
Bismillahirrahmanirrahim...

Değerli okuyucularımız senenin sonu yaklaşırken biz, dergimizin altıncı sayısıyla 

sizlerle buluşmanın sevincini yaşamaktayız. Bizi bu vesileyle dostlarımız ve okuyu-

cularımızla buluşturan Allah’a (c.c.) hamd olsun. 

Yaşadığımız dönemde hayatın geçmişe nazaran daha hızlı olduğuna şahitlik 

etmekteyiz. Hayatın hızlanması beraberinde zamanın kısalmasını getirmektedir. 

Zamanın kısalması da Müslümanların ibadet anlayışında değişme, ibadetleri kısa 

tutma, ibadetlerden lezzet almama, ibadetleri önemsememe gibi illetleri beraberin-

de getirmeye başladığını görmekteyiz. İşte bu illetlerden kurtulmak ve Allah’a (c.c.) 

hakkıyla ibadet edebilmek için bu sayımızın dosya konusu olarak “kulluk ve ibadet” 

konusunu seçtik.

Dergimizin bu sayısında; Özkan Öztürk hocamız “Kulluk Teselli Bulmaktır”, Yasin 

Kayıkçı hocamız “Abduhu ve Rasuluhu”, Enver Gökkaya hocamız “Her Daim… Kulluk 

ve İbadet”, Kadir Zorlu hocamız “Namazda Huşû”, Erdal Bayraktar hocamız “Kulluktan 

Müşteriliğe” yazılarıyla bizi aydınlattılar. Bu sayımızda Adnan Demircan hocamızın 

“Raşid Halifeler Döneminde Siyaset” adlı yazı dizisinin son bölümünü de yayınlıyoruz.

Dergimiz, bu sayısında; Arakan’da yaşayan Müslümanların uğradığı zulmü dünya 

gündemine taşımaya çalışan Tahir al Arakanî ile yaptığı röportajı okurlarıyla paylaş-

maktadır. Ayrıca; Şerafettin Kalay, Orhan Kıtay, Sumeyye Sel Odabaş, Garip Sağlık, 

Emine Yalçın Dumlupınar, Celal Çelik, Muhammed Nur, Hüseyin Şahin, İlker Ünal, 

Maşide Demir, Enver Elkatmış, Amine Tarhan, Sadettin Macit, Fatih Kılıçarslan hoca-

larımızın değerli yazı ve şiirlerini siz değerli dost ve okuyucularımıza sunduk.

Söz altınsa sükût inci hemen derc eyle derc eyle / Terâzîye koyup dartma yeri 

geldikçe harç eyle… Düsturunca Vekitap yayıncılık olarak; ailenin tüm fertlerinin ka-

tılımıyla okunabilecek, her hafta bir konunun işlendiği “Aile Saati” isimli kitabı ve yine 

“Kur’an Kıssaları ve Peygamberler Tarihi” isimli iki ciltlik kitabı ilk eserlerimiz olarak 

neşrettik. Bu eserlerle beraber dergimizin yeni sayısının da hayırlara vesile olmasını 

temenni ederek sizleri dergimizdeki birbirinden değerli yazılarla baş başa bırakıyo-

ruz. 

Allah (c.c.) emanet olunuz… 

Sağlıkla kalınız…
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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

Kavl-i kul kül olursa, Rabbin kâli kor olur.

Kulluk ve İbadet...
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Kulluk Teselli
Bulmaktır...
Yrd. Doç. Dr. Özkan ÖZTÜRK
ozkanozturktr@gmail.com

Dosya Konusu

İslam’ın insan için seçtiği tanımlama, üç harf-

li bir kelime, “abd” yani kul ifadesidir. Allah (c.c.) 

başta peygamberleri olmak üzere melekleri hat-

ta bütün varlığı kul olarak tanımlamaktadır. (Nisa 

Sûresi; 4/172, İsra Sûresi; 17/1, A’râf Sûresi; 7/194) 

Fakat kulluk özellikle insanın iftiharıdır. Yaratılışın 

gayesi de kulluktur. “Ben, cinleri ve insanları 

yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım.” 

(Zâriyât; 51/56) ayeti insanın doğası hakkında en 

net tanımlamayı vermiştir. Buyruğa göre, insan 

kuldur. Bu yüzden kulluk insana dair bütün an-

lama çabalarının giriş dersi mahiyetindedir. Kul-

luk insanın doğasıdır ve insan, asla yaratılışındaki 

bu programın dışına çıkamaz. İnsan itaat eden, 

âmâde olan, bağlanan, bağlandığına ram olma 

konusunda fıtri temayülleri olan bir varlıktır. Kı-

sacası insan tapan bir varlıktır. Bu tespitin sınır-

larından dışarı kaçış yok. Önce ne olduğumuzu 

bilelim. İnsan kuldur. Bunu bilse de bilmese de, 

Rabbini tanısa da tanımasa da. Kulluğun nispeti 

ise itaattir. Dolayısı ile insan varlık serüveninde 

muhakkak itaat edeceği bir merciinin, bir oto-

ritenin peşinden gidecektir. İnsanın bütün yer-

yüzü hikâyesi, kulluk yapma arayışı olarak da ta-

nımlanabilir. Peki, kime ve neye kulluk?

Allah (c.c.), insanı kendisine kul olsun diye 

yaratmıştır. İnsan bununla değer kazanacak; bu-

nunla şeref ve haysiyet bulacaktır. Fakat kulun 

Rabb’ini bilme yolu maceralıdır. İnsan yaratılışın-

daki potansiyelini değiştiremez ama kulluk ettiği 

mercii tanıma ve bilme konusunda isabet ede-

meyebilir. O zaman tehlikeli bir serüven başlar. 

Çünkü kul olsun diye yaratılan varlık, kulluk ede-

ceği otoriteyi yok sayarsa kendini en aşağı varlık 

düzeylerinin esiri olarak bulacaktır. Yol çetin. Ya 

Allah’a (c.c.) kul olacaktır, ya nefsine.

“Abd”, köle diye çevrilir genellikle. Bu, yanlış 

da değildir elbette.  Köle sahibine ise malik de-

nilir. Fakat Allah’a (c.c.) kulluk söz konusu olunca 

kölelik metaforu, bir esaret gibi sadece cebren 

bir itaat olarak düşünülmemelidir. Bu benzetme-

nin yönü efendisine gönüllü hizmet ve âmâde-

lik olarak anlaşılmalıdır. Mâlik olanın, kölesi üze-

rindeki hâkimiyet ve egemenliği doğrudandır. 

Abd’in ise kulluğu efendisine olan hayranlığın-

dan kaynaklandığı için bu köleliği, ayrılma kabul 

etmeyen, zulüm ve baskı içermeyen deruni bir 

bağlılıktır. Yani bir tür gönüllü teslimiyettir. Bu an-

lamda eğer kulluk ve itaat Allah’a (c.c.) yapılıyor-

sa, abd “hür insan” anlamına da gelir. Çünkü bu 

kulluk onu varlık mertebelerinde bulunan başka 

her şeye köle olmaktan kurtarmıştır. Yani kul sa-

Kul olsun diye yaratılan var-
lık, kulluk edeceği otoriteyi 
yok sayarsa kendini en aşağı 
varlık düzeylerinin esiri ola-
rak bulacaktır. Yol çetin. Ya 
Allah’a (c.c.) kul olacaktır, ya 
nefsine.
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Dosya Konusu

dece aziz ve kadir olan Rabbinin huzurunda ze-

lil ve âcizdir. Böyle olunca Allah’ın (c.c.) izzetiyle 

aziz olur ve zilletten kurtulur. Fakat sahip olduğu 

izzetin gerçek sahibinin kendisi değil, Rabbi ol-

duğunu bildiğinden tevazuundan da bir şey kay-

betmez. Zaten kulluk insanın hakikatidir, böylece 

insan kulluğu olması gereken mertebeye karşı 

yapmış olur. Kulluk, insanın aslına yolculuğudur. 

Rabbine dönerek O’na itaatle yücelmesi, yücel-

dikçe kulluğa doyması ve bu şekilde varlığından 

razı olması sürecidir. Bu sürecin sonunda ken-

disinden de razı olunur. Rabbimizin buyurduğu 

gibi: “Ey mutmain (tatmin bulmuş) nefis, Rab-

bine, razı olmuş ve razı olunmuş olarak dön. 

Artık kullarımın arasına gir. Cennetime gir.” 

(Fecr; 89/27-30)

Zikrettiğimiz ayetlerde “kulluk”, deruni bir haz 

ve tatmin mertebesi olarak zikredilir. Bu maddî 

bir haz değildir tabi ki. Burada iki tür tatminden 

bahsetmek gerekir. Birincisi yaratılış gayesini 

keşfetmiş olmanın verdiği ruhi tatmindir. Kulluk 

hedefinde yaratıldığını bilen varlık olarak insan, 

varlık mertebelerinde bulunan başka hakikat su-

numlarına, bağlılık davetlerine asla iltifat etmez. 

Oralarda kendine bir hayat bahanesi aramaz ve 

kulluk perspektifini asla değiştirmez. Hatta onu 

kulluğa davet eden sahte her tür ilahlık iddiasını 

reddetmenin verdiği hazzı da yaşar. “Ancak sana 

kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” 

(Fâtiha; 1/5) ifadesi dökülür ağzından. İkinci tat-

min ise tuttuğu bu kulluk yolunun muhatabı olan 

Allah’ın (c.c.) kendisine olan hitabından duyduğu 

tatmindir. Allah (c.c.) ona “Artık kullarımın arası-

na gir.” diye hitap etmiştir ki bu, insanın kulluk 

çabasının makbul oluşunun Rabbi tarafından da 

onaylanışıdır. Düşünün ki Allah (c.c.) bir kuluna, 

“kulum” diye hitap ediyor. Burada ait olma an-

lamında “(benim) kulum” şeklindeki iyelik eki ne 

muhteşem bir izafettir. Yani Allah’ın (c.c.) kulunu 

kendine izafe etmesi ne büyük bir bahtiyarlıktır. 

İşte bu, kulun yaşadığı ikinci tatmindir. Bu tat-

minlerden ilki ile kul Rabbinden razı, ikincisi ile 

de Rabbi ondan razı olmuştur. Bir düşünün o va-

kit. Yaşamın her anında kulluk hazzını yaşamak 

ve her insanî fiilimizde kulluk sırrı ile hareket et-

mek ne keyifli bir deneyim olacaktır. Hayatın her 

anında sevinçte ve kederde Hak’tan razı olma 

hazzı. Huzur-ı daimi. Hazzın huzura dönmesi… 

Yani kendini her an Hakk’ın huzurunda kullukta 

hissetmiş olmanın mutluluğu ve bunun verdiği 

kalp sefası. Yani huzur. Huzurda huzur var de-

mek ki. Abd’ın, Mâlik’ini bulmasının ve kendini 

her an Rabbin huzurunda hissetmenin verdiği 

huzur. Ve sonrası Allah’ın (c.c.) kullarının arası-

na girme bahtiyarlığı ve ilâhî hitabın kalbi kutlu 

bir sevinç üssüne, bir şenlik yerine dönüştüren 
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dokunuşu: “Artık kullarımın arasına gir.” Böyle bir 

kulluk idraki, kuldan Rabbine doğru itaat, Rabbin-

den kuluna karşı ise merhamet, şefkat ve himaye 

şeklinde kendini gösterecektir daima. 

İnsan kulluk edeceği mertebeden ve kul-

luk güzergâhından asla gözlerini ayırmamalıdır. 

Çünkü kulluk fiilinin son istasyonu ayette geçen 

“Cennetime gir.” ifadesini duyuncaya kadardır. 

Bu uzun soluklu yolculuğun tembihi “Ve sana 

yakîn gelinceye kadar Rabbine ibadet et!” 

(Hicr; 15/99) buyruğudur. Kulluk, bir uzun yoldur 

belli ki. Bazen insan kulluk mertebesini şaşırır ve 

başka yerlerde tatmin arayışına girişir. Başka var-

lık mertebelerindeki gibi kendine tatminler arar. 

Bitkilerin mertebelerindeki gibi sanar kendi ha-

kikatini. Yani beslenmek ve büyümek zanneder 

yaratılış gayesini. Bazen hayvanların mertebele-

rinde arar teselliyi. Yemek, içmek ve üremek olur 

bahanesi. Bütün bu fiiller diğer varlıklara yakışır 

da insana tatmin sunar mı? Hâce Yusuf Hame-

dânî, Rutbetü’l-Hayât adlı eserinde “canlı” nedir 

sorusuna “canlı, avunup teselli olan kişidir. Hayat 

da avunmak ve teselli olmaktır.” cevabını vermiş. 

Demek ki insan bir teselli, bir tatmin arayan var-

lıktır. Teselli, gamlı ve kederli bir kimseyi söz ve 

nasihatle ferahlandırma demektir. İnsan dünya 

denen bu yâd elde bir ferahlık arar. Görür ki her 

varlığın tesellisi farklıdır. Hayatın en alt derecesi 

dünya ile teselli olmaktır. Hayvanlar bu tesellinin 

izindedirler. Yerler içerler. Oysa insan öyle midir? 

Sadece karnının sesi yoktur insanın. İnsan çok 

sesli bir varlıktır. Aklının, gönlünün, ruhunun sesi 

de çağıldar durur. Peki, nedir insanın tesellisi? 

Hayvanların teselli olduğu mertebelerde teselli 

olmak yakışır mı insana? Hayatın rütbelerinden 

hangisi insanındır?

İnsan bir sesler uğrağıdır. Onlarca ses duyar. 

Nefsi çağırır onu, hevâsı, arzuları çağırır. İlahlık 

iddiaları ile çağırır durur her biri. Bunların hangisi 

insanın hakikatini teselli edebilir? Sefil mertebe-

ler ve sahte değerlere kulluk insana göre değildir. 

“Altına, gümüşe ve lükse kul olan insan helâk 

olsun!” (Tirmizî; 42, İbn Mâce; 8) Abd olmak, ha-

Dosya Konusu

İnsan bir sesler uğrağıdır. 
Onlarca ses duyar. Nefsi ça-
ğırır onu, hevâsı, arzuları ça-
ğırır. İlahlık iddiaları ile ça-
ğırır durur her biri. Bunların 
hangisi insanın hakikatini 
teselli edebilir?
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Dosya Konusu

kikatidir insanın. Fakat kimin sesini dinleyecektir? 

Rabbi ona; “Rabbine dön” nidasını merhametinin 

bir gereği olarak sunmak için kitap ve peygam-

berler de göndermiştir.  Nefis ve hevâsı ise peşin 

lezzetler ve hazlar sunmuştur ona. Fakat Rabbi 

ondan kulluk beklerken onun mutluluğunu da 

ister. Yani kul ve kulluk talebi, sadece teslimiyet 

ve itaat değil, şefkat, merhamet ve himaye de 

demektir. Hakk’ın çağrısı insanadır: “Ey iman 

edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağır-

dığı zaman, Allah’ın ve Resul’ünün çağrısına 

uyun ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına gi-

rer. Yine bilin ki, O’nun huzurunda toplana-

caksınız.” (Enfâl; 8/24) Kendini hayata çağıran 

bu çağrıya uymalıdır insan. Çünkü insan, diğer 

varlıklardan farklı yaratılmıştır. O, kulluk hakikati 

üzere yaratıldığı için ancak ve ancak Allah (c.c.) 

ile teselli olabilen bir varlıktır. İnsan hatırlar mı 

bunu? Ey insan! Ey büyük unutuşların hikâyesi: 

Uyan! Neyle huzur duyuyorsan onun huzurun-

dasın! Ne ile canlı isen, kulluğun onadır. Talebin 

ne ise ondan ibaretsin.

Meşhur Cibril (a.s.) hadisi, Allah’a (c.c.) kullukla 

huzur bulanlara, bir gurbet eli olan bu dünyada 

aslına yönelik özlemini gidermek için üç tesel-

li mertebesi teklif eder. Üç teselli basamağı, üç 

cansuyu. Resulullah’ın (s.a.v.) yanına gelen Ceb-

rail (a.s.) O’ndan üç şeyi kendisine anlatmasını 

istemiştir. Bunlar sırası ile İslam, iman ve ihsan 

kavramlarıdır. Peygamber (s.a.v.) İslâm’ı, Allah’tan 

başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın 

Resulü olduğuna şehadet  etmek, namazı dos-

doğru kılmak, zekâtı vermek, ramazan orucunu 

tutmak, güç yetirebilen için de Kâbe’yi ziyaret 

etmek şeklinde tanımlamıştır. İmanı ise Allah’a, 

meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret 

gününe ve kadere iman etmek olarak açıklamış-

tır. İhsanı ise Allah’a onu görüyormuşsun gibi 

kulluk etmek şeklinde belirttikten sonra; “Sen 

onu görmüyorsan da O seni mutlaka görü-

yor” buyurmuştur. (Müslim; 1, 5, Buhârî; 37, Tir-

mizî; 4, Ebû Dâvûd; 16, Nesâi; 6) 

İslam’la yaşamak, İslam’la teselli olmaktır. 

Azaların teslimiyetidir bu. Tenin ve bütün organ-

ların Hakk’a itaatidir. Bu mertebe, bedenin Hakk’a 

itaatiyle teskin olma yoludur. Müslümandır bu 

mertebedeki kulun adı. Bunu iman ile yaşamak 

mertebesi izler. İman bir teselliye dönüşür bu-

rada. Bu mertebede aklın ve kalbin hazzı vardır. 

Rabbe iman eden aklî ve kalbî haz ile mutma-

in olur. Mümin olur burada ismi.  Dünya denen 

gamhanede üçüncü teselli mertebesi ihsanla 

yaşamaktır. Kul burada ruhi haz sahibi olur. Al-

lah’ı (c.c.) görüyormuşçasına ibadet eder ve bilir 

ki Hakk’ın nazarı hep kulunun üzerinedir. Burada 

kulun, muhsin olur adı.

İnsan yalnız ve yalnız Allah’ın (c.c. ) kulu-

dur. İnsan hayvanların teselli mekânlarında ve 

makamlarında alçalamaz. Akıllı ve idrak sahibi 

bir insanın bundan utanması gerekir. İnsan ha-

lifedir, ilim ve idrak tacı onun başına konmuş-

ken, ibadet ve kulluk şerefi onunken nasıl süfli 

mertebelere kul olur? Kullukta insanın bedeni, 

aklı, kalbi ve ruhu için teselliler var. Resulullah 

(s.a.v.), Cibril (a.s.) hadisinde en genel anlamda 

bu mertebeleri üç başlık altında toplamış bel-

li ki. Oysa o kadar çoktur ki teselli mertebeleri. 

Yoksa bir gün kalınır mıydı bu dünya-

da? Rabbinden ayrı olarak, O’nu tanıma-

dan? Bir kaçını sayalım o vakit. Sabırla 

teselli olmak var mesela. Her şeyin bir edebi ol-

İslam’la yaşamak, İslam’la 
teselli olmaktır. Azaların tes-
limiyetidir bu. Tenin ve bü-
tün organların Hakk’a itaa-
tidir. Bu mertebe, bedenin 
Hakk’a itaatiyle teskin olma 
yoludur.
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duğunu, musibetin edebinin de sabır olduğunu 

bilmek var. Resulullah (s.a.v.) düşer aklımıza he-

mencecik. Oğlu İbrahim vefat ettiğinde ağlamış-

tı da “Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Fakat biz, 

Rabbimizin razı olmayacağı bir şey söyleme-

yiz.” (Buhârî; 43, Müslim; 63) buyurmuştu. Kulun 

üzüntüdeki sabrının nasıl olması gerektiğini, o 

yüce ve soylu hislenmeyi bizlere öğretmişti 

Âlemlerin Efendisi (s.a.v.). Tevbe ile teselli 

olmak var mesela. Allah (c.c.) ile kapıyı hiç ka-

patmamak, tevbe ile yıkanmak, tertemiz olmak. 

Kişinin suya düştüğü için değil suda kaldığı için 

boğulduğunu bilmek, tevbe ile kalbe yeniden ta-

kat verip Rabbin huzuruna tertemiz çıkıvermek, 

Allah’ın (c.c.) azad kabul etmez kölesi olmak var. 

Verâ ile teselli olmak var mesela. Haramlardan 

uzaklaşmak ve her an tetikte olmak, töhmet ma-

hallerinden kaçmak, beyaza toz kondurmamak 

var. Allah (c.c.) için birbirini sevmekle teselli ol-

mak var mesela. O’nun için sevmek, O’nun için 

buğzetmek. İnfak ve sadaka ile teselli olmak var.  

Varlığını Allah’a (c.c.) bağışlamak. İhlas ile tesel-

li olmak var. Fiillerimizi,  mahlûkların mülahaza 

ve takdirlerinden temizlemek. İnsanlar arasında 

“hep” bilinip “hiç” olmaktansa, “hiç” bilinip “hep” 

olmayı tercih etmek ve hep kendi günahını, ac-

zini görmek var. Şükürle teselli olmak var. Şük-

retmeye, şükretmekten aciz olduğunu idrak 

etmekle başlamak. Şükredebildiği için şükretme-

nin, şükürden daha büyük olduğunu bilmek var. 

Müminlerin kusurlarını örtmek ile teselli olmak 

var. 

Adam beğenmeme hastalığından kurtul-

mak ve settariyyet sahibi (örtücü olmak) olmak, 

başkalarının kusur ve hatalarının kendi üstünlü-

ğümüz olmadığını çok iyi kavramak var. Kulluk 

merdiveninin her bir basamağı, Rabbe dönüş 

yolunda, yolcuya güç katan tesellilerle dolu de-

ğil mi? Hangi birini sayalım, kulluğun tesellisi o 

kadar çok ki.

Belli ki hayat; bir varoluş bahanesi arama sü-

reci, akla, kalbe, ruh köküne bir cansuyu bulma 

telaşı. Herkes bir anlam arıyor varlığına. Mümin 

için bu anlam kulluktan başka bir şey olamaz ki. 

Kullukla teselli olmaktır yaşamak. Bütün yaşa-

mak’lar İslam, iman, ihsan mertebelerinde top-

lanmış. 

Ey kul! Sen de kulluktan aldığın hazzı anlat 

kardeşlerine. 

Kalbinin lezzetini, gönlünün kanatlarını, aklı-

nın doyumunu, ruhunun hazzını anlat. 

Anlat ki öykünelim kulluğun parıltısına, irfanın 

her bir basamağındaki ışıltıya. 

Mutmain duruşunu anlat. 

Bir teselli ver bizlere.

“Onlar, iman edip kalpleri Allah’ın zikriyle 

yatışan kimselerdir; evet Allah’ın zikri ile kalp-

ler yatışır!” (Ra’d Sûresi; 13/28)

Dosya Konusu

Ey kul! Sen de kulluktan aldı-
ğın hazzı anlat kardeşlerine. 

Kalbinin lezzetini, gönlünün 
kanatlarını, aklının doyumu-
nu, ruhunun hazzını anlat. 
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Her Daim...
Kulluk ve İbadet
Enver GÖKKAYA
enver1968@hotmail.com

Dosya Konusu

İnsan yüceltme, sevme, korkma, sığınma, 
acizlik, dünya menfaati elde etme, sıkıntı ve za-
rarlardan kaçınma ve kurtulma gibi duygular-
la yüce bir varlığa inanma ihtiyacı içindedir. Bu 
doğrultuda inandığı varlığa bazı söz ve davranış-
larla kulluğunu yerine getirmiş, ibadet edegel-
miştir. 

Bütün toplumlarda ibadet duygusu ve ilah 
edinme düşüncesinden tamamen uzak kişilerin 
sayısı yok denecek kadar azdır. İnsanlık en eski 
dönemlerinden bu güne kadar birtakım aşama-
lardan geçip teknoloji çağına ulaşmış olsa dahi 
bir ilaha yönelme ve ona ibadet etme hep ol-
muştur. Zaman zaman insanlar sahte ilahlara 
ibadet etseler de insanların varlığı ve içinde ya-
şadığı tüm evren Allah’a (c.c.) ibadet içerisindedir. 

İbadet ve kulluk insan için yaratılıştan gelen 
gerekli ve vazgeçilemez bir durumdur. Fakat in-
sanlık tarihi; sahte ilahlar, batıl inanç ve tören-
ler ve yanlış ibadet şekilleri ile doludur. Doğru 
ile eğriyi, hak ile batılı ortaya koyacak bir ölçü 
gereklidir. Allah (c.c.), kulları ne zaman yoldan 
çıksalar onları uyaracak elçiler göndererek onları 
doğru yola davet etmiş, onlara ibadet ve kulluk 
yollarını öğretmiştir. Rabbimiz şöyle ferman bu-
yurmuştur: “Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, si-
zin ve atalarınızın taptığı birtakım isimlerden 
başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında 
herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sade-
ce Allah’a aittir. O size kendisinden başkasına 
ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru 
din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.” 
(Yûsuf Sûresi;, 13/40)

Kulluk Allah’a (c.c.) yapılmalıdır ve ibadetler 

O’nun bizden istediği şekillerde yerine getirilme-

lidir.  Yine bu görevler ölene kadar devam etme-

lidir. Yani her an ve ortamda… her daim ifa edil-

melidir. “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine 
ibadet et.” (Hicr Sûresi; 15/99) emrince, Allah’a 

(c.c.) ibadet ederek yaşamalıdır.

Rabbimiz, “Ben insanları ve cinleri ancak 
Bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyât 

Sûresi; 51/56) diye buyurarak insanların ve cin-

lerin yaratılmasının bir gayesi olduğunu ferman 

ediyor. İnsanlar ve cinleri varlık kanununa bağ-

layan bu görev Allah’a (c.c.) ibadet ve O’na kul-

luktur. Ortada bir kul, bir de Rab olacaktır. İbadet 

eden bir kul, tapılan bir Rab… İşte kulun hayatı 

bütünü ile bu ilke üzerine olmalıdır. Buradan yol 

çıkarak ibadet kelimesinin anlamının sırf bir ta-

kım sembolik davranışları yapmaktan çok daha 

şümullü ve geniş olduğunu anlıyoruz.

İbadet, vicdanlardaki her harekette, organ-

ların işleyişinde, hayattaki her davranışta Allah’a 

(c.c.) yönelmektir. Allah’tan (c.c.) başkasına yö-

nelmeyi bırakarak, her şeyin sadece O’na kulluk-

ta somutlaşan genel kanunlara boyun eğmektir. 

İnsan böyle yaşadığında dünyaya görevini yeri-

ne getirmek için belli bir süreliğine geldiğini bi-

lecektir. Dünyaya gelişinin Allah’a (c.c.) itaat ve 

kulluk olduğu bilincine ulaşacaktır. 

Zamanla insanlar ibadetin asıl anlamını unut-

tular ve ibadeti bir takım kulluk merasimleri ve 

ayinleri haline getirdiler. Bunları yerine getiren 
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kimselerin Allah’ın (c.c.) üzerinde bulunan ibadet 

hakkını yerine getirdiğini zannettiler. Oysa ibadet 

ve kulluk ne demekti ve aslı neydi? 

İbadet, insanın ruhen ve bedenen, görünen 

ve görünmeyen, gizli ve açık bütün varlığıyla 

yalnız Allah’a (c.c.) yaptığı şuurlu bir itaat ve bağ-

lılıktır. Bu bağlılığı beş vakit namazda tekrarladığı-

mız “yalnız Sana ibadet eder ve yalnız Sen’den 

yardım dileriz” (Fatiha Sûresi; 1/5) ayeti ne kadar 

da güzel ifade eder.

Tek ilah olan Allah’a (c.c.) ibadet etmek üç 

konuda ortaya çıkmaktadır. İnançta Allah’a (c.c.) 

kulluk, ibadet şekillerinde Allah’a (c.c.) kulluk ve 

teşride Allah’a (c.c.) kulluk. 

İslam’ın ilk şartı kelime-i tevhidi kabulle baş-

lar. Bunun ilk kısmını oluşturan “Allah’tan başka 

ilah yoktur” ifadesi ile kişi yalnız Allah’a (c.c.) iba-

det edeceğini, başkasına yönelmeyeceğini kabul 

etmektedir. İbadetin nasıl olması gerektiğini de 

ikinci yarısı olan “Muhammed Allah’ın Resulüdür” 

cümlesiyle ortaya koymaktadır. İnanç esasları, 

yasaklardan kaçınmak, ibadetler, sosyal ve huku-

ki ilişkiler, haram ve helal… İslam’ın tüm emirleri 

sadece ve sadece Allah’a (c.c.) ibadet etme ilke-

sine dayanır.

Müslüman hayatı boyunca Allah’a (c.c.) iba-

det edecektir. Dua, zikir, tefekkür… Namaz, oruç, 

hac, zekât, cihat… İbadetin şart ve şekilleri Allah 

(c.c.) ve Resul’ünün (s.a.v.) bildirdiği şekilleriyle 

yapılması gerekir. Bu sebeple ibadetlerin yalnız-

ca Allah’ın (c.c.) emrettiği ve Hz. Peygamber’in 

(s.a.v.) açıklayıp gösterdiği tarzda yapılması esas-

tır. Bunların dışında yapılanlar ise, bid’at olarak 

değerlendirilir ve batıl kabul edilir. Müslümanın 

hayatının maksat ve gayesi Allah (c.c.) ve O’na 

ibadet olunca başka maksat ve gayeler araya 

Dosya Konusu
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Dosya Konusu

giremeyecektir. Böyle olunca da onun günlük 
işleri, mubah eylemleri de ibadet hükmünde 
olacaktır. Mesela, başkasına zarar verebileceği 
düşünülen yoldaki bir taşı alıp kenara atmak bile 
ibadet olacaktır. (Buhari, Cihat, 128) 

İslam itaat anlayışı ile ibadet arasında derin 
ve köklü ilişki vardır. Bu anlamda Rabbimiz şöy-
le buyurur: “Ey Âdemoğulları! Şeytana ibadet 
etmeyin, o size apaçık bir düşmandır ve Bana 
kulluk edin, doğru yol budur…” (Yasin Sûresi; 
31/60-61) Ayet-i Kerime’deki “ibadet etmeyin” 
ifadesi, itaat etmeyin anlamına gelmektedir. 

İslam’da kendisine itaat edilmesi gereken en 
büyük otorite, süphesiz ki tüm âlemlerin Rabbi 
olan Allah’tır (c.c.). O’na itaat her itâattan önce 
gelir, O’nun buyruğu tüm buyruklardan üstün-
dür. Kendisinden başkasına itaat, ancak O’nun 
izniyle ve müsaade ettiği ölçüde caizdir. Kur’an-ı 
Kerim’de birçok ayet bunu emretmektedir. “Ey 
iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygambe-
re itaat edin ve sizden olan ulû’l emre (emir 
sahiplerine) de itaat edin...” (Nisâ Sûresi; 4/59) 
Müsaade ettigi ölçüler içinde başkasına itaat et-
mek de haddi zatında kendisine itaat etmektir. 
Kur’an-ı Kerim’de; “Kim Rasule itaat ederse Al-
lah’a itaat etmiş olur...” (Nisâ Sûresi; 4/80) bu-
yurulur. 

“Müslüman kişinin, bir günah işlemekle 
emrolunması dışında, hoşlandığı veya hoş-

lanmadığı hususlarda Müslüman “emirine” 
itaat etmesi vaciptir. Bir günah işlemekle em-
rolunduğu zaman dinlemek ve itaat etmek 
yoktur.” (İbn-i Mâce, Cihad, 40)

Allah’a (c.c.) kayıtsız şartsız itaat etmenin farz 

olduğu, bunun gereği olarak; O’nun Rasulüne, 

Müslüman olan ve İslam ile hükmeden, ulû’l 

emre ve ana-babaya da itaatin kaçınılmaz oldu-

ğu, Allah’ın (c.c.) rızasına uygun olmayan husus-

larda ise itaat etmemek gerektiği açık bir şekilde 

ortaya çıkmaktadır.

Şeytan, kâfir, münafık ve ehl-i kitaba asla ita-

at edilmemelidir. “Ey iman edenler! Kendile-
rine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, 
imanınızdan sonra sizi çevirip kâfirler haline 
getirirler.” (Âl-i İmrân Sûresi; 3/100) “Ey iman 
edenler! Eger kâfirlere itaat ederseniz, sizi eski 
dininize geri çevirirler. O takdirde büsbütün 
kaybedersiniz” (Âl-i İmrân Sûresi; 3/149)

Allah’tan (c.c.) başkasına veya O’nunla birlikte 

bir başkasına ibadet eden bir kişi Müslüman ola-

maz. Ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurur; 

“De ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım 
ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. 
Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman-
ların ilkiyim.” (En’âm Sûresi; 6/162-163) Allah’ın 

(c.c.) bize bildirdiği, Peygamberinin (s.a.v.) dışında 

bir yerden, bir kimseden teşri alan ve bunu kabul 

eden bir kişi de Müslüman olamaz. Çünkü Rab-

bimiz “Yoksa Allah’ın dinde izin vermediği bir 
şeyi onlara meşru kılacak ortakları mı vardır?” 
(Şûra Sûresi; 42/21) buyurmaktadır. 

İbadet, itaat ve kulluk; Allah’ın (c.c.) sevip razı 

olacağı, gizli açık bütün söz ve amelleri içine alan 

bir kavramdır. Bunlar sahih kaynaklardan, Allah’ın 

(c.c.) istediği şekilde yerine getirilirken, bir ömür 

boyunca da sürdürülmesi gerekir. 

“Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine iba-
det et.” (Hicr Sûresi; 15/99)

İslam’da kendisine itaat edil-
mesi gereken en büyük oto-
rite, süphesiz ki tüm âlemle-
rin Rabbi olan Allah’tır (c.c.). 
O’na itaat her itâattan önce 
gelir, O’nun buyruğu tüm 
buyruklardan üstündür.
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Abduhu... ve Rasûluhu...
Yasin KAYIKÇI
yasinkayikci@hotmail.com

Dosya Konusu

“Hıristiyanların Meryem oğlu İsa’yı aşırı şe-

kilde methettikleri gibi sakın beni de methet-

mede aşırı gitmeyin. Şüphesiz ki, ben ancak 

bir kulum. Onun için bana Allah’ın Kulu ve Ra-

sulü deyiniz.” (Buhari)

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Pey-

gamber’i (sav) tanımak, anlamak ve örnek haya-

tını kendine rehber edinmek; her mümini Allah’ın 

(c.c.) sevgisine ve rahmetine kavuşturacaktır. 

“Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Al-

lah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.” 

(Âl-i İmrân Sûresi; 3/31)

Bu nedenle tarih boyunca Müslümanlar Al-

lah’ın (c.c.) ayetlerini öğrendikleri gibi onun si-

ret ve siyerini de öğrenmeye gayret etmişlerdir. 

Onun ahlakının yüceliği ve mükemmelliği, mü-

minlere/ashabına olan düşkünlüğü, onlara karşı 

olan şefkati ile merhameti ve hayatının mümin-

ler için numune-i imtisal oluşu ayetlerde beyan 

edilmiştir. O (s.a.v.) bizlere kendi nefislerimizden 

daha evladır.

Kur’an’ı kendilerine rehber edinmiş sahabenin 

Peygamberimize (s.a.v.) ve O’nun aziz hatırasına 

gösterdikleri ihtimamla ilgili onlarca sahih rivayet 

bizlere ulaşmıştır. Onların ilk önce sahiplendikleri 

ilahi mesaj olan Kur’an ve onun beyanı ve pratik 

uygulaması olan Sünnetti. O (s.a.v.) Allah’ın (c.c.) 

kullarından bir kul ve peygamberlerin de so-

nuncusu idi. Onun vefatının ardından üzerlerine 

yüklenen misyonun farkında olan sahabe İslam 

davasına son nefeslerini verene kadar sadakat-

le sahip çıktılar. Bununla birlikte sahabiler ondan 

kalan hatıralara da aynı özeni göstermişlerdi. 

Onun hediye ettiklerine ve bir vesile ile ondan 

kalan eşyalara gerekli özeni göstermişlerdir. (Ko-

nuyla ilgili hadis ve tarih kitaplarımızda onlarca 

örnek olmakla birlikte Enes b. Malik’in Peygam-

berimizden (s.a.v.) kalan su kabına (Müsned) ve 

pabucuna (Buhari) verdiği önemi örnek olarak 

verebiliriz.)

O’nu nefislerimizden çok sevmek imanımızın 

bir gereğidir. Müslümanların O’nunla olan ilişki-

sine yönelik önemli ölçüler belirleyen ve ders-

ler veren Hucûrat Sûresi, sadece bir dönemin 

insanlarının Peygamberle (s.a.v.) olan ilişkisine 

değinmemekte, geçmişten geleceğe her mü-

mine onun derecesini hakkıyla takdir etmeyi de 

öğretmektedir... 

Peygamberimizi (s.a.v.) hakkıyla takdir etmek 

için elimizde doğru olan iki ölçü bulunmaktadır. 

Âlemlere rahmet olarak gön-
derilen Hz. Peygamber’i 
(sav) tanımak, anlamak ve 
örnek hayatını kendine reh-
ber edinmek; her mümini 
Allah’ın (c.c.) sevgisine ve 
rahmetine kavuşturacaktır. 
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Dosya Konusu

1- Kur’an-ı Kerim 2- İlk neslin onunla olan ilişki-

leri. Yani Sünnet ötesindeki her arayış bir sapma-

nın ve aldanmanın başlangıcı olacaktır. 

Müşriklerin İtirazları

Tarih boyunca müşrik zihinler peygamber-

lere yönelik çeşitli itirazlarda bulundular. Bu iti-

razlardan biri de gönderilen peygamberlerin 

sıradan, kendileri gibi bir insan/kul olmasına yö-

neliktir. Nasıl olurda Allah (c.c.) bir insanı kendi-

lerine uyarıcı/elçi olarak gönderebilirdi? Kendile-

rini uyarmak için meleklerin gelmesi gerektiğini 

iddia ederek (En’am Sûresi; 6/8) iman etmekten 

kaçınıyorlardı. Kendilerine bir uyarıcı gönderile-

cekse öncelikle bu varlık insanüstü meziyetlerle 

donatılmış olağanüstü güçlere sahip biri olma-

lıydı. Aslında onlar peygamberlerin misyonunu 

anlamadıkları için tepki gösteriyorlardı. En’am 

Sûresi 9. ayet ve İsra Sûresi 95. ayet bu misyona 

yönelik özel bir vurgudur.

“Eğer yeryüzünde dolaşanlar melek olsa 

idi onlara melekleri gönderirdik.” (En’am Sûre-

si; 6/9), “Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip do-

laşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten, 

peygamber olarak bir melek gönderirdik.” (İsra 

Sûresi; 17/95)

Peygamberler sadece vahyi insanlara ulaştır-

ma göreviyle görevlendirilmemişlerdir. Ki vahye 

muhatap olan insanlardan ilki kendileridir ve bu 

davetten müstağni değillerdir. Onlar vahyin pra-

tiğinin nasıl olması gerektiğini de hem sözleri 

hem de hayatları ile bizzat göstermişlerdir. 

Mekkeli müşriklerin Peygamberimize (s.a.v.) 

yönelik eleştirilerinde de olağanüstü beklentilere 

sahip olduklarını görüyoruz. Onlara göre böyle 

kutlu bir görevi yüklenen kişinin “Altından bir evi, 

hurma bahçeleri ve üzüm bağlarının olması ve 

bunların arasından ırmakların akması” (İsra Sûre-

si; 17/91 ve 93) gerekirdi... Yine müşrikler Mekke 

için de ayrıca çeşitli mucizeler istemişlerdi. 

Gerçekte bu insanlar iman etmemek için ba-

hane uyduruyorlardı. Çünkü onlara karşısında 

şaşkınlığa düştükleri, dillerinin lal olduğu bir kitap 

mucize olarak indirilmişti. Onlar, Kur’an’ın insa-

nı aciz bırakan ayetleri dolayısıyla birçok kişinin 

iman ettiğine bizzat şahit idiler. Zaten Allah (c.c.) 

gönderdiği her peygamberi delil ve mucizelerle 

desteklemiştir.
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Peygamber Tasavvurları

Geçmişten günümüze peygamber tasav-

vurlarında çok farklı yönelimler dikkatimizi çek-

mektedir.  Aşırı yüceltici tavır ile sıradan, alela-

de bir Müslüman/insan gibi kabullenme algısı. 

Günümüz Müslümanlarının gündemini meşgul 

eden bu iki aşırı anlayış sahiplerinin tartışma ve 

kavgalarının sonucunda Peygamberimizi (s.a.v.) 

bir türlü gerçek manada tanıma imkânına sahip 

olamıyoruz. Bir grup insan onu sadece bir kul ve 

Allah’tan (c.c.) aldıkları haberi insanlara okuyan 

bir postacı gibi görerek aldanmakta ve haktan 

sapmaktadır. Onun görevini kendi zamanına 

hapsederek sözlerinin çoğunun o günün insanı-

na hitap eden sözler gibi kabul etmişlerdir... Yine 

bir grup insan ise O’nu her an elinden mucizeler 

sadır olan, her anı ve her davranışıyla mucize-

ler gösteren olağanüstü bir hayatın sahibi gibi 

gördükleri için örnek alınmaktan uzak bir kişili-

ğe büründürmüşlerdir. İnsanın örnek alabileceği 

ancak yine kendisi gibi bir insandır.  Melek veya 

insanüstü bir varlık olarak tasavvur edilen biriyle 

insanların ünsiyet kurması, onun hayatını örnek 

alması ise imkânsızdır. 

Araştırmalar bizlere göstermiştir ki postacı 

peygamber algısı daha ziyade modern dönemin 

bir sapkınlığıdır. Bu sapkınlığın günümüzde de 

var olduğunu fakat pek taraftar bulmadığını, el-

hamdulillah, görmekteyiz. 

Ancak insanüstü meziyetlerin sahibi pey-

gamber tasavvuru maalesef birçok taraftar bul-

muştur. Eskinin uydurmacıları gibi şimdinin 

uydurmacıları da ısrarla Peygamberimizi (s.a.v.) 

sanki elinde sihirli bir değnekle gezen ve her 

anında olağanüstü yeni bir olayı gerçekleştiren 

bir kişi gibi insanlara anlatmaktadırlar.

Evet, O’nun elinden Rabbimizin izin verdiği 

mucizeler sadır oldu. Biz buna şahidiz. En büyük 

mucize olarak Kur’an ve yine hadis kitaplarında 

zikredilen sahih haberler dolayısıyla bunları bili-

yoruz. Ancak biz şunu da biliyoruz ki o elinde si-

hirli değnekle dolaşan biri değildi. Maalesef hadis 

kitaplarına giren birçok uydurma sözle Peygam-

beri (s.a.v.) tanımaya çalışan kişi onu kulluktan 

sıyırmakta aşırı yüceltici bir şekilde tanımlamak-

tadır. Gülün onun terinde yaratıldığı gibi uydur-

malarla Peygamberin (s.a.v.) seviyesini yükselt-

meye çalışanlara; Kur’an’da onu öven ayetlerin 

yeterli gelmemesi çok gariptir...

Dosya Konusu
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O Allah’ın Kulu ve Bir Beşerdir

O, rasul olmadan önce kuldu. Şehadet keli-

mesinde zikrettiğimiz gibi O öncelikle Allah’ın 

(c.c.) kullarından bir kuldur. Bu kul olma özelliği 

O’nun hayatının tamamına hâkim bir unsurdur. 

O’nun kulluğu rasullüğünün önünde idi. 

Teşehhüdü öğrettiği bir kişinin şehadet keli-

mesindeki Allah’ın (c.c.) kulu ve Rasulü terkibini 

bozarak “Allah’ın rasulu ve kulu” demesi üzerine  

“Ben Rasul olmazdan önce kul idim. ‘Şehadet 

ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve Rasulûdür 

de!” buyurmuştur. (Musannef) Yine Musannef’’te 

yer verilen bir rivayette de aynı kulluk vurgusu ile 

“Ben kulun yediği gibi yer, kulun oturduğu gibi 

otururum; çünkü ben ancak bir kulum.” buyur-

muştur.

O hayatı boyunca hem peygamberlikten 

önce hem de peygamberlikten sonra birçok 

imtihanla karşılaşmıştı. Bir yetim olarak dün-

yaya gelen Peygamberimiz (s.a.v.) altı yaşına 

ulaştığında annesini kaybederek öksüz kalmıştı. 

Çocuk için çok önemli olan babasını ve onun 

sevgisini görememişti. Daha ayakları üzerinde 

duramayacak bir yaşta; insanın hayat boyu kar-

şılıksız en büyük dayanaklarından biri olan an-

nesini kaybetmişti. Yıllar sonra mezarını ziyaret 

ettiğinde hasretle kabrini okşayarak gözyaşları ile 

annesine olan sevgi ve özlemini dile getirmişti. 

8 yaşında dedesini kaybettiğinde ise cenazesini 

arkasından ağlayarak uğurlamıştı. 

Hayatın çetin yollarına daha gençlik yılların-

da tanıklık etti. 25 yaşında evlenene kadar birçok 

imtihanla karşılaştı. Allah (c.c.), O’na sonunda 

Hatice’yi (r.anha) yar etti. Hem huzur dolu bir 

yuvaya kavuştu hem maddi refaha erdi. Ancak 

erkek çocuklarını kaybederek yeni imtihanlar 

yaşadı. Daha iki yaşındaki ilk göz ağrısı Kâsım’ını 

kaybetti. Daha sonra oğlu Abdullah küçük yaşta 

emanetin asıl sahibine teslim edildi. Rabbimiz, 

O’nu her türlü zorluk karşısında direnç göstere-

cek bir iradeye kavuşması için imtihanlara duçar 

kılıyordu. O’nun aile içindeki imtihanları vefatına 

kadar nihayete ermedi. Kızlarından Fatıma (r.an-

ha) hariç üç kızının ve Maria’dan (r.anha) doğma 

diğer oğlu İbrahim’in de ölümlerine tanık oldu.

Peygamberlik görevi ile görevlendirildiği an-

dan itibaren de türlü zorluklarla karşılaştı. Allah 

(c.c.) yolunda birçok eziyete katlandı. Gecesini 

gündüzünü Allah’a (c.c.) adayarak hem tebliğ ve 

davet görevini yerine getirdi hem de kulluğun en 

güzelini ifa etti. Ancak yine de şöyle dua etmeye 

devam etti “Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim! 

Kalbimi dinin üzerinde sabit kıl.”(Tirmizi)

O, çok acılar çektiği, aşağılandığı ve taşlan-

dığı Taif dönüşünde başına gelenlere aldırış et-

meden Allah’a (c.c.) yönelerek:  “Eğer bana karşı 

gazabın yoksa Sen benden razıysan, çektiğim 

bela ve eziyetlere hiç aldırmam.” diyerek müca-

delesini sürdürdü.

Kişinin imanı oranında imtihanlarla karşılaş-

tığını da yine O bize bildirdi.(Tirmizi) Bu kullu-

ğun sınanmasıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 

Dosya Konusu

Peygamberler sadece vahyi 
insanlara ulaştırma göreviy-
le görevlendirilmemişlerdir. 
Ki vahye muhatap olan in-
sanlardan ilki kendisidir ve 
bu davetten müstağni değil-
dir. Onlar vahyin pratiğinin 
nasıl olması gerektiğini de 
hem sözleri hem de hayatla-
rı ile bizzat göstermişlerdir. 
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bu anlamı ile kayrılmadığı gibi hepimizden daha 

çetin imtihanlara göğüs gerdi.

O, Rabbimizin bildirdikleri hariç, gaybı 

bilmezdi. 

“Ben Allah’ın hazineleri yanımda demi-

yorum, ben gaybı da bilmem” (En’am Sûresi; 

6/50) ve “Eğer gaybı bilse idim bana hiç kö-

tülük dokunmazdı” (A’raf Sûresi; 7/188) ayetleri 

bizlere doğru bir peygamber tasavvurunu gös-

termektedir. 

O’na bazı gaybi bilgiler verildiğini de biliyo-

ruz. Bir gün devesi kaybolunca münafıklardan 

bazıları ellerine geçen bu imkân ile alay etmeye 

başladılar. “Hem peygamber olduğunu söylüyor 

hem de devesinin nerede olduğunu bilmiyor” 

diyerek. Bu sözler kulağına geldi. Bu sözün sa-

hibinin niyetini biliyordu. Fakat onun bir kul ve 

sonrasında bir elçi olduğunu kenara bırakan bu 

insanlara ders vermek için: “Gaybı, Allah’tan baş-

ka kimse bilemez! Ancak şu anda Allah, devenin 

nerede olduğunu Bana haber veriyor; şu anda o, 

şu vadideki bir ağaca yuları bağlanmış vaziyette 

duruyor.” buyurdu ve devenin durumunu bildir-

di. İnsanlar oraya gidip baktıklarında deveyi tarif 

ettiği şekilde buldular.

Mekke’den gelerek kendisini öldürmek için 

plan yapan müşriğe amacını haber vermesi,  

Mekke’nin fethinden sonra Peygamberimize Ebu 

Süfyan’ın içinden geçen savaşma düşüncesinin 

bildirilmesi gibi hadiseler ve geleceğe yönelik 

olarak haber verdiği olayların vuku bulması Al-

lah (c.c.) tarafından bazı gaybi bilgilerin kendisine 

verildiğini bizlere göstermektedir. Ancak bunlar 

istisnadır. Eğer her an insanların kalplerinden 

geçene vakıf bir peygamber olsa idi “Arkadaş-

larımdan hiçbiri diğeri hakkında hoşlanmaya-

cağım bir şeyi bana ulaştırmasın. Çünkü ben, 

hepinize salim bir kalp ile çıkmayı isterim.” 

(Ebu Davud) demez ve insanlar arasında hük-

mederken yanılabileceğini bu nedenle kendisi-

ni yanıltmamaları konusunda uyarmazdı. ( Ebu 

Davud) Yine Yahudi kadının pişirdiği eti ağzına 

aldıktan sonra Cibril (a.s.) bildirince haberdar ol-

ması gibi rivayetler insanların kalplerinden ge-

çenlere hâkim olmadığını göstermektedir. 

O, Allah’ın kulu ve rasulü idi. Hayatı boyunca 

bu kulluğu en iyi şekilde yerine getirmeye gay-

ret etti. Geceleri uzun süreli namazları ve Allah’a 

(c.c.) olan niyazları, gün ve gecede her an Allah’a 

(c.c.) yönelen kalbi ve bir yanda cenk meyda-

nında elinde kılıcı ile şehadeti arzularken diğer 

yanda mescitte insanları irşat ile günlerini ge-

Dosya Konusu

“Ben kulun yediği gibi yer, 
kulun oturduğu gibi oturu-
rum; çünkü ben ancak bir 
kulum.”
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Dosya Konusu

çiren, bizlerin “anam, babam ve nefsim fedadır” 

dediğimiz, önderimizdir. O, bütün müminlere 

en kâmil örnektir.  O, Allah’a (c.c.) kulluğun na-

sıl olması gerektiğini bizlere öğretmiştir. Namazı 

onun gibi kılmamız, haccı ondan öğrendiğimiz 

gibi ifa etmemiz, gece ibadetlerinde ve Kur’an 

okuyuşunda, oruç gibi ibadetlerin ayrıntılarına 

kadar kulluğun her türünde sınırları belirlemiştir. 

Çünkü O’nun sünneti bu idi. Ve O’nun sünnetin-

den yüz çeviren, O’nun sünnetinden başkası ile 

Allah’a (s.a.v.) yaklaşma yolu arayanlar batıla dal-

mış veya en azından yanlışa düşmüş olanlardır. 

O’nun hayatının her anının bizler için ayrı bir 

önemi ve değeri vardır. Söylediği sözler sıradan 

birinin sözleri, onun davranışları sıradan bir in-

sanın davranışlarının ötesinde bizler için dindir. 

Dinimizi öğrendiğimiz asli mercidir. O sadece 

Kur’an’ı bize tebliğ etmedi. Aynı zamanda bize 

okuyuşunu öğretti (talim), bizlere iyice açıkladı 

(tebyin) ve nefsimizi arındırma yöntemlerini de 

gösterdi (tezkiye).

Bütün bunlarla birlikte o yine de bir beşerdi. 

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yanılarak fazla-

dan bir rekât kıldığı namazdan sonra sahabilerin 

“Namaz mı uzadı da fazla kıldınız” diye sorma-

ları üzerine: “Ben ancak bir beşerim, sizin gibi 

hatırlar, sizin gibi unuturum.” (Müslim) buyur-

muştur.

Namazda tam bir teslimiyetle Allah’a (c.c.) 

yönelirdi ancak kendisine uyanlardan birinin ço-

cuğunun ağlayışını duyduğunda namazını kısa 

tutmuştu. Çünkü O, bir baba ve merhamet abi-

desi idi.

Allah Rasulü (s.a.v.), kendisiyle konuşurken 

birden heyecandan titremeye başlayan birisini 

peygambere yakışan bir tevazuuyla şöyle sakin-

leştirmiştir: “Sakin ol. Ben bir kral değilim. Ben 

ancak kurutulmuş et yiyen bir kadının oğlu-

yum!” (İbn Mace)

Bir adam Peygamberimize :“Ey bizim en ha-

yırlımız, ey en hayırlımızın oğlu!” diye seslenin-

ce şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Allah’tan 

korkun. Sakın şeytan sizi aldatmasın. Ben Ab-

dullah’ın oğlu Muhammed’im. Allah’ın kulu 

ve resulüyüm. Allah’a yemin ederim ki beni, 

Allah’ın bana verdiği makamın üstüne çıkar-

manızı sevmiyorum.” (Müsned)

“Rabbimden şunu istedim. Ben ancak bir 

beşerim. Beşerin hoşnut olduğu gibi hoşnut 

olur, beşerin kızdığı gibi kızarım. Ben ümme-

timden herhangi birine, hak etmediği bir bed-

dua etmişsem bunu, onun için bir temizlik, 

arınma ve kıyamet günü sana yaklaşma vesi-

lesi kıl!” (Müslim) 

Geceleri uzun süreli namaz-
ları ve Allah’a (c.c.) olan ni-
yazları, gün ve gecede her an 
Allah’a (c.c.) yönelen kalbi ve 
bir yanda cenk meydanında 
elinde kılıcı ile şehadeti ar-
zularken diğer yanda mes-
citte insanları irşat ile günle-
rini geçiren, bizlerin “anam, 
babam ve nefsim fedadır” 
dediğimiz, önderimizdir.
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Kulluktan Müşteriliğe
Erdal BAYRAKTAR

Dosya Konusu

Tevhit dini İslam; Hz. Âdem’den (a.s.) Hz. Mu-

hammed’e (s.a.v.) kadar bütün insanları ilahlık 

taslayan insanların zulmünden, gerçek İlah olan 

Allah’ın (c.c.) kulluğuna çağırmıştır. Bu çağrının 

Ulûhiyet, Rububiyet, Ubudiyet bütünlüğü içeri-

sinde anlaşılmasını istemiştir. Allah’a (c.c.) kul ol-

mak; gerçek yaratıcının, terbiye edenin, hükme-

denin Allah (c.c.) olduğunu bilmektir. Bu konuda 

iddiada bulunanları; kalben, aklen, amelen red-

detmektir. İşte bu Tevhit inancıdır. Gerçek hürri-

yet, şeref, adalet budur.  Bu bütünlüğü bozmak; 

tevhide şirk bulaştırmaktır. Sahte ilahların tasallu-

tunu kabul etmek köleleşmektir; zulüm altında 

şereften, haysiyetten mahrum kalarak, insanlık-

tan çıkmaktır.  İnsanın yeryüzündeki hikâyesi; 

kendini ve İlahını/Rabbini bilme yahut bilememe 

hikâyesidir.

Abd (kul), Ubudiyet (kulluk) kelime ve kav-

ramları bütün Sami ve yakın akraba dillerde bi-

linmektedir. Râgıb el-İsfahânî; ‘abd’ in Kur’an’daki 

kullanılış tarzını dörde ayırmıştır: 

1) Hukuk açısından abd/ köle. 

2) Yaratılması bakımından abd; bu “yaratma” 

sadece Allah’a (c.c.) nispet edilebilir. 

3) Allah’a (c.c.) kulluk yapması açısından abd; 

hür olsun köle olsun, en şerefli insan. 

4) Dünyaya ve dünya servetine kul olan abd; 

hür de olsa köle de olsa, en kötü insan. 

Bu gruba Hz. Peygamber’in (s.a.v.); “Altına, 

gümüşe ve lükse kul olan insan helâk olsun!” 

(Tirmizî, Zühd, 42; İbn Mâce, Zühd, 8). diye kına-

dığı kimseler girer. Kur’an bu sözlük anlamlarına 

sahip kelimeyi inzal sürecinde ıstılahî anlamına 

kavuşturmuştur. Özetle abd ve abdiyet, ulûhiyet, 

rububiyet, melikiyetle birlikte gerçek anlamına 

kavuşmaktadır.

Abd olmak, insanın kendini tanımasıdır. Basit 

bir damla sudan yaratıldığını hatırlamasıdır. Aynı 

zamanda bu basit suda muhteşem bir mükem-

melliğin barındırıldığını öğrenmesidir. Bu gerçek 

karşısında acziyetini itiraf edip, haddini bilmesi-

dir. Aczini bilmeyen insan tuğyan eder, kendini 

müstağni/eksiksiz zannettiği için. Tuğyan eden, 

müstağnileşen insan hayra engel olur; Allah’ın 

(c.c.) kullarını Allah’a (c.c.) değil, kendine ibade-

te çağırır. Bunun sonucunda hak etmediği halde 

ilahlık taslayarak  nefsinin ve şeytanın kölesi ola-

rak kendini ve yeryüzünü ateşe verir. Abd olmak 

hürleşmektir. Sahibini bilmektir. Allah’tan (c.c.) 

başka sahip tanımamak, kendisine sahip olma-

ya çalışanlara başkaldırmaktır. Eşyaya, nesnele-

re, insanlara karşı kimliğini ve kişiliğini bulmaktır. 

Bütün bunlar karşısında nesne olmaktan kurtu-

larak şahsiyet kazanmaktır. İnsanın insana köle-

liğini reddetmektir. Hemcinslerimizle eşit ilişkiler 

kurmaktır. Varlığa emanet gözüyle bakıp, ilahlaş-

Abd olmak, insanın kendini 
tanımasıdır. Basit bir damla 
sudan yaratıldığını hatırla-
masıdır. Aynı zamanda bu 
basit suda muhteşem bir 
mükemmelliğin barındırıldı-
ğını öğrenmesidir.
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Dosya Konusu

mamak ya da nesnelere sahip olma adına, köle-

leşmemektir. En büyük hürriyet; ubudiyet/Allah’a 

(c.c.) ibadet etmektir. Ubudiyet, varlığın sahibine 

teslim olmaktır. Allah’a (c.c.) ibadet etmek özgür-

leşmektir. Hürriyeti başka yerde arayan, kendisi-

ne efendi arayan köle gibidir. Abdlık, insanın ken-

dini bilmesi ise ubudiyet de insanın hududunu 

bilmesidir. Haddini, hududunu bilmeyenler dün-

yada da ahirette de ateşe sürüklenirler.

Bütün peygamberler kavimlerine: “Ey kav-
mim, Allah’a ibadet edin. Sizin ondan başka 
hiç bir ilahınız yoktur. Sizin ona ortak koşma-

nız, ancak bir yalan ve iftiradır.” (Hud Sûresi; 

11/50). demişlerdir. Bu davet bütün zamanların 

ortak dilidir. İnsanlığın bütün meselelerinin çö-

zümü bu çağrıya kulak vermesinden geçmek-

tedir. Bu inancı ve çağrıyı bütün zamanlarda ve 

mekânlarda dillendirmekten kaçınmamalıyız. 

Bu dilden vazgeçmek, bizi biz olmaktan çıka-

rır ve insanlığın meseleleri çözümsüzlük üzere 

devam eder. Ayet-i kerimede belirtilen çağrıya 

her peygamberin kavminin ileri gelenleri, kav-

mi üzerinde ilahlık ve rablik taslayanlar şiddetle 

karşı çıkmışlardır. İnsanlar -eksiklerine rağmen- 

kâinatı ve kendilerini yaratanın Allah olduğunda 

tereddüt yaşamamışlardır. “Andolsun ki onlara: 
Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyru-
ğu altında tutan kimdir?” diye sorsan mutlaka 
“Allah” derler. O halde nasıl (haktan) çevrilip 

döndürülüyorlar?” (Ankebut Sûresi; 29/61). Me-

sele; Rububiyet, Ubudiyet ve Melikiyet’te yaşan-

mıştır. Bu açıdan kavimlerin, kavmin ileri gelen-

lerinin ismi değişse de tepkiler aynı olmuştur; 

Nemrut, Firavun, Belam, Karun, Dar-un Nedve 

çetesi… örneklerinde olduğu gibi. Her kavmin 
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şirki, tuğyanı farklı farklı olmuştur. Kamer, Sa’d, 

Araf sûreleri bu konuyu kıssalar üzerinden bizle-

re anlatmaktadır. Bu örnekler, Nebevi dönemden 

sonra da insanların nasıl gerçek kulluktan uzak-

laşarak sahte ilahların tuzağına düşebileceğini 

bize hatırlatmaktadır. Her çağın muvahhidi, mü-

mini, Müslümanı kendi çağının şirkini tanımak ve 

onu reddetmekle (La ilahe) mükelleftir. Aynı za-

manda tevhide iman etmenin de (İllallah) kendi-

sine ne gibi mükellefiyetler yüklediğini hakkıyla 

bilmek ve gereğini yapmak zorundadır. Ayrıca; 

bu kıssalarda Peygamber misalleri/temsiliyetleri 

üzerinden kul olmanın insanı nereden nereye 

getirdiğine; Âdem soyundan nasıl izzetli insanlar 

çıktığına şahit oluyoruz.

Bu konuyu her düşündüğümde; İranlı ko-

mutan Rüstem’le, İslam elçisi Ribî bin Âmir (r.a.) 

arasında geçen konuşma aklıma gelir. Rüstem, 

Rebi’ ye (r.a.) inandığı dinin nasıl bir şey olduğu-

nu sorduğunda Rebi (r.a.) şöyle der: “Allah (c.c.); 

dilediği kimseleri, kula kulluktan kendisine kul-

luğa, dünya sıkıntılarından feraha çıkaralım, batıl 

dinlerinin zulmünden kurtarıp İslam’ın adaletine 

ulaştıralım diye, bize bir peygamber gönderdi.”

Evet, “dilediği kimseleri, kula kulluktan kendi-

sine kulluğa, dünya sıkıntılarından feraha çıka-

ralım, batıl dinlerin zulmünden kurtarıp İslam’ın 

adaletine ulaştıralım” diyen Rebi (r.a.), kendi çağı-

nın Müslümanı olarak Tevhid’i, kulluğu ne güzel 

anlatıyor. Bu konuşmada Tevhid’in; insanı nasıl 

hürriyetine kavuşturduğuna, zamanın zalimi 

karşısında nasıl şeref, izzet sahibi kıldığına şahit 

oluyoruz. İşte ‘kul olmak’ böyle bir şeydir. Çünkü 

Rebi’nin (r.a.) iman ettiği Resul (s.a.v.) de; Kafirun 

sûresi’nde abdiyetin, ubudiyetin nasıl olacağını, 

ubudiyet makamında olmanın mümine, en zor 

zamanlarında bile (nüzul ortamını düşünelim) 

nasıl bir izzet kazandırdığını bizlere öğretmekte 

ve göstermektedir.

Her Nebevi çağrıdan sonra insanların için-

den bir kısmı nefsini, şeytanı, inslerden şeytanın 

adımlarına uyanları kendine ilah, rab, mabud, 

melik kabul ederek; gerçek ilahın kulluğundan, 

insanların çoğunluğunu zer ve zor kullanarak 

uzaklaştırmaya çalışmışlardır ve çalışmaya de-

vam etmektedirler. Dün olduğu gibi bu gün de 

insanlar; Allah’ın (c.c.), yaratıcılığı konusunda 

sorun yaşamazken rububiyet ve ubudiyet konu-

sunda sorun yaşamaktadırlar.

Yaşadığımız bu Seküler Çağ’da insanlar ken-

dilerine yeni dinler, mabudlar, ibadet/ yaşam bi-

çimleri icat ettiler. Özellikle Yahudi ve Nasrani-

lik inhirafıyla birlikte şirk/ paganizm yeni anlayış 

ve görünümler altında zuhur etmeye başladı. 

Özellikle Aydınlanma Felsefesi ve Çağı’yla bir-

likte (1789)  Batı dışı dünya da bu Seküler zih-

niyet, kavram, kurum ve yaşam biçimlerinden 

etkilenmeye başladı. Tevhit mesajının temelini 

oluşturan abdiyet/ kulluk; Yahudilerin ve kilise-

nin şahsında kötülenerek gündemden, hayattan 

çekilmeye başladı.  Bu durum halen de devam 

etmektedir. Türkiye’de gelinen noktayı şu söz 

üzerinden anlayabiliriz: “Kuldan vatandaşlığa, 

ümmetten ulusa dönüşen bir toplum yarattık.” 

Müslüman toplumlar; Saltanatlı yıllarda Kur’an’da 

anlamını kazanmış abdiyet/ ubudiyet kavramın-

dan uzaklaşmış, bunun sonucunda seküler sal-

dırıya maruz kalmış zihin ve kadrolar bir hürriyet, 

Dosya Konusu
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şeref, adalet sığınağı olan kulluğa karşı saldırıya 

geçmişlerdir. Burada padişahlık yönetimi bahane 

edilerek; İslamî değerlere savaş açılmış, İslamî 

hayat düzeni gözden düşürülmeye çalışılmıştır.

Seküler Çağ her şeyi yeniden tanımladı. 

Varlık, bilgi, toplum anlayışına müdahale edildi. 

Küreselleşme ile birlikte bu zihniyet, kavram, ku-

rum, yaşam biçimi dünya çapında bir kuşatmaya 

dönüştü. Seküler Çağ’ın efendileri yeryüzüne bir 

tüccar gözüyle bakıyor. Her tür düşünce, dav-

ranış, ilişki, hayat anlayışı, üretim-tüketim-dağı-

tım süreçleri üzerinden yeniden tanımlanıyor, 

bir anlam ve değer kazanıyor. Bu süreçlerde iş-

levsel olmayanlar anlamsızlaşıyor, değersizleşi

yor; bunun sonucunda ya sisteme uyumlanarak 

dönmesi sağlanıyor ya da en az maliyetle tasfi-

ye edilmeye çalışılıyor. Kapitalizm’in tanımladığı 

üretiminiz ve tüketiminiz kadar varsınız. Oradaki, 

o süreçlerdeki işlem hacminiz kadar yeryüzünde 

bir yer kaplıyorsunuz. Yeryüzünde yaşama süre-

niz ve kaliteniz bu süreçlerdeki performansınıza 

bağlı olarak hesaplanıyor. Böyle ahlak dışı, insan-

lık dışı bir zihniyet, ideoloji ve yaşam biçimiyle 

karşı karşıya bulunuyoruz.  

Bugün İlah-i Vahy’in rehberliğinden uzak bir 

hayat yaşıyoruz. İlah-i Vahiy bizleri ‘kul olma’ 

şerefine, izzetine, yeryüzü mabedinde ubudiyet 

üzerinden salih amel işlemeye, salih amellerimiz 

üzerinden ürettiklerimizi kardeşçe paylaşmaya 

davet ediyor. Yine Vahiy bizi; ahlakımızla, salih 

amellerimizle, paylaşımımızla şükür ve hamd 

makamında olmaya davet ediyor. Modern-Se-

küler-Kapitalist Sistem ise müşteri olmaya, kendi 

lehine yeryüzü talanında bizi işçi/ köle olmaya 

çağırıyor; bize, ürettirdiklerine sahip olmakla 

mutlu olacağımızı dikte ediyor. İlah-i Vahiy dün-

ya ve ahirette felah’a, Seküler Kapitalist sistem ise 

üretim-tüketim süreçleri üzerinden refah’a çağı-

rıyor.

Seküler Kapitalist Sistem; modern ideolojiler 

üzerinden zihnimizi, modern bir siyasal tasarım 

olan ulus devlet üzerinden siyasal/hukukî, kredi 

kartları üzerinden tüketim toplumunun bir bire-

yi/müşterisi olarak iktisadî anlamda bizleri köle-

leştiriyor. Modern zamanların kölelik ilişkileri de 

değişti, kredi kartları modern zincirlerimizi temsil 

ediyor; hem de ücretini ödeyerek edindiğimiz. 

Efendilerimizin çığırtkanları (reklam sektörü), 

daha çok zincir edinmemizi istiyorlar, şirinlik 

gösterileri ve yaldızlı sözler eşliğinde. Kerim ve 

latif olan Rabbimizin (c.c.) yarattığı fıtri nizamda 

yetiştirdiklerimiz, ürettiklerimiz, imal ettiklerimiz-

le; bunlardan nasiplenmeyi, Kapitalist üretim-tü-

ketim sistemiyle karıştırmayalım. Bunlar farklı 

zihniyetlerin, niyetlerin, amaçların sonuçlarıdır. 

Biri Vahyi Değerler’e diğeri Seküler Rasyonalite-

ye istinat eder. Modern zamanlarda üstünlüğü 

imanda, takvada, salih amelde, hakkı ve sabrı tav-

siye etmekte aramıyoruz. Bilakis bordrolarımız-

da, bindiğimiz arabalarda, oturduğumuz evlerde, 

edindiğimiz eşyalarda yani ‘tüketim toplumunun 

nitelikli bir bireyi’ olmakta arıyoruz. Velhasıl Ka-

pitalist Sistem; bizleri dünyaya, dünya servetine, 

altına, gümüşe ve lükse olan meyyaliyetimiz 

üzerinden Allah’ a (c.c.) kulluktan uzaklaştırarak 

kendine köle etmek istiyor.

Yeryüzünde kul/mümin olarak salih ameller 

işleyerek, yeryüzünü ıslah ederek yaşamak da; 

Kapitalist üretim süreçlerinde, AVM’lerde bir bi-

rey/müşteri, tüketim kölesi olarak yeryüzünü 

ifsat ve talan ederek yaşamak da bizim elimiz-

dedir.

Bizleri Allah’a (c.c.) kul olmaktan uzaklaştıran, 

şeytanın çağımızdaki en büyük tuzağı olan Se-

küler Kapitalist zihniyet ve sistemle yüzleşmek 

zorundayız.
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Namazda Huşû
Kadir ZORLU

Dosya Konusu

Çoğu zaman namazlarımızdan tat almadı-

ğımız hususunda şikâyetçi oluruz. Sanki nama-

zımız, bize huzur vermiyor… Günde beş vakit 

kıldığımız namaz günlük hayatımız içinde sü-

reğenleşiyor ve sıradanlaşıyor… Namazlarımız 

hayatlarımıza tesir etmiyor… Namazlarımız biz-

leri kötülüklere karşı korumuyor. Namazlarımız 

sosyal hayatımıza, ahlakımıza, ihsanımıza tesir 

etmiyor… Namazlarımızda huşûyu yakalayamı-

yoruz. Oysa Rabbimiz namazda huşû sahibi ol-

mamız gerektiğini beyan ediyor; “O müminler 

ki, namazlarında huşû sahibidirler.” (Mü’minûn 

Sûresi; 23/2) Taberî buradaki huşû kelimesini, 

“Kulun namaz kılarak Allah’a (c.c.) itaatini, saygı-

sını sergilemesi, namaz kılmak suretiyle Allah’ın 

(c.c.) emrini yerine getirmesi” şeklinde açıklar. 

Ayetin ifadesindeki asıl tanımlayıcı öge ise “say-

gı” yani huşû, tezellül, hudû kavramlarıdır. Bu 

kavramların özünde; kendini aşağıda görmek, 

boyun eğmek, alçak gönüllülük ve eğilmek gibi 

manalara gelmektedir.

Tefhimü’l Kur’an yazarı ayetin tefsiri ile ilgili 

olarak şu açıklamaları yapar: “Hâşiûn (Huşû sa-

hipleri), bedenin olduğu kadar kalbin de bir duru-

mu olan huşûdan gelir. Kalbin huşûsu, korkmak 

ve güçlü bir şahsın karşısında onun heybetini 

hissetmektir. Bedenin huşûsu ise böyle bir şah-

sın huzurunda baş eğmek, bakışları aşağı çevirip 

sesi alçaltmaktır.” 

Huşû, Allah’a (c.c.) boyun eğme, kalbin korku 

ve sevgi ile dolması anlamına gelmektedir.  Huşû 

ve haşyet; kulun bütün eylemlerini Allah’ın (c.c.) 

hoşnutluğunu gözeterek yapması ve kendisini 

tamamen Allah’a (c.c.) vermesi demektir. Allah’ın 

(c.c.), kişinin kendine kendisinden daha yakın ol-

duğunu ve her an kendisini gözetip, ne yapıp, 

ne söylediğinden haberdar olduğunu bilenler 

yani kalpleriyle bu durumun farkında olanlar, bu 

bilgiyle yaşayıp hayatlarına yön verenler ancak 

haşyet sahibi olabilirler. Huşû sahibi olmak de-

mek, sürekli Allah’ın (c.c.) huzurunda bulundu-

ğunun bilinci içinde olmaktır…

Huşû tam bir boyun eğiş ve bu boyun eği-

şin gerektirdiği hareketleri yerine getirmeyi ifa-

de eder. Bu yerine getiriş bir hareket olduğunda 

sanki yerin sarsıntısı, dağların yerinden oynama-

sı, bulutların akıp gitmesi gibidir… Namazda huşû 

içinde olmak demek, dünya ile bağlantıları kes-

mek, maddi gaflet örtüsünden sıyrılmak demek-

tir. O anda kalp ve beden tümüyle Allah’ın (c.c.) 

huzurunda boyun bükmüş ve yalnızca O’nunla 

meşgul durumdadır.

Huşû tam bir boyun eğiş ve 
bu boyun eğişin gerektirdiği 
hareketleri yerine getirmeyi 
ifade eder. Bu yerine getiriş 
bir hareket olduğunda sanki 
yerin sarsıntısı, dağların ye-
rinden oynaması, bulutların 
akıp gitmesi gibidir… 
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İnsan dışında diğer varlıklar, söz gelimi yer-

yüzü, Allah’ın (c.c.) karşısında huşû içindedir. 

El pençe divan durmuş, her türlü emri yerine 

getirmektedir. Allah (c.c.) karşısında boynu bü-

küktür. Dağlar bile, Kur’an kendisine indirilseydi 

Allah’a (c.c.) olan haşyetinden dolayı baş eğer, 

huşû içinde olurlardı. (Haşr Sûresi; 59/21) De-

mek ki, Kur’an’ın kendilerine indirildiği insanlara 

da düşen Allah’ın (c.c.) karşısında baş eğmek ve 

bütünüyle teslimiyet halinde olmaktır. İşte huşû 

budur.

İslam’da “Namazın eksiksiz kılınması…” (Ba-

kara Sûresi; 2/238) şartı vardır. Bu da vücut, dil ve 

zihin hareketleriyle yapılan farzları, vacip ve sün-

netleri yerine getirmekle olur ve en azından farz 

ve vacip namazları geçirmemekle gerçekleşir. 

Namazla ilgili olan bu iki mükellefiyet dışında bir 

de kalple (zihin-duygu işbirliği ile) yapılan huşû 

şartı vardır. Huşû namaz kılan müminin huzu-

runda bulunduğu Rabbinin büyüklüğüne yaraşır 

bir saygı, kulluk ve itaat duygusu, kendini veriş, 

bütünüyle yöneliş şeklinde gerçekleşir ve huşû-

suz namaz, ruhsuz ceset gibidir. Bu sebepledir 

ki “Namazları eksiksiz ve devamlı kılın” emrinden 

sonra “huzur ve huşû içinde” kaydı getirilmiştir.

O halde genelde hayatımızda, özelde ise na-

mazda huşûyu nasıl yakalayacağız? Bunu sağla-

yan unsurlar nelerdir?

- Öncelikli olarak namazı hayatımızın ekseni-

ne yerleştireceğiz. Hayatımızı namaza endeks-

leyeceğiz. Yani namaz eksenli bir hayatımız ola-

cak. Günlük meşgalelerimiz içerisinde namaz, 

sıkıştırılmış ve kıstırılmış bir halde olmayacak. 
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Namaz, hayatın akışına dur diyen bir namaz ola-

cak. Hayatın her anında Rabbimizin rızasına uy-

gun yaşarken, vakti geldiğinde şimdi daha özel 

bir zaman dilimi yaşıyoruz, diyerek huzura ge-

linecektir…

- Namaz İslâm’ın temel ibadetlerinden biri 

ve kulun Allah’a (c.c.) yönelişinin, O’nunla bir-

likteliğinin en anlamlı ifadesidir. Fakat sembolik 

yönü de olan namazın bu manevi derinliği ka-

zanabilmesi için bedensel hareketler, dilin ayet 

ve duaların lafızlarını okuması yeterli değildir; bu 

şeklî kalıpların kalpteki kulluk niyeti ve bilinci ile 

bütünleştirilmesi, Allah’a (c.c.) saygı şuuruyla an-

lamlı hale getirilmesi gerekir. İbadetin ve özel-

likle namazın bu ruhî ve manevi boyutu Kur’an 

dilinde huşû, takva gibi terimlerle ifade edilmiştir. 

Huşû kavramı ayrıca itikadı ve ahlâkî bir anlam 

da taşımaktadır. Çünkü Allah’a (c.c.) inanmaya-

nın, O’na huşû ile yönelmesi beklenemez.

- Namazda huşuyu yakalayabilmenin diğer 

önemli yolu ise nasıl bir Rabbin huzuruna çık-

tığımızın bilincinde olmaktır. Yüceler yücesi, her 

şeyi yaratan, yaşatan, rızıklandıran… Kalplerdeki-

ni, zihinlerdekini ve her şeyi en iyi bilen… En gü-

zel sıfatların ve en güzel isimlerin sahibi... Bütün 

kötülüklerden ve çirkinliklerden uzak… Acıyan, 

merhamet eden, azabın ve mükâfatın sahibi… 

Sığındığımız, korkmamız ve sevmemiz gereken, 

ibadetlerimizi sunduğumuz, huzurunda secde-

lere kapandığımız… Ayıplarımızı örten… Yegâne 

ve tek İlahımız olan Allah’ın (c.c.) huzuruna çıkılı-

yor. Bu makam sıradan bir makam değildir. Nasıl 

bir zatın huzuruna çıktığının şuuruyla hazırla-

nılmalı ve öyle çıkılmalıdır huzuru İlahiye… Bu 

konuda Fi Zilal’il Kur’an’da Mü’minûn Sûresi’nin 

ikinci ayetinin tefsirinde şunlar açıklanır; “Kalpler 

namazda, Allah’ın (c.c.) huzurunda bulunmanın 

heybeti ile titrer. Bu yüzden durulur ve derin-

den ürperir. Bu ürperti oradan organlara, duygu 

ve hareketlere yansır. Allah’ın (c.c.) huzurun-

da O’nun yüceliğine bürünür ruhlar. Zihinlerini 

kurcalayan tüm uğraşlar kaybolur. Allah’ın (c.c.) 

yüceliğinin bilincine vardıkları O’nunla konuş-

manın verdiği huzuru hissettikleri için başka bir 

şeyle uğraşmazlar. Bu kutsal huzurdayken, çev-

relerinde bulunan, akıllarında yer eden her şey 

bir kenara çekilir, kaybolur. Sadece Allah’ı (c.c.) 

hissederler. Ancak namazdaki sözlerin anlam-

larından zevk alırlar. Vicdanları her türlü kirden 

arınır. Her türlü leke silinir gider. Allah’ın (c.c.) 

kudreti karşısında bunun dışında hiçbir şey ba-

rınmaz içlerinde. İşte bu noktada boşlukta yüzen 

zerre, ana kaynağı ile buluşur. Şaşkın ruh yolunu 

bulur, ürkek kalp sığınağını tanır. Bu anda Allah’a 

(c.c.) bağlanamayan bütün değerler, eşyalar ve 

şahıslar küçülür gider.” 

- Namazda meşgul edecek zihinsel ve fizik-

sel engelleri kaldırıp ve öylece çıkmak gerekir Al-

lah’ın (c.c.) huzuruna. Ticaret, iş, ders, dert ve dü-

şüncelerden sıyrılmak ve öylece çıkmak lazımdır. 

Namaz esnasında bunların hiçbiri düşünülme-

melidir. Mü’minûn Sûresi ikinci ayet nazil olma-

dan önce sahabe namazda gözlerini gökyüzüne 

kaldırıyor, sağa-sola bakınıyorlardı. Ayet-i keri-

me nazil olunca artık gözlerini secde mahalline 

çevirmeye başladılar. Abdullah b. Ömer (r.a.) bu 

ayet ile ilgili şöyle der; “Sahabe-i Kiram, namaz 

için ayağa kalktıklarında başka hiçbir şey ile il-

Dosya Konusu

Namazda meşgul edecek 
zihinsel ve fiziksel engelle-
ri kaldırıp ve öylece çıkmak 
gerekir Allah’ın (c.c.) huzu-
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gilenmez, bütün varlıklarıyla kendilerini namaza 

verirlerdi. Gözlerini secdeye dikerler ve Allah’ın 

(c.c.) kendilerine baktığını kabul ederlerdi”  

- Namazda yaptığımız hareketlere odaklan-

mak, namazın tadil-i erkânına riayet etmekte 

huşûyu sağlar. İslam huşûyu sağlamak için kişiye 

yardımcı olmak açısından bir takım kurallar koy-

muştur. Mesela; namazdayken sağa-sola dön-

mek, başı yukarı kaldırmak, elbiseyle oynamak, 

iki elle hareket etmek ve üzerindeki tozu toprağı 

silkelemek doğru değildir. Yönümüz kıbleye, gö-

zümüz secde mahalline çevrilmelidir. Üst üste 

geğirmek, esnemek ve namazı hızlı hızlı kılmak 

da doğru değildir. Namazın her bir rüknü yavaş 

yavaş ve huzur içinde yerine getirilmeli ve bir rü-

kün tamamlanmadan diğerine geçilmemelidir.

- Namazdaki bedensel davranış kurallarının 

yanı sıra, namaz esnasında ilgisiz şeyler düşün-

mekten de kaçınmak gerekir. İnsanın tabiî za-

yıflığı nedeniyle kendiliğinden zihne bir takım 

düşünceler gelirse böylesi durumlarda zihnin ve 

kalbin bütünüyle Allah’a (c.c.) yönelmesi ve zih-

nin dille tam bir uyum içinde olması için elden 

gelen yapılmalı, ilgisiz düşüncelerin farkına varıl-

dığında hemen dikkatler namaza yöneltilmelidir.

- Kıldığı namazı, en son namazıymış gibi, bir 

daha namaz kılma fırsatı bulamayacak bir kişinin 

kıldığı gibi kılmak da huşuyu sağlayan unsurlar-

dandır.  Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Namaz 

kıldığında dünyaya veda eden kişinin namazı 

gibi namaz kıl.” (Cami’us Sağîr) diye buyurmak-

tadır.



Çizgilerle Bu Ay
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Raşid Halifeler
Döneminde Siyaset (IV)
Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN

Asr-ı Saadet

Kur’ân’ın Hakemliği

Hz. Ali ile Muâviye arasında hicrî 37 (miladî 

657) yılında meydana gelen Sıffîn savaşının na-

sıl durdurulduğu hususunda yaygın bir anlatım 

mevcuttur. Bunun ayrıntılarında reddedilebile-

cek bölümler varsa da anlatımın genel çerçevesi 

doğru olmalıdır. Buna göre savaş, uzun süre kü-

çük birliklerin çatışmaları şeklinde devam ettik-

ten sonra topyekûn saldırıya geçildi. Çatışmalar 

Hz. Ali’nin lehine sonuçlanacağı sırada Amr b. el-

Âs’ın önerisiyle Muâviye’nin askerleri, yanlarında 

bulunan Mushafları ya da Mushaf parçalarını 

mızrakların ucunda havaya kaldırarak Kur’ân’ın 

hakemliğini istediler. Hz. Ali, bu hareketi bir hile 

olarak değerlendirdiyse de askerlerinden bir gru-

bu ikna etmeyi başaramadı.

Birçok rivayete göre Hz. Ali’yi tahkimi ka-

bule zorlayan askerler, daha sonra bunun için 

onu tekfirle suçlayıp tövbe etmesini isteyen ve 

ondan ayrılan Haricîlerdir. Bu rivayetlere göre 

Eş’as b. Kays da tahkim önerisinin kabulü için 

Hz. Ali’ye ısrar edenlerdendi. Mushafların havaya 

kaldırılmasından sonra Muâviye‘nin ne istediğini 

öğrenmek için Eş’as b. Kays gönderildi. Muâvi-

ye’nin, sorunun çözümü için iki hakem görev-

lendirilmesi yönündeki önerisi, Hz. Ali tarafından 

kerhen kabul edilince birer hakem belirlendi. 

Şamlılar, hakem olarak Amr b. el-Âs’ı seçerler-

ken; Iraklılar, Ebû Musa el-Eş’arî’yi seçtiler. Hz. Ali, 

adamlarına önce Abdullah b. el-Abbas’ı kabul 

edilmeyince de Eşter en-Neha’î’yi önerdi; ancak 

onları ikna etmeyi başaramadı.

Hakemlerin belirlenmesinde iki taraf açısın-

dan objektif kriterler belirlenmediği açıktır. Her 

taraf kendisi için bir hakem seçmişti ancak ha-

kemlerden Amr, fiilen savaşın içinde bulunmuş; 

Şam tarafının en önemli isimlerinden birisiydi. 

Ebû Musa el-Eş’arî ise onun zıddı bir tavır takın-

mıştı. Bu sebeple Ebû Musa el-Eş’arî‘nin seçilme 

nedeni üzerinde kısaca durmakta yarar görüyo-

ruz.

Ebû Musa,  Müslümanlar arasında meydana 

gelen fitne olaylarında tarafsız kalmayı tercih 

edenlerdendi. Cemel Savaşı’ndan önce yaptığı 

konuşmalarda insanlara, fitneye bulaşmama-

larını tavsiye etmişti. Bu tutumu, seçilmesinde-

ki en önemli etkenlerden biridir. Ebû Musa’nın 

Yemenli olması da seçilmesinde etkili oldu. Zira 

Hz. Ali‘nin ordusundaki askerlerin büyük bir kıs-

mı Yemen kökenliydi. Yemenlilerin lideri Eş’as 

b. Kays, ümmetin kaderiyle ilgili bir sorunun iki 

Kuzeyli hakeme bırakılamayacağını, hakemlerin 

birisinin mutlaka Yemenli olması gerektiğini sa-

vunmuştu. Ebû Musa, bazı rivayetlerde ve çağ-

daş çalışmalarda iddia edildiği gibi kıt görüşlü, 

aptal biri değil aksine dindar, zeki ve deneyimli 

bir bürokrattı. Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından 

Mı’âz‘la birlikte Yemen’e gönderilmiş; Hz. Ömer 

döneminde valilik ve kadılık gibi önemli görev-
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Ebû Musa’nın, Hz. Ali ve Muâviye dışında bir isim olarak Abdullah 
b. Ömer’i teklif etmesine karşılık Amr, kendi oğlu Abdullah b. Amr’ı 
önerdi. Ebû Musa, Amr’a oğlunun da fitneye bulaşmış olmasından 
dolayı uygun olmayacağını söyledi. Zira Abdullah b. Amr, Sıffîn sa-
vaşında Muâviye’nin tarafında yer almıştı.
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lere getirilmişti. Fitnede tarafsız kalması onu, ka-

rarlarında objektif olabilecek ender kişilerden biri 

haline getiriyordu.

Hakemler, ilk görüşmelerinde asıl görüşme-

lerin aynı yılın Ramazan ayında yapılmasını ka-

rarlaştırdılar; yetki ve sorumluluklarını belirleyen, 

hakemlik görevini korkusuzca yerine getirebil-

melerine olanak tanıyan, kendilerini, ailelerini ve 

mallarını güvence altına alan bir belgeyi hazır-

layarak taraflarca imzalanmasını sağladılar. (13 

Safer 37/ 31 Temmuz 657)

Tahkimname belgesinde, tarafların görüş-

meler için belirlenen esaslara uyacakları belir-

tildikten sonra hakemlerin Kur’ân’a göre hareket 

edecekleri, onda uygun hüküm bulamazlarsa 

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sünnetine başvuracak-

ları, heva ve heveslerine göre hareket etmeye-

cekleri, Hz. Ali ve Muâviye’nin verilecek karara 

rıza gösterecekleri, hakemlerin ve yakınlarının 

can ve mallarının emniyet içinde olacağı, ha-

kemlerin nerede ve ne zaman buluşacakları ve 

görüşmeleri izleyecek kişiler hakkında hükümler 

vardı. Ancak belgede hangi konunun müzakere 

edileceği ve neyin hükme bağlanacağı açıkça 

yazılmamıştı. Hakemlerin neyi görüşeceklerini 

tahkimnameye yazmamalarının nedeni unut-

kanlık olamaz. Bunun asıl sebebi, sorunun konu-

şulduğu günlerde, herkesin bildiği bir konunun 

tahkimnameye yazılmasına gerek duyulmaması 

olmalıdır. Ancak bu durum, görüşmelerden çı-

kabilecek kararın tartışılmasına da neden olabi-

lecek bir zaaftı.

Hakemler, kararlaştırılan tarihte Dûme-

tü’l-Cendel bölgesinin Ezruh mevkiinde bir ara-

ya gelerek görüşmelere başladılar. (Ramazan 37/

Şubat 658) Görüşmelere tarafsız olan bazı kişiler 

de katıldı. Görüşmelerin başında iki hakem ara-

sında ittifak edilen hususların yazılması için bir 

kâtip görevlendirildi. Ebû Musa, tarafsız bir kişi 

olduğu için Hz. Ali’nin de Muâviye’nin de yö-

netimden uzaklaştırılarak başka bir ismin hila-

fete getirilmesinin ümmetin yararına olacağını 

düşünüyordu. Amr b. el-Âs, önce Hz. Osman’ın 

mazlum olarak öldürüldüğünü, Muâviye’nin de 

onun kanını isteme hakkına sahip olduğunu Ebû 

Musa’ya kabul ettirdikten sonra görüşme zaptı-

na yazdırdı. Bu, Muaviye’nin haklılığını savunmak 

için iyi bir argümandı. Arkasından Ebû Musa’nın, 

Hz. Ali ve Muâviye dışında bir isim olarak Abdul-

lah b. Ömer’i teklif etmesine karşılık Amr, kendi 

oğlu Abdullah b. Amr’ı önerdi. Ebû Musa, Amr’a 

oğlunun da fitneye bulaşmış olmasından dola-

yı uygun olmayacağını söyledi. Zira Abdullah b. 

Amr, Sıffîn savaşında Muâviye’nin tarafında yer 

almıştı.

Uzun görüşmelerden sonra hakemler, bir 

isim üzerinde anlaşamayınca Hz. Ali ve Muâvi-

ye’nin azledilerek; hilafet işinin şûraya bırakılma-

sına karar verdiler. Bu kararın alınması Amr için 

yeterli bir siyasal zaferdi. Bundan sonra bazı keli-

me oyunlarıyla üstünlük sağlamasına gerek yok-

tu. Böylece Hz. Ali ile Muâviye’nin durumu eşit 

bir noktaya getirilmiş oluyordu. Zaten tahkim-

namede, hakemlerin ittifakla alacakları kararların 

geçerli olacağı belirtilmişti. Bu açıdan bakıldığın-

da Amr’ın tek taraflı olarak Muâviye’yi hilafete 

getirme kararının bir değeri olamazdı.

Ebû Musa, bazı rivayetlerde 
ve çağdaş çalışmalarda iddia 
edildiği gibi kıt görüşlü, ap-
tal biri değil aksine dindar, 
zeki ve deneyimli bir bürok-
rattı.



www.vavelifdergisi.com Aralık 2015    Vavelif Dergisi 31

Kur’ân’ın hakemliğini zorla kabul ettirdikleri söy-

lenen Haricîlerden kimsenin bulunmayışı, bu 

görüşü desteklemektedir. Bazı rivayetlerde tah-

kimin kabulü için Hz. Ali’yi zorlayanların yaklaşık 

20.000 kişi olduğu belirtilmektedir. Bu da sava-

şın durdurulmasını isteyenlerin Haricîler olduğu 

görüşüyle çelişmektedir. Zira Hz. Ali zamanında 

Haricîler bu sayıya hiçbir zaman ulaşamamışlar-

dır. Savaşın durdurulmasında ve sonraki geliş-

melerde kurrâdan bazı kimselerin rolü inkâr edi-

lemez; ancak barış için en büyük çabayı Eş’as’ın 

gösterdiği bir gerçektir.

Savaştan sonra Hz. Ali‘den ayrılan Haricîlerin 

sayısı 12.000 civarındadır. Mushafların havaya 

kaldırılması sırasında hepsinin beraberce hareket 

edebilme yeteneğini hemen gösteremeyecek-

leri de göz önüne alınırsa 90.000 kişiden mey-

dana geldiği söylenen Hz. Ali’nin ordusunda bu 

kadar etkili olmaları bizce mümkün değildir. Eğer 

Hz. Ali’nin askerleri çoğunlukla savaşa devam 

etmekten yana olsaydı, sonradan Haricî olacak 

bir grup kurrâ, hangi cesaretle halifeyi ölümle 

Asr-ı Saadet

Hz. Ali, hakemlerin aldıkları kararı, Allah’ın 

(c.c.) kitabı ve Resûlü’nün (s.a.v.) sünnetine uy-

gun olmadığı gerekçesiyle kabul etmedi. Ha-

kemlerin kararında halife seçme işi ümmete 

bırakılırken; şûranın nasıl oluşturulacağı konusu 

açıklığa kavuşturulmamıştı. Böylece Muâviye, 

Şam’da hakemlerin aldığı karara şeklen uygun 

olarak halife seçildi.

Hem eski kaynaklarda, hem de çağdaş yazar-

ların kitaplarının birçoğunda Mushaflar havaya 

kaldırıldığı sırada, Kur’ân’ın hakemliğinin kabulü-

nü ısrarla isteyenlerin ve Hz. Ali‘yi buna zorla-

yanların bundan sonra kendilerine Haricîler de-

nen grup olduğu söylenir.

Hz. Ali’nin tahkimi kabulünde Haricîlerin ro-

lünün olduğu görüşüne muhalif olarak Abdullah 

b. Vehb er-Râsibî ve onunla birlikte kurrâdan bir 

grubun tahkime karşı çıktıkları da rivayet edil-

miştir. Bizim de tercih ettiğimiz bu görüşün bir-

çok dayanağı mevcuttur. Tahkimnamede Hz. 

Ali tarafını temsilen şahitlik yapanlar arasında, 
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tehdit ederek görüşlerini kabul ettirebildiler? Biz 
tahkimin kabulü için ısrar edenler arasında ileride 
Haricîlere katılacak hiç kimsenin bulunmadığını 
söylemek istemiyoruz ancak olayın baş aktörleri 
Haricîler değildir.

Haricîlerin tahkime karşı olan tavırlarını ilk kez 
slogan halinde dile getiren kişi Urve b. Udeyye’dir. 
Eş’as, kabileleri gezerek tahkim belgesini bildirdi-
ği sırada, Temîmoğullarına gittiğinde Urve, “Al-
lah’ın işinde insanları hakem tayin ediyorsunuz. 
Hüküm ancak Allah’ındır.” diyerek kılıcıyla Eş’as’ın 
bineğine vurdu. Bu olay Yemenlilerle Temîmlileri 
karşı karşıya getirdi ancak ileri gelen bazı kimse-
ler araya girerek onları yatıştırdılar. Bu sloganın 
ilk defa başkaları tarafından kullanıldığına dair ri-
vayetler de bulunmaktadır.

Haricîlere göre tahkimin kabul edilmesi bü-
yük bir çelişkiydi. Kurrânın önemli bir kısmının 
tahkime karşı çıkmasının nedeni, tahkimi kabul 
etmelerinin, giriştikleri savaşlardaki durumlarını 
şüpheli hale soktuğuna inanmalarıdır. Zira Ce-
mel ve Sıffîn savaşlarında Hz. Ali taraftarı olan bu 
kimseler, haklı olduklarından şüphe duymadan 
bu savaşlara katılarak davranışlarına karşılık, Al-
lah’tan sevap ummuşlardı. Tahkimi kabul etmek, 
onları ve onlarla birlikte savaşıp ölenlerin duru-
munu tehlikeye sokuyordu.

Haricîler, daha hakemler gönderilmeden tah-

kimden vazgeçilmesini istediler. Hz. Ali, bir an-

laşma yapıldığını, bundan dönülemeyeceğini, 

“Anlaşma yaptığınız zaman, Allah’ın ahdini 

yerine getirin ve Allah’ı üzerinize şahit tuta-

rak, pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. 

Şüphesiz Allah, yapacağınız şeyleri bilir.” (Nahl 

Sûresi; 16/91) ayetine de dayanarak söyledi ve 

tahkimin günah değil ancak görüşte acizlik ve 

fiilde zayıflık olduğunu belirtti.

Hz. Ali tahkimi kabul edip Kûfe‘ye yönelince; 

ordusundan 12.000 kişi ayrılıp Harura denilen 

yere giderek şehre girmediler. Ayrılıkçılar, burada 

başlarına askerî komutan olarak Şebes b. Rib’î’yi, 

namaz kıldırmak için de Abdullah b. el-Kevvâ’yı 

seçtiler.

Hz. Ali, Harura’ya giderek orada yaptığı ko-

nuşmadan sonra Haricîleri ikna etti ve kendisiy-

le birlikte Kûfe’ye gitmelerini sağladı. İbâdî kay-

naklar, Hz. Ali’nin Harura’da kendisinden ayrılan 

muhalifleri tekrar kazanabilmek için Muâviye 

ile yeniden savaşabileceğine dair söz verdiğini 

söylerler. Sünnî ve Şiî kaynaklarda Haricîlere söz 

verildiğine dair bir bilgi yoktur. Muhtemelen Hz. 

Ali’nin burada kullandığı yumuşak dil, Haricîler 

tarafından görüşlerinin kabul edildiği şeklinde 

anlaşılmıştır.

Haricîler, Kûfe’ye girdikten sonra Hz. Ali’nin 

tahkimden vazgeçtiği söylentisini yaydılar. Hz. 

Ali, bunu duyunca mescitte bir konuşma ya-

parak tahkimden vazgeçmesinin söz konusu 

olamayacağını, ortada yapılmış bir anlaşma bu-

lunduğunu söyledi. Bu konuşmadan sonra Ha-

ricîlerin Hz. Ali’den ayrılmaları tekrar gündeme 

geldi. Ancak kesin kararlarını Hz. Ali’nin hakemi 

olan Ebû Musa el-Eş’arî’yi görüşmeye gönder-

mesiyle verdiler. Bundan sonra Hz. Ali’ye biatten 

çıkarak kendi imamlarını seçtiler ve Kûfe’den ay-

rılarak Nehrevân’a gittiler.

Hem eski kaynaklarda, hem 
de çağdaş yazarların kitap-
larının birçoğunda Mushaf-
lar havaya kaldırıldığı sıra-
da, Kur’ân’ın hakemliğinin 
kabulünü ısrarla isteyenlerin 
ve Hz. Ali‘yi buna zorlayan-
ların bundan sonra kendile-
rine Haricîler denen grup ol-
duğu söylenir.
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Tebliğde, Önce  Hangi 
Konular Anlatılmalı?
Garip SAĞLIK
garibuzaman@hotmail.com

Tefekkür

İslam’ın en önemli farzlarından biri de teb-

liğ görevidir. Tebliğ; Müslümanın yaşantısıyla ve 

sözleriyle İslam’ı anlatma çabasıdır. Her Müslü-

man, tebliğci olması sebebiyle İslam’ı öğrenmek, 

anlamak, inanmak, yaşamak ve diğer insanlara 

anlatmak aşamalarından geçerek bu süreci öle-

ne kadar yaşamaya devam eder. Bu sorumluluk, 

Müslümanlara dinlerini öğrenmeleri ve yaşama-

ları için gayrimüslimlere ise İslam’ı tanıtmak ve 

hidayetlerine vesile olabilmek için gerçekleştirilir. 

Bu sorumluluğu görev bilinci ile gerçekleş-

tirmeye çalışan Müslümanlar için her aşamada 

dikkat edilmesi gereken birçok incelik mevcuttur. 

Özellikle kendini yetiştirmiş, İslam’ı yaşantısında 

uygulamaya gayret eden ve başkalarına da bu 

hayırlı yolu tarif etmeye çalışan Müslümanlar, 

nasıl anlatalım, ne anlatalım diye mutlaka derin 

düşüncelere dalarlar.

Hayatımızın her alanında önem sırası ve ön-

celikler vardır. Örneğin çocuk bebekken dişleri 

olmaması sebebiyle ona katı yiyecekler yediril-

mez. Bu döneminde yutabileceği ve ağzına za-

rar vermeyen püre ve çorba tarzı yemekler verilir. 

Dişler çıktıktan sonra ısıracağı yiyecekler verilir. 

Ama fındık fıstık gibi kabuklu yiyecekler biraz 

daha büyüdüğünde verilir. Aynı şey eğitimde de 

geçerlidir. Matematiği öğrenecek çocuğa önce 

rakamlar ardından dört işlem öğretilir. Daha son-

raki dönemlerde kesirler, ondalıklı sayılar ve diğer 

konuların öğretilmesi gündeme gelir. 

Kime hangi konuların anlatılacağını bazı hal-

ler belirler. Bunları özet olarak şu şekilde açıkla-

yabiliriz.

Öğrenmeye Hazır Olma

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gün içinde Sa-

habelere (r.a.) bir konu anlatmak için uygun 

zamanı beklerdi . Bu yüzden tebliğci konu an-

latımı için uygun bir iletişim zamanı ve mekânı 

kollamalıdır. Örneğin aç olan birine tefsir anlat-

tığınızda o açlığından başka bir şey düşüneme-

diğinden sizi dinlemesi mümkün değildir. İşten 

gelmiş çok yorgun birine yapacağınız tebliğin 

etkisi az olacaktır.

Muhatabımızı gözlemledikten sonra konu 

anlatmamak daha uygunsa konu anlatılmama-

lıdır. Dinleme ya da anlama tahammülü az ise 

kısa süreli konular sunulmalıdır. Dinleme ve an-

lama konusunda üzüntü, aşırı sevinç, yorgunluk, 

korku gibi engeller varsa onun hali ile hâllenip, 

konu anlatılmamalıdır.

Tebliğcinin muhatabını tanıması, iletişim ku-

rallarına riayet etmesi, tebliğe uygun zaman ve 

mekânın kollanmasının yanında dinleyen kişi-

nin güvenini kazanmak da önemli bir konudur. 

Bu yüzden tanışarak ortak yönlerin bulunmaya 

çalışılması hem güveni hem de sağlıklı iletişimi 

sağlayacaktır. Bu ön şartlar tamamsa bunlardan 

sonra konu anlatmaya geçilmelidir.
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Anlatılacak konularda önceliğe gelince; mu-

hatap soru soruyorsa başka bir konu anlatılmaz, 

bariz bir eksiklik tespit edilmiş ise buna değini-

lir, bunlar da yok ise o zaman konu anlatımına 

girilir. Bazen de önceden anlatılan bir konunun 

tekrar anlatılması gerekebilir.

1. Soru Sorma

Soru sormak en çok kullanılan iletişim yön-

temlerinden biridir. Peki, insanlar neden soru so-

rarlar? Ya bir konuyu öğrenmek, ya bir konuyu 

bahane ederek dertleşmek; ya karşısındakinin ne 

bildiğini tartmak, ya da karşısındakini zor duru-

ma düşürmek gibi farklı maksatlarla soru sorar-

lar. Sorulan soru kişinin bilgi, akıl ve niyetini de 

gösterir.

Soru soran kişiye cevap vermeyip başka bir 

konu anlatmaya çalışılması çoğunlukla uygun 

olmayan bir davranıştır. Olumlu ya da olumsuz, 

istenilen ya da istenilmeyen bir cevap bile olsa 

mutlaka cevap verilmelidir. Bilmiyorsak da “bu 

konuyu bilmiyorum” denmelidir. 

 

2. Eksiği Tamamlama

Tebliğ eğitiminde maksat muhatabımızın 

Müslüman şahsiyetini kazanmasıdır. Sünnet-i 

Seniyye’de Müslüman kardeşinin ayıbını araştır-

mama ve eksiğini örtme İslam kardeşliğinin ge-

reği olduğu vurgulanır. 

Rasulullah (s.a.v.) bir hadiste; “Birbirinizin özel 

ve mahrem hayatını araştırmayın”  diye buyur-
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maktadır. Ayrıca “Her kim bir Müslüman karde-

şinin ayıp ve kusurlarını, kimsenin görmediği ve 

görmesini istemediği şeylerini örterse, Allah u 

Teâlâ da kıyamet gününde onun ayıplarını ör-

ter…”  buyurmaktadır.

En önemli bilgi toplama yöntemi gözlemdir. 

Bütün sosyal ilimlerde bu yöntemden faydala-

nılır. Bu yüzden tebliğ yapan Müslüman, iyi bir 

gözlemci olmak zorundadır. Muhatabın eksiğini 

aramak değil, tespit ettiği eksik, yanlış ve hataları 

uygun bir lisan, uygun bir yer, zaman ve üslup ile 

düzeltmeye çalışmalıdır. Bu amaca uygun konu-

lar anlatılmalıdır.

Her konuda olduğu gibi bu konuda da birçok 

incelikler mevcuttur ve bunlar tecrübe ile öğre-

nilmelidir. Toplumun içinde mahcup etmeden, 

basit bir konu ise örterek, ciddi bir konu ise yan-

lışına engel olacak konular anlatılmalıdır. Tebliğ-

cinin maksadının yapıcı, yardım edici olduğu al-

gısı oluşturulmadan hareket edilmemelidir. Aksi 

takdirde yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. 

Sahabe hayatında bu alanda gördüğümüz 

uygulama; sadece bilgi yüklemesi ve sadece 

konu anlatımı değil; davranış değişikliğine sebep 

olacak kısa, öz ama kalpten sohbetlerdir.

3. Gündemi değerlendirme

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sahabesini 

nasıl eğittiğini incelediğimizde, güncel bir konu 

(Zuhurat) varsa bu konu ile ilgili bilgi verdiğini 

görüyoruz. Bu en akılda kalıcı, silinmeyen bir öğ-

retim metodudur ve sıkıcı değildir. İlmin amele 

dönüşmediği, kuru bilgi olarak kaldığı bir eğitim 

yerine canlı bir eğitim yapılmıştır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) evlendikten 

sonra evlenenlerin kendine has bir kokusu ile 

yanına gelen bir sahabeye bunu ilan etmesi için 

bir yemek tertip etmesini söylemiştir . Bu sahabe 

bunu unutabilir mi? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 

ile ilgili hatıraları kendisine sorulduğunda bu ko-

nuyu da mutlaka anlatır.

Gündem ne ise orada İslam’ın yaşanması için 

gerekli olan konular, yaşantı ve söz ile anlatılma-

lıdır. Örneğin depremin olduğu bir ortamda ge-

lin Tarih dersi yapalım denilmez, denilmemelidir. 

Öncelikle arama kurtarma, yardımlaşma, mekân 

güvenliği ve rahatlama sağlanması için gayret 

edilir. Ondan sonra, bu fiili tebliğin devamında 

musibetlerle imtihan olduğumuz, hayatın geçici 

olduğu, tedbir almanın gerekliliği anlatılmalıdır.

İslam; vahiy kaynaklı, hayat için pratik çö-

zümler sunan, insana ve tüm âleme uyumlu bir 

yaşama şeklidir. Bu yüzden tüm insanların ya-

şantısı için pratik çözümler sunan sohbetlerle 

İslam’ı yaşamaya yönlendirmeliyiz.

1- Anlatılacak Konuların Sıralanması

Anlatılacak konuların tespiti muhatabımızı 

tanımakla alakalıdır. Muhatabımızın ihtiyacı olan 

konuları anlatmak için bir liste belirlenmelidir. 

Ancak bu listenin hiçbir zaman sırasıyla anlatıl-

masına imkân bulunamaz. Çünkü hayat dina-

mik, anında değişen olaylarla yaşanmakta ve 

insan da göründüğünden daha karmaşık bir ya-

pıya sahiptir. Buna rağmen düzenli bir liste oluş-

turmak ihtiyaçtır. 

Tefekkür

En önemli bilgi toplama yön-
temi gözlemdir. Bütün sos-
yal ilimlerde bu yöntemden 
faydalanılır. 
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Tefekkür

Hazırlanacak ve sıra ile anlatılacak listenin 

içeriği; Kur’an’ın ayetlerindeki eğitim usulü ve 

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Sünneti dediği-

miz Nebevi Metod ile muhatabın yaşı, akıl se-

viyesi, mesleği, ihtiyacı gibi temel ölçülerden 

oluşur. 

• Önce itikadi konular sonra ameli daha sonra 

da ahlaki ve kültürel konular anlatılmalıdır. 

• Eğer muhatabımız buluğ çağına girmemiş 

ise ciddi konular anlatılmamalı; inanç, adap ve 

ilmihal konuları ile tarihi konular onların seviye-

sine inilerek anlatılmalıdır.

• Anlatılan konular; Kur’an’dan ve Sünnet’ten 

anlatılmalı ve sahabenin model olan hayatından 

örneklerle sunulmalıdır. Ayrıca müçtehit imam-

larımızın yol gösteren hikmetli çalışmaları ile İs-

lam’ı hayatında samimiyetle yaşamış Müslüman 

âlimler, yöneticiler ve büyüklerin eserlerinden 

faydalanılmalıdır.

• Önce İslam’ı öğrenip yaşaması sonra tebliğ 

etmesi anlatılmalıdır. Bu yüzden öğrenme, oku-

ma, salih niyetle yaşama, aşırılıklardan uzak dur-

ma gibi konular da öğretilmelidir.

• Okuyanlara okulda başarılı olmaları, çalı-

şanlara işlerinde başarılı olmaları, kısaca herkese 

bulunduğu yere uygun konular (İslam’ı yaşaması 

ve anlatması için) anlatılmalıdır.

• Kişi İslam itikadına inanmış ise kendisine 

namaz kılması gerektiği anlatılmalıdır. Bundan 

sonra da diğer farz ibadetleri yerine getirmesi 

gerektiği anlatmalıdır.
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• İslami konuları sunarken; önce herkesin 

şahsında İslam’ı yaşaması için gereken konular 

anlatılır sonra İslami bir aile kurması için gereken 

konular anlatılır. Ardından İslam cemaatinin in-

şası ve intisabını gerektiren konular anlatılır.

Her anlatılan konunun bir evvelki konusu ve 

bir sonraki konusu vardır. Ayrıca her konunun di-

ğer konularla ilişkisi ve bağlantısı vardır. Belli bir 

kıvama gelenlere ciddi konular anlatılmalıdır. İs-

temeyene vermemek gerekir. 

2- Tekrar

Öğrenilen konu yaşanmadıkça tam manasıy-

la akılda kalmaz. Pekiştirmek için tekrar yapmak-

ta fayda vardır. Hayatta her konunun farklı yön-

leri vardır. İlk dinlediğimizde bir yönü aklımızda 

kalır. Sonraları ise farklı yönleri dikkatimizi çeker. 

Aynı kitabı birçok defa okuduğunuzda; her sefe-

rinde farklı yönleri dikkatinizi çeker.

En son haline bakılarak anlatılanların hangisi-

nin anlaşılmadığı, muhatabımızın eksik amelin-

den anlaşılır. O konular tekrar anlatılmalıdır. Sıkıcı 

olmaması için her seferinde aynı konu farklı bi-

çimlerde anlatılabilir. Örneğin Selam verme ko-

nusu anlatılacak ise bu konudaki hadis anlatılır, 

diğer seferinde sahabenin selamlaşması anlatılır, 

diğer seferinde kelime ve kavram olarak selam-

laşma anlatılır bir diğer seferde ise Müslümanla-

rın ve gayrimüslimlerin nasıl selam verdiği karşı-

laştırılmalı olarak anlatılabilir. 

Sonuç olarak:

Tebliğ yapılmasına bugün her zamankinden 

daha çok ihtiyaç vardır. Müslümanlar tebliğ ya-

parken önce kendisi yaşamaya, doğruyu ortaya 

koymaya gayret etmelidir. 

Tebliğ esnasında muhatabımıza anlataca-

ğımız konular değişkenlik arz eder. Muhatabı-

mızın durumuna göre bazen öğretmen, bazen 

arkadaş, bazen doktor, bazen yol gösterici gibi 

davranılmalıdır. Bu yüzden anlatılacak konularda 

karşımızdakinin o anki ihtiyacı ve kabiliyeti göz 

önünde bulundurulur. Aynı şekilde konu önce-

liklere göre de değişir.

Tebliğde muhatabımızı tanıyıp iletişime uy-

gun şartlar oluştuğunda muhatabın önce soru-

ları cevaplanmalı sonra tespit edilen eksiklikler 

uygun lisan ile düzeltilmeli sonra güncel veya 

gündemdeki konular değerlendirilmelidir. Bu 

öncelikli durumlar yok ise muhataba uygun an-

latılacak bir liste önceden belirlenip oradan sıra 

ile anlatılmalıdır. Tekrar edilecek konuları tebliğci 

ihtiyaç hissettikçe anlatmalıdır.

Tefekkür

Tebliğ esnasında muhatabı-
mıza anlatacağımız konular 
değişkenlik arz eder. Muha-
tabımızın durumuna göre 
bazen öğretmen, bazen arka-
daş, bazen doktor, bazen yol 
gösterici gibi davranılma-
lıdır. Bu yüzden anlatılacak 
konularda kar-şımızdakinin 
o anki ihtiyacı ve kabiliyeti 
göz önünde bulundurulur. 
Aynı şe-kilde konu öncelik-
lere göre de değişir.
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Dr. Tahir Al Arakanî ile Röportaj

Mazlum Müslümanlar
Röportaj: Nurmehmet ÇARBOĞA
muhammednur56@gmail.com

Röportaj

Arakan, 8. yüzyılda Arap tüccarların ve-
silesiyle İslam’la tanışmıştır. 15. yüzyılın ba-
şında Kral Narameikla’nın İslamiyet’i seç-
mesinin ardından ise Arakan İslam Krallığı 
kurulmuş ve bu tarihten sonra İslamiyet 
bölgede hızla yayılmıştır. Arakan’ı 1784’de 
Burma ve 1826’da İngiltere işgal etmiştir. 
İngiltere’nin bu bölgede çekilmesi üzerine 
burayı tekrar Burma yönetimi işgal etmiştir.

Bismillahirrahmanirrahim...

V.D.: Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

T.A.: Ben kardeşiniz Tahir Muhammet Sirac 

El-Arakani. Arakan’daki Arakan-Rohingya Birli-

ği’nin genel başkanıyım. Myanmar ve Rohing-

ya’da insan haklarını savunuyoruz. İslam İşbirliği 

Örgütü tarafından tanınan bir kuruluşuz. Bu ku-

rumun desteğiyle dünya genelinde çalışıyoruz. 

V.D.: Tarihi süreç içinde Rohingya Müslü-

manlarının durumu ne olmuştur? Bu günkü 

zulümler nasıl başladı?

T.A.: Mynmar ve Rohingya Müslümanları-

nın acıları yeni değildir, eskiye dayanır. 1784 yı-

lında Arakan, Burma’nın kontrolüne girmesiyle 

bu zulüm başladı. Bu tarihten itibaren Burma 

kontrolünde olan bölge, 1943 yılında sömürge 

olarak İngiltere’nin kontrolüne girdi. Çekilen acı-

lar dönem dönem değişti ve 2012 yılıyla birlik-

te Arakan’ın çektiği acıların son dönemi başla-

dı. Bu son dönemle birlikte tüm dünya Arakan 

Müslümanlarına yönelik soykırımdan haberdar 

oldu. Bu soykırım; Burma yönetiminin, Arakan 

yöneticilerinin ve oradaki Budist din adamlarının 

öncülük ettiği sistemli bir soykırımdır. 

V.D.: Soykırım büyük bir zulümdür. Peki, 

bu zulmü siz nasıl tasvir edersiniz, yaşadığınız 

pratikler nelerdir?
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T.A.: Orada sadece bazı insan haklarının ihla-

linin yapıldığı şeklindeki bir düşünce yanlış olur. 

Orada insan haklarının bütünü ihlal ediliyor, bir 

insanlık suçu işleniyor. Kanunlar hiçe sayılarak 

toplu katliamlar yapılıyor. Keyfi tutuklamalar ya-

pılıyor, kadınlara tecavüz ediliyor ve evler yakılı-

yor. Sizler de köylerin nasıl tüm dünyanın gözü 

önünde yakıldığını medyadan izlediniz. 3  Tem-

muz 2012’de bir köy Budistler tarafından tümüy-

le yakıldı. Ve bu şekilde yakılan köy sayısı 52’dir. 

Yaklaşık 200 bin kişi yurdundan olmuştur. BM’nin 

rakamlarına göre 150 bin. Siti şehrindeki mülteci 

kamplarında kalıyor. 

Bir milyondan fazla Müslüman ise Myan-

mar’da henüz yakılmamış, kuşatılmış köylerde 

yaşıyorlar. Bir köyden başka bir köye gidişleri ya-

sak. Geçimlerini sağlama imkânları yok. Acılarını 

ifade etmelerine izin verilmiyor. Dışarıdan gelen 

yardımları ise ancak hükümetin kontrolünde 

alabiliyorlar. Çocuklarını okula gönderemiyorlar. 

Öyle bir kuşatma var ki sanki onlara ya ölecek-

siniz ya da bu ülkeyi terk edeceksiniz deniliyor. 

V.D.: Kısaca Myanmar, Rohingya ve Arakan 

arasındaki fark nedir?

T.A.: Burma, bugünkü Myanmar devletinin 

eski adıdır. Arakan ise 14 eyaletten oluşan Myan-

mar’ın bir eyaletidir. Rohingya ise oradaki bir 

Müslüman ırktır. Buradaki Müslümanlar farklı se-

kiz ırka mensuptur. Ve Müslümanlardan oluşan 

bu sekiz ırk anayasa ile vatandaşlıktan çıkarıl-

mıştır. Rohingyalar daha çok Arakan’da yerleşik-

tir. Devlet destekli Budist çetelerin hedefi de bu 

eyaleti Müslümanlardan arındırmaktır.

Röportaj

Bu soykırım; Burma yöne-
timinin, Arakan yöneticile-
rinin ve oradaki Budist din 
adamlarının öncülük ettiği 
sistemli bir soykırımdır. 
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Röportaj

V.D.: Birleşik Arakan-Rohingya Birliği’nin 

faaliyetleri hakkında bilgi verir misin?

T.A.: Güzel bir soru ancak öncesinde değin-

mek istediğim birkaç nokta var. Biz Arakan’da ne 

istiyoruz? Dünyadan, hükümetlerden, Burma 

hükümetinden ve insan hakları kuruluşlarından 

ne istiyoruz? Çok büyük bir şey istemiyoruz. Biz 

babalarımızla, atalarımızla Arakanlıyız. Tarih bu-

nun kanıtıdır. Dünya bunu biliyor. İngiltere yüz 

yıldan fazla sömürge olarak kullandı ve Rohing-

yalar kimdir biliyor. Burma bunu biliyor. Ve Bur-

ma Devleti’nden önce de Budistlerle Müslüman-

lar bir arada yaşıyordu. Dünya bunu biliyor. Biz 

Müslümanlar ırklar olarak Myanmar’ın yerleşik 

unsurlarından olduğumuzu ve bunun kanunlar-

da yer alması gerektiğini söyledik. Ancak Myan-

mar Devleti, Müslüman olan sekiz ırkı anayasa-

dan çıkarıp bunlar dışardan gelmiş yabancılardır 

dedi. Tüm dünyayı aldatarak bunu bu şekilde 

kabul ettirmeye çalıştı.  

Biz ne istiyoruz? Biz anayasada, Rohingya-

ların ve diğer Müslüman kabilelerin ülkenin asli 

unsurlarından olmasının yer almasını istiyoruz. 

İkinci olarak eşit vatandaşlık hakkı istiyoruz. Di-

ğer unsurlarla bir arada eşit olarak güvenli bir 

ortamda yaşamak istiyoruz. Bundan başka bir 

şey istemiyoruz. Hükümetlerden isteğimiz, ta-

leplerimizin bir başkasının maslahatına karşı 

değil sadece kendi haklarımızın talep edilmesi 

oluşunu görmeleri. Hükümetlerin, insan hakla-

rı kuruluşlarının ve uluslararası kuruluşların bizi 

asli unsur olarak kabul etmeleri, vatandaşlığımız 

ve güven içinde birlikte yaşamak gibi daha önce 

sahip olup sonradan elimizden alınan haklarımız 

konusunda yanımızda yer almalarını istiyoruz. 
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Şimdi Örgütümüzün (ARU) ne yaptığına dair 

soruya gelelim. Birçok bölümümüz var. Bunlar-

dan biri insan hakları bölümüdür. Myanmar’da-

ki insan hakları ihlallerini belgeleyip bunu ilan 

ediyoruz ve raporlar hazırlayıp ilgili kurumlara 

gönderiyoruz. Yine bizim Arakan’a yönelik özel 

bir insani yardım ağımız var. BM, yardımların sa-

dece %50’sini karşılıyor ve bu sadece Arakan’a 

yönelik oluyor. Biz ise kendi özel yardım ağımız-

la hem Arakan’a hem de Arakan dışındaki diğer 

eyaletlere ulaştırıyoruz. BM ve diğer uluslarara-

sı kuruluşlarla yardımlaşarak da çalışmalarımızı 

yürütmekteyiz. BM’deki devletler, ABD ve AB’de 

haklarımızın tanınması için çalışmaktayız. ABD 

meclisinde bu yönde bir karar yine BM’nin Ce-

nevre’deki İnsan Hakları Kurulu’nda bu yönde iki 

karar ve AB’de bu yönde bir karar alınmasını sağ-

ladık. Bunun için çabaladık ve raporlar hazırladık. 

Şimdi BM’deki ülkelerden isteğimiz bu karar-

ların uygulamaya geçirilmesini sağlamak. Alınan 

kararlar tavsiye niteliğinde olduğundan Myan-

mar hükümeti alınan kararlara saygı duymak 

ve bunları uygulamak istemiyor. Bu yüzden BM 

aldığı kararların nasıl uygulanacağını, üyelerinin 

bu kararlara saygı duymasını ve uygulamaya 

koymasını sağlamsı gerekir ki Myanmar ve diğer 

tüm yerlerde var olan insan hakları ihlalleri son 

bulsun ve insanlar güven içinde bir arada yaşa-

sın.

V.D.: Özelde Türkiye’deki Müslümanlar ve 

genel olarak da dünya Müslümanları bu ko-

nuda ne yapabilir?

T.A.: Türk halkının yapabileceği çok şey var. 

İlk olarak beklentimiz çeşitli programlarla Arakan 

Müslümanlarının çocuklarını, haklarını savuna-

bilmeleri için okutmalarıdır. İnsani yardım gön-

dererek oradaki Müslümanların başka devletlerin 

ellerine bakar bir duruma gelmemelerini ve var-

lıklarını sürdürebilmelerini sağlayabilirler. Medya 

yoluyla da bu konunun gündeme getirilme-

sini diliyoruz. Bu konuda ortaya konan çabalar 

var ancak yetersiz. Bu konuda çabalar arttırılıp; 

hem resmi hem özel basında konuya daha çok 

yer ayrılabilir. Allah’tan (c.c.) bu konuda başarı-

ya ulaştırmasını diliyorum bizi. Türkiye halkı her 

zaman mazlumların yanında olma konusunda 

öncü olmuştur hala da olmaya devam etmekte-

dir. Temennimiz odur ki Myanmarlı Müslüman-

ların yanında duruşlarını devam ettirip, acılarını 

daha çok paylaşıp haklarını kazanma konusunda 

desteklerini artırsınlar.

V.D.: Bu güzel Röportaj için size çok teşek-

kür ediyoruz. Rabbim sizlerin dertleriyle dert-

lenen kimselerden kılsın bizleri. 

Röportaj

Türk halkının yapabileceği 
çok şey var. İlk olarak bek-
lentimiz çeşitli programlarla 
Arakan Müslümanlarının ço-
cuklarını, haklarını savuna-
bilmeleri için okutmalarıdır. 
İnsani yardım göndererek 
oradaki Müslümanların baş-
ka devletlerin ellerine bakar 
bir duruma gelmemelerini 
ve varlıklarını sürdürebilme-
lerini sağlayabilirler. Medya 
yoluyla da bu konunun gün-
deme getirilmesini diliyoruz.
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Dünyalık Yarış
Dr. Şerafettin KALAY

Tefekkür

Çılgınca yaşanan bir hayat akışı içinde sürük-

lendiğimiz bir gerçek. Süratle giden bir arabanın 

arkasından tutunmuş biri misali yere kapaklan-

mak korkusuyla arabayı bırakamıyor, hızlanıp 

arabanın bize hâkimiyetinden de kurtulamıyo-

ruz. Böylece bu çılgınca koşu devam ediyor. 

Yarınlarından emin olmayan insanlar, nere-

deyse bütün himmet ve gayretini dünyalık ka-

zanmak için yoğunlaştırmış durumda. Kime so-

rulsa, kiminle dertleşilse bu gerçeği kabul ediyor, 

dile getiriyor, kendinin de bu akıntıya kapılışın-

dan şikâyet ediyor. Ancak bu akıntının tesirinden 

kurtulmak için ciddi sayılabilecek hiçbir çaba 

göstermiyor. Bu koşunun nerede biteceğini hiç 

kimse bilmiyor. 

Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor: “Benden son-

ra yeniden şirke düşmenizden korkmuyorum. 

Ancak dünyalık hırsına kapılmanızdan, dün-

yalık yarışına girişmenizden korkuyorum.” 

(Müslim; 4/1796)

Ne yazık ki bu yarışa girişmiş, hem de bütü-

nüyle çılgınlığına kapılmış görünüyoruz.

Yorgun geçen bir günün akşamında her fert, 

yaşadığı bu günün saat saat muhasebesini yapsa 

acaba netice ne çıkar? Geçen saat ve dakikaların 

kaçı ümit edilen dünya saadeti, kaçı vaadedilen 

ebedî saadet içindir? Hatta ne kadarını ailesine, 

çocuklarına, anne-babasına, yakınlarına, dostla-

rına ayırmıştır. Dünya saadeti bunlar olmadan 

nasıl gerçekleşebilir? Kısaca; ne yaptığımızın, 

nereye doğru sürüklendiğimizin farkında mıyız?.. 

Ne yapmamız gerektiğini düşünüyor; düşündü-

ğümüzü gerçekleştirmek için ileri adımlar atıyor 

muyuz? Ne zaman temennilerden teşebbüse 

geçiş yapacağız? Ne zaman her hak sahibine 

hakkını vererek, gönül huzuru içinde yaşayaca-

ğız? 

Ne gün vaz geçmesini, küçük kazançlardan 

büyük kazançlara doğru yol almasını bileceğiz? 

Rabb’ımız; “Ey İman edenler! Allah’a takva 
içinde olun! Herkes yarın için ne hazırladığı-
na, ahiret için, ebedî hayat için önceden ne 
gönderdiğine dikkat etsin. Allah, bütün yap-
tıklarınızdan haberdardır.” (Haşr Sûresi; 59/ 18)

“Allah’ı unutan, bu yüzden Allah’ın da ken-
dilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. 
Onlar, haktan ayrılan, fıska düşen kimselerdir.” 
buyuruyor.  (Haşr Sûresi; 59/19)  

Önceden ne gönderiyoruz?.. İmtihan süresi 

bitip sonucunu beklerken nasıl bir sonuç bekli-

yoruz? Bu bekleyişin heyecanlı olacağını biliyo-

ruz; ancak bu heyecan ümitli bir heyecan mı? 

Yoksa korku ve dehşet izleri mi taşıyor? Geride 

bıraktığımız hayat basamakları içimizi kasıp ka-

vuruyor mu? 

Allah’ı unuttuk mu? Dünya-
da Allah (c.c.) yokmuş gibi 
mi davrandık? Af ve mağfiret 
yağarken bizler de unutulur 
muyuz? 
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Allah’ı unuttuk mu? Dünyada Allah (c.c.) yok-

muş gibi mi davrandık? Af ve mağfiret yağarken 

bizler de unutulur muyuz? 

Eğer kalbimiz samimiyet taşıyorsa, gönlü-

müzdeki iyi duygular henüz paslanıp bozulma-

mışsa, manevî güzelliklerin kıpırtılarını duyu-

yorsak, hissediyorsak bunları ne zaman ortaya 

koyacağız? Ne zaman onları hayata geçireceğiz, 

canlandıracağız, büyüteceğiz ve ileriye doğru 

yürüyeceğiz? 

Çürük temeller üzerine oturtulmuş bir hayat 

çerçevesinde, güvensiz hale getirilmiş ve kay-

paklaştırılmış bir zeminde aile geçindirmenin, 

helâl lokma kazanmanın, kişiliği korumanın, aile 

bütünlüğünü sağlamanın pek basit olmadığını 

elbette biliyoruz. Ancak bilinen ikinci gerçek de 

bizleri sürükleyen bu çılgınca akıntının sürükle-

yişinden kurtulmanın, hakka doğru yüzmenin, 

ilerlemenin, bu yolda mümin gönüllerle el ele 

vermenin, yardımlaşmanın; ilimle, irfanla yoğ-

rulmanın ve hedefini bilerek yol almanın gerek-

liliğidir. 

İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun 

bunu yapmak, Hakka doğru yol tutmak zorun-

dayız. Dünya saadeti için koşturduğumuz kadar 

ebedî saadet için de koşturmalıyız. Birlikte Allah’a 

(c.c.) kulak verelim: 

“Rabb’ınızın mağfiretine koşun! Takva sa-
hipleri için hazırlanan ve genişliği gökler ve 
yer kadar olan cennete girmek için yarışın!”  
(Âl İmrân Sûresi; 3/ 133) 

“De ki: Çalışın! Gayret edin! Gayretlerinizi 
ve neticesini Allah da görecek, müminler de 
görecektir.” (Tevbe Sûresi; 9/ 105)

Meramı özetleyen bir beyit: 

“Allah’a dayan, sa‘ye sarıl, hükmüne râm ol! 

Varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.” 

Ve bir başka beyit daha:  

“İbret al erbâbı ikdâmın bakıp âsârına; 

Dağ dayanmaz erlerin dağlar söken ısrârına.”

(Mehmet Akif Ersoy, Safahat; s. 29)

Son olarak bize Suheyb’i unutturmayan şu 

âyet-i kerîmeyi yeniden dinleyelim: 

“İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah rızası 
için kendini ve malını feda eder; Rabb’ının rı-
zasına talip olur, karşılığında can ve maldan 
vaz geçer. Allah, kullarına sonsuz merhamet 
ve şefkat sahibidir.” (Bakara Sûresi; 2/207) 

Başlamak için en uygun vakit, kişinin içinde 

bulunduğu vakittir. Yarın geçtir. 

Tefekkür
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Helâl Gıda
Makbul Dua
Celal ÇELİK

Tefekkür

Yüce Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: “Ey 

insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve 

temiz olanlarından yiyin, şeytanın peşine 

düşmeyin; zira şeytan sizin açık bir düşma-

nınızdır.” (Bakara Sûresi; 2/168). buyurmak su-

retiyle insanlara helâl ve hoş rızıklardan yemeyi 

emretmiştir. Birkaç ayet-i kerime sonra ise mü-

minlere hitaben şöyle buyurmuştur: “Ey iman 

edenler! Size verdiğimiz rızıklardan temiz 

olanlarını yiyin; eğer siz yalnız Allah’a kulluk 

ediyorsanız O’na şükredin.” (Bakara Sûresi; 

2/172).

Allah’ın insanlar için yaratmış olduğu ve on-

lara rızık olarak ihsan ettiği yiyecek ve içecek-

lerden helâl ve temiz olanlar bırakılarak; haram 

ve pis olan gıdalardan istifade edilmeye kalkı-

şıldığında şeytanın yoluna girilmiş, takva daire-

sinden uzaklaşılmış, kendisine karşı şükredilmesi 

gereken nimetlere nankörlük edilmiş, ubudiyetin 

dışına çıkılarak haram irtikâp edilmiş ve Allah’a 

(c.c.) imanın gereği de yerine getirilmemiş olu-

nacaktır. 

“İblis dedi ki: Öyle ise beni azdırmana kar-

şılık; ant içerim ki ben de onları saptırmak 

için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. 

Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, 

sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen, 

onların çoklarını şükredenlerden bulamaya-

caksın!” (Araf Sûresi; 7/16-17)

“O, dönüp gitti mi (yahut bir iş başına geçti 

mi) yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekin-

leri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. 

Allah bozgunculuğu sevmez.” (Bakara Sûresi; 

2/205)

Günümüzde ortaya çıkan birçok hastalık ve 

rahatsızlığın alınan gıdalarla yakından ilişkisi ol-

duğu bir gerçektir. Özellikle gıda sektörünün çok 

karmaşık bir hâl aldığı, gıdalarda menşei belirsiz 

birçok katkı maddesinin kullanıldığı, (GDO) ge-

netiği değiştirilmiş ürünlerin yaygınlaştığı, sektö-

rün temelinde genellikle gayrimüslimlerin veya 

dini hassasiyeti bulunmayan Müslümanların yer 

aldığı, insan sağlığından ziyade para kazanma 

hırsının öne çıktığı bir dönemde; böyle bir araş-

tırma ve hassasiyet ayrı bir önem ve ehemmi-

yet kazanmaktadır. Çok sayıda domuz çiftliğinin 

bulunduğu, senede ortalama yedi yüz bin ile bir 

milyon arasında domuzun tüketildiği, gıda en-

Allah (c.c.) beni yiyip içtik-
lerimden de hesaba çeke-
cek mi? Şayet çekecek ise 
ben yiyip içtiklerimin hesa-
bını verebilir miyim? Şayet 
veremezsem beni bekleyen 
akıbet nedir?
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düstrisinde çok sayıda gıda katkı maddesinin yer 

aldığı, gıdalardaki etiketlerin doğru ve tam yazıl-

madığı, hâlâ hayvan kesiminde İslami usule uy-

gun kesimin tam oturmadığı ülkemizde de Müs-

lümanların hassas davranmaları gerekmektedir.

Oysaki günümüzde Müslüman camia; sor-

gusuz sualsiz her önüne geleni tüketen bir top-

luma dönüşmüş durumdadır.

 Kur’an-ı Kerim, ‘Ashab-ı Kehf’ hikâyesini an-

lattığı Kehf Sûresi’nde oldukça ilginç ve çarpıcı 

bir ayrıntıya yer vermekte. Ashab-ı Kehf; mağa-

radaki uzun uykularından sonra uyandıklarında, 

kendi aralarından birini yiyecek alması için şehre 

gönderirler. Ancak göndermeden önce gidecek 

arkadaşlarına “bak, hangisi daha temizse o yiye-

cekten al getir” diyorlar. Ashab-ı Kehf’in hangi 

şartlarda o mağaraya sığındıklarını bilenler için 

burada ifade edilen ‘temiz’ ifadesi, son derece 

manidardır. Ölümle burun buruna oldukları hal-

de acıktık; ‘git ne bulursan al gel’ veya ‘yiyecek 

bir şeyler bul gel’ demiyorlar.

Ashab-ı Kehf’in en zor şarttaki davranışının 

örneklenmesi bizi şu sonuca götürmekte. Bir 

Müslüman, hangi hâl ve şartta olursa olsun; tıp-

kı Ashab-ı Kehf gibi yaşadığı veya geçici olarak 

bulunduğu şehirde veya ülkede; yiyecek ve içe-

ceklerini seçmeye ve ‘maddeten temiz, manen 

sakıncasız’ yani şüphe barındırmayan temiz ve 

helâl olanlarını tercih etmeye mecburdur. Hz. 

Peygamber (s.a.v.): “Helâl talebi, her Müslüman 

üzerine vaciptir.” ( Taberânî)

 Bu durumda herkes kendine yeniden şu so-

ruları sormalı:

Yeme içme konusunda Kur’an-ı Kerim ve Hz 

Peygamber’in (s.a.v.) ölçülerini biliyor muyum ve 

bunlara ne kadar riayet ediyorum?

Tefekkür
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Rızkımı kazanırken gösterdiğim hassasiye-

ti, yiyip içeceklerimi satın alırken de gösteriyor 

muyum?

Satın aldığım gıda maddelerinin, kim tarafın-

dan hangi koşullarda üretildiğini, üretim sırasın-

da içerisine hangi katkı maddelerinin eklendiğini, 

üretimde hijyen kurallarına riayet edilip edilme-

diğini inceliyor muyum?

Bu ürünler, küresel güçler tarafından gayri in-

sanî amaçlar için yapısal değişimlere uğratılıyor 

mu ve ben bunlardan haberdar mıyım?

Bu ürün üretilirken, insan ve hayvan hakları 

ihlal ediliyor mu ve çevreye zarar veriliyor mu?

Bu gıda maddesini tükettiğimde, bende nasıl 

bir gelişme ve değişim meydana getirir?

Bu yiyecek ve içeceği tüketmesem zarar gö-

rür müyüm veya tükettiğimde bana bir yararı var 

mı?

Hz Peygamber (s.a.v.) bu çağda yaşasaydı ve 

soframa konuk olsaydı (s.a.v.) bu ikramı tüketir 

miydi? Tüketmez ise bana ne buyururdu?

Allah (c.c.) beni yiyip içtiklerimden de hesaba 

çekecek mi? Şayet çekecek ise ben yiyip içtikle-

rimin hesabını verebilir miyim? Şayet veremez-

sem beni bekleyen akıbet nedir?

Soruları daha da çoğaltabiliriz. Ancak önem-

li olan soruların çoğaltılmasından ziyade; bizim 

yeme içme meselesini önemseyip önemseme-

diğimizdir. Eğer bunu önemsiyorsak ve sofra-

mızda bir sorun varsa bunu ortadan kaldırmak 

için bir gayret içinde miyiz? Müslümanlar kaza-

nırken helal harama nasıl dikkat etmeleri gerekli 

ise yemek içme mevzuunda da aynı hassasiye-

ti göstermelidirler. Bu konuya gereken önemi 
vermelidirler. Yoksa “Öyle devir gelecek ki in-
sanoğlu, aldığı şeyin helalden mi, haramdan 
mı olduğuna hiç aldırmayacak. Böylelerinin 
hiçbir duası kabul edilmez“ (Buhari) Hadis-i 
Şerifi’ndeki güruh içinde kaybolup giden zavallı-
lar olmaya razı olmayı sürdürecek miyiz? Herkes 
kararını vermeli.  

Bize Düşen Vazifeler 

1- Öncelikle her Müslümanın helâl gıdanın 
önemini bilmesi, bunun İslâm’ın katî bir emri ol-
duğuna inanması ve bu konuda bir arayış içinde 
olması gerekir. 

2- Helâl gıda arayışında şuurlu hareket edil-
melidir. Bunun için de öncelikle İslâm’da helâl ve 
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haram kılınan gıdaların neler olduğunun sonra 

da bunların günümüzde nasıl kullanıldığının bi-

linmesi gerekir. İslâm’ın haram kıldığı gıdalar bel-

lidir ve bunların sayısı da azdır. Ancak dinimiz-

de haram kılınan alkol, domuz, kan ve murdar 

hayvan günümüzde pek çok endüstriyel ürünün 

üretilmesinde hammadde olarak kullanılmakta-

dır. Meselâ domuzun; yağı, midesi, pankreası gibi 

neredeyse her bir organından ayrı bir gıda katkı 

maddesi yapılmaktadır. Hâl böyle olunca; haram 

lokmanın midesine girmesini istemeyen Müslü-

manların da bu konuda şuurlu hareket etmekten 

başka çaresi kalmamaktadır.

3- Müslümanların birinci tercihi ucuzluk de-

ğil, helâllik ve güvenilirlik olmalıdır. Bu güne ka-

dar gıda alanında televizyon ekranlarında ve ga-

zete sayfalarında yer alan haberlere bakıldığında; 

bir kısım uygulamaların “gıda terörü” isimlendir-

mesini haklı çıkaracak derecede olduğu görü-

lecektir. Meselâ; dana kıymasına tavuk sakatatı, 

kırmızıbibere kiremit tozu, zeytine siyah boya, 

tereyağına margarin, yoğurta jelâtin, bala tatlan-

dırıcı katılması gibi gıda sektöründe birçok hile 

yapılmaktadır. Bu açıdan helâl ve sağlıklı gıda tü-

ketmek isteyen Müslümanların; alacakları yiye-

cek ve içeceklerin muhtevasına ve güvenilirliği-

ne bakmaları gerekir. 

4- Haram maddelerden elde edilmiş veya 

vücuda zararlı olan gıda katkı maddeleri hakkın-

da bilgi sahibi olunmalı ve etiket okuma alışkan-

lığı kazanılmalıdır. “Müslüman bir ülkede yaşıyo-

ruz.” düşüncesiyle market raflarında ele geçen 

her ürün alınmamalı, tüketilen ürünler kesinlikle 

araştırılmalıdır. Biz Müslüman bir ülkede yaşasak 

da artık dünyanın bir köy hâline geldiği ve gıda 

üreticilerinin hepsinin Müslüman olmadığı unu-

tulmamalıdır.

5- Mümkün olduğu kadar endüstriyel gıda-

lar yerine, tabiî olanlar tercih edilmelidir. Çünkü 

renklendirmek, raf ömrünü uzatmak, tatlandır-

mak, kıvamını arttırmak, homojenleştirmek vb. 

gayelerle endüstriyel gıdaların içine birçok kat-

kı maddesi ilâve edilmekte ve bunların bir kısmı 

sağlık açısından risk oluşturmaktadır. 

6- Tüketiciler, eğer ürün alırken içine katılan 

bazı katkı maddelerinden şüphelenirlerse bunu 

gerek mail göndererek gerekse telefon açarak 

üreticilere sormalıdırlar. Onların böyle bir şuurla 

hareket etmeleri ister istemez üreticileri de belli 

konularda hassas olmaya zorlayacaktır.

7- Hiç şüphesiz günümüzde Müslümanların 

gıda konusunda en çok sıkıntı yaşadıkları alanla-

Tefekkür
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rın başında et ürünleri gelmektedir. İslâm, başta 

domuz olmak üzere bazı hayvanların etini ha-

ram kılmış, eti helâl olan hayvanlar için de belli 

bir kesim usulü getirmiştir. Buna göre hayvanı 

kesecek kimse Müslüman veya Ehl-i Kitap olma-

lı, kesimden önce besmele çekmeli ve hayvanı 

“boğazlama usulüyle” kesmelidir. Aksi takdirde 

hayvan murdar olmuş sayılır. Ancak ülkemizde 

kesilen hayvanların tamamının böyle bir hassa-

siyetle kesildiğini söylemek oldukça zordur. O 

hâlde Müslümanlar, mümkün olduğu kadar al-

dıkları et ve et ürünlerinin helâl olup olmadığını 

araştırmalıdırlar.

8- Dünyanın bir imtihan yeri olması hasebiy-

le dinimiz bazı gıdaları insanlara haram kılmış ve 

Kur’an ve Sünnet’te helâl ve haram olan yiye-

cek ve içeceklerin neler olduğunu açıklanmıştır. 

Fakat kesin haram veya helâl olduğu anlaşıla-

mayan şüpheli bir alan da vardır ki Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.): “Helâl de bellidir haram da. 

Ancak bu ikisinin arasında, ikisine de benzeyen 

bir kısım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu 

bunları bilemez, ayırt edemez. Bu şüpheli şey-

lerden sakınan insan; dinini, ırzını ve haysiyetini 

korumuş olur.” buyurarak bu alana yaklaşma-

mamızı istemiştir. Bu açıdan özellikle şüpheli gı-

daların oldukça fazla olduğu günümüzde, Allah 

Resûlü’nün (s.a.v.) bu hadisleriyle amel etmek 

son derece önemlidir. 

Özetle günümüzde Müslümanlar boğazla-

rından midelerine inecek her bir gıdaya vize sor-

malı ve yediklerinin helâl olup olmadığına dikkat 

etmelidirler. Gerekirse şüphe duydukları gıdalar 

hususunda uzmanına sorarak; telefon, mail ve 

daha değişik yollarla firmalara ulaşmalı ve yedik-

leri gıdaların mahiyetini öğrenme gayreti içinde 

olmalıdırlar. Evet, -hayatı yaşanmaz kılacak dere-

cede ileri götürmemek şartıyla- yiyecek ve içe-

ceklerimizde ihtiyatlı ve hassas hareket etmek 

inancımızın bir gereği olarak görülmelidir.

Ruh ve bedenimizi düzeltmek için midemizi, 

midemizi düzeltmek için mutfağımızı düzeltmek 

gerekiyor. Bir yerden başlamak şart… Hiç tehir 

etmeden o gün bu gün olmalı. 

İbadetlerimizin makbul, dualarımızın kabul 

olabilmesi için helal yemeliyiz.

Kamil insan olabilmek için helal yemeliyiz.

Şeytana tabi olmamak için helal yemeliyiz.

Takva erleri olabilmek için helal yemeliyiz.

Ahirette kolay hesap verip kazananlardan 

olabilmek için helal yemeliyiz.

Dinimizi, ırzımızı ve haysiyetimizi korumak 

için helal yemeliyiz.

Çoluk çocuğumuzun hayırlı olması için helal 

yemeliyiz.

Helal ve temiz yiyen insanların azalarında ha-

yırlar, faziletler ve güzellikler tezahür eder. Yüce 

Rabbim; cümlemizi helal kazanan, helal yiyen ve 

sıhhatte daim eyledikerinden kılsın. Amin ….

Günümüzde Müslüman ca-
mia; sorgusuz sualsiz her 
önüne geleni tüketen bir 
topluma dönüşmüş durum-
dadır.
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Zorunlu Sorumlu Özgür 
Filozofik Bir Deneme
Sumeyye Sel ODABAŞ

Deneme

Antik Yunan anlatılarına göre; bir kral olduğu 
söylenen Sisifos, ölümü zincire vurduğu ve Tan-
rılara kafa tuttuğu için çaresizliğe yazgılı olmakla 
cezalandırılır. Çaresizliğini, güçlükle dağın zirve-
sine taşıdığı kayanın tam zirveye ulaştığında her 
seferinde başladığı yere geri düşmesi oluşturur. 
Buna rağmen çaresizliğinin sebebi olan kayası ile 
mutlu olduğu söylenmektedir. 

Sisifos’un kayasına yaklaşımını, her an birlikte 
yaşadığım diğer insanlara karşı yaklaşımımın bir 
örneği olarak ele alabiliriz. Aynı dünyayı paylaş-
tığım insanlara karşı bir sorumluluk taşıyorum. 
Onlara karşı hem sorumluluklarım var hem de 
onlara bağlıyım. Sorumluluklarım var. Şöyle ki; 
sadece üç yaşında bir bebek ölüyorsa bunda 
benim de suçum var. Bir kişiyi öldüren insanlığı 
öldürmüş gibidir bunu unutmamalıyız. Örneğin 
bir yerde savaş oluyor. Bazıları bütün aile fertle-
rini bu savaşta kaybediyor ve öç almak istiyor. 
Canlı bomba oluyor. Canlı bomba olunca bir 
sürü insanı öldürüyor. İnsanların ölümü diğer 
insanları etkiliyor ve bu diğer insanlar da öç al-
mak istiyor. Peki, bu zinciri kıran ilişki nasıl olma-
lı? Bu zincir ancak birbirimize karşı sorumluyuz, 
benim kaderim senin kaderine bağlıdır demekle 

kırılabilir gözüküyor. Bununla birlikte bu bağlı ve 
sorumlu ilişkide her hangi bir çıkarın söz konu-
su olmaması gerekiyor. Yani öç almak için canlı 
bomba olanlardan korktuğum için veya sadece 
kendim de ölmek istemediğim için sorumlu ve 
bağlı hissetmemeliyim. Bu ilişki bütün sahtelik-
lerden uzak olmalı. 

Bu öyle bir ilişki olmalı ki; aynı dünyayı pay-
laştığım dostlarım benim basit bir yankılayıcım 
olmamalı, aksine kendi olmalı. Kendi olmalı der-
ken asimile olmamalı demek istiyorum. Ne ben 
asimile olayım ne onlar asimile olsun. Bu en iyisi 
gibi görünüyor. Ama aramızda bir yakınlık olsa 
hiç fena olmaz. Yakınlık derken de şunu söyle-
mek istiyorum: Resmi dini İslam olmayan bir ül-
keye gittiğimde helal kesim et almak için ürünün 
helal olup olmadığını sorduğum kimse benim 
için o anda basit bir rehber iken; ülkem savaş-
tayken başım dara düşmüşse tenha bir yerde ve 
öldürülme tehlikesi içerisindeysem aynı kişinin 
o an yanımda olması oldukça yakın bir ilişkidir. 
Çünkü bu ilişkide sahtelik yoktur hatta ben ona 
zorunluyumdur.  Zorunluluk hiç de olumsuz 
manada değil. Zorunluluk sahteliği silen bir da-
vetiye hükmünde burada. 

Birlikte yaşadığım dostlarım size karşı zorun-
lu sorumluluklarımın ve aynı zamanda bağlılı-
ğımın bilincindeyim. Zorunlu sorumluluklarım 
beni özgürleştiriyor ve her türlü sahtelikten uzak 
tutuyor. Hatta beni kendim yapıyor, benliğimi 
eritmiyor ve beni asimile etmiyor. Bu bağlılık hiç 
bir sahtelik taşımıyor. Zorunlu sorumluluklarımla 
şen olmayı başarırsam kendimle de âlemle de 
barışacağım. Herkes de herkesle barışacak...

Aynı dünyayı paylaştığım 
dostlarım benim basit bir 
yankılayıcım olmamalı, aksi-
ne kendi olmalı.
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Gençlik Depresyonlarını 
Tetikleyen Küresel Etkenler
Uzm. Psk. Dnş. Hüseyin ŞAHİN
psksahin@hotmail.com

Eğitim ve Psikoloji

Gençlik; çocukluk ile yetişkinlik arasında yer 

alan, hızlı bir fizyolojik ve psikolojik değişimin 

gözlemlendiği, kişinin ruhsal ve sosyal olarak 

olgunlaşmaya başladığı, sosyal gerçekliklerin ve 

kuralların anlamının kavrandığı, gerçek yaşam 

şartlarına tam bir farkındalık içinde hazırlanıldığı 

doğal bir geçiş dönemi olarak ifade edilebilir.

Bu dönemde; fiziksel, fizyolojik, toplumsal, 

ahlakî, duygusal, zihinsel ve akademik beklenti, 

ihtiyaç ve gelişmelerden söz etmek mümkün-

dür. Kişinin gelişirken değiştiği ve “kendisi olma-

ya” başladığı bir süreçtir. Bu süreçte; duygusal 

ve zihinsel karmaşıklık, içsel çatışmalar, kuşak 

çatışmaları, eylem ve söylemlerdeki çelişkiler ve 

tutarsızlıklar ile yoğun bir anlamlandırma arayı-

şı dikkat çekmektedir. Genç, kimlik karmaşasının 

ve arayışının tam olarak odağında yer almaktadır. 

Bu nedenledir ki bağımsız ve özgür olmak için 

çabalarken; bağımlı olmaya zorlanması, denen-

miş sınırlar içerisinde tutulmaya çalışılması, üst-

lenemeyeceği bazı sorumlulukları almaya mec-

bur bırakılması, kişisel tercihlerinin ve kendisi ile 

ilgili kararlarının dikkate alınmaması ve yetişkin-

ler tarafından belirlenen kalıplara göre davran-

maya mecbur bırakılması genci oldukça bu-

naltabilmektedir. Yaşadığı duygusal zorlanmalar 

temel yönelişi “kendi kimliğini oluşturmak” olan 

bir gencin  hayat programını daha da karmaşık-

laştırabilmektedir. İşte, bu gerçeklerden dolayıdır 

ki  çevresinde onun kimlik arayış sürecini destek-

leyecek “model insanlar” olduğu takdirde; genç, 

sağlıklı bir “özdeşim” kurabilecek ve başta aile-

sinden başlamak üzere, içinde yaşadığı topluma 

doğru gittikçe yayılacak şekilde herkes ile ve her 

yerde uyum içinde yaşayabilecektir. Böylesine 

bir uyumluluk ise ruhen sağlıklı bir insan olma-

nın temel göstergelerindendir… Fakat gençler 

genellikle çevrelerinde özdeşim kurabilecekleri 

“doğru rol modellerini” görememektedirler. 

Yeryüzünün her coğrafyasında var olan dü-

zensizliklerin, çelişkilerin, tutarsızlıkların, adalet-

sizliğin ve parçalanmış kimliklerin bir sonucu 

olarak  birçok genç mutsuzluk yaşamakta, isyan 

etmekte ve tek kelime ile bazen “çileden çıkabil-

mekte”  ve  depresyona  girebilmektedir. Bu çer-

çeveden ele alındığında depresyon; duygusal, 

zihinsel, davranışsal ve bedensel bazı belirtilerle 

kendisini gösteren bir durumdur. En dikkat çekici 

belirtisi; çökkün ruh hali ile kendisine ve çevre-

sine olan ilgisinde belirgin bir azalma ve hemen 

hiçbir şeyden zevk almama halidir. Böyle bir hal 

mutsuzluktan farklı bir şeydir. Bu nedenledir ki 

mutsuzluk depresyon değildir; depresyonun sa-

dece birçok belirtilerinden birisidir.

Depresyona girmiş bir genç; duygusal olarak 

mutsuz, karamsar ve ümitsizdir. Eskiden çok se-

verek yaptığı, fazlaca keyif aldığı iş ve aktiviteler 

artık ona zevk vermez olmuştur. Sürekli hüzün-

lüdür ve kendisini yalnız hisseder. Yoğun bir suç-
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luluk duygusu içinde herkese yük olduğunu dü-

şünür. Genellikle yoğun bir iç sıkıntısı, daralma, 

huzursuzluk ile birlikte bazen tüm duygularını 

yitirmiş gibi de hissedebilir. Zihinsel faaliyetlerin-

de de azalma ve yetersizlikler gözlenebilir. Örne-

ğin; dikkatini toplayamama ve unutkanlık görü-

lebilir… Ayrıca, depresyon içerisindeki bir gencin 

enerjisindeki azalmaya bağlı olarak hareketlerin-

de yavaşlama, bir işe başlayamama, başladığı bir 

işi sonuçlandıramama ve aşırı halsizlik şeklinde 

bazı davranışlar da gözlenebilir. Sosyal ortam-

lardan uzak durur, sosyal ilişkilerden kaçınır, ge-

nellikle yalnız kalmayı tercih eder, sorunlarını ve 

sıkıntılarını pek kimse ile paylaşmaz.

Aşırı yeme ya da iştah da azalma gibi beslen-

mesinde de düzensizlikler ile uyuyamama ya da 

aşırı uyuma şeklinde uyku ile ilgili düzensizlikler 

de görülebilir. Bu tür belirtilerin en az iki – üç 

hafta ve sürekli olarak devam etmesi depresyonu 

akla getirmektedir. Bu durumda olan bir gencin 

okulu, işi, mesleği, ailesi, sosyal çevresi ve kendi-

si ile ilgili sorumluluklarının birçoğunu yeterince 

yerine getiremediği gözlenir. Ancak, depresyon 

sürecinde bu belirtilerin tümünün aynı kişide ve 

aynı anda gözlenmesi beklenmediği gibi dep-

resyonu düşündüren belirtilerin şiddeti de her 

gençte farklı şekilde görülebilir.

Depresyonu tetikleyen birçok iç ve dış fak-

tör bulunmaktadır. Fakat depresyonu tetikleyen 

faktörlerin her biri tek başına depresyona neden 

olmaz ama bir araya geldiklerinde depresyon 

oluşturma ihtimalleri vardır. Bu faktörlerden ba-

zılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

•  Hayatın amaçsız ve anlamsız görülmesi, an-

lam boşluğu,

• Duygusal zorlanmalar, yoğun değersizlik duy-

guları,  çaresizlik, anlaşılmamak,

• Hastalık, yaralanmalar, kazalar,  bir yakının ölü-

mü, aile üyelerinden her hangi birisinin sağlık 

durumundaki ani değişiklikler,

• Aile içi sorunlar yaşanması, boşanma ve aile-

nin dağılması,

• Adli cezalar, mahkûmiyet, suç isnat edilmesi, 

disiplin cezaları, iftira,

• Evlenme ya da terk edilme, evden ayrılma,

• Ekonomik krizler, işten çıkarılma, borç batağı-

na girme, iflas, ipotek, iş veya çevre değişik-

likleri,

• Hamilelik, cinsel sorunlar,

• İş ya da okul yaşamında başarısızlıklar, sınavı 

kazanamamak, okula başlamak ya da okulu 

bitirmek veya bitirememek,

• Doğal afetler, küresel krizler,

• Yaşam şartlarında ani ve köklü değişikliklerin 

olması, çalışma şartlarının değişmesi vs…

• Bütün bu sıralananlarla birlikte, konu “genç-

lerde depresyon”  olunca, öncelikle gençlerin  

“kişilik gelişimi”nde ve “kimlik arayışlarında” 

etkili olan  bazı global  etkenler  üzerinde de 

durulmasında yarar olduğunu düşünüyo-

rum. Gençlerde depresyonu tetikleyen glo-

bal (dünya çapında) etkenleri şöyle sıralamak 

mümkündür:

Eğitim ve Psikoloji

Yeryüzünün her coğrafya-
sında var olan düzensiz-
liklerin, çelişkilerin, tutar-
sızlıkların, adaletsizliğin ve 
parçalanmış kimliklerin bir 
sonucu olarak  birçok genç 
mutsuzluk yaşamakta, isyan 
etmekte ve tek kelime ile ba-
zen “çileden çıkabilmekte”  
ve  depresyona  girebilmek-
tedir.
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Eğitim ve Psikoloji

• Etik ve ahlaki kurallardan uzak olan bazı med-

ya tekelleri,

• Uyuşturucu baronları,  

• Baskıcı ve adil olmayan yönetimler,

• Uluslararası terör ve terörü besleyen güç un-

surları,

• Şiddetin meşrulaştırılması ve yaygınlaşması,

• Biyolojik ve kimyasal silahlar, genetiği bozul-

muş ürünlerle beslenme  ve radyasyon,

• Küresel iklim değişiklikleri, küresel kirlilik ve 

doğal kaynakların azalması, tabiatta var olan 

doğal dengenin bozulması,

• Adil olmayan gelir dağılımı, yoksulluk ve sal-

gın hastalıklar,

• Kontrolsüz ve zararlı internet siteleri,

• Fuhuş tüccarlığı ile cinsel sapkınlıklar,

• Tüketim çılgınlığı,

• Silah ve kara para tüccarlığı vb…

Menfaatleri gereği; gençleri kendi kontrolle-

ri altında tutmayı, kendilerine kazanç getirecek 

şeylere bağımlı kılmayı meslek edinmiş olanlar 

vardır. Bunlar, üzerlerine insan derisi giydirilmiş 

ancak insani olan her şeyden ve her şeye uzak 

olan toplumların ve dünyanın düzenini bozma-

ya yönelmiş “insanlığa düşman ve vicdanları 

körelmiş olan güç Odakları”dır. Bu güç odakla-

rının; dünya gençliğini tehdit eden temel prob-

lem kaynağı olduğunu düşünüyorum.  Çünkü 

bu odaklar; sömürmeyi, doğal olanı ve doğanın 

düzenini bozmayı, yeryüzünde fitne çıkarma-

yı, fesatçılık  yapmayı, ezmeyi, bağımlı kişilikler 

oluşturmayı, durmaksızın tüketmeye kodlanmış 

bireylerden meydana gelen toplumsal düzenler 

kurmayı ve yeryüzünde paraya dönüşebilecek 

olan her şeyi kontrollerine almayı  temel amaç 

edinmişlerdir. Bu nedenledir ki duyarlı her insa-

nın farkında olduğu bu  “sakıncalı güç odakları”; 

ilelebet varlıklarını devam ettirebilmek ve dü-

zenlerini korumak adına geleceğin yetişkinleri 

olan gençlerin “kalplerine, ruhlarına, beyinlerine 

ve hatta bedenlerine hükmetmeyi ” var oluşla-

rının temel amacı olarak görmektedirler. Ve bu 

güç odaklarının karar ve yönetim merkezlerinde 

yer alanlar; kendilerini dünyanın egemenleri ve 

insanlığın en seçkinleri(! )  olarak görmekte ve 

göstermektedirler. Ve bu devasa güçlerinden( ! 

) aldıkları ilhamla ve ilkel dürtülerinin tatminiy-

le coşmaktadırlar. İnsanlığı ve kâinatın düzenini 

tehdit eden evrensel problemlerin asıl müsebbi-

Depresyonu tetikleyen bir-
çok iç ve dış faktör bulun-
maktadır. Fakat depresyonu 
tetikleyen faktörlerin her 
biri tek başına depresyona 
neden olmaz ama bir ara-
ya geldiklerinde depresyon 
oluşturma ihtimalleri vardır.
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bi olan  bu tür egoları şişirilmiş baylar ve bayan-

lar dün de vardı, yarınlarda da var olacaklardır…

Bunlarla birlikte bazı ailelerin şartlar ve sanal 

güçler karşısında teslimiyetçi tavırları nedeniyle 

gençler; kültürümüzde çok önemli bir dinamik 

olan her acıya ve her güçlüğe tam bir teslimiyet 

içinde “rıza göstermek” şuurundan uzak bırakıl-

salar da gerçekte her şeye rağmen korumaya 

çabaladıkları o  tertemiz kalpleri ile  kökleri gen-

lerinin gizemli derinliklerinde yer alan vicdanla-

rını uyandırmaya çalışmaktadırlar. Ancak, bunu 

yaparken bazen sendelemekte, tökezlemekte 

ve hatta bir tükenmişlik duygusu içinde tam bir 

”çaresizlik sarmalı” içine girebilmektedirler. İşte 

onların bu hali, psikolojik anlamıyla ve yukarıda 

ifade edilen belirtileri ile birlikte  “depresyon” ola-

rak adlandırılmaktadır…

Bu karmaşa içerisinde doğal olarak birçok 

genç, ciddi bir kimlik bocalaması yaşamaktadır. 

Bu bocalama nedeniyledir ki; kendini tanıma ve 

tanımlama, “hayır”  diyebilme, stres ile baş ede-

bilme ve öfkesini kontrol edebilme ile sağlıklı ile-

tişim kurabilme  gibi günlük yaşam becerilerini 

kazanmada ve bunları içselleştirmede ciddi güç-

lükler yaşayabilmektedirler.

Çare, ”kişisel gelişim ütopyası”nın yaldızlı 

“sahte antidepresan  avutucuları”na başvurmak 

değildir. Bundan kurtuluşun çaresi;

Depresyon oluşturan kaynakları doğru teşhis 

edebilmek,

Yukarıda ifade edilen uluslararası güç odakla-

rının farkında olmak,

Gence,  kendi iç dinamiklerini fark ettirmek,

Onu şartlara mahkûm olmaya değil, şartları 

kendi kontrolüne almaya yönlendirmek,

Kendisini değerli hissetmesini, varlığının  an-

lamı ile var oluşunun  amacı  hakkında tam bir bi-

linç oluşturmasını  sağlayacak şekilde; hayatının 

her anında ve alanında önüne bazı “temel yaşam 

hedefleri” koyabilmektir. Bu hedefleri doğrultu-

sunda;  kendisi ile tam olarak barışık, çevresi ile 

uyumlu ve ailesi ile birlikte, yaşadığı topluma ve 

genel olarak da insanlığa değer katacak bir yaşa-

mı kurabilmenin çabasını gösterebilmektir.

Çare, ”kişisel gelişim ütop-
yası”nın yaldızlı “sahte an-
tidepresan  avutucuları”na 
başvurmak değildir.
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Ne İçin Yarışıyoruz?
Orhan KITAY

Tefekkür

Hepimiz durmaksızın bir yarışın içinde sürük-

lenip gidiyoruz. Adeta hayatımız yarış! Her fert, 

her toplum, her devlet birbiriyle yarış halinde. 

Yarışın girmediği hiçbir alan yok gibi. Sporda, 

siyasette, sanatta, ticarette, eğitimde, teknikte, 

silahlanmada, tüketimde, biriktirmekte... habire 

yarış halindeyiz. Sporda birinci olmak, kürsüye 

çıkmak, madalya almak; siyasette iktidar olmak, 

hükmetmek, yönetmek; ticarette kâr etmek, 

zengin olmak, holdinkleşmek; eğitimde en iyi 

okulları kazanmak, en bilgili olmak, en iyi sektör-

lerde masa kapmak; silahlanmada en öldürücü, 

en yıkıcı, en caydırıcı güce sahip olmak; tüketim-

de en pahalı, en lüks, en gösterişli şeyleri yemek, 

içmek, giymek ve sahip olmak için yarışıyoruz.  

Yarışmak neyse de bu çılgınca, vahşice ve 

acımasızca bir yarış. Bu yarışta kimsenin hak, 

hukuk, kural, helâl, haram, ahlâk, saygı, tevazu, 

merhamet gibi değerlere aldırdığı bile yok.  Zira 

bu yarışta herkes birinciliğe kendisini lâyık ve hak 

sahibi olarak görüyor. Kimsenin bırakın kaybet-

meyi, birincilik dışındaki bir dereceyi kabullen-

meye dahi tahammülü yok. Hele bir de bu yarış-

macıların taraftarları, müntesipleri, seyircileri var 

ki bunlar; asıl yarışmacılardan daha şedit, daha, 

fanatik, daha acımasız ve daha şirretçe davra-

nışlar sergiliyorlar. Nitekim sporda bunun örnek-

lerini çokça görüyoruz. Yarışan sporcular saha 

içinde centilmence mücadele etseler bile taraf-

tarlar saha dışında birbirlerini öldürmeye, ortalığı 

yakıp yıkmaya hazırlar! Aynı tabloyu siyasette de 

görüyoruz. İktidar olmak için yarışan partilerin 

müntesipleri, milletvekili yahut belediye başkanı 

olmak için yarışanlardan daha fanatik ve tarafgir 

davranıyorlar. Yarışan taraflar, rakiplerini saf dışı 

bırakmak ve üstünlük kurmak adına yalan, iftira, 

tehdit ve şantaja varıncaya kadar en adice yolla-

ra başvurmaktan sakınmıyorlar. Öyle ki bu ahlâk-

sız yarışta, birkaç hanelik bir köye muhtar olmak 

için rakiplerini öldüren adamlar bile çıkıyor. 

Bu acımasız yarışın dünyamızı nasıl yaşan-

maz hale getirdiğine hepimiz şahidiz.  Tekâsür 

Sûresi işte böyle bir tabloyu bize resmediyor:

“Çoklukla övünmek, sizi kabirlere varınca-

ya (ölünceye) kadar oyaladı. Hayır! Yakında 

bileceksiniz. Yine hayır! Yakında bileceksiniz 

(hatanızı). Hayır! Eğer kesin bilgi ile bilseniz, 

elbette cehennemi görürsünüz. Sonra, yemin 

olsun ki, cehennemi yakin gözüyle göreceksi-

niz. Sonra, yemin olsun ki, o gün (size verilen) 

her nimetten sorulacaksınız.” (Tekâsür Sûresi; 

102/1-8)

Sûrenin içerdiği mesajlara baktığımızda, çok-

luk yarışına kapılan insanın nasıl çılgınlaşıp yol-

dan çıktığını, ahireti nasıl unuttuğunu, dünyasını 

da ahiretini de nasıl cehenneme çevirdiğini net 

olarak görebiliyoruz. Çokluk yarışında sınır tanı-

mayan, ebedi yaşayacakmış gibi yığdıkça yığan, 

her şeyin en büyüğüne, en çoğuna, en göste-

rişlisine sahip olma adına hak hukuk tanımayan 

gözü dünmüş güruh, cehennemî bir hayatı daha 

dünyadayken bizlere yaşatmıyor mu? İşlenen ci-

nayetler, akıtılan kanlar, yurtlarından sürülenler, 

evleri-barkları yıkılanlar, acımasızlığın ve şiddetin 
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zirve yapması… Hep bu çokluk yarışının sonucu 

değil mi?

Yüce Rabbimiz,  Kitab-ı Kerim’inde insanların 

çoğunun korkunç bir kötülük ve Allah’ın (cc) hü-

kümlerini geçersiz kılma yarışı içinde olduklarını 

şöyle haber veriyor:

“Onlardan birçoğunun günah, düşmanlık 

ve haram yemede yarıştıklarını görürsün. Yap-

tıkları ne kadar kötüdür!” (Maide Sûresi; 5/62)

“Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için ya-

rışırcasına uğraşanlar için de, en kötüsünden, 

elem verici bir azap vardır.”(Sebe Sûresi; /5) 

(Hac Sûresi; /51)

Görünen o ki insanlar çoğunlukla geçici, süfli, 

değersiz, bâtıl, anlamsız, faydasız şeyler uğruna 

dehşetli bir yarışın içindeler. Bugün yeryüzün-

de fesat ve bozgunculuk almış başını gidiyorsa, 

insan hayatının sinek kadar değeri kalmamışsa, 

zayıf ve kimsesizler ayaklar altında eziliyorsa, 

kimsenin mal, can, namus, özgürlük emniyeti 

kalmamışsa, dünyamız adeta cehennemi andı-

rıyorsa... Bütün bunlar; Allah’ın (c.c.) yasak ettiği 

ve razı olmadığı hedefler için yarışıldığındandır. 

Bugün gelinen noktada; sürekli çokluk, üs-

tünlük, liderlik ve büyüklük yarışı içersinde bili-

nen sona doğru gidilirken bu ahlâksız ve acıma-

sız yarışta kim Allah (c.c.) ve Rasulü’nün (s.a.v.) 

öğütlerine ve ikazlarına kulak verir, bilmiyorum. 

Bildiğim bir şey varsa, müminim diyen herke-

sin, titreyip kendine gelmesi ve azap gelmeden 

önce nelerin uğruna ve hangi gayeler için yarış-

tığını düşünmesidir. Bu konuda Yüce Rabbimiz 

hem bizim mutlu ve kârlı olacağımız hem de 

kendisinin razı ve hoşnut olacağı şeyler uğru-

na yarışmamızı ve koşturmamızı öğütlüyor. Ne 

mutlu böyle olabilenlere…

“İşte onlar, hayırlarda yarışmaktadırlar ve 

bundan dolayı öne geçmektedirler.” 

(Mü’minun Sûresi; 23/61) 

Tefekkür
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Tefekkür

Merhum A. Ulvi KURUCU, müminlerin nasıl 

bir yarış içinde olmaları gerektiğini şöyle dile ge-

tiriyor: “Gerçek müminler, hak dostları hayatları 

boyunca iyilik yapma yarışına çıkarlar. Onların 

hayatları bir koşudur… Hayat, iyilik yapmak için 

yarış edilen bir  koşu meydanıdır… İyilik yapma 

yolunda sen beni geçeceksin, ben seni geçece-

ğim… “

O halde gelin Rabbimizin yarışmamızı istedi-

ği şeylerin neler olduğuna biraz daha yakından 

bakalım. O’na kulak verelim. Onlar için yarışalım. 

Onlar için koşturalım.

1. Hayırda yarışın

”Herkesin (her toplumun) yüzünü çevirdi-

ği bir yön vardır. Öyleyse hayırlarda yarışınız. 

Her nerede olursanız, Allah sizleri bir araya 

getirecektir. Şüphesiz Allah, her şeye güç yeti-

rendir.” (Bakara Sûresi; 2/148) 

“Bunlar, Allah’a ve ahiret gününe iman 

eder, maruf olanı emreder, münker olandan 

sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar 

salih olanlardandır.” (Âl-i İmrân Sûresi; 3/114) 

“...Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir 

yol-yöntem kıldık. Eğer Allah dileseydi, sizi 

bir tek ümmet kılardı; ancak (bu,) verdikleriyle 

sizi denemesi içindir. Artık hayırlarda yarışı-

nız. Tümünüzün dönüşü Allah’adır. Hakkında 

anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber 

verecektir.” (Maide Sûresi; 5/48)

 “O’nun (Zekeriya) duasına icabet ettik, 

kendisine Yahya’yı armağan ettik, eşini de do-

ğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten onlar ha-

yırlarda yarışırlardı, umarak ve korkarak Bize 

dua ederlerdi. Bize derin saygı gösterirlerdi.” 

(Enbiya Sûresi; 21/90) 

“Sonra Kitab’ı kullarımızdan seçtiklerimize 

miras kıldık. Artık onlardan kimi kendi nefsine 

zulmeder, kimi orta bir yoldadır, kimi de Al-

lah’ın izniyle hayırlarda yarışır öne geçer. İşte 

bu, büyük fazlın kendisidir.” (Fatır Sûresi; 35/32) 

2. Cennet için yarışın

“Rabbinizden olan mağfiret ve eni göklerle 

yer kadar olan cennet için yarışın; o, muttaki-

ler için hazırlanmıştır.” (Âli İmrân Sûresi; 3/133) 

“Rabbinizden olan bir mağfirete ve cenne-

te (kavuşmak için) ‘çaba gösterip-yarışın’ ki (o 

cennet) genişliği gök ile yerin genişliği gibi 

olup Allah’a ve Resulü’ne iman edenler için 

hazırlanmıştır. İşte bu, Allah’ın fazlıdır ki onu 

dilediğine verir. Allah büyük fazl sahibidir.” 

(Hadid Sûresi; 57/21)

“Gerçek şu ki, iyiler/ebrar olanlar, elbette 

nimetler içindedirler. Tahtlar üzerinde ba-

kıp-seyretmektedirler. Nimetin parıltılı-sevin-

cini sen onların yüzlerinde tanırsın. Onlara 

mühürlü, katıksız bir şaraptan içirilir. Ki onun 

sonu misktir. Şu halde yarışmak isteyen-

ler, bunun için yarışsınlar.” (Mutaffifin Sûresi; 

83/22-26)

3. Sabırda yarışın

“Ey iman edenler, sabredin ve sabırda ya-

rışın, (sınırlarda) nöbetleşin. Allah’tan korkun. 

Umulur ki kurtulursunuz.” (Âli İmrân Sûresi; 

3/200)

Rabbimiz! Bizleri geçici ve süfli şeyler için de-

ğil, kalıcı ve ulvi değerler için yarışanlardan kıl. 

Bizleri Cennet nimetleri için, hayır ve iyilikler için, 

fazilet ve dürüstlük için yarışanlarla birlikte eyle. 

Âmin! 
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Halide Edip, “Sinekli Bakkal”da 

Salyangoz Satıyor! -2-
Sadettin MACİT

Deneme

“Sinekli Bakkal” kitabının analizine kaldığımız 

yerden devam ederek, Halide Edibin bu eserin-

de canlandırdığı, küçük hafız Rabia ve yaşlı bir 

imam olan İlhami karakterlerine bir göz atalım... 

Kitaba giriş yaptığımızda şöyle bir imam kar-

şılıyor bizi: İslam dinini katı bir şekilde yaşayan 

ve anlatan, insanları ve cami cemaatini hep ce-

hennem azabı ile korkutan, manfaatçi, hafız to-

rununun, güzel sesi ile okuduğu mevlütlerden 

kazandığı paraları cebe indiren, ölüm döşeğinde 

bile eline geçen çil çil altınlardan ötürü, çocuklar 

gibi sevinen yaşlı bir mahalle imamı... 

Halide Edip, bu yaşlı imamı bir cehennem 

zebânisi veya kabirde insanlara azab eden Mün-

kir-Nekir melekleri gibi okuyucularına sunacak 

ve genç okuyucuların bilinçaltına, imam denilin-

ce yukarıdaki saydığımız olumsuz sıfatlar çağrı-

şım yapacak...

Artık genç ve savunmasız dimağlar/beyinler 

için imam demek; menfaatçi, insanları her za-

man cehennem azabı ile korkutan, paraya pula 

çokça tamah eden birisidir...

Kitabın ikinci önemli karakteri ise mahal-

le imamının (İlhami) tek torunu Rabia...  Halide 

Edip romanında, Rabia karakterini şöyle çizmiş: 

Dedesi (İmam İlhami) tarafından küçük yaşından 

itibaren sıkı bir dini tedrisattan/eğitimden geçen, 

dedesinin vermiş olduğu katı dini eğitimden 

ötürü yaşı ilerledikçe travmaları artan, bununla 

birlikte ibadetlerini muntazam/düzenli bir şekil-

de yerine getiren, akıllı, terbiyeli, harama helale 

dikkat eden, sesi çok güzel hâfız bir kızdır Rabia...

Halide Edip, daha sonra Rabia’yı dedesinden 

ayıracak/koparacak, soytarı olarak tasarladığı ba-

basının (Tevfik) yanına yerleştirecek ve yazarın 

kendi muhayyilesindeki/düşüncesindeki; lüks, 

şatafat ve israfın kol gezdiği saray ve konak ha-

yatıyla buluşturacak...

Halide Edip’in hâfız Rabia’sı, ibadetlerine sıkı 

sıkıya bağlı olup, Ayasofya Camii başta olmak 

üzere, cami cami dolaşıp mevlitler, ‘aşr-ı şerif-

ler okur. Bu küçük hâfızın sesi o kadar güzeldir 

ki O’nu dinleyenlerin kendinden geçmemeleri 

âdeta imkânsız gibidir...

Daha sonra her ne oluyorsa oluyor ve büyük 

bir değişim geçiren bu küçük hâfız,  önceleri Hı-

ristiyan olan daha sonra bu muharref dini de terk 

edip, dinsizliği seçen, yaşlı bir moruğa (Peregrini) 

âşık oluyor! 

Rabia, daha ufacık bir kız iken bile bu yaşlı pi-

yaniste karşı derin duygular besleyecek ve şöyle 

diyecek: “Müslüman olsa da beni alsa!” (Peregri-

ni’nin Müslüman olmadan kendisi ile evleneme-

yeceğini, Sabiha Hanım’dan öğrenmiştir).



Vavelif Dergisi    Aralık 2015 www.vavelifdergisi.com58

Deneme

Halide Edip bu muhayyel/hayali romanında 

hızını alamayacak ve ibadetlerine son derece 

düşkün olmakla birlikte, aklını ve fikrini bir gâvu-

ra kaptırmış Rabia’ya şu sözleri söyletecek: “Bir 

karış kız olduğum zaman da bile hep o kâfire 

(Peregrini) varmayı düşünürdüm efendim. Eğer 

beni almasa, ömrümün sonuna kadar kocaya 

varmayacağım!”

II. Abdülhamid’in Dâhiliye Nazırı Selim Pa-

şa’nın eşi olan Sabiha Hanım da Rabia’nın bu 

aşkına şu şekilde şahitlik edecek: “Şimdi aklıma 

geliyor. Şu kadarcık yumurcaktı. Sekiz sene falan 

oluyor. Bana bir gün bir Müslüman kızı bir Hıris-

tiyan’a varırsa ne olur, diye sormuştu. O zaman-

dan herifte gözü varmış!...”

Tahtakurusuna benzettiği İtalyan piyanist ile 

hâfız Rabia’yı birbirine âşık eden Halide Edip, Ra-

bia için şu şaşkınlık ifadelerini kullanacak: “Türbe 

önünden geçer gibi önlerine bakarak yanından 

geçtikleri bu genç, bu afacan hafız nasıl olmuştu 

da yüzü buruşuk, moruk bir herifle evlenmeye 

razı olmuştu”

Neyse ki halide edip; Hıristiyan, yüzü buru-

şuk, moruk, ihtiyar ve tahtakurusu dediği İtalyan 

piyanist Peregrini’yi (daha sonra Osman ismini 

alacak) Müslüman yapar ve Rabia ile evlenirler...

Biz bu çizilen tabloyu bir de tersten okumaya 

çalışsak; mesela  o yaşlı mahalle imamının, bir 

çok olumsuzluklarına ilaveten genç ve güzel bir 

kıza aşık olup daha sonra böyle bir evlilik yapıyor 

olmasını hayal etsek?!... Neyse ki İmam Efendi 

böyle bir işe bulaşmamış/bulaştırılmamış...

Halide Edip,  neden dindar ve genç bir kızı, 

Hıristiyanlığı bile deforme olmuş yaşlı bir piya-

niste âşık edip evlendirdi?

Halide Edibin Zihin dünyasında, dindar ve 

genç Rabia, neyi temsil ediyor?  Doğu’yu desek 

çok mu abartmış oluruz? Peki, o yaşlı Hıristiyan 

kimi temsil ediyor Sizce? Batı olabilir mi? 

Halide Edip, İslam medeniyetini (Rabia),  batı 

uygarlığına (Peregrini) âşık edip evlendirmek ile 

şunu demeye getiriyor. Doğu, Batı’ya her zaman 

mahkûm ve muhtaçtır!

Halide Edip’in kafasındaki saray algısını ve II. 

Abdülhamid Han ile alakalı pasaj ve mesajlarını 

üçüncü bölüme havale ederek bu yazıyı hitâma 

erdireceğiz inşaallah...

Halide Edip, İslam medeniye-
tini (Rabia),  batı uygarlığına 
(Peregrini) âşık edip evlen-
dirmek ile şunu demeye ge-
tiriyor. Doğu, Batı’ya her za-
man mahkûm ve muhtaçtır!
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3-6 Yaş Çocukların Gelişim
Özellikleri ve Uygun 
Anne - Baba Davranışları
Emine Yalçın DUMLUPINAR

Aile

Okul öncesi dönem; “ilk çocukluk döne-

mi’’ de denilen, çocuğun yaşamındaki 3-6 yaşı 

kapsayan dönemdir. Bu dönemde çocuk, gün-

lük yaşam becerilerinin gelişimiyle meşguldür. 

Seçilen ebeveynin “taklit edilmesi’’ dönemin en 

belirgin özelliğidir. Zamanla çevreyi keşfetmeye 

başladığı bu dönemde, çocuk için arkadaşlık iliş-

kileri önem kazanmaya başlar. Dikkatini kendine 

yönelik bir beceri edinmeye yönlendirir ancak 

dikkatini uzun süre koruyamaz. Çocuğun dü-

şünceleri de daha çok ihtiyaçlarına yöneliktir. 

Bu dönemde çocuk, temel alışkanlıkları (tuvalet, 

yemek, uyku vb.) edinmeye başlar. Okul öncesi 

dönem hızlı gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir 

ve her yaş farklı gelişim özellikleri göstermekte-

dir. 

3 yaşını dolduran çocuklar; hem fiziksel 

hem de zihinsel özellikleri bakımından oldukça 

gelişmiş durumdadırlar. Benlik ve cinsiyet duy-

gusu gelişmeye başlamıştır. Hareket koordi-

nasyonları artmaya başlar. El becerileri oldukça 

gelişmiştir. Kalem kullanmaya, çizgiler çizmeye 

başlarlar. Dış dünyaya ve nesnelere ilişkin soru-

lar sorarlar ve çok meraklıdırlar. Diğer çocuklarla 

etkileşim ve iletişimi iyice artar. Başka çocuklarla 

bir arada olmaktan mutlu olurlar ve onlarla bir-

likte olmak için zaman zaman onların isteklerine 

de cevap vermelerinin gerektiğini öğrenirler.

Özellikle bu dönemde çocuk çevresindeki 

yetişkinlerin sorun çözme biçimlerini taklit eder. 

Yani bir problem çıktığında anne ve babası ag-

resif davranıyorsa çocuk da benzer durumlarda 

agresif davranmayı öğrenir.

Konuşma ve cümle kurması yetişkine iyice 

benzemeye başlar; kendine ait yaş, isim soyadı 

gibi özellikleri bilir, ezberlediği şarkı sözlerini ra-

hatlıkla söyler.

Yetişkinlerin söylediklerinin büyük çoğunlu-

ğunu anlar, oyunlarındaki kurallara uymaya ça-

lışır, kıyafetlerinin tamamını çıkarabilir, gece tu-

valet kontrolünü sağlayabilir, el yüz yıkama, diş 

fırçalama işlemini yaparlar.

3 ve 4 yaş; benmerkezcilik ve inatçılık özel-

liklerinden dolayı oldukça zorlu bir dönemdir. 

Bu iki baskın özellik 4 yaş civarında biraz daha 

azalsa da bu yaş dönemlerinin en karakteristik 

özelliğidir. En sevdikleri kelimeler: “hayır”, “ben”, 

“ben yapacağım”dır. İnatçı ve kararlı tutumları,

Bu dönemde çocuk çevresin-
deki yetişkinlerin sorun çöz-
me biçimlerini taklit eder. 
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Aile

isteklerine “hayır” dendiğinde geçirilen öfke nö-

betleri ve ağlama krizleri bu dönemin karakteris-

tik özellikleridir. 

Yine bu yaş grubundaki çocuklar, okul öncesi 

eğitime başlayarak birey olma yolunda çok ciddi 

bir adım atmış olurlar. Artık onların da kendile-

rine ait bir dünyaları vardır. Buna paralel olarak 

gittikçe daha çok sosyalleşirler; zihinsel olarak 

gelişir ve kelime hazineleri hızla artar.

4-6 yaş arasındaki çocuklar; sosyal hayata 

adapte olmaya çalışır, arkadaşları ile uyumu ar-

tar, TV de bazı programları takip eder, etrafla etki-

leşimi iyice artar, kendisi masal anlatabilir.

3-6 Yaş Grubundaki Çocuklarınıza Nasıl 

Davranırsanız Gelişimlerine Katkıda Bulu-

nursunuz?

Anne-babaların, özellikle bu dönemde çocu-

ğun sosyal yönünü geliştirecek bir tavır içinde 

olmaları önemlidir. Ayrıca zihinsel gelişim için 

çocukların sorularına uygun ve doğru yanıtlar 

bulmak, öğrenme isteklerinin kırılmaması açısın-

dan önem taşır.

Çocuklar bu dönemde çok hareketlenirler ve 

tehlikelere maruz kalma olasılıkları artar. Kaza-

ların en fazla rastlandığı yaş 4 yaş civarıdır. Bu 

nedenle de anne babaların çok dikkatli olmaları 

gerekmektedir. Burada çocuğu hem korumak 

hem de birçok şeyi denemesine fırsat vermek 

oldukça zordur. Çocuğun güvenliği ön planda 

tutularak, yaşam deneyimiyle öğreneceği şeyle-

re imkân tanımak gerekir.

Üretkenliği gerektiren her türlü aktiviteden (ri-

tim çalışmaları, drama, resim vb.) çok hoşlanırlar.
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Kâğıt kalem ve boya verilerek resim yapmaya 

özendirilir. Nesneler tanıtılabilir. (Bana kırmızı ko-

vayı ver, büyük arabayı ver gibi)

Dil gelişimi için çocuğun diğer çocuklarla iliş-

ki kurması sağlanmalıdır.

Çocukla kavram oyunları oynanması bu 

dönemde faydalı olacaktır (büyük-küçük ve 

uzun-kısa v.b. kavramlar)

Resimli kitaplar gösterin ilk sayfayı siz anlatın, 

devamını onun anlatmasını isteyin.

Önüne renkli oyuncaklar koyun ve renklerini 

söylemesini isteyin, doğru söylerse ödüllendirin.

Nesneleri sözel olarak sağa sola öne arkaya 

koymasını isteyin doğru yaptığında ödüllendirin.

Kışlık ve yazlık kıyafetlerini kendisinin seçme-

sine izin verin, onunla sürtüşmeyin.

Kitap alırken kitabını kendisinin seçmesine 

izin verin.

Hadi oyuncaklarını toplayalım diyerek onu 

özendirin.

3-6 Yaş Dönemindeki Çocuğunuzun Aile 

ile Etkileşimi Nasıl Olmaktadır?

Hayatın ilk yıllarında çocuk, kendi kendini 

inşa edebilmek için kendisiyle ve çevresiyle etki-

leşim halindedir. Bu dönemde ebeveynlere dü-

şen görev ise çocuklarını tanımaya ve anlamaya 

çalışmaktır. 

Birey, hayatında ilk bilgilerini ve algılarını anne 

ve babasından alır. Bireyin yetiştiği aile ortamı ve 

aile fertleri ile olan ilişkileri kişiliğinin oluşmasın-

da oldukça önemli bir rol oynar. Anne – babanın 

sahip olduğu davranış kalıpları, zamanla bilerek 

veya bilmeyerek çocukların da davranışlarını şe-

killendirir. Çocuk, bu dönemde anne ve babası-

nın oldukça etkisi altındadır. Onların olumlu ve 

olumsuz yanlarını örnek alır. Anne ve babasının 

kendisiyle, birbirleri ile ve kardeşleri ile olan ilişki-

lerini sürekli gözler, değerlendirir, bu gözlemler-

den sonuçlar çıkarır ve uygular. Yapılan çalışma-

lar ana - babaların, çocuklarına model olmaları 

gerektiğini ve model olarak çocuklarına pek çok 

olumlu davranışı kazandırabileceklerini göster-

mektedir. 

Ana-babalar, çocuklarının kazanmalarını iste-

dikleri davranışları örnek olarak kendileri yapmalı 

ve çocuğun bu davranışı gerçekleştirmesini tak-

dir ederek desteklemelidirler.

                                                                                  

Aile

Çocuk, bu dönemde anne ve 
babasının oldukça etkisi al-
tındadır. Onların olumlu ve 
olumsuz yanlarını örnek alır. 
Anne ve babasının kendisiy-
le, birbirleri ile ve kardeşle-
ri ile olan ilişkilerini sürek-
li gözler, değerlendirir, bu 
gözlemlerden sonuçlar çıka-
rır ve uygular.
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Türk ve Kürt Irkçılarının
Ortak Rüyası
Enver ELKATMIŞ

Tefekkür

Birleşik bağımsız büyük Kürdistan’ın kuruluşu, 

Türk ve Kürt ırkçılarının gördükleri ortak rüyadır. 

Tabi bu rüya Türk ırkçıları için kâbustur. Kürt ırk-

çılarını da ziyadesiyle sevindiren ve heyecanlan-

dıran bir rüyadır. Bu kâbusu gören Türk ırkçıları 

derhal gardını alıp “ bre gafiller biz vatanın bir 

tek çakıl taşını kimseye vermeyiz. Gerekirse taş 

üstüne taş, omuz üstüne baş koymayız” deyin-

ce; Kürt ırkçıları da “ula senin ağzın ne diyi, senin 

ataların daha Orta Asya’da iken benim atalarım 

bu topraklarda yaşiyidi. Sen kimin malını, kime 

vermisin?”  diye karşılık verince; otuz yıldır de-

vam eden ve bizlere ağır bedeller ödeten çakıl 

taşları meydan muharebesi başlamış oldu.  

Diyeceksiniz ki gardaş, bu ne menem bir 

rüyadır? Ve gene diyeceksiniz ki gardaş bu ne 

menem bir gaflettir ki bu ırkçı kesimler rüya ile 

gerçeği birbirinden ayrıt edemiyorlar? 

El cevap: Gardaşlar, malumunuz rüyalar rah-

mani ve şeytani olmak üzere ikiye ayrılır. Irkçı 

kesimlerin gördüğü bu ortak rüya şeytani bir 

rüyadır. Bu şeytanlar Kur’an-ı Kerim’de, Nas Sû-

resi’nde de ifade edilen insanımsı şeytanlardır. 

Kuşkusuz bunlar cinlerden olan şeytanlarla da 

diyalog halindedirler.( Siz buna şeytanlar arası 

diyalog da diyebilirsiniz.)  

Bu insanımsı şeytanlar Türk ve Kürtlerden 

belli bir kesiminin bilinçleriyle ve bilinçaltlarıyla 

oynadılar. Bilinçaltlarına Irkçılık zehrini zerk etti-

ler. Aynı zehri aldıkları için aynı rüyayı görüyorlar. 

Ve söz konusu zehir onları şizofreni hastalığına 

duçar etti.

Diyeceksiniz ki gardaş senin derdin ırkçılık 

fikriyatına sahip olanlara hakaret etmek midir? 

Irkçılığın insanlığı şizofrenleştirdiğine dair kanıtın 

nedir? 

El cevap: Benim kesinlikle hakaret kastım 

yoktur. Tam aksine bu hastalığa kapılan yurdum 

insanlarına yardımcı olmaktır niyetim. Zira bir 

hastalıktan kurtulmak için hastanın, hastalığını 

kabul etmesi ve hastalığa doğru teşhisin konul-

ması zaruridir. 

Kanıtlarımı sunmadan önce şizofreni hasta-

lığının kısaca bilimsel tanımını yapmam gerekir. 

Şizofreni: Kişiyi gerçeklerden ve gerçekçilikten 

uzaklaştıran bir düşünce bozukluğudur. Şimdi bu 

tanımdan hareketle şu soruları kendimize sora-

lım:

1. Bugün Ortadoğu haritasını yeniden dizayn 

edenlerin bundan yüz yıl önce Sykes-Picot ant-

laşması ile Kürtleri dört parçaya bölenlerle aynı 

inanca, aynı zihniyete sahip ve onların torunları, 

halefleri oldukları gerçeği ortada iken bugün se-

leflerinin dörde böldükleri Kürtleri bir araya geti-

rip Büyük Kürdistan’ı oluşturacaklarını düşünmek 

ne kadar gerçekçidir?

2. 1945 tarihinde Kızıl Ordu’nun (o günlerde 

İran’daki Kürtlerin deyimiyle Kızıl Gözlü Melekler) 
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desteğiyle İran’da kurulan Mahabbat Kürt Cum-

huriyeti’nin amiyane ifadeyle SSCB’nin Kürtleri 

satması sonucu ve ardından ABD’nin destekle-

diği İran Şahı’nın orduları tarafından daha 1 yıllık 

ömrünü doldurmadan yıkılması ve kurucu lide-

ri –Kadı Muhammed’in- Çarçıra Meydanı’nda 

asıldığı bilinmekteyken bugün ABD’nin Kürtlere 

büyük Kürdistan’ı kurduracağını düşünmek ne 

kadar gerçekçidir? 

3. SSCB’nin (Stalin’in), yayılmacı emellerinden 

ve taleplerinden ürken Türkiye 1950 tarihinde 

NATO’nun güvenlik şemsiyesi altına girebilmek 

için binlerce kilometre ötede kendisi ile hiçbir il-

gisi olmayan bir savaşa ve coğrafyaya (Kore’ye) 

asker gönderdi. Akılları sıra Mehmetçik, Amerikalı 

Conilerle omuz omuza savaşırsa buna mukabil 

ABD de Türkiye’yi NATO’ya alacaktı.1952-tarihin-

de Türkiye NATO’ya alındı ama bu Kore’de dökü-

len Mehmetçik kanının karşılığı değildi.1951 Tari-

hinde İran’da Musaddık yönetime gelince; ABD 

bu bölgede önemli bir işbirlikçisini kaybetti. İşte 

bu boşluğu doldurmak için yani NATO’nun gü-

ney doğu kanadında karakol görevi görecek bir 

devlete ihtiyaç olunca Türkiye bu görevi ifa et-

sin diye NATO’ya alındı. Ve Türkiye almış olduğu 

NATO’nun güneydoğu kanadını koruma, burada 

karakol olma görevini bihakkın yerine getirmek 

için yıllarca gariban halkının kursağından kestiği 

paraları, götürüp sözde yeni müttefiklerine silah 

almak için verdi ve vermeye devam etmekte. Fa-

kat Türkiye, 1974 tarihinde haklı gerekçelerle Kıb-

rıs’a müdahale edince; ABD ve diğer NATO üye-

leri Türkiye’yi değil Albaylar Cuntası tarafından 

yönetilen ve NATO’nun askeri kanadından çık-

mış bulunan Yunanistan’ı destekledi.  Bu olanları 

bu ülkenin Türkü de, Kürdü de bilmesine rağmen 

PKK ve PYD’nin Amerikalı Conilerle omuz omu-

za IŞİD ile savaşırsak ve bir de Biji Serok Obama… 

dersek ABD bize Suriye’de bir Kürt devleti kurdu-

rur diye düşünmeleri gerçekçi midir?    

4. Hele hele Türk ve Kürt ırkçılarının rüyala-

rında gördüğü Büyük Kürdistan haritasının gü-

neyindeki  -PYD’nin kantonlarının da bulunduğu 

bölge dâhil- bu toprakları İsrailoğulları’nın kendi-

lerine Tanrı’nın vadettiği topraklar olarak görüp 

oralarda hâkim olma istekleri ve Büyük Kürdistan 

haritasının kuzeyinde ise kendilerini Urartuların 

varisleri olarak gören Ermenilerin bu topraklara 

göz diktiği bilinmekteyken Siyonist Haçlı itti-

fakının bu toprakları İsrailoğulları ve Ermeniler 

yerine Kudüs’ün fatihi Selahaddin Eyyubi’nin to-

runları olan Kürtlere vermelerini beklemek veya 

düşünmek ne kadar gerçekçidir? 

Çürüklüğü, gerçek dışılığı alenen ortadayken 

Kürt ve Türk ırkçılarının gördükleri ortak rüyaya 

kendilerini bu kadar kaptırıp birbirleriyle savaş-

maları şizofrenlik değil de nedir? 

Hasta oldukları ve hastalıklarının ne olduğuy-

la ilgili bu tespitleri yaptıktan sonra gelelim teda-

viye. Bütün Müslümanların ırkçılık zehrine karşı 

ümmetçilik panzehrini kullanmaları, insanlardan 

ve cinlerden olan şeytanların şerrinden emin ol-

maları için de uyumadan önce Felak ve Nas Sû-

relerini okumaları bu hastalıktan kurtuluşlarının 

yegâne yoludur. 

Tefekkür

Bu insanımsı şeytanlar Türk 
ve Kürtlerden belli bir ke-
siminin bilinçleriyle ve bi-
linçaltlarıyla oynadılar. Bi-
linçaltlarına Irkçılık zehrini 
zerk ettiler. Aynı zehri aldık-
ları için aynı rüyayı görü-
yorlar. Ve söz konusu zehir 
onları şizofreni hastalığına 
duçar etti.
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Gayya Kuyusu’ndan
Dâru’l Huld’a
İlker ÜNAL
ilkernida@yandex.com

Tefekkür

Sınırların ortadan kalktığı bir dünyada 

insanımızın ufku daraldı.

Geniş bir hareket alanına sahip olma-

sına rağmen zindanlar içerisinde kaldı.

Hapsoldu ve özgürlüğü elinden alındı.

Haz ve ego kıskacı insanı zincirledi. 

İradesini ve ufkunu bağladı.

Mahkûm olan insan sığlaştı.

Ve düşünsel eylemde bulunamadı.

Düşünemeyen ve üretemeyen entelek-

tüeller varolanı geviş getirdi.

İnsan düştü bir kere gayya kuyusuna…

Hem de tüm benliğiyle, ruhuyla, değer-

leriyle…

Kaybetti hedeflerini ve ideal peşinde 

koşacak aşkını yitirdi.

Asıl amacını unuttu. 

Artık sadece peşinden koştuğu bir dün-

yası vardı.

Düşüncesinden ve düşünmesinden 

vazgeçti ve düşlerini kaybetti insan…

Ufku daralan insan kapandı ve savun-

maya geçti.

Kendine ve Rabbine karşı kapılarını ka-

pattı.

Hedef ve ideallerine sırt döndü.

Dünyevi arzu ve isteklerine saldırılınca 

savunma pozisyonu aldı.

Hakikate göz yumdu ve kaçtı.

Kaçarken kendisine ait tüm değerleri 

arkasında bıraktı.

Varoluş amacına hizmet etmeyen bir 

dünyaya kaçtı insan…
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Tefekkür

Kendisini yaratan efendisinden, yeni 

dünyasının aciz efendilerine doğru…

Ve insan ruhsuz dünyanın, “kaçak psi-

kolojisine” sahip bir kölesi oldu.

Sanal dünya ve medyanın büyüsüne 

kapıldı.

Fakat farkına varmadı Gayya Kuyusu’n-

da olduğunun…

Dâru’l Huld’a hesapsızca koşması 

gerektiğini anlayamadı.

Aslında Yaratan sınırları çizmiş ve 

ufkumuzu genişletmişti.

İnsana güzergâhını göstermişti.

Ve demiştir ki;

Evvel anla anlamı,
Haddini-hududunu bil.
Zindanlarını kır ve özgürleş…
Benlik sarmalından kurtul…
Mahkûmiyetini ve mahpusluğunu 
bitir.
Ufkunu öte dünyalarla 
konuşlandır.
Oku, düşün ve amel et.
Kendine ve Rabbine samimi ol, 
kalbini aç…
Düşle ve ideallerine sadık kal.
Hakikate su gibi, batıla ateş gibi ol.
Ve farkına var, farklı olanın…
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Ergen, Akran İlişkileri ve
Bağımlılık Döngüsü
Fatih KILIÇARSLAN
fkilicarslan34@gmail.com

Eğitim ve Psikoloji

Ergenlik dönemi; çocuğun bireyselleşme, 

bağımsızlaşma ve ailesi dışında akran gruplarıy-

la ilişkiye geçme dönemidir. Ergenin duyguları 

inişli çıkışlıdır, fiziksel özellikleri değişim geçirir. 

Ailesi dışında, arkadaşları ergen için önemlidir. 

Akran grupları içerisinde yer edinme, saygı gör-

me çabası gösterir. Genç, bu dönemde anne 

babasından ayrı bir varlık, farklı kişi olduğunu 

hisseder. Bir başkasına benzemeye çalışabilir, rol 

modelleri vardır. Sosyal varlık olarak aile dışına 

çıkarak toplumsal ilişkilerini geliştirmeye başlar, 

arkadaş grubuyla etkileşime girer. Ergenin kimlik 

kazanım sürecini hızlanır.

Akran gruplarının ergen üzerinde etkilerini 

Duck  (1973)  şöyle özetlemiştir:

• Bireye ait olma duygusu sağlaması,

• Bireyin duygusal bütünlüğünü ve kararlılığını 

sağlaması,

• Bireye iletişim fırsatı sağlaması,

• Bireye yardım ve destek sağlaması,

• Bireye değerli olduğu duygusunu vermesi,

• Bireye başkalarına yardım etme fırsatı sağla-

ması,

• Kişiliğin desteklenmesi.

Ergende meydana gelen fiziksel, ruhsal ve 

davranışsal değişim ebeveynlerde kaygıya yol 

açabilir, aile içi strese neden olabilir. Yaşanan hızlı 

değişim aile içi krizlere, ebeveynleriyle ilişkilerde 

çatışmalara yol açabilir. Eşler çocukları üzerinde 

otoriter, baskıcı veya koruyucu kollayıcı tutumlar 

sergilemeye çalışabilirler. Kontrollerini arttırmaya 

çalışır, koruyucu kollayıcı bir tavır alırlar, çevre-

ye güvenmeyerek, toplumdan çocukları adına 

korkarlar. Bu yaklaşım çocuk üzerinde baskının 

artmasına sebep olur. 

Ergen için bu dönemde arkadaşlarının öne-

mi büyüktür. Arkadaşlar, tutum ve davranışları ile 

birbirlerini etkilerler. Genç arkadaş grupları için-

de onay görür, takdir görür. Arkadaşlar arasında 

gruplar oluşturulur ve bu grupların kendilerine 

özgü kuraları vardır.

Ergen, onu en iyi anlayan kişilerin arkadaş-

ları olduğunu düşünmektedir. Ergen;  kınanma, 

eleştirilme, beğenilmeme kaygılarından dolayı 

gruptan çıkmaktan çekinebilir. Sokakta yaşama-

yı alışkanlık haline getirir. Sokak onun bir parçası 

olur. Sokakta bir kimlik, güç kazanır. Sokak yaşa-

mında arkadaş, merak, ilgi ve çıkar grupları ço-

cuğu madde kullanmaya yöneltir.

Madde ve uyuşturucu kullanan bir çocuğun 

tutum, davranış ve psikolojisinde belirgin deği-

şikler yaşanır. Çocuk ya içine kapanır ya da aşırı 

hareketlilik, öfke patlamaları gösterir. Yalan söy-

leme, yaşamdan zevk almama, kendini mutsuz 

hissetme, aile ve toplumdan uzaklaşarak içe ka-

panma vb. uyum ve davranış sorunları baş gös-
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Eğitim ve Psikoloji

terebilir. Çocuğun ders performansında düşme-

ler gözlemlenir; çocuğun sınıfta tekrarı yapması 

veya öğretmenleri tarafından sürekli uyarı ce-

zaları alması da önemli belirtiler olarak görülür. 

Bedeninde belirgin değişiklikler ortaya çıkar. Aşırı 

kilo kaybı, kollarında iğne izleri, sürekli öksürme-

si, gözlerinde kızarıklık, uyku düzeninde bozuk-

luk oluşur. Giyim tarzı değişir, kollarında dövme 

ya da kesikler görülür.

Çocukluk ve ergenlik çağı, potansiyel ve güç-

lü bir enerjiyi temsil eder. Dolayısıyla çocuğun 

sağlıklı bir şekilde bu enerjisini harcayacak alan-

lar oluşturmalı, çocuğun psikolojisine uygun ile-

tişim yaklaşımları geliştirilmelidir.

Bir gencin sorunlarını anlamada, sorunları-

nı tanımlamada, sağlıklı teşhisler koymak için o 

gencin nasıl bir evreden, nasıl bir süreçten geç-

tiğini iyi gözlemleyebilmek gerekmektedir. Ebe-

veynler her şeyden önce iyi bir gözlemci olma-

lıdır. Ebeveynler, çocuğunun doğumdan itibaren 

nasıl bir gelişim sürecinden geçtiğini; kişilik, duy-

gusal ve sosyal gelişim özelliklerinin nasıl oldu-

ğunu bilmelidirler. Bununla beraber çocuğunun 

ilgi, merak ve yetenekleri hususunda da fikir sa-

hibi olmalıdırlar.

Rehber ana-baba modeli olarak, söyleyerek 

değil göstererek; örnek ve olumlu model olarak 

çocuklarını eğitmeli, çocuğun sınırlarını, yaşa-

mın kural ve değerlerini oluşturmasına yardımcı 

olmalıdır. Özellikle yanlışlıklar karşısında zararlı 

alışkanlıklara özendiren arkadaş çevresine karşı 

çocuğumuza “hayır” diyebilmeyi öğretmeli, ken-

di özgüveni oluşturmasına destek olarak sağlıklı 

sınırlar geliştirmesine yardımcı olmalıdır. Böyle-

ce genç, kendisini zararlı alışkanlıklara sevk eden 

arkadaşlarını durdurabilecek, bu zararlı çevre ile 

arasına mesafe koyarak madde bağımlılığından 

korunabilecektir.
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Ali Emirî ve 
Millet Kütüphanesi
Muhammed NUR

Tefekkür

Ali Emirî

Ali Emirî 1857 tarihinde Diyarbakır’da dün-

yaya geldi. Kendisi, Diyarbakır ve çevresindeki 

kültür hayatının şekillenmesinde önemli bir yere 

sahip olan Emirîzâdeler ailesine mensuptur. Bu 

aile Diyarbakır ve çevresinde birçok insanın ye-

tişmesine, ilim ve kültürün gelişmesine vesile 

olmuş bir ailedir. Bununla beraber Emirîzâdeler, 

soy olarak Peygamber Efendimize (s.a.v.) dayan-

dıkları rivayet edilir. Ali Emirî’nin babası Mehmet 

Şerif Efendi, Diyarbakır-Bağdat arasında ticaret 

yapan zengin bir zat olup; dedesi de Diyarba-

kır’ın ünlü şairlerinden Mehmed Emirî Çelebi’dir.

Ali Emirî, eğitim hayatına ilk olarak Sülûkiy-

ye Mektebi’nde başlar. Burada Fethullah Feyzi 

Efendi’den dersler aldı. Daha sonra büyük am-

cası Mehmed Şaban Kâmi Efendi’den ve birçok 

âlimden özel dersler aldı. Diyarbakır’daki kültürel 

ve ilmi ortam da Ali Emirî’nin eğitimine ve geli-

şimine büyük bir katkı sağladı. İlerleyen yıllarda 

ise Siirt’e bağlı Şirvan ilçesinde bulunan dayısı 

Abdulfettah Fethi Efendi’nin yanına gitti. Burada 

Arapça, Farsça ve Kürtçe dillerini öğrendi. 

Ali Emirî, çocukluğunda; oyun oynamayı ve 

vaktini eğlenceye ayırmayı sevmezdi. Yaşıtları ve 

arkadaşları oyun oynarken o kitap okumayı ter-

cih ederdi. Daha küçüklüğünde kitap okuma ve 

kitap toplama meraklısıydı. Babası, Ali Emirî’yi 15 

yaşlarında yanında çalıştırmaya başladı. Ancak 

Ali Emirî, dükkânda kitap okumaktan iş yapma-

ya fırsat bulamadığından; işi bırakmak zorunda 

kaldı. 1875 yılında telgraf tekniği ile ilgili bir kursa 

katıldı ve 1877 yılında Diyarbakır Telgrafhanesin-

de memur olarak işe başladı. Bu tarihten sonra 

uzun bir zaman çeşitli memurluklarda çalıştı; 

ancak bütün bu çalışma hayatından çok kitapla-

ra ve ilme olan merakı ön plana çıkmıştır.

Ali Emirî’nin en önemli özelliği; kütüphane-

ciliği ve kitap sevgisidir. Bununla beraber şair-

liği, tarihçiliği, tenkitçiliği ve edebi kişiliği ile de 

son derece önemli bir zattır. Ali Emirî, Osmanlı 

Devleti’nin en sarsıcı ve savurucu dönemin-

de yaşamasına rağmen; dönemin diğer birçok 

entelektüel ve aydını gibi sarsıntılı ve savurucu 

Özellikle Arap alfabesinin 
noktasız harflerinden müte-
şekkil olarak yazmış olduğu 
ve Peygamber (s.a.v.) sev-
gisini dile getiren şiiri so-
rulduğunda: “Ona bir nokta 
kondurmak benim haddim 
değil!” demesi oldukça ma-
nidardır.
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yönelimlere kapılmamıştır. Fikri yönüyle olduğu 

gibi ameli yönüyle de dönemin ahlâki zaafların-

dan uzak kalmış önemli bir münevverdir. Kendisi 

adeta bir abid gibi yaşamaya gayret etmiştir. 

Ali Emirî; Peygamber’e (s.a.v) , Peygamber’in 

(s.a.v.) ailesine ve ashabına karşı derin bir sevgi 

beslerdi. Onun bu sevgisi inancı ile bütünleş-

mişti. Ezcümle inandığı gibi yaşamaya gayret 

eden bir ilim adamıydı. Nitekim inancı yüzünden 

ömrünün sonuna kadar hiç resim çektirmemiş, 

yüzüne bir kez olsun ustura vurmamış, içki iç-

memiş, sigara, kahve ve nargile içmeyi alışkanlık 

haline getirmemiştir. Ayrıca mecburi durumların 

dışında devrin eğlencelerinin yoğun olarak ya-

şandığı Beyoğlu ve benzeri yerlere gitmemiş. 

Bütün bunlar Ali Emirî’nin edebi kişiliği ile bera-

ber ne kadar muttaki bir kişiliğe sahip olduğunu 

da göstermektedir. 

Ali Emirî’nin hayatında, Hz. Peygamber’e 

(s.a.v.) duyduğu derin sevgi çok önemli bir yer 

tutmaktadır. Zira Hz. Peygamber’e (s.a.v.) olan 

sevgisini dile getirmek için yazdığı şiirler müs-

takil bir divan oluşturacak kadar çoktur. Özellikle 

Arap alfabesinin noktasız harflerinden müteşek-

kil olarak yazmış olduğu ve Peygamber (s.a.v.) 

sevgisini dile getiren şiiri sorulduğunda: “Ona bir 

nokta kondurmak benim haddim değil!” demesi 

oldukça manidardır.

Ali Emirî hiç evlenmedi ve ömrünü kitaplara 

ve ilme adadı. Onlarca eser kaleme aldı ve on 

binlerce kitaptan oluşan bir kütüphaneyi miras 

bırakarak; 1924 tarihinde vefat etti.  Cenazesi va-

siyeti üzerine Fatih Türbesi avlusuna defnedildi.

Millet Kütüphanesi

Ali Emirî, aslında böyle bir kütüphane kurma-

yı, ta çocukluğunda kafasına koyar. O, Diyarba-

kır’daki bir milyon kırk bin ciltlik kütüphanenin 

hikâyesini öğrendikten sonra 20 bin ciltlik bir 

kütüphane oluşturmaya karar verir. Bu karardan 

sonra kütüphanesi için kitaplar toplamaya, aldığı 

maaşı bu kitaplara vermeye başlar. Topladığı 16 

bin cilt kitapla Millet Kütüphanesi’ni kurarak; bu 

kütüphaneyi milletine bağışlar.

Ali Emirî, Millet Kütüphanesi’nin kurulması sı-

rasında çok titiz çalışmıştır.  Kütüphane binası se-

çilirken; o dönemdeki yangınlardan etkilenme-

yecek bir bina olmasına gayret etmiştir. Nihayet 

yıkılmaktan kurtulan Feyzullah Efendi Medresesi 

17 Nisan 1916’da Millet Kütüphanesi yapılmıştır. 

Ali Emirî, memleketine izafeten “Diyarbakır Kü-

tüphanesi” veya ismine izafeten “Ali Emirî Efendi 

Kütüphanesi” şeklindeki isim tekliflerine karşı çı-

karak; bu kütüphaneye Millet Kütüphanesi ismini 

uygun görmüştür. Avrupalılar, bu kütüphaneye 

karşılık yüksek miktarda para teklif etmişlerdir. Ali 
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Emirî’nin verdiği cevap; “Ben kitaplarımı milletim 

için topladım. Dünyanın bütün altınlarını önüme 

koysalar değil böyle bir kütüphaneyi, herhangi 

bir kitabımın bir yaprağını bile satmam.” Daha 

sonra Fransızlar bu kütüphaneye otuz bin İngiliz 

lirası teklif etmişlerdir ve buna ilave olarak da Pa-

ris’te kendi adına bir kütüphane kurulacağını, ya-

şadığı müddetçe yüksek bir maaşla kitaplarının 

başında “hafız-ı kütüb” olarak duracağını, emrine 

Bolulu bir aşçı ile Müslüman hizmetkârlar tah-

sis edileceğini belirtmişlerdir. Fakat Ali Emirî’nin 

cevabı; “Efendiler ben bu kütüphaneyi öldüğüm 

zaman milletime kalması için devletimin bana 

verdiği maaşlarla yaptım. Bir daha böyle bir tek-

lifle gelirseniz sizi buradan kovarım!” şeklinde ol-

muştur.

Bu kütüphanede; 14. yüzyıldan kalma Cer-

rahiyetü’l-İlhániyye isimli tıp kitabı, 15. asır Türk 

şairlerinin biyografilerinden bahseden ve içeri-

sinde şairlerin minyatürlerinin de yer aldığı Áşık 

Çelebi Tezkiresi ile Kanuni Sultan Süleyman’ın 

Divan’ının en önemli nüshası gibi çok sayıda de-

ğerli ve nadir bulunan elyazması kitaplar mev-

cuttur. Bununla beraber kütüphanenin değerini 

zirveye çıkaran şey; Divanü Lügati’t-Türk’ün tek 

nüshasının da bu kütüphanede bulunmasıdır.

Tefekkür



www.vavelifdergisi.com Aralık 2015    Vavelif Dergisi 71

Tefekkür

 

Divanü Lügati’t-Türk’ün Ali Emirî’nin eline 

geçiş hikâyesi de oldukça ilginç ve önemlidir. 

Divanü Lügati’t-Türk, eski Maliye Nâzırı Vânizâde 

Nazif Paşa’nın ailesindeyken; maddi sebepler-

den dolayı aile kitabı satmak zorunda kalmıştır. 

Kitapçı Burhan satılması için kendisine bırakılan 

eseri Mustafa Âsım Efendi’ye göstermiştir. Mus-

tafa Âsım Efendi, kitabın kıymetli olduğunu ve 

Maârif Nezâretinden başka bir yere satılmama-

sı gerektiğini söylemiştir. Bunun üzerine kitapçı 

Burhan kitabı Maârif Nâzırı Emrullah Bey’e gö-

türmüş. Bu arada kitapçı Burhan, Ali Emirî’ye 

de eserden bahsetmiştir. Divanü Lügati’t-Türk’ü 

gören Ali Emirî, Maârif Nezâretinin kitabı alma-

ması durumunda kendisine haber verilmesini 

istemiştir. Maârif Nezâreti, kitap için istenilen 20 

lira ile bir kütüphane alınabileceğini ifade ede-

rek; Divanü Lügati’t-Türk’ü almamıştır. Bu duru-

ma çok kızan kitapçı Burhan, eseri Ali Emirî’nin 

evine götürmüş ve sahibinin 30 lira istediğini 

söylemiştir. Ali Emirî bu kadar paraya sahip ol-

mamasına rağmen borç para bularak, kitabı sa-

tın almıştır. Ayrıca kitapçıya üç lira bahşiş sözü 

vermiş ve daha sonra bu bahşişi de ödemiştir. 

Uzun süre bu eseri kimseye göstermeyen Ali 

Emirî; Talat Paşa’nın isteği üzerine kitabın basıl-

masına izin vermiş ancak bunun için de iki şart 

ileri sürmüştür. Birincisi, eserin tashih (düzeltme) 

ve istinsahını (çoğaltılması) Kilisli Rif’at Efendi ya-

pacaktır. İkincisi, bu kitap Kilisli Rif’at Efendi’den 

başkasına teslim edilmeyecektir. Bu şartları öne 

sürmekteki maksadı da eseri korumak ve eserin 

yıpranmasına engel olmaktır. Daha sonra Talat 

Paşa, bu eser için Ali Emirî’ye mükâfat olarak üç 

yüz lira göndermiş; ancak Ali Emirî bunu kabul 

etmemiştir. Bu paranın yardıma muhtaç ailelere 

dağıtılmasını isteyerek “Ben simsar (komisyon-

cu) değilim, dellâl (müşteri çeken) değilim; vatan 

namına bir kitap istenilmiş, vermişim. Buna mu-

kabil para vermenin ne lüzumu vardır, istemem” 

demiştir. 

Avrupalılar, bu kütüphane-
ye karşılık yüksek miktarda 
para teklif etmişlerdir. Ali 
Emirî’nin verdiği cevap; “Ben 
kitaplarımı milletim için 
topladım. Dünyanın bütün 
altınlarını önüme koysalar 
değil böyle bir kütüphane-
yi, herhangi bir kitabımın bir 
yaprağını bile satmam.”

Kâşgarlı Mahmud’un Dünya Haritası
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Müminlerin Kur’an’da
Geçen Elli Özelliği
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1. Allah’ın adı anıldığında kalpleri ürperir.  
(Enfal Sûresi; 8/2)

2. Allah’a asla şirk koşmazlar. 
(Furkan Sûresi; 25/68)

3. Namuslarını (ırzlarını) korurlar. 
(Furkan Sûresi; 25/68)

4. (Hiçbir türlü) zinaya asla yaklaşmazlar. 
(Mü’minun Sûresi; 23/5)

5. Namazlarını huşu içinde ve doğru olarak 
kılarlar. 

(Mü’minun Sûresi; 23/2)

6. Anne ve babalarına “öf” bile demezler. 
(İsra Sûresi; 17/23)

7. Boş şeylerden tümüyle yüz çevirirler. 
(Mü’minun Sûresi; 23/3)

8. Mallarıyla ve canlarıyla cihat ederler. 
(Tevbe Sûresi; 9/5)

9. Asla zanda bulunmazlar.
(Casiye Sûresi; 45/24)

10. Cahillerle asla tartışmazlar. 
(Furkan Sûresi; 25/63)

11. Kınayıcının kınamasından korkmazlar. 
(Maide Sûresi; 5/54)

12. Asla yalan söylemezler. 
(Mü’minun Sûresi; 23/8)

13. Emanetlerine ihanet etmezler. 
(Bakara Sûresi; 2/177)

14. Söz verdiklerinde sözünde dururlar. 
(Bakara Sûresi; 177)

15. Zekâtlarını hakkıyla verirler. 
(Bakara Sûresi; 2/177)

16. Yetimin hakkını asla yemezler. 
(Nisa Sûresi; 4/2)

17. Yolda kalmışlara yardım ederler. 
(Bakara Sûresi; 177)

18. Kâfirlere karşı sert, birbirlerine karşı mer-
hametlidir. 

(Fetih Sûresi; 48/29)

19. İnsanların kusurlarını affederler. 
(Âl-i İmrân Sûresi; 3/135)

20. Yalnızca Allah’a dayanıp güvenirler. 
(Tevbe Sûresi; 9/20)

21. Kâfirlere karşı Allah yolunda savaşırlar. 
(Âl-i İmrân Sûresi; 3/28)

22. Darlıkta da bollukta da infak ederler. 
(Âl-i İmrân Sûresi; 3/133)
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23. Kızdıkları zaman öfkelerini yenerler. 
(Âl-i İmrân Sûresi; 3/133)

24. Başkalarının ilahlarına sövmezler. 
(En’am Sûresi; 6/108)

25. Haksız yere bir cana kıymazlar. 
(En’am Sûresi; 6/151)

26. Allah’ın ayetlerini az bir pahaya satmazlar.
(Âl-i İmrân Sûresi; 3/199)

27. Hakkı bile bile gizlemezler. 
(Bakara Sûresi; 2/44)

28. İnananlara ‘sen mümin değilsin’ demezler.
(Nisa Sûresi; 4/94)

29. Resullerden hiçbirini diğerinden ayırt et-
mezler. 

(Bakara Sûresi; 2/136)

30. Yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. 
(Furkan Sûresi; 25/63)

31. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar.
(En’am/ Sûresi; 6/52)

32. Helal ve temiz olan şeylerden yerler. 
(Bakara Sûresi; 2/168)

33. Asla yalan şahitlik yapmazlar. 
(Furkan Sûresi; 2572)

34. Dillerini eğip bükerek (geveleyerek) ko-
nuşmazlar. 

(Nisa ; 4/135)

35. İnsanlar arasında adaletle hükmederler.
(En’am/ Sûresi; 6/151)

36. Yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürmez-
ler.

(En’am/ Sûresi; 6/151)

37. Yeminlerini hiçbir zaman bozmazlar. 
(Nahl Sûresi; 16/91)

38. Adaklarını yerine getirirler. 
(İnsan Sûresi; 76/7)

39. Allah’ın ahdini yerine getirirler, anlaşmayı 
bozmazlar. 

(Ra’d Sûresi; 13/20)

40. Yakınlarına (akrabalarına) yardım ederler. 
(Bakara Sûresi; 2/177)

41. Yolda kalmışlara ve hastalara yardım ederler.
(Bakara Sûresi; 2/177)

42. Yoksullara ve esir düşenlere yardım ederler. 
(Bakara Sûresi; 2/177)

43. Zorda, darda ve savaş anlarında sabrederler. 
(Bakara Sûresi; 2/177)

44. Verilen rızıktan yerli yerince harcarlar. 
(Enfal Sûresi; 8/3)

45. Geceleri az uyurlar. 
(Zariyat Sûresi; 51/17)

46. O gün (Kıyamet) yüzlerindeki secde izi ile 
tanınırlar. 

(Fetih Sûresi; 48/29)

47. İnsanlara iyiyi emreder, insanları kötülük-
ten de alıkorlar. 

(Enfal Sûresi; 8/71)

48. Açıklanınca hoşlarına gitmeyecek şeyleri 
sormazlar. 

(Maide Sûresi; 5/101)

49. Yapacakları işlerde kendi aralarında danı-
şırlar. 

(Şûra Sûresi; 42/38)

50. Gerçekten felaha kavuşanlardır. 
(Mü’minun Sûresi; 23/1)

Tefekkür
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Say Ki...
Maşite DEMİR
masitadem@hotmail.com

Deneme

Göğün en şiddetli feryadı çınlıyor şehrin dörtbir yanında

Tüm kahırlarını biriktirdiği sinesi acı dolu

Şehri ıslatan bu acıya bakılırsa ağır yaralar almış olmalı

Can yakıcı manzaralara şahit olmuş olmalı,

Sesinin hırçınlığı, uykusundan uyandırıyor insanı

İsyanı öyle sert ki, korkutuyor canları

Bu yağmur sanki acıyla düşüyor toprağa

Sanki tüm kahkahalara inat gürlüyor gök

Sanki karanlıklara inat aydınlatıyor şehri bir an

Göğün en şiddetli feryadı çınlıyor şehrin dörtbir yanında 

Kulaklara hançer gibi saplanıyor gürültü birden

Romantik yürüyüşler bir kaçışla son buluyor

Çünkü bu yağmur, hüzünle düşüyor toprağa

Başını göğe kaldırıp huzurla ıslanmak isteyen çocuk,

Kollarını açtığı vakit iki yana, sakinleşiyor sema!

Tüm şehri yalnızca sessizlik kaplıyor şimdi.

Gürültüden ürküp evlerine sığınan insanların kaçışlarının ardından

Şehirde şimdi yalnızca yere huzurla düşen yağmur sesi,

Islanan toprağın, insanı hatırlatan kokusu

Ve başı semada huzurla tebessüm eden çocuğun resmi var.

İşte bu tablo, sanki iki dostun en samimi bakışı

Sanki annenin çocuğuna şefkatle sarılışı

Sanki ağrıyan kalbin sukuta ermesi

Sanki çocuk ölümlerinin bitmesi

Sanki zulmün bitişi

Ve say ki cennetin gölgesi…



Tarih
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“Aile Saati”
Vavelif Dergisi
vavelif@vavelifdergisi.com

Kitaplanmak

Yaşadığımız çağda ailelerin karşılaştığı sorunla-

rın artması ve aile kurumunu tehdit ediyor olması 

bu kitabın hazırlanmasını sağladı. Kitabın hazırla-

nılmasında ciddi bir özveri ve gayret mevcuttur. 

İçerik hassasiyetle seçilmiş ve dizayn edilmeye 

çalışılmıştır. Kitabın önsözünden ailenin önemi ve 

tehlikeleri üzerinde durularak aşağıdaki açıklamalar 

yapılmıştır.

Toplumun temelini oluşturan aile kurumuna 

İslam büyük bir önem verir. Aile, eşler arasında “iş 

bölümü” ilkesine dayanmalıdır. Bundan sonra artık 

ailenin en önemli görevi yeni neslin yetiştirilme-

sidir. Bu anlayış bir toplumda yerleştiğinde artık o 

toplum medenî bir toplum olur. Böylece aile, insanî 

değerler ve ahlakın doğup geliştiği yer halini alır. 

Aile kurumunun dışında bu değerlerin gelişmesi 

imkânsızdır.

 

Birbirlerine İslam’ı öğütleyen, İslam düşüncesini, 

İslam ahlakını, İslam terbiye ve edebini kendi işle-

rinde ve birbirleriyle olan münasebetlerinde tama-

men yaşayan ve böylece İslam’ın hayat modelini, 

sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik alanda pratize 

eden Müslüman bir toplumun kurulması şarttır. Bu 

ise şüphesiz ki, aynı vasıflara sahip ailelerin ortaya 

çıkarılmasıyla gerçekleşir. 

Çağımızda hâkim olan anlayış ve ideolojiler 

özellikle İslamî aile yapısını yıkılması gereken bir 

tabu olarak görmüş ve tüm imkân ve vasıtalarıyla 

İslam’ın aile kurumunu temelinden yıkmaya çalış-

mışlardır.

 

Toplumu ifsat edici tüm vasıtalar sistemli bir 

şekilde kullanılarak toplum ifsat edilmeye çalışıl-

makta, bu konuda özellikle yazılı, sözlü ve görün-

tülü basının önemli bir rolü olmaktadır. Son yıllarda 

internet, sosyal medya ve akıllı cep telefonlarının 

yanlış kullanımı bu yıkıcı faaliyetleri daha da artır-

maktadır. Bunlarda yapılan programlarla, batı tipi 

hayat ve aile anlayışı model olarak sunulmaktadır. 

Aile yerine, birlikte yaşama, eş değiştirme, nikahsız 

yaşam ve eşcinsellik gibi gayrı meşrû ve gayrı fıtrî 

aykırılıklar özendirilmeye çalışılmaktadır.

Ülkemizde yıllardır uygulanan modern (!) ve 

seküler eğitim sonucu toplumsal bağlar gevşemiş, 

her alanda bir toplumsal ve sosyal çözülme yaşanır 

olmuştur. Ziyaretleşme, yardımlaşma, sıla-i rahim 

ve anlam içerikli tüm değer ve normlar ortadan 
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kalkmış, yabancılaşma, bireyselleşme ve dünye-

vileşme öne çıkmıştır. Artık insanlar menfaatlerin-

den ve dünyalıklarından başka bir şey düşünmez 

olmuştur.

Bu süreç aile yapımızda önemli ölçüde tahriba-

ta yol açmış, aile yapımız amaç ve dinamiklerinden 

sapma göstermiş, ahlakî, amelî ve düşünce alanın-

da çok derin olumsuz değişmeler yaşanmış, hatta 

cahili öğreti ve anlayış ailede hâkim unsur haline 

gelmiştir. Aile bireylerinin, mal sevgisi, tüketim iş-

tahı, lüks tutkusu kabarmış ve aile toplumun temel 

taşı ve en önemli birimi olma misyonunu ifa ede-

mez hale gelmiştir.

Bugün bütün dünyada bir aile bunalımı yaşan-

maktadır. Bugün toplumumuza ideal örnek olarak 

dayatılan batı toplumunun görünen cazibeli, ışıklı 

ve renkli önyüzünün arkasında kirli, rezil ve berbat 

arka yüzü vardır.

 Dünyaya bakınca en sağlam aile yapısı hala 

İslam coğrafyasındadır. Ancak ne var ki, bugün; 

binlerce yuvada şiddetli geçimsizlik, anlayışsızlık, 

hoşgörüsüzlük ve eğitimsizlik insanımızın dünya-

sını karartmakta; her geçen yıl boşanma oranları 

bir önceki yıla göre ikiye katlamaktadır. Toplumda 

geçim darlığı, stres, cehalet, karşılıklı güvensizlik, 

saygısızlık, sevgisizlik, merhametsizlik ve egoistlik 

ailelerimizi tehdit etmektedir.

Oysa bizim dinimiz aile dinidir. Bizim ailemiz 

asırlarca huzurun ve güzelliklerin yaşandığı sevgi, 

saygı, karşılıklı güven ve anlayışın, şefkat ve mer-

hametin esas olduğu, adeta bir cennet köşesi ol-

muştur. Bizim İslamî yapımızda aile; nesli sürdüren, 

çocukları yetiştiren, eğiten, sosyalleştiren, hayata 

hazırlayan, faydasız ve zararlı şeylerden koruyan, 

psikolojik ve biyolojik yönden geliştiren; kültür 

nakli, temel eğitim ve ekonomik faaliyete katılımını 

temin eden bir birimdir.

Bugün aile içinde anne ve babalar aileyi ihmal 

etmekte ve kendi üzerlerine düşen sorumlulukla-

rını hakkıyla yerine getirmemektedirler. Oysa Hz. 

Peygamber (s.a.v.): “Her biriniz maiyetiniz altın-
dakilerden sorumlusunuz. Koca ev halkından 
sorumludur…” (Buhârî, Cuma, 11; Müslim, İmâre, 

20) diye buyurarak bizleri sorumluluklarımızı yeri-

ne getirmeye davet etmektedir. Ailenin kuruluşu, 

devam ettirilmesi, korunması, eğitilmesi gibi birçok 

konu bu sorumluluk alanı içinde değerlendirilebilir. 

Bunların sağlanması öncelikli olarak ebeveynin gö-

revidir. Bu görev ihmal edilemeyecek kadar önem-

lidir. 

Bundan dolayı aile kurumunun eğitimine katkı-

da bulunmak ve ailenin haftada bir gün bile olsa bir 

araya gelerek güzel bir zaman dilimini beraberce 

geçirmelerine yardımcı olacağını düşündüğümüz 

“Aile Saati” diye tarif ettiğimiz “Ailenin Saadeti” için 

bir program hazırladık. Sadece programı hazırla-

makla yetinmedik ayrıca prototip birkaç ailede de 

uygulama yaptık. Yapılan bu uygulamalarda prog-

ramın başarılı olduğunu da tespit ettik.

Dergi formatında hazırladığımız “Aile Saati” 

programını her hafta işlenecek 11 başlıktan oluş-

maktadır. Program sıkıcı olmasın diye de resimli ve 

renkli baskı ile hazırlanmıştır. Bunlar: Haftanın ko-

nusu, ayet-i kerime, hadis-i şerif, güzel bir söz, şiir, 

fıkra, bilgi, tarih bilinci, kavramlar, dua ve etkinlikler 

şeklindedir.

İçerik hazırlanırken her hafta bir konunun işlen-

mesi hedeflenmiştir. Konuyla ilgili her haftaya bir 

ayet-i kerime ve bir hadis-i şerif ilave edilmiştir. Ki-

tap ilmihal bilgileri, tarihi olay, yer ve kişilerle ilgili 

bilgiler de içermektedir. Bazı kavramlar hakkında 

bilgi içeren programda her hafta bir dua da yer al-

maktadır. Programı eğlenceli bir hale getirmek için 

ise, bir söz, fıkra ve şiir ilave edilmiştir. Her hafta bir 

etkinlik konularak ailenin beraberce bu etkinlikleri 

yapması istenmektedir.  

Her hafta bir saatimizi ailemiz ile beraber ge-

çirmeyi hedefleyen bu program sohbet modunda 

yürütülmelidir. Aile büyüklerimizin bu zaman dili-

minde birlerle beraber olması tavsiye edilir. Progra-

mı işlerken bir takım ikramlar yapılabilir. 
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Çizmeden Yukarı Çıkmak
(Çizmeyi Aşmak)

Deyimlerin Öyküsü

Bilmediği işe, yetkisi dı-

şındaki konuya karışmak an-

lamında bir deyim. 

Fransız ressamlarından 

Delacroix, 19. yüzyılda Pa-

ris’te bir resim sergisi açmış. 

Sergiyi gezenlerden biri bü-

yükçe bir şövalye tablosu-

nun önünde uzun süre du-

rarak, yakından uzaktan ciddi 

ciddi seyretmiş ve beğen-

mediğini belirten bir biçim-

de de başını sallamış. 

Bu durum üzerine ressam:

-Bu tablo ile çok ilgilendiğiniz belli oluyor.

-Evet demiş adam. Şövalyenin çizmesindeki körük kıvrımlarında hatalar var.

-Peki, nasıl anladınız, işiniz bu mu?

-Ben kunduracıyım, çizme dikerim. 

Bunun üzerine ressam hemen tuvalini ve boyalarını getirerek adamın söylediği biçim-

de çizmeyi düzeltmiş ve gerçekten daha iyi olduğunu görmekten memnun olarak adama 

teşekkür etmiş. Fakat adam yine tablonun başından ayrılmadan bu kez de şövalyenin pan-

tolonunda ve kemerinde de hatalar olduğunu belirtince bu çokbilmişliğe dayanamayan 

ressam:

-Bak dostum demiş, sen kunduracısın, çizmeden yukarı çıkma!






