzaklaşırlar. Bu kimseler, bek-

ledikleri övgü gelmediği takdirde üzülür ve şa-

şırırlar. Eleştirildiklerinde ise saldırganlaşıp kırıcı 

olabilirler. Genelde yüksek sesle konuşur ve bas-

kın olmaya çalışırlar. Tüm bu vasıfları sebebiyle 

yakın çevrelerinde fazla kimse barındıramazlar. 

Sanki “alıcısı olmayan vericiler” gibidirler.

Bunlarla tek taraflı diyalog kurmak mümkün 

olmadığından, kısa ve vurucu birkaç söz söyle-

yip kenara çekilmek en doğrusu olacaktır. Zira 

konuşma esnasında sizi dinlemiyor görünse de 

yine de hepten kalbi “sağır” değildir; eğer Allah 

(c.c.) tarafından mühürlenmemişse…

İçine kapanık narsistler ise çabuk kırılgan ol-

makla birlikte gizli bir kibre sahiptirler. Elindekini 

paylaşmayı sevmezler. Örneğin, tatlının son dili-

mini kimseye sormadan alırlar, kullandığı bir şeyi 

olduğu gibi geri bırakırlar, yeni bir şey almazlar 

ve ikramda gevşektirler… Ama aşırı gösterişçi ve 

teşhircidirler. Bu yüzden giyinme adabından cid-

di oranda yoksundurlar. Öz-saygıyı “kendini iyi 

hissetme” olarak anlarlar. Bir hayran kitlesi oluş-

turmadan yaşayamazlar. Facebook ve İnstagram 
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“Bizlere dilediğimiz kadar şı-
marık, bütün dünyanın ken-
dilerini tıpkı anne-babaları-
mız gibi övmesini bekleyen 
ve evrenin merkezindeki ki-
şiler olacağımız söylendi.”
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gibi sosyal ağlarda “paylaşıda” bulunmayı ve “be-

ğenilmeyi” müthiş derecede önemserler...

Örtülü ve içe kapanık narsistleri bir anda çöz-

mek kolay değildir. Fakat sosyal hayata geçiş 

yaptıkları anda onları okuyabiliriz. Örneğin; bir 

öğrenci evine çıktıklarında, yurtta kaldıklarında, 

çalışma hayatına geçtiklerinde yahut onlarla 

hacc vb. yolculuğa çıkıldığında onları “görmek” 

daha kolaylaşır.

Tebliğ ve irşadla vazifeli bir davetçi açısından, 

böyle “sorunlu” kimselerle toplumda sıkça karşı-

laşmak mümkündür. Bu kimselerin temel vasıf-

ları ve zaafları iyi öğrenildiği takdirde, üzerlerine 

fazla gitmeden, itibarlarını kırmadan ve kişilikle-

rini zedelemeden onlara anlatılması icab edilen 

meseleler anlatılmalıdır. Örneğin; narsist olduğu 

belli bir gencin yaptıklarına bakarak hemen onu 

yargılamak ve eleştirmek yerine, “sence de şöy-

le olmalı değil mi?” diyerek kalbi kazandırılmaya 

çalışılmalıdır.

Netice itibariyle Narsizm kişiden kişiye göre 

derecelendirilen bir husustur. Kimi psikologla-

ra göre, Narsistik eğilimler hepimizde bulunur. 

Önemli olan bunun ne oranda olduğu ve nasıl 

yaşandığıdır.

Narsizmin İslam’daki Karşılığı Nedir?

İslam’da, narsizmi ifade eden “duyarsızlık” ve 

“ben-merkezcilik” kavramlarının en yakın karşılı-

ğı olarak “şuhh” kelimesi kullanılmaktadır. Nefsin 

cimriliği, kıskançlığı ve bencilliği olarak da meal-

lendirilen şuhh, öyle bir huydur ki, Kur’an’da en 

tehlikeli kişilik bozukluklarının biri olarak geçer. 

Tegabün suresi 16. ayette: “Kim nefsinin cimrili-

ğinden korunursa işte onlar, başarıya erenlerin ta 

kendileridir.” denilmektedir.

Öz-saygıyı “kendini iyi his-
setme” olarak anlarlar. Bir 
hayran kitlesi oluşturma-

dan yaşayamazlar. Facebo-
ok ve İnstagram gibi sosyal 
ağlarda “paylaşıda” bulun-

mayı ve “beğenilmeyi” müt-
hiş derecede önemserler...
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Ayrıca Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Ebu Da-

vud’da geçen bir hadiste: “Şuhh (bencilik) hu-

yundan kaçının. Zira sizden önce gelip geçen-

ler bu huy yüzünden helâk oldular. Şöyle ki: 

Bu huy onlara cimrilik emretti, onlar hemen 

cimrileşiverdiler; sıla-ı rahmi kesmelerini em-

retti, hemen sıla-ı rahmi kestiler; doğru yol-

dan çıkmayı (fücur) emretti, hemen doğru 

yoldan çıktılar.” buyurmuştur.

Yine Sahihayn’da geçtiği üzere, Peygamber 

Efendimiz’in (s.a.v.) şöyle dua ettiği aktarılmak-

tadır:

“Allah’ım! Âcizlikten, tembellikten, korkak-

lıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyar-

lıktan, cimrilikten Sana sığınırım. Yine, kabir 

azâbından Sana sığınırım, hayat ve ölüm fit-

nesinden Sana sığınırım.” 

Kur’an’da insanoğlunun bu vasıfla yaratıl-

dığı zikredilmekle birlikte, ıslah ile düzeltilmesi 

de önemle emredilmektedir. (Bkz. İsrâ Suresi, 

17/100; Nisâ Suresi, 4/53; Meâric Suresi, 70/19-21)

Nefsin Cimriliğinden Nasıl Kurtulunur?

Nefsinin benciliğini aşmak isteyen bir kimse 

olabildiğince çok iyilik yapmalı, gülümsemeyi 

bilmeli, karşılıksız hediye vermeli, sakatlara yar-

dım etmeli, sık sık infakta bulunmalı ve sosyal 

bir duyarlılık oluşturmalıdır… Yahut hiç olmadı, 

öğrendiği bir ilmi hemen yakınındakilerle pay-

laşmalıdır.

Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Sevdiğiniz şeyler-

den Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe (birr) 

asla erişemezsiniz.” (Al-i İmran Suresi; 3/92)

Yine Allah Teâlâ Ashab-ı Kirâmı överek şöyle 

buyurmuştur: “Onlara verilen şeylerden dolayı 

nefislerinde bir kaygı duymazlar. Kendilerinin 

ihtiyaçları olsa dahi, (hicret edenleri) nefisleri 

üzerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğin-

den korunursa işte onlar başarıya erenlerdir.” 

(Haşr Suresi; 59/9)

Sahabeden birçoklarının da ifade ettiği üze-

re, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) insanların en 

cömerdiydi. O (s.a.v.) Ramazan´da esen rüzgâr 

gibiydi. Hiçbir şeyi yanında tutmazdı. Ne ondan 

önce, ne de sonra ona benzer bir kimse görül-

memiştir. İslâmiyet´e aykırı olmamak şartıyla 

kendisinden istenilen şeyi ikram ederdi…

Yine Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sahih 

hadislerinde geçtiği üzere; bencil ve şuhh sahi-

bi kimseler için yapılan nasihatleri kısaca şöyle 

özetleyebiliriz;

- Nefsinle birlikte tüm kardeşlerin için güzel 

şeyler düşünmek,

- Onları dualarında eksik bırakmamak,

- Bilhassa zulüm altındakiler için üzülmek ve 

yardım elini uzatmak,

- Selamı çoğaltmak ve yarım dille vermemek/

almamak,

- Cenaze ve düğün gibi davet ve merasimle-

re katılmak,

- İyilikte bulunana teşekkür etmek,

- Kendinden küçüklere saygı göstermek,

- Bilhassa kadın ve çocukların haklarını ihmal 

etmemek,

- Yoldaki zarar verici bir taşı gidermek,

- Hayvanlara ve bitkilere dahi merhamet gös-

termek…

Bu Konuyla İlgili Okunabilecek Temel 

Eserler:

• Edebü’l-Müfred, İmam Buharî, Çelik Yay.

• Şemail-i Şerif, İmam Tirmizî, Esra Yay.

• İhyau Ulumi’d-Din, İmam Gazzalî, Hikmet Neşr.

• Ben Nesli, Jean M. Twenge, Kaknüs Yay.

• Çalışan Narsist, Salim Atay, Namar Yay.

• Varoluş ve Psikiyatri, Engin Geçtan, Remzi Yay.

• Türkiye Gençlik Raporu, 2014-SEKAM Yay.

Eğitim ve Psikoloji

62



www.vavelifdergisi.com Kasım 2015    Vavelif Dergisi

Müslüman Ahlâkı
Vavelif Dergisi

Kitaplanmak

Fıkhu’s Sire adlı Peygamber Efendimiz’in hayatı ve çıka-

rılan derslerle ilgili eserleriyle tanınan Gazali bu eseriyle de 

aynı üslubunu ortaya koymaktadır.

Tebliğci kimliği ve konuları ele alışı onun bu konudaki 

ilmi birikimi kitabında görülmektedir.

Giriş bölümünde ahlak konusunun önemi üzerinde du-

ran yazarımız “Muhakkak ki Ben güzel ahlakı tamamlamak 

için gönderildim” (Muvatta) hadis-i şerifini temel alarak ko-

nuları açıklamaktadır.

İslam, insanlığı ahlaksızlık bataklığından kurtarmıştır. Ah-

laksızlığın yaygınlaştığı günümüzde yeniden İslam ahlakına 

ihtiyaç vardır.

Kitabın devam eden bölümlerinde ise ahlakın temel ko-

nularından sıdk, emanet, cömertlik, iffet ve ahde vefa gibi 

konuları ele alarak ahlaki konulardan bazılarını ve bunların zıtlarını hadis-i şerifler ışığında açıklan-

maktadır.

Ayrıca, Müslümanın amellerini belirleyen kavramlara da değinen Gazzali günümüzde müslüma-

nın nasıl olması gerektiği konusunda da ışık tutmaktadır.

Yazar, konuları anlatırken zaman zaman sahabenin hayatından örneklerle konuları zenginleştir-

mektedir.
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Hababam Sınıfına 
Reddiye
Şerafettin YAZICI

Tefekkür

 40. yılını doldurmuş olan Hababam Sınıfı adlı 

film ile 40 yıl içerisinde nasıl bir nesil tahribatını 

yaptığını görmüş bulunmaktayız. Gerçekten okul 

ve sınıflarımız şu an aynen Hababam sınıfı adlı 

filmde olan karakterlerden oluşmakta ve hepsi 

filmde oynayan karakterleri canlandırmaktadır. 

Gençler arasında sık sık söylenen sözlerden biri 

şu; “bizim sınıf aynen Hababam Sınıfı gibi” diye-

rek ciddi bir kurumu yani eğitim ve terbiye kuru-

munu katletmektedirler. Olması gereken öğrenci 

profili tamamen olumsuz söylem ve eylemlerle 

dolu, eğitimciler ise aptal, zavallı ve iş bilmez ko-

numuna sokulmaktadır.  Eğitim psikolojisi, çocuk 

eğitimi ve terbiyesinden tamamen uzak olan bu 

filmi, İZLENMESİNİ ŞİDDETLE REDDEDİYORUM 

ve TV KANALLLARINDAN KALDIRILMASINI ta-

lep ediyorum.

Filmde çok önemli 2 kavram tamamen yok 

edilmiştir.

Güzel örneklik veya örnek model: Her 

canlı kendisine bir örnek model almak ister. Hay-

vanlarda bu içgüdüseldir. Fakat insan en küçük 

yaştan itibaren anne-babasını, kardeşini ve iler-

leyen yaşlarda başka kişileri örnek model olarak 

almaktadır. Filmde genç nesil için iyi örnek eği-

tim ve terbiye modelleri vererek bunların yapıl-

masının sağlanması gerekirken aksine hep kötü 

modelleme vardır ve daha da kötüsü bu kötü 

modellere de gülünmektedir. İnsanların gülerek 

izlediği bu kötü davranışlar ise meşruluk kazana-

rak insanlar arasında yayılmasını sağlanmaktadır. 

Genç neslimiz için iyi örnek modeller üretil-

memiş aksine kötü örneklemeler yapılarak genç 

neslin onu örnek alınması başarılmıştır.

   

Hataların ifşası veya kötü modelleme: Kötü 

modelleme insanların zihinlerine ve bilinçaltına 

(25.kare vb) hatırlatılmaması gereken çok önemli 

bir unsurdur. Yani kötü bir davranışı gören insan 

bu davranışı yapmayı hatırlayarak yapar(sigara 

içmek, alkol ve uyuşturucu vb). Eğitim ve terbi-

yede en önemli unsur anne, baba ve eğitimci-

lerin çocuklara karşı söyledikleri ile amellerinin 

aynı olması, söyledikleri ile çelişen eylemler içe-

risinde olmamasıdır. Bu şekilde hareket etmeleri 

çocukların  eğitim ve terbiyeyi sağlam temeller 

üzerinde bina etmesini sağlayacaktır. Filmde 

hem eğitimci rolünde olanlar aptal yerine konu-

larak yanlış algılar oluşturulmakta, öğrencilerin 

ise çok muzip ve yanlış davranışları ile olumsuz 

modellemeler hatırlatılmaktadır.
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Filmde hem eğitimci rolün-
de olanlar aptal yerine ko-
nularak yanlış algılar oluş-
turulmakta, öğrencilerin ise 
çok muzip ve yanlış davra-
nışları ile olumsuz modelle-
meler hatırlatılmaktadır.
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Ne Yapmalıyız?

“Ey inananlar! And olsun ki, sizin için, Al-

lah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve 

Allah’ı çok anan kimseler için Resulullah en 

güzel örnektir.” (Ahzab Suresi; 33/21)

Eğer ahirete inanıyorsak, ahirette de bu dün-

yada yapılanların hesabını verecek ve verilen he-

sap Allah’ın (c.c.) istediği bir hesap ise cennete, 

değilse cehenneme gideceğimizi biliyorsak bu 

temel kaynaklarda ve temel dinamiklerde aynı 

noktadan bakabileceğimizi gösterir. Bu temel 

kaynak ise bize dünyada  Kuran-ı Kerim endeksli 

veya diğer bir deyimle Allah’ın (c.c.) istediği bir 

eğitim ve terbiye ile imar edeceğimizi gösteriyor. 

Dünyada ise bütün teorilerin tek pratiğini yapan 

(hiçbir ideolojinin teorilerini yüzde yüz pratiği 

yoktur) ve yaptığını en güzel şekilde yapan Re-

sulullah’dır (s.av.). Bunu Allah (c.c.) Ahzap suresi 

21 ayette de bize bildirmektedir.

     

Peygamber’in (s.a.v.) nasıl bir metot uygu-

ladığı kaynaklarımızda mevcuttur. Peygamber 

ve sahabesini örnek alan sonraki nesillerin ise 

dünyada nasıl bir eğitim ve terbiye ile ulaşılması 

imkânsız gibi gözüken bir medeniyeti dünyaya 

kazandırdığını bilmekteyiz. İbni Sina, Farabi, Ali 

Kuşçu, Cezeri, Ömer b. Hayyam,  İmam-ı Azam, 

İmam Ahmet b. Hanbel, Piri Reis, F. Sultan Meh-

met, Selahaddin Eyyübi ve nice bilinen ve biline-

nin dışında çok daha fazlasıyla bilinmeyen İslam 

medeniyetine zirve yapan kişiler.

      

Sonuç olarak; eğitim ve terbiye de Peygam-

ber (s.a.v) ve sahabesini ve onları örnek alarak 

hem öğretmen hem de öğrenci olacak bir nesil 

olması gerekiyor.  Bunun dışında kalan her eği-

tim ve terbiye hiçbir zaman başarıya ulaşamaz 

ve ulaşamayacaktır. Hem bu dünyada hem de 

ahirette.

      

“Kim, İslâm’dan başka bir din ararsa, bilsin 

ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edil-

meyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden ola-

caktır.” (Al-i İmran Suresi; 3/85)

Tefekkür
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Kemalizm’in Baloları
Enver ELKATMIŞ

Tefekkür

1- “Bu kış, Noel ve yılbaşı balolarına, Anka-

ra’da, her senekinden daha zevkli bir hazırlanış 

vardı. Çünkü bu eğlenceler, henüz yeni açılmış 

olan Ankara Palas’ın salonlarında yapılacaktı. 

Buranın bin kişiden fazla davetli alabileceği söy-

leniyordu. Onun için, birçok ailenin daha iki ay 

evvelinden İstanbul terzilerine taşındıkları görül-

meye başlandı. Gerek Kaligurisi’de, gerek Fega-

ra’da en son Paris modelleri Ankaralı hanımlar 

tarafından kapışılıyordu. Beyler, fraklarını ya da-

ralmış ya eskimiş bularak yeniden gece esvap-

ları ısmarlıyorlardı. İlk yıllar, bir kuyruklu ceketle 

bir silindir şapkayı kâfi sananlar, şimdi, klak ve 

makferlan peşinde koşuyorlardı. Yazık ki bu eş-

yaların bir kısmının stokları tükenmiş olduğu için 

bulmak kabil olmuyor ve Beyoğlu’nun belli başlı 

mağazaları vasıtasıyla Avrupa’ya ısmarlamak la-

zım geliyordu. Bu sırada dans iskarpinlerinin fi-

yatı üç dört misline fırladı. Gerçi yeni çıkan adabı 

muaşeret kitabında maskaratsız olmak şartıyla 

bağlı rugan iskarpinlere izin vardı. Lakin zarafetin 

en ileri şartlarını yerine getirmek asriliğin (çağ-

daşlığın) ihmal götürmez bir şiarı telakki oluyor-

du… Saat ondan itibaren Ankara Palas’ın önü 

heyecanlı bir canlılıkla harekete gelmeye başla-

dı. Polislerin beyaz eldivenli elleri, kuru soğuğa 

rağmen, kim bilir daha ne vakitten beri otelin ka-

pısında birikmiş olan meraklı halk yığınlarını zor-

lukla açabiliyordu. İçleri birer mağaza camekânı 

gibi aydınlatılmış hususi arabalar ve şık kira oto-

mobilleri, buraya şehrin dört bir yanından insan 

taşıyordu. Bu insanlar, arabaları yaya kaldırımının 

önüne yanaşınca, bir iki dakika süren tereddüt-

ten sonra ayaklarını basamaklara uzatıyorlar, ağır 

ağır yere inerek Ankara Palas’ın mermer merdi-

venlerine doğru ilerliyorlar ve kâh çifter, kâh üçer 

dörder, kadınlı erkekli gruplar halinde bir müd-

det dış vestibülün ortasında birikiyorlardı. Bun-

ları ağırlaştırılmış birer film şeridi gibi seyre dalan 

yerliden ve köylüden mürekkep sokak kalabalığı 

için, balo denilen şey burada başlıyor ve burada 

bitiyordu. Çünkü bu kalabalık, otomobillerden 

inip, merdivenlerden çıkan bu insanların içeriye 

girdikten sonra vestiyere yanaşıp palto ve şapka-

larını nasıl bıraktıklarını ve oradan dans salonları-

na nasıl girdiklerini artık, göremiyorlardı.”

2- “ Tertiplenen balolar için bu defa kaplum-

bağaların mum taşıdığı lâle bahçeleri yerine, 

saraylar, elçilik binaları seçiliyordu. İstanbul’da 

elçiliklerde verilen balolarda,  bürokratlar batılı 

dostları ve Levantenlerle (Fransız ve İtalyan kö-

kenli Katolikler) beraber eğlenirken işsizlik, yok-

luk ve yoksulluk çığ gibi artıyordu. Bu baloların 

benzerlerini, Cumhuriyet Halk Fırkası Dönemin-

de, tüketim mallarının kıtlığının yaşandığı koşul-

lar altında, Anadolu kasabalarında, halkın nefreti 

altında verilen Cumhuriyet balolarında da gör-

mek mümkündür.”

Yukarıdaki yazıların birincisi Yakup Kadri Kara-

osmanoğlu’nun” Ankara” ve” Panorama” isimli ki-

taplarından, ikincisi ise; İdris Küçükömer’in “Dü-

zenin Yabancılaşması” isimli kitabından alıntıdır. 

Yani hiçbir kimsenin müzmin Mustafa Kemal ve 

Cumhuriyet düşmanlığıyla itham edemeyeceği 

iki şahısın kitaplarından iktibas edilmiştir.

Her iki yazar da söz konusu yazılarında 

CHP’nin Lale devri, Ebedi Şef (Mustafa Kemal 
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Atatürk) ve Mili Şef (İsmet İnönü) döneminde 

1920-1940’lı yıllarda, yani garibim yurdum in-

sanının 1. Dünya Savaşının yaralarını henüz sa-

ramadığı, yokluğun, yoksulluğun, girdabında 

kıvrandığı dönemde, Atatürk devrimlerinin taşı-

yıcılığını yapan, ilerici(!) çağdaş(!) bir avuç CHP’li 

yönetici, eşraf ve bürokratın yaşadığı sefahati an-

latmaktadır.  

Söz konusu balolar hem çağdaşlaşmanın 

göstergesi, hem de kendilerini devletin ve cum-

huriyetin sahibi olarak gören bu elit taifenin ken-

di aralarına sızmaları önleyecek bir filtre işlevi 

görmekteydi. Daha açıkça ifade etmek gerekir-

se, bu balolara katılıp içki kadehini usulüne göre 

dudaklarına götürmeyi ve dans etmeyi başara-

mayanların kendilerini ibra etmeleri ve dolayı-

sıyla bu elit kesimin içinde barınmaları mümkün 

değildi. Bir anlamda Cumhuriyet dönemi vasi ve 

oligarklarının icat ettiği bir emniyet subabıydı.  

Tefekkür
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Değişen Toplum ve İnsan
Sos. Hizm. Uzm. Fatih KILIÇARSLAN 
fkilicarslan34@gmail.com

Eğitim ve Psikoloji

Değişim Kriz faktörüdür, yönetilemezse ça-

tışmaya yol açar!

Modernizm, kapitalist sistem, küresel serma-

ye insanlığı değiştirmeye, toplumları dönüştür-

meye tüm hızıyla devam ediyor.  Değişime pa-

ralel olarak teknolojik gelişmeyle tüketim eğilimi 

hızla artıyor. İnsanın yaşamındaki araçlar, elde 

edilmesi gereken amaçlara dönüşüyor. 

İnsan, özne bir varlıktır. Üretilen mal ve hiz-

metlerle modern birey, hayatına yön veriyor. 

Böylece birey, tüketim nesnesine dönüşüyor. 

Popüler kültürün ürettiği araçlar yaşamını kuşa-

tıyor, hayatı ile ilgili değerleri oluşturuyor.

Modern yaşam, ruhsal hastalık nedeni 

olabilir!

Modernleşme çabaları, değişen yaşam kül-

türü içerisinde etkilenen birey de kaygı, stres ve 

sıkıntılar artıyor. Kalabalıklar içinde yalnız, ilke ve 

değerlerden yoksun yaşamını sürdürüyor. Top-

lumsal yaşamda mutlu olamayan bireyler, ken-

disine yön verecek, özdeşim kurabileceği model 

karmaşası içinde ruhsal sorunlara ve sıkıntılara 

doğru sürükleniyor.

İnsan ilişkilerinde güven kaybı yaşanıyor!

Modern birey, içinde kaybettiği özgüveni 

kendini güçlü göstererek yeniden oluşturma 

arayışına girmiş, güven duygusunun yerini güçlü 

görünme çabası almış mal, mülk veya makamı 

hayatın merkezine yerleştirmiştir. Kişilik, kimlik, 

duruş gibi kavramlar yerine statü ve para yer de-

ğiştirmiş, insanlar toplum hayatında var olmak-

la değil, sahip oldukları ile saygın olmak uğruna 

kendi benliğini hiçe sayıp maskeler takıyor. Mad-

di varlıklara sahip olma yarışına giren modern 

birey, duygularıyla hareket ederken akıl, ilke ve 

vicdanı dışlamış adalet duygusunu yitirmiştir. 

Modern birey, geleceği düşünmeden “şimdi ve 

burada”’ya odaklanmaktadır. Bilinç kaybına uğra-

mış, üreten bir değer olmak yerine tüketen bir 

nesneye dönüşmüştür. 

İnsan merkezli toplum düzeni kurmalıyız!

Toplumun “insan” olgusu önemlidir. İnsan,  

her şeyden önce kendisiyle temas kurmalıdır, 

kendine dokunmalıdır, sorgulamalıdır. Kendi ha-

yatıyla yüzleşebilme cesareti geliştirmelidir. Ken-

dini tanıma ve anlama yolculuğunda ruhunun 

derinliklerine doğru yol alarak sabırla bilincini ve 

vicdanını yeniden oluşturmalıdır. İnsanın kendi-

ne içgörü geliştirme, farkındalık oluşturma ça-
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Kişilik, kimlik, duruş gibi 
kavramlar yerine statü ve 
para yer değiştirmiş, insan-
lar toplum hayatında var 
olmakla değil, sahip olduk-
ları ile saygın olmak uğruna 
kendi benliğini hiçe sayıp 
maskeler takıyor.
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bası değişim ve dönüşüme kaynaklık yapacaktır. 

Kendi iç kaynaklarını harekete geçiren birey  var 

olmaya doğru duygu, düşünce ve davranış bü-

tünlüğünü ortaya koyan insana dönüşecektir.

İnsan sahip olmak yerine “var” olmaya ça-

lışmalıdır!

İnsan varoluşsal temelini akıl, ruh ve inancın-

dan aldığı kaynaklarla oluştururken,  bu kaynak-

ları keşfedebilme, anlama seviyesine bağlı ola-

rak hayatına olumlu yön verebilmektedir. İnsan, 

modern dünya düzeni karşısında kendisini tüke-

ten bir nesne olarak değil üreten bir değerle ko-

numlandırmalı, kendine güvenerek sahip olma 

çabası yerine var olmaya çalışmalıdır. Var olan 

insan, mutluluğu güven duygusuyla içsel huzuru 

da yakalayarak, yaşadığı ortamda pozitif bir de-

ğer katar. Sorun değil çözüm kaynağıdır. İçinde 

yaşadığı topluma güvenli ve girişimci duruşuyla 

yön verir. İnsanlığın yeniden yapılanma sürecin-

de aksiyoner rol, model davranışlar ortaya koyar. 

Gücü değil Hakkı üstün tutar. Böylece sosyal bir 

varlık olarak sadece kendinin değil insanlığın so-

runlarının çözüm kaynağını temsil eder. Ancak 

kurtarıcı değildir, insanların değişim gücünü keş-

fetmelerinde ve kendi kaynaklarını harekete ge-

çirmelerinde uzatılan bir eldir, dokunuştur.

Eğitim ve Psikoloji
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Fütüvvet
Dr. Şerafettin KALAY

Tefekkür

Fütüvvet; genç, yiğit, delikanlı anlamına ge-

len “fetâ” kelimesinden türemiştir. “Fetâ” ise “fe-

tiyy” kelimesinin mastarıdır. “Fetiyy”, yaşı genç, 

taze ve canlı anlamındadır. Dolayısıyla “fütüvvet”, 

gençlik, (hem yaş hem de tavır açısından) deli-

kanlılık, yiğitlik demektir. 

“Onlar, Allah’a ve âhiret gününe inanırlar, 

iyiliği, hayrı emreder, hakkın ve hayrın haki-

miyeti için gayret eder, omuz omuza verip 

mücadele ederler, kötülükleri engellemek için 

çırpınırlar, hayırlı işlere koşuşur, hayırda yarı-

şırlar. İşte bunlar, hayırlı, sâlih, iyi insanlardır.” 

(Âl-i İmrân Suresi; 3/114) övgüsüne layık olma 

arzu ve şevkini taşıyarak, “Birr (güzel hasletler 

ve hayırlı işlerde) ve takvada yardımlaşınız, 

birbirinize destek olunuz, omuz omuza veri-

niz, hayra vesîle olunuz,..” (Mâide Suresi; 4/2) 

Emr-i İlâhîsinin bir gereği olarak, “Kul, mü’min 

kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da 

onun yardımcısıdır,” (Müslim)  hadis-i şerifinin 

son derece güzel bir uygulamasını gözler önüne 

sererek hicretin daha ilk asırlarından beri ticâret 

erbabı “Fütüvvet” adı altında bir araya gelme-

ye, yardımlaşmaya, birbirlerine destek olmaya, 

üretimi artırmak, kaliteyi yükselmek için gayret 

etmeye, vefâ, dürüstlük hasletlerinin  gelişmesi, 

esnaf arasında köklü bir ahlâkî yapının oluşması 

için el ele vermeye başlamışlardı. 

Fütüvvet, tarihin seyri içinde de bazı devreler 

geçirerek sonuçta Esnaf ve Sanatkarlar Birliği ha-

line geldi. “Fütüvvetnâme” adı altında kurumları-

nın prensiplerini serdeden kurallar silsilesi oluştu. 

Fütüvvet erbabı, ticârî ve sınâî hayata yepyeni bir 

canlılık ve güvenilirlilik getirdi. 

Buna bir misal olur ümidiyle 1524 yılında 

Bursa Kadısı tarafından kaleme alındığı anlaşılan 

bir “fütüvvetnâme”de yer alan şu satırları birlikte 

okuyalım: 

Fütüvvet erbabından olma vasfını kaybetme-

mek için haramdan son derece sakınmak gere-

kir. Çünkü haram yiyen kişide fütüvvet vasıfları 

kalmaz. Fütüvvet vasfını üzerinde toplayan kişi-

nin esnaflığı veya sanatını, Hak Teâlâ’nın buna 

muhtaç kulları için yaptığı fikrini benimsemiş ol-

ması gerekir. Onların ihtiyaçlarını görüp, hizmet-

lerini yerine getireyim ve yaptığım bu hizmet 

karşılığında helalinden elde edeceğim kazancın 

bir kısmını kendi geçimim için, bir kısmını da fa-

kirlere tasadduk edeyim, anlayışında ve şuurun-

da olmalıdır. Çünkü kişinin kendi el emeğinden 

daha helal bir lokma yoktur. Nitekim Allah Rasû-

lü (s.a.v.) sahih kaynaklarda yer alan bir hadiste; 
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Fütüvvet erbabından olma 
vasfını kaybetmemek için 
haramdan son derece sakın-
mak gerekir. Çünkü haram 
yiyen kişide fütüvvet vasıf-
ları kalmaz. Fütüvvet vasfı-
nı üzerinde toplayan kişinin 
esnaflığı veya sanatını, Hak 
Teâlâ’nın buna muhtaç kul-
ları için yaptığı fikrini be-
nimsemiş olması gerekir.
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“Hiç kimse kendi el emeğinin karşılığı olan 
bir rızıktan daha hayırlı bir yiyecek yememiş-
tir,” (Buhârî) buyurur.” 

Aynı fütüvvetnâmede, fütüvvet ehlini ikaz ve 

irşad için; “Birbirlerinizin mallarını batıl yollar 
icad ederek yemeyin!” (Bakara Suresi; 2/188, 

Nisâ Suresi; 4/ 29) âyet-i kerîmesi, “Veren el alan 
elden hayırlıdır,” (Buhârî; Müslim) hadis-i şerifi 

ve bize neredeyse unutturulmaya çalışılan daha 

nice hayır ve güzellikler yer alır.

Anadolu’ya Geçiş 

Teşkilat, Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Key-

husrev zamanında Anadolu’ya intikal ettiği bili-

niyor. İntikal sebebi ne yazık ki can ve mal korku-

suydu. Huzur arayışıydı. Çünkü o yıllarda Çin’in 

kuzeyi ile kuzey batısında ortalığı kasıp kavurma-

ya başlayan bir güç ortaya çıkmıştı. Daha sonra-

ki yıllarda Cengiz Han olarak anılacak olan Te-

muçin (1155 – 1227) çevresine topladığı ve kana 

susamış hale getirdiği, temel olarak Moğollardan 
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oluşan ordusuyla etrafa dehşet saçıyor, koca Çin 

İmparatorluğunu bile parçalıyor, on beş yıl gibi 

kısa bir sürede dünya siyasî haritasını ciddî öl-

çülerde değiştiriyor, İslam topraklarının bağrına 

kadar uzanıyordu. Bütün ulvî hedef ve gaye-

lerden uzak, ileriye yönelik hiçbir ciddî emel ve 

planı olmayan, Allah (c.c.) korkusu nedir bilme-

yen, gerçek şan, şeref, izzet, vefâ, dürüstlük, insaf, 

merhamet, ilim, irfan... gibi güzel hasletlerin hiç-

birisinden nasibi bulunmayan bu ordu, tarihin en 

korkunç insan kıyımlarından birini, en çirkef yağ-

malama ve yıkma sahnelerini gerçekleştiriyordu. 

Bu yağmalama, yıkma, kanlı saldırılar ve sahne-

lerden bölgede bulunan bir çok belde gibi Bu-

hara, Semerkant ve Taşkent de nasibini alıyordu. 

Oldukça gelişmiş ve uygar, ilim, kültür ve mede-

niyet merkezi haline gelen bu şehirler, yerle bir 

ediliyor, yakalanan halk kılıçtan geçiriliyordu. 

Bu korkunç kıyımdan kaçış, Orta Asya’dan 

Anadolu’ya yeni bir göç akını başlatmıştı. Binler-

ce esnaf ve sanat erbabı da can ve mal emni-

yeti, hak ve hukukun geçerli olduğu huzurlu bir 

ortam arayışı içinde Anadolu’ya geliyordu. Fütü-

vvet Teşkilâtının da Anadolu’ya bu sırada intikal 

ettiği biliniyor. Üstelik, tanımadığı bu diyarlara 

gelen esnaf ve sanatkarın, kendisine uzatılacak 

yardım eline, kendi aralarında dayanışmaya daha 

fazla ihtiyacı vardı. İslam terbiyesiyle yetişen bu 

insanlar, hem bu dayanışmayı gerçekleştirdiler, 

hem de İslâm kardeşliğinin güzel bir örneği olan 

Fütüvvet anlayışını Anadolu’ya da yaydılar. 

Osmanlının ilk yıllarından itibaren Fütüvvet 

teşkilatın Âhîlik (Kardeşlik) adı altında yayıldığını 

görüyoruz. Teşkilatın âhîliğe dönüşmesine vesî-

lenin Osmanlının beylik yıllarına tanık olan Âhî 

Evran diye anılan Şeyh Nâsıruddin Mahmud (Ö. 

1262) olduğu, bu kardeşliğin ilk önce dericilikle 

uğraşanlar arasında kurulduğu ve yayıldığı  nak-

ledilir. 

Nasıl başlarsa başlasın, bu teşkilatın Osmanlı 

hayatında büyük tesirleri olmuş, iktisadı hayata, 

esnaf ve sanatkarın ahlak ve terbiyesine, dürüst-

lük ve kalitenin güzel ahengi konusunda tarihe 

unutulmayacak izler bırakmıştır. Ticâretin ve sa-

natın, güzel ahlakla; mesuliyet hissi ve toplu yar-

dımlaşmanın, kardeşlik duygularıyla yoğrulma-

sına; toplumda güzel hasletlerin canlanmasına; 

emek, alın terine, ihtiyacı karşılama ve insanla-

ra faydalı olma prensibine dayalı helal kazanca, 

dengeli fiyata, kirli düşüncelerden uzak kaliteli 

üretime ve nice hayırlı gayret ve duygulara bü-

yük katkıları olmuştur. 

Yıllar yılı, çırak, kalfa eğitimine;  yetişenle, 

yetiştiren arasında son derece köklü, asil, sevgi, 

saygı ve hürmet bağlarının kurulmasına ön ayak 

olmuşlardır. 

 “Ahî” kelimesi Arapça’da “kardeşim” demektir. 

Gerçekten aynı meslek erbabı olanlar arasında, 

eğitim, yardımlaşma, dayanışma ve kontrole yö-

nelik son derece güzel kardeşlik örnekleri sergi-

lenmiştir. 

Âhîlik, kan bağı sebebiyle var olan kardeşli-

ğin yanında Din-i Mübîn’in meydana getirdiği 

diğer kardeşliklerin en güzel halkalarından birini 

oluşturmaktadır. O, bu aziz milletin tarihinde yer 

alan, birçok yönleriyle incelenmesi ve ibret alın-

ması, daha güzel ölçülerde yeniden canlandırıl-

ması gereken, giderek özlemini daha derinden 

duyduğumuz bir kardeşliktir. 
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0-3 Yaş Döneminin
Gelişim Özellikleri
Emine Yalçın DUMLUPINAR

Eğitim ve Psikoloji

Uygun Anne-Baba Tavrı

Yeni doğan bebeğin gelişimi ilk bir yılda çok 
hızlı olmaktadır. Bu dönemin en önemli karakte-
ristik özelliği bebeğin yetişkinin yardımı olmadan 
yaşamını sürdürememesidir. Fiziksel ihtiyaçları-
nın karşılanması için doğuştan getirdiği bazı ref-
lekslere sahiptirler. Ancak bir yetişkinin desteği 
olmaksızın yaşamı sürdürmeyi sağlayamazlar. 
Bu dönemde bebeğin, beslenmesi, temizliği, 
uykusu kadar önemli olan bir husus da bebeğin 
şefkatle sevilmesidir. 

Yapılan birçok araştırma bebeklik dönemin-
de sevgiden yoksun bırakılan bebeklerin çok iyi 
bakılsalar bile duygusal bazı problemler yaşama 
olasılıklarının arttığını göstermektedir. Hatta bazı 
durumlarda yine iyi bakılan çocukların sırf sevgi-
den yoksun bırakıldıkları için fiziksel ve zihinsel 
gelişimlerinin bile yeterli olmadığı gözlemlen-
miştir. İlk yılda bebeğin uyku, beslenme ve te-
mizlik ihtiyacının düzenli ve yeterli karşılanması 
da önemlidir. Bebeğin ihtiyaçlarının zamanında 
ve yeterli karşılanması bebeğin dış dünyaya ve 
anneye olan güveninin temelini oluşturur. Bu 
yolla hem dış dünya ile ilişki kurmayı ve güven 
duymayı öğrenir hem de kendisine bakan, seven 
ve ihtiyaçlarını karşılayan bireye bağlılık geliştirir. 

İlk 3 yılda çocuğun bağlanabileceği bir yetiş-
kinin olması önemlidir. Bu bağlılık çocuğun birey 
olmaya geçiş sürecinde etkilidir ve dış dünya ile 
ilişki kurmasında istek ve ihtiyaçlarını belirtme-
sinde ve karşılamasında bir araç olarak kullanılır. 
Ve daha sonra da kendi ihtiyaçlarını karşılama-
yı öğrendikçe, becerileri geliştikçe birey olma 

özelliğini geliştirmeye başlar. Bu dönemde de 
yetişkine olan bağlılığından kurtularak kendine 
güvenmeyi öğrenir ve sorun çözebilme yetisini 
geliştirir. Bebeklerin hareket becerileri geliştikçe, 
merakları ve çevreye olan ilgileri çoğaldıkça çev-
reyle olan iletişimleri de artar.

Özellikle bebeğin yürümeye başladığı 1 yaş 
civarında onu fiziksel zararlardan korumak su-
retiyle hareket etmesine, çevreyi keşfetmesine 
fırsat vermek sosyal, zihinsel ve duygusal geli-
şiminin desteklenmesi açısından önem taşır. Bu 
dönemde çocuğu koruma düşüncesiyle çok 
müdahale etmek, durdurmak, dokunmasına, 
becerilerini denemesine fırsat vermemek ve en-
gelleyici olmak hem çocuğun kendine güven-
mesine olumsuz etki eder hem de becerileri ge-
lişemez ve bu nedenle kendini bağımlı hissetme 
olasılığı artar. 

2 yaş civarında da çocukların hareketliliklerin-
de ciddi bir artış gözlenir. Motor koordinasyonları 
artmıştır, birçok şeyi kendi kendilerine denemek 
isterler. Bu dönemdeki kontrollü destek çocuğun 
deneyerek öğrenme becerilerini arttıracağı için 
hem zihinsel gelişim açısından hem de yine öz-
güven açısından büyük önem taşır. Söz konusu 
bu dönemde çocuk ev eşyalarını ve çevresinde-
ki objeleri tanıma ihtiyacındadır. Oyun oynama 
konusunda henüz desteğe ihtiyacı vardır. Hare-
ketli oyuncakları tercih ederler. Sosyal olarak ye-
terince olgunlaşmadıkları için yaşıtlarıyla oyun 
sürdüremezler. Bu nedenle anne-babayla veya 
kendilerinden büyük kendisini idare edebilecek 
çocuklarla oynayabilirler. Bu dönemde anne-ba-
banın çocukla oynaması sadece çocuğun oyun 
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ihtiyacını karışlamak anlamına gelmez. Aynı za-

manda anne-babanın çocukla kurması gereken 

iletişimi geliştirmek, çocuğu tanımak, duygusal 

gelişimini takip etmek açısından da önemlidir. 

Ayrıca çocuğu oyun sırasında gözlemlemek ve 

onun oyun arkadaşı olmak çocuğu tanımak için 

en kolay ve en etkili yoldur. 

Bu dönemde çocuğun huzurlu ve mutlu 

olduğunun en önemli göstergesi kendisine ya-

naşan ve oyun oynamak isteyen yetişkinlerle 

iletişime girmesi ve onlarla tedirgin olmadan 

oynayabilmesidir. İki yaşındaki çocuklar istekleri 

karşılanmadığında tepki gösterebilirler ama bu 

dönemin özelliği itibarı ile anne çocuğun dik-

katini başka şeye çekebilir. Bu da çocuğun tut-

turmalarını engelleyebilir. Genellikle bu yaşlarda 

çocukların bir şey istediklerini belirtmek için ağ-

lamalarına veya olumsuz tavırlarına ceza verildi-

ğinde veya ağladıkları zaman isteklerine cevap 

verildiğinde bu ilerleyen yıllarda da sürecek inat-

çılık ve tutturmacılık özelliklerini geliştirmelerine 

neden olabilir. 

3 yaş civarındaki çocuklar artık kendi özba-
kımlarını karşılayabilecek birçok beceriye sahip-
tirler. Eğer fırsat verilirse yemek yemek, giyin-
mek soyunmak, temizlik gibi birçok ihtiyaçlarını 
kendileri karşılayabilirler. Başkalarına isteklerini 
belirtecek ve sosyal ilişki kurabilecek dil gelişi-
mi düzeyine sahiptirler. Kendilerine söylenen-
leri, yönergeleri dinleyebilecek ve anlayabilecek 
yeterliliktedirler. Diğer çocuklarla oynayabilecek 
sabrı ve işbirliğini gösterebilecek olgunluktadırlar. 
Yani bu yaş çocuğun sosyal bir grubun parçası 
olmaya en hazır olduğu yaştır. Çocuklar genel-
likle 3 yaşlarında yuvaya gidebilecek olgunluğa 
erişirler. Anneye olan bağımlılığın yerini kendi-
ne güven almaya başlar. Henüz tam anlamıyla 
anneden ayrışmamış olsa da verilecek desteğe 
bağlı olarak çocuk ilk kez anneden kopup uzun-
ca bir süre başka bir sosyal ortamda kalabile-
cek olgunluğa erişmiştir. 3 yaş önemli bir geçiş 
sürecidir. Bu dönemde çocuk benmerkezcilik 
özelliğinden kurtulmaya başlar. Ben ve başkaları 
kavramı gelişir. İhtiyaçlarını geciktirmeyi öğrenir. 
Paylaşmayı ve grupla oynamayı ve basit kuralla-
ra uymayı bu yaşta başarabilir. Bu dönemde ai-
lenin tavrı çok önemlidir. Bu birey olmaya geçiş 
sürecinde çocuğun bazı taleplerini karşılarken 
bir parça geciktirmek, paylaşabildiğinde ve kura-
la uyduğunda ödüllendirmek çocuğun benmer-
kezcilikten kurtulmasında etkili olacaktır. Birçok 
oyunu ve aktiviteyi sürdürebilecek sabrı olan 3 
yaş çocuğu yine de bir sorumluluğu uyarısız so-
nuna kadar sürdüremeyebilir. 

İlk üç yıl anne-baba olmanın da öğrenildiği 
bir dönemdir. Anne-babalar çocukları dünyaya 
gelmeden önce bu döneme ait bazı temel özel-
likleri öğrenirlerse bu dönemi zorlanmadan ve 
keyifle geçirebilirler.                                        

Eğitim ve Psikoloji
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3 yaş civarındaki çocuklar 
artık kendi özbakımlarını 
karşılayabilecek birçok be-
ceriye sahiptirler. Eğer fır-
sat verilirse yemek yemek, 
giyinmek soyunmak, temiz-
lik gibi birçok ihtiyaçlarını 
kendileri karşılayabilirler.
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Halide Edip Sinekli
Bakkalda Salyangoz Satıyor!
Sadettin MACİT

Deneme

1884 (ö:1964) yılında İstanbul’un Beşiktaş 

semtinde doğan Halide Edip Adıvar, edebiyat 

ve yazarlık yönüyle birlikte, hem bir asker, (is-

tiklal harbinde, önce Onbaşı rutbesi daha sonra 

ise Üstçavuş rutbesi alıyor) hem bir Milletvekili, 

(1950’de İzmir’den Demokrat Parti listesinden 

aday olup 4 yıl bağımsız milletvekilliği yapıyor) 

hem de hararetli bir aktivist  (İzmirin işgal edil-

mesi üzerine Fatih, Kadıköy, Üsküdar ve meşhur 

Sultan Ahmet Meydanın’da yaptığı konuşmalar/

nutuklar)... Tüm yönleriylede dikkat çeken bir 

isim...

Halide Hanımın babası Mehmet Edip Bey, kı-

zının özellikle İngiliz eğitiminden geçmesini is-

temektedir, kızını Üsküdar Amerikan Robert Kız 

Kolejine gönderir ve Halide Hanım oradan me-

zun olur. Halide Edip, Robert Lisesi’nden diplo-

ma alan ilk Müslüman kadın olmuştur...

Halide Edib’in Sinekli Bakkal Kitabı Bize Ne 

Anlatmak İster?

Sinekli Bakkal eseri Halide Edib’in, neredey-

se ismi ile özdeşmiş olan en meşhur eseridir. Bu 

eser hakkında vikipedi’de ne deniliyormuş bir 

göz atalım: “Sinekli Bakkal, Halide Edip Adıvar’ın 

ünlü romanıdır. İlk olarak İngilizce The Clown 

and His Daughter, (Soytarı ile Kızı) adıyla 1935 

yılında Londra’da yayımlanmıştır. Türkçe olarak 

ilk defa 1935 yılında Haber gazetesinde tefrika 

edildi. Daha sonra 1936 yılında kitap olarak ba-

sılmıştır. 2006 itibariyle 37. basımı yapılmıştır. Bir-

çok yabancı dile çevrilen roman, 1942’de CHP 

Roman Armağanı’nı kazanmıştır.”

İdeolojik bir okuma yapmadan, Halide Edib’in 

“Sinekli Bakkalda” ne de(ne)meye çalıştığını anla-

maya çalışalım...

Sinekli Bakkal adlı bu roman, edebi bir eser 

olduğu kadar, siyasi-politik ve eleştirisel bir eser-

dir aynı zamanda... Peki neyi eleştirir bu kitap? 

Başta II. Abdulhamid Han olmak üzere, Osmanlı 

Devleti, (ki bu kitap yazıldığında Osmanlı fiili ola-

rak durdurulmuştu) Müslümanların günlük ya-

şantısı, dini anlayışları, bazen çok ince bazen de 

çok sert bir şekide hırpalanmakta... 

Halide Edibin, Sinekli Bakkal isimli bu eserin-

de, kendi yetişmiş olduğu medeniyeti, kültürü, 

dini inançlarını,  Osmanlı devletini ve özellikle II. 

Abdulhamid’i acımasızca eleştirip, İngiliz  dost-

larına servis ederken, “niçin böyle yapıyor” diye 

sormuyoruz, anlamaktada zorlanmıyoruz... 

Küçüklüğünden beri İngiliz eğitimi ve kültü-

rü ile büyüyen bir kimsenin iç aleminde, ne tam 

anlamıyla İslam Medeniyetine ne de Osmanlıya 

yer olmasa gerek!

Şu anda benim elimde ise bu kitabın,  1957 

basımlı “C.H.P. San’at mükafatı” olarak dağıtılmış 

versiyonu bulunuyor. Simsiyah bir cilt ile kap-

lanmış olan elimdeki bu eser, aslında kitabın 

içerisindeki kara/siyah deliklere de işaret ediyor 

sanki...
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Kitabın analizine geçmeden önce, şu alıntıyı 

yapmakta fayda var. Kitap Londra’da yayınlan-

dığında, Glasgow Herald adlı bir İngiliz gaze-

tesinde, kitap hakkında şu yorum yapılmakta: 

“Muharrir/yazar sadece Abdulhamid devrinin 

çürüklüğünü ve zulmünü tasvir eden bir realist 

olmakla kalmıyor ...” diye devam eden gazete, 

yazılan bu romandan ne kadar memnun kaldık-

larını dile getirmiş oluyor...

Ortaöğretim Okullarında, okutulacak 100 Te-

mel Eserlerin de içine dahil edildiği Sinekli Bakkal 

eseri, bu milletin genç dimağlarına, hangi fikriya-

tı ve ideolojiyi anlatmaktadır?

Devamı Bir Sonraki Yazımızda...

Deneme
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Hayat, İnsan ve İman
A. Cihad ŞENDUR

Tefekkür

“Kadın zaten konuşmaya başlamıştı. Onlara 

bütün hikayeyi anlattı.

Anne babaları öleli yaklaşık altı yıl oluyor, iki-

si de aynı hafta içinde öldü. Babaları Salı günü 

gömüldü, anneleri de Cuma günü öldü. Bu 

yetimler babalarının ölümünden üç gün sonra 

dünyaya geldiler, anneleri de onları doğurduğu 

gün öldü. Kocamla ben de o zamanlar o köyde 

yaşıyorduk. Onların komşusuyduk; bahçelerimiz 

bitişikti. Çocukların babası yalnız bir adamdı, or-

manda ağaç kesme işinde çalışıyordu. Bir gün 

ağaçlar devrilirken bir tanesi bunun üstüne düş-

müş. Ağaç, gövdesinin tam üstüne düşmüş, ba-

ğırsakları dışarı fırlamış. Onu evine getirdiklerin-

de ruhu Tanrı’ya kavuşmak üzereydi. Aynı hafta 

içerisinde karısı ikizleri dünyaya getirdi, yani, bu 

küçük kızları. Kadıncağız fakir ve yapayalnızdı. 

Yanında kalacak genç, yaşlı, hiç kimsesi yoktu. 

Çocukları doğururken tek başınaydı. Ecel kapısı-

nı çaldığında da.

Ertesi sabah kendisini görmeye gittim. Kulü-

beye girdiğimde zavallının vücudu çoktan kas-

katı kesilmiş ve soğumuştu. Ölürken çocuğun 

üzerine yuvarlanmış ve bacağını ezmişti. Köy-

lüler geldi ve cenazeyi yıkayarak gömülmeye 

hazır hale getirdiler. Bir tabut yaptılar ve kadını 

gömdüler.

Köylüler iyi insanlardı. Ama bebekler sahip-

siz kalmıştı. Şimdi bu bebeklerle ne yapmalıydı? 

Köyde o zaman bebek bakan tek kadın bendim. 

Sekiz haftalık olan ilk çocuğumu emziriyordum. 

Bebekleri bir süreliğine yanıma aldım. Köylüler 

bir araya geldiler ve bebeklere ne olacağını dü-

şündüler boyuna. En sonunda bana, ‘Mary, sen 

şimdilik kızlara bak, biz sonra ne olacağına karar 

vereceğiz.’ dediler. Böylelikle sağlam olanı em-

zirmeye başladım. Ama ilk başta bu sakat olanı 

emzirmiyordum. Yaşayacağını zannetmiyor-

dum. Sonra kendi kendime, zavallı masum yav-

rucak neden acı çeksin ki, dedim. Ona acıdım ve 

onu da emzirmeye başladım. Üçünü de emziri-

yordum, kendi oğlumu ve bu iki kızı.

Genç ve güçlüydüm. İyi besleniyordum. Tan-

rı bana o kadar bol süt veriyordu ki bazen bebek-

lere sütümün fazla geldiği bile oluyordu. Bazen 

ikisini aynı anda emziriyordum. O arada üçün-

cüyü bekletiyordum. Biri yeterince emince bu 

sefer o bekleyeni emzirmeye başlıyordum. Tanrı 

öyle uygun gördü, bu ikisi büyüdüler de kendi 

oğlum daha iki yaşına basmadan gömüldü. Biz 

daha da zenginleştiğimiz halde başka çocuğum 

olmadı. Şimdi kocam değirmendeki hububat 

tüccarı için çalışıyor. İyi kazanıyor, biz de zengin 

sayılırız. Ama hiç kendi çocuğum yok. Bu küçük 

kızlar da olmasa kendimi ne kadar yalnız hisse-

derdim, kim bilir? Onları nasıl sevmem! Onlar 

benim hayattaki mutluluk kaynağım!

Kadın bir eliyle küçük topal kızı bağrına ba-

sarken diğer eliyle de yanaklarındaki gözyaşlarını 

siliyordu...

Matryona iç çekti ve ‘Atasözü ne doğru söy-

lemiş, insan annesiz babasız yaşar da Tanrısız 

yaşayamaz, diye’ dedi.”

Tolstoy’un İnsan Ne İle Yaşar adlı eserinden...

 

Gerçekten de insanoğlu her anlamda varlığını 

yaratıcısına borçludur. Madden ve manen, insan 
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yaşamı için bütün vesileleri  halkeden alemlerin 
rabbi olan Allah Teala’dır (c.c.). Rızık Allah’tandır 
(c.c.). Kalplerde meydana gelen muhabbet de 
Allah’tandır (c.c.). Esasında insan’a bakan, onu 
büyüten, onu besleyen ve koruyan, ona hisset-
tiren, aklettiren ve ecelini takdir eden Rabb olan 
Allah’tan (c.c.) başka kimdir? O’nun oluşturduğu 
imtihan şartları ve sebepler halkası görünürdeki, 
yüzeydeki etmenlerdir. Velakin küfür ehli algıla-
nabilir olanla yetinip kendilerini sınırlar ve haki-
kat boyutuna temas edecek algılarını yitirirler.

“... Onların kalpleri vardır ama anlamazlar, 
gözleri vardır ama görmezler; kulakları vardır 
ama işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; 
hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller on-
lardır.” (A’raf Suresi; 7/179)

      
İnkar ehli, varlığı, yaşamı, insanı, maddeyi bü-

tün katmanlarıyla fenni nedenselliğe indirgemiş, 
Allah (c.c.) ve sünnetullah arasında bir tenakuz, 
zıtlık olduğu varsayımı ile hareket ederek, yara-
tılan vesileleri ve süreçleri yaratıcı gücün kendisi 
olarak görürler. Bu yanılgı, Aydınlanma döne-
minden beri Avrupa’dan bütün dünyaya yumu-
şak ve zoraki yöntemlerle empoze edilmektedir. 
Oysaki varlığın varoluşu, sahip olduğu yapı ve 
geçirdiği süreç hiçliği veya varlığın kendisini de-
ğil; ilk olarak bir vareden olduğunu gösterir.

      
Dahası, insan doyumsuzdur, acizdir ve ne 

zaman öleceğinin, başına ne geleceğinin bilgi-
sine kesin olarak sahip değildir. İnsan Allah’sız ve 
imansız varolamaz, yaşamını idame ettiremez. 
Neye ihtiyacı olduğunu tam olarak bilemez. Her 
anlamda rızıksız ve nasipsiz kalır. Bir insan akşam 
olduğunda kendisine kefen mi yoksa yorgan mı 
gerekeceğini bilebilir mi? İnsan, fani zevkler, he-
vesler ve fikirler içerisinde debelenerek yaşama-
sı gerektiğini zanneder ve biyolojik ölüm fikrini 
çoğu zaman düşünmez, bu gerçeği ertelemek 
ister hep. Dolayısıyla insan, sadece kendi ya-
pıp ettikleriyle hayatına devam edemez, hayatı 
mümkün kılamaz, yoktan var edemez, zoraki ve 
sahte varoluş sebepleri türetmekten ileriye gide-
mez.

Peki insan ne ile yaşar?  İnsanı cismen, kal-
ben, fikren vb. ayakta tutan, hayata bağlayan, 
onun için hayatı mümkün kılan nedir, kimdir? 
Her şeyden önce, bu soruyu hem genel olarak 
hem de Müslümanlar özelinde cevaplamak el-
zemdir. Yukarıda da ipuçlarını verdiğimiz gibi, 
insan Allah’sız yaşayamaz! Allah (c.c.) sevgisi 
ve Allah’tan (c.c.) korkma olmadan bir ölüden 
farkımız yoktur. Her türlü kusur, nankörlük ve 
acziyetimize rağmen vicdan, insaf, merhamet, 
sevgi, fedakarlık gibi güzel hasletleri taşımamız, 
yaşama isteği, hayat sevinci gibi hissiyatları haiz 
olmamız, nimetlere gark olmamız, bir akla, id-
rake ve iradeye sahip olabilmemiz el-Vedud ve 
er-Rahman olan Allah’ın (c.c) lütuf ve keremi 
sayesindedir. Bilhassa biz Müslümanlar için bu 
gerçeklerin farkında olmak; havf ve reca arasında 
bulunabilmek, Allah’a (c.c.) hakkıyla iman edebil-
mek açısından çok önemlidir. Yüreğin ve aklın 
kapısını bu doğrultuda açık tutmak gerekir ki bizi 
ve imanımızı canlı kılmak, bu tarz bir bilinci ku-
şanmakla mümkün olabilir.

       
Toparlarsak, Allah (c.c.) olmadan maddi ve 

manevi, çok boyutlu külli bir hayat; iman olma
dan kamil ve dahil bir yaşama isteği, duygusu, 
gayesi ve fikri namümkündür. Allahsız bir hayat 
tasavvuru canlı cansızlardan, yaşayan ölülerden, 
mutlu gözüken maskeli mutsuzlardan, içi boş 
vicdanlardan, amaçsız, yalnız ve başıboş bir şe-
kilde savrulanlardan ötede bir profil üretemez.

     
 İnsan Allahsız, Müslüman imansız yaşaya-

maz!

Peki insan ne ile yaşar?  İn-
sanı cismen, kalben, fikren 
vb. ayakta tutan, hayata 
bağlayan, onun için hayatı 
mümkün kılan nedir, kim-
dir? 
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İmanımıza Lezzet 
Testi (II)
Serkan GÜMÜŞ

Tefekkür

 Test-2) Sevdiğini Allah için sevmek.

“Ne İçin Kim İçin Seviyorsunuz?” İkinci tes-
timizde bu soruya muhatap olalım ve cevaplar 
arayalım. Sevgimizin temelini ne oluşturuyor? 
Dünyalık menfaatimiz söz konusu mu? Sadece 
kendimiz için, çıkarlarımız için gösterilecek sevgi 
bize sadece dünyalık verecektir. Bir kadını elde 
edebiliriz. Ticaretimizi kurtarabiliriz. Hoş ortam-
larda kendimize yer bulabiliriz vs. fakat sevginin 
temeline Allah (c.c.) rızasını koyduğumuzda ise 
hem dünyevi hem de uhrevi menfaatler bizi 
bekliyor demektir. Her şeyden ötesi Allah’ın (c.c.) 
sevgisini kazanmak, yine Allah (c.c.) için sev-
mekten geçer.

Ebû Hüreyre’den (r.a.), Hz. Peygamber’in 
(s.a.v.) şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

“Adamın biri, bir başka köydeki (din) karde-
şini ziyâret etmek için yola çıktı. Allah Teâlâ, 
adamı gözetlemek için onun yolu üzerinde bir 
meleği görevlendirdi. Adam meleğin yanına 
gelince, melek:

– Nereye gidiyorsun? dedi. Adam,
– Şu (ileriki) köyde bir din kardeşim var, 

onu ziyârete gidiyorum, cevabını verdi. Melek:
– O adamdan elde etmek istediğin bir 

menfaatin mi var? dedi. Adam:
– Yok hayır, ben onu sırf Allah rızası için 

severim, onun için ziyâretine gidiyorum, dedi. 
Bunun üzerine melek:

– Sen onu nasıl seviyorsan Allah da seni 
öylece seviyor. Ben, bu müjdeyi vermek için 
Allah Teâlâ’nın sana gönderdiği elçisiyim, 
dedi.” (Müslim)

Sevgi ile insanlar bir araya gelir, anlaşır, mu-
habbet ve güven ortamı, güven toplumu oluşur. 
Sevgi ile yuva kurulur, sevgi ile çocuk büyütülür. 
Yuvamızın temelini karşılıklı sevgi oluşturduğu 
gibi, kardeşliğimizin temeli ve sağlamlığı da bu 
esasa bağlıdır.

Bu gün “seni seviyorum” sözcüğü iki sevgili-
nin bir birine söylediği duyguların ifadesini yan-
sıtsa da sadece bundan ibaret değildir. Resulul-
lah (s.a.v.) Aişe’sine (r.a.) “Seni çok seviyorum Ya 
Aişe” dediği gibi ashabına da aynı sevgiyi dile 
getirmiştir. “Vallahi Seni seviyorum ya Muaz! 
Sana şunu tavsiye ederim: Her namazın arka-
sından Allahumme einni ala zikrike ve şükrike 
ve hüsnü ibadetike/Ya Rabbi seni zikretmek, 
sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek 
için bana yardım et.” (Ebû Davud) Sevdiğine 
cennete gidecek yolu gösteriyor. Göstermeden 
önce sevdiğini söylüyor.

Bu şekilde sevgiyi dile ve gönüle yerleştirerek 
birbirleri için canlarını feda edecek zirve şahsi-
yetler meydana getirdi Resulullah (s.a.v.)…

“Güzel söz sadakadır” diyen Efendimiz (s.a.v.), 
“Sevdiğini söyle” diye buyuran da Efendimiz 
(s.a.v.)’dir. “Seni seviyorum” sadece iki sevgilinin 
literatürüne ait bir sözcük olmamalıdır. Ben mü-
minim diyen herkes, sevdiğini dile getirsin. 

Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Resulullah’ın (s.a.v.) 
yanında bir adam vardı. Derken oradan birisi 
geçti.  Resulullah’ın (s.a.v.) yanındaki adam: 
“Ey Allahın Resulü ben şu geçen adamı çok 
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seviyorum.” dedi. Resulullah (sav): “Peki ken-
disine bunu bildirdin mi?” diye sordu.

Adam: “Hayır” deyince.
Resulullah (s.a.v.): “Git sevdiğini ona bildir.” 

dedi. Adam kalkıp sevdiği adama yetişti ve: 
“Seni Allah için seviyorum.” dedi. Yolda giden 
adam da: “Kendisi adına beni sevdiğin Allah 
da seni sevsin” (Ebû Davud) diye mukabelede 
bulundu.

Sadakayı sadece cebinde para olan kimsele-
rin verebileceği bir ibadet olarak görmek İslam’ı 
bilmemektir. Bu din sadece zenginlerin dini de-
ğildir elhamdulillah. Hadis kitaplarımızda Sadaka 
bahsinde birçok hadis vardır ki ortada para yok-
tur. Parası olan kesesinden olmayan yüreğinden 
verir. Tatlı bir söz de sadakadır bizim dinimizde. 

      
Muhabbet beslediğimiz kardeşimize kar-

şı “Allah için seni seviyorum” deme cesaretini 
kendimizde bulmalıyız. Eşimize dönüp “Seni Se-
viyorum. Ama bir de Allah (c.c.) için sevdiğimi 
bilmeni istiyorum” dediğimiz de hiçbir gölgeliğin 
olmadığı vakit arşın gölgesini kazanma fırsatını 
yakalayabiliriz. Sevginin temeline Allah’ı (c.c.) ko-
yarsak, Allah’ın da (c.c.) bizi arşın gölgesine koya-
cağını umabiliriz.     

      
Test-3) Küfre Dönmeyi Ateşe Atılmak Gibi 

Çirkin Ve Tehlikeli Görmek.

İmanlı Öleceğimiz Garanti mi? Son olarak 
üçüncü test sorumuz. Tadına varmak istediğimiz 
imanımızı koruma hususunda ne kadar dikkatli-
yiz? İmanı bir mum olarak düşünelim o mumun 
sönmemesi için koruyucu fanus görevi yapan 
salih amellerimiz ne durumda? Tefekkür edelim.

Sahabe-i Kiram (r.a.) iman ettikten sonra baş-

larına gelen eziyetler karşısında tekrar eski din-

lerine dönmeyi düşünmediler. Dünyada iken 

ateşe girmek kadar tehlikeli gördüler. Hatta bu 

dünyanın ateşine dayandılar, Habbab (r.a.) gibi 

ahiretin ateşine girmemek için. Kızgın çöllerde, 

kızgın taşların sıcağına dayandılar, Bilal (r.a.) gibi 

cennete ulaşmak için. Cehennem ateşini düşün-

dükçe bu dünyanın ateşine göğüs gerdiler. El-

lerindeki en değerli varlıkları imanlarıydı, çünkü 

parası olanın değil nasibi olanın elde ettiği bir 

nimetti. Onu kaybetmemek için de babalarını, 

analarını, diyarlarını terk ettiler. Arkalarına bile 

bakmadılar. 

Resulullah’ın (s.a.v.) ilk talebeleri, imanlarını 

muhafaza etmek için üstün gayret sergileyerek 

bizlere örnek oldular. (Allah hepsinden razı ol-
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Sevgiyi dile ve gönüle yer-
leştirerek birbirleri için 
canlarını feda edecek zirve 
şahsiyetler meydana getirdi 
Resulullah (s.a.v.)…
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sun) Bizim küçük gördüğümüz günahları bile 
zihinlerinde o kadar büyüttüler ki helak edici

felaketlerden saydılar. Bazen de bir harama düş-
memek için 10 helalin 9’unu terk ettikleri ol-
muştu. Bu yüzden tabiin büyüklerinden Hasan-ı 
Basrî (r.aleyh) “Siz sahabeyi görseydiniz bunlar 
deli mi? derdiniz, onlar sizi görseydi bunlar Müs-
lüman mı? derdi.” diye sahabe ve sonraki nesil 
arasındaki farkı ortaya koyuyor. Tabiin için bunlar 
Müslüman mıydı diye düşünebilecek olan sa-
habe günümüz Müslüman neslini görseydi ne 
derdi acaba?

Zekat vermeyenlere karşı: Namazla zekatın 
arasını ayıranla Allah için savaşırım diyen Ebu 
Bekir (r.a.) şu zamanın (zekattan daha önemli 
olan namazı terk eden) Müslümanını görse ne 
yapardı acaba?

Hz. Peygambere (s.a.v.) vahiyle bildirilen 

münafıklar listesinde kendisinin olup olmadığı-

nı soran Ömer’in (r.a.) hassasiyetini düşünelim. 

Kim bilir ufak bir hatamdan dolayı Allah (c.c.) 

beni münafıkların arasına yazdı mı acaba diye 

düşündü belkide. Resulullah’ın (s.a.v.) yanındaki 

atmosferi Onun yanından ayrılınca kaybeden 

Hanzala’nın (r.a.) ve Ebu Bekir’in (r.a.) biz münafık 

olduk diye ağlayarak Resulullah’ın (s.a.v.) yanına 

gelmelerini tefekkür edelim. Sohbet ortamların-

da vakıfta, dernekte herkes iyidir. Ama evde, işte, 

okulda, üniversitede aynı kimliği taşıyabiliyor 

muyuz? Yoksa çift kimlikli miyiz? 

Dalalet Peygamberler için söz konusu ol-

madığı halde “Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım 

ayaklarımı dinin üzerinde sabit kıl” diye ağlaya 

sızlaya dua eden Resulullah’ı (s.a.v.) anlamaya 

çalışalım. Günahsız olduğu halde kalbindeki ufa-

cık hisler neticesinde “Günde 100 defa tevbe-i 

istiğfar ederim” diyen Efendimiz’in (s.a.v.) bizlere 

vermek istediği mesajlara kulak verelim. 

Ve dönüp kendimize soralım; imanı muhafa-

za hususunda sahabe mi çok abartıyor, yoksa biz 

mi çok hafife alıyoruz? Asr-ı Saadeti ve Günü-

müz Toplumunu müşahede eden kimse göre-

cektir ki: Bir nesil İmanın tadını alıp ateşe girme 

korkusu ile yaşadı, bu nesil ise tatsız bir imana 

sahip olup ateşle oynadı.

Test Bitti:  Sonucu bir siz bir de Allah (c.c.) 

biliyor. Resulullah’ın (s.a.v.) bir hadisinden yola 

çıkarak hazırladığımız bu üç maddelik testin so-

nucu sadece sizde kalacak. Çünkü imanın tadı-

na sadece iman sahibi bakabilir. Herkes sadece 

kendi imanını lezzet testine tabi tutabilir. Biz 

tatlı imana sahip olanlara ancak gıpta edebiliriz. 

İman bir lezzet işidir. Hardal tanesi kadar iman 

cehennemden çıkarıp, cennete sokacaktır sahi-

bini, bunda şüphe yok. Ama imanın tadına varan 

cennetin zirvelerinde dolaşacak, yüksek merte-

belere ulaşacaktır. 

Tefekkür

83



Vavelif Dergisi    Kasım 2015 www.vavelifdergisi.com

Hayata Bir Satır Başı
Maşite DEMİR

Deneme

Rabb-ul alemin (c.c.), insanı yaratırken onun 

hizmetine verdiği her şeyi, onun hayatının özeti 

olarak, mucizevi bir şekilde gözler önüne ser-

miştir; gündüzün karanlıklara bürünmesi, baha-

rın bir sonla hüzünlenmesi, tüm başlangıçların 

bir sonla yitip gitmesi gibi… ve kalem ile yazmayı 

öğretirken de bu hikmetleri satırlar arasında da 

görünür eylemiştir Allah (c.c.)… 

Nedir ki yazmak, nasıl benzer insan hayatı-

na, nasıl okunur bu hikmet? Tabi ki, Allah’ın (c.c.) 

yardım ve iznini isteyerek…

Yazmak, insanın içindeki fırtınaların, rüzgâr-

ların, sıkışmışlıklarının özetidir aslında, en zor 

zamanlarda bazen yoldaş, bazen sırdaş, bazen 

dosttur insana. Kimine nasihat, kimine övgü, ki-

mine ders, kimine örnektir aslında… Bazen hü-

zünlerin anlatıldığı satırlardaki harflere dokunur-

ken gözleriniz tek tek, kelimelerle birlikte sanki 

içinize işler anlatılanlar. Bazense sevinçler anlatı-

lır, bir kelebeğin kanatlarındaki en güzel nakışlar 

kadar renkli ve ömrünün doyumsuzluğundaki 

haz kadar lezzetli… Satırları okudukça, kelebeğin 

uçuşlarındaki kadar özgür hissedersiniz kendini-

zi… 

Ve yazarsınız, elinizden geldiğince, yüreğiniz 

yettiğince, harfler yoruluncaya kadar yazarsı-

nız… Sonra dönüp harfleri en güzel duygularla 

dizdiğiniz satırların, söze gelip okunduğunda, 

gönle nasıl düştüğünü görmek adına okumaya 

başlarsınız… Satırlarda gezdikçe gözleriniz, artık 

görmeye başlarsınız, şu da olmalıydı, şu da ol-

saydı ya! Birikir içinizde anlatamadıklarınız, ne-

reye sıkıştırsam nereye eklesem diye…  Bazen 

ekleyebilirsiniz, bazen de yarım kalır duygular, 

dökülmez satıra, uymaz sayfaya ve öylece kalır 

içinizde yazacaklarınız, duygularınız, hissettikle-

riniz ve hiçbir sonu yakıştıramazsınız sayfaya…

Yaşamakta böyle değil midir? En güzel hayal-

lerle ardı ardına sıraladığınız saatlere, takvimlere, 

yıllara koşar adımlarla yürürsünüz, hayalleriniz 

onların ardındadır. Çünkü, hedefleriniz, planları-

nız peş peşe sıralanmıştır aylara haftalara… Hiç 

tükenmek bilmeyen bir süratle yıllar sizi kovala-

madan, siz yılları kovalarsınız. Bu koşuşturmalar 

hayatınızın fırtınası olur, yorar sizi bitmek bilme-

yen rüzgarları, gelgitleri ve hayatınıza bir satır 

başı ile yeniden, başka bir açıyla devam eder-

siniz…

Hayatınızın sevinçli anlarını resmedip daima 

hatırlamak istersiniz, hiç eksilmesin o anlar diye 
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Yazmak, insanın içindeki 
fırtınaların, rüzgârların, sı-
kışmışlıklarının özetidir as-
lında, en zor zamanlarda 
bazen yoldaş, bazen sırdaş, 
bazen dosttur insana. Kimi-
ne nasihat, kimine övgü, ki-
mine ders, kimine örnektir 
aslında… 
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duvarınızın bir köşesinde asılı kalır uzun yıllar. 

Ola ki, hüzünlü olduğunuz zamanlarda ağız do-

lusu gülücüklerle resmedilmiş fotoğrafa bakıp bir 

tebessüm sığdırabilirsiniz yüzünüze… Ola ki, en 

olmaz zamanlarda buğulu gözlerinizin en derin-

lerine işlesin gülücükler diye, en başköşeye bıra-

kıverirsiniz…

Böyledir hayat, her satırbaşı yeni bir başlan-

gıçtır hayatınıza, cümlenin sonuna üç nokta ko-

yup, altına isminizi sığdırdığınız vakit artık son-

suzluğa yolculuğunuz başlamış demektir…

Zamansız gitmeler, yalnızlıklar, unutuluşlar, 

bıkkınlıklar… Hayatınıza ortak olan her şey ne-

fesiniz bittiği an terkeder sizi ve artık yaşamış 

olduklarınızla bilinirsiniz. Tıpkı basılan bir kitabın 

yazarı gibi, yazdıklarınızla tanır sizi herkes, fikirle-

rinizle bilirler ve eğer dönüp, yanlış bir satır far-

kettiğinizde düzeltme fırsatınızın kalmadığını 

farkedersiniz, çünkü basılmıştır kitap ve kaydedil-

miştir her satır… İşte tam da budur hayat yaşanıp 

bittiği vakit telafisi olmayan bir imtihan.

Hayatınızda yapmış olduğunuz hatalara, gü-

nahlara bir tevbe fırsatınız olmadı ise ardınızda 

bıraktığınız okuyucular azınlıkta kalacaktır. Bu 

yüzdendir ki, Allah (c.c.) sözümüzü doğru olana 

yakın, bizleri sıratı müstakim üzere eylesin! 

Deneme
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Böyledir hayat, her satırbaşı 
yeni bir başlangıçtır haya-
tınıza, cümlenin sonuna üç 
nokta koyup, altına isminizi 
sığdırdığınız vakit artık son-
suzluğa yolculuğunuz baş-
lamış demektir…
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Şiir

Ben Gazze’yim,

Tırpan gibi biçer bakışlarım geceyi.

Ellerim nasır, ellerim hissiz,

Ağlar gözlerim onun için.

Uykusuzluğumdaki düşüncem,

Sessizliğimdeki nedenim.

Gazze’m.

Ben Gazze’yim,

Serbest bırakırım düşüncelerimi,

Gider bulurlar nerde varsa bir Gazze.

Kucaklar kollarım ta buradan yetimleri.

Başını okşarım sapanla oynayan çocukların.

Aramızda dağ, aramızda yollar,

Bana da oyuncak onlara da.

Ben Gazze’yim,

Ağlarım, bağırırım, sızlarım,

Sapan alır fırlatırım bir taş,

Denizin tam ortasına.

Bir maske takarım kendime,

Evimde.

Ben Gazze’yim,

Bir odaya kilitlerim kendimi.

Aç ve susuz.

Tek ben varım,

Hiçbir arkadaşım yok,

Yalnızım gecelerde,

Göğe bakan sade bir çift göz.

Uzun zaman oldu böyle.

Ben hasret-zede,

Ben Gazze…

Ben GazzeyimBen Gazzeyim
Hakan YÜKSEL
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Deyimlerin Öyküsü
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Deyimlerin Öyküsü

Koz ceviz manasına gelir. Eskiden iki köy 
arasında ortak olarak kullanılan bir cevizlik 
vardı. Ceviz toplama mevsimi gelince bir 
gün belirlenir ve iki köy halkı cevizlikte bu-
luşur cevizleri paylaşırlardı. Ancak her sefe-
rinde haksızlık olduğu ileri sürülerek kavga 
çıkardı. Hatta olay öyle bir seviyeye geldi 
ki köylerde kavgaya müsait eli sopa tutan 
delikanlılar koz paylaşma gününden önce 
günlerce hazırlık yaparlardı. Bir ana oğlu-
nun büyüdüğünü anlatmak için “Benim 
oğlan, kozunu paylaşacak çağa geldi.” derdi.

Kuyumcular yaptıkları yüzük küpe ger-
danlık gibi ziynet eşyalarının üzerine mü-
cevherin ışığı daha iyi yansıtması ve par-
laklığının artması için FOYA adı verilen bir 
madde sürerler. Zamanla sürülen bu foya 
dökülür. Bu duruma foyası çıkmış denilir. 
Halk arasında yalan söyleyen sahtekarlık 
yapan kişilerin yalanları ortaya çıktığında 
“foyası meydana çıktı” şeklinde benzetme 
yapılır.
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Foyası Meydana Çıkmak

Kozunu Paylaşmak
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Deyimlerin Öyküsü

Uzun yıllar tahsil görmüş, ilim öğren-
miş kişiler hakkında “mürekkep yalamış” 
denir. Bu deyim bize matbaadan evvelki 
zamanların elyazması kitapları ve hattat-
ları, yahut müstensihlerin yadigarıdır. 

El yazması kitapların sayfaları hazır-
lanırken pürüzleri kaybolsun ve kalemin 
kayganlığı sağlansın diye parşömenlerin 
üzeri aher denilen bir tür sıvı ile cilalanır 
ardın da mühürlenirmiş. Aher, yumurta 
akı ve nişasta ile hazırlanan muhallebi 
kıvamında bir hamule olup kağıt üzerin-
de bir tabaka oluşturur. Kitap kurtlarının 
pek sevdiği aher, aslında suyu görünce 

hemen erir. Aherlerin bu özelliğinden dolayı eski zamanların hattatları yahut kopya 
usulü kitap çoğaltan zanaatkarları (müstensihler), bir hata yaptıkları vakit onu silmek 
için (mürekkep silgisi henüz icad edilmemiştir) serçe parmaklarının ucunu ağızların-
da ıslatıp hatalı harf veya kelimenin üzerine sürerler, böylece zemindeki aher dağılır 
ve aherle birlikte hata da kendiliğinden kaybolup gidermiş. Bazen bütün bir cümle-
nin silinmesi gerektiğinde aynı işlemi tekrarlamak gerekir, hattatın serçe parmağına 
gelen mürekkep ister istemez diline geçer, böylece hattat mürekkebi yalamış olur. 

Mürekkep bezir isinden hazırlandığı için suda çözülmesi tabidir. Bu yüzden el 
yazması eserler asla su ve türevleri ile temas ettirilmez. Ancak kitap henüz yazıl-
ma aşamasındayken mürekkebin bu özelliği hattatların işine yarar, gerek divitlerin 
ucunda kalan mürekkep lekelerini gidermek ve temizlemek, gerekse sayfaya küçük 
bir tırfil yahut imla koymak için diviti tekrar mürekkebe bandırarak israf etmek yerine 
ucunu dillerine değdirir ve oradaki mürekkebin çözülüp kullanılmasını sağlarlarmış. 
Bu durumda da dillerinin mürekkep olması, yani mürekkebi yalamış olmaları kaçınıl-
mazdır. Sonuçta eskiler, bir insanın yaladığı mürekkep miktarınca ilminin ziyadeleş-
tiğini varsayarlar ve okuma yazma bilenlerin pek az olduğu çağlarda azıcık da olsa 
mürekkep yalamış olmayı toplum içinde saygı alameti olarak alırlarmış.
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Mürekkep Yalamak


