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Editör'den

Kıymetli Okuyucular,

Medeniyet Bülteni, 44. sayısı ile yeniden huzur‑
larınızda. Yayın hayatına başladığı günden itiba‑
ren her hâl ve şartta Hakk'ı söylemeyi, İslâmî ve 
insanî hassasiyetleri gözetmeyi ilke edinen Mede‑
niyet Bülteni, imkânları ölçüsünde vazifesini ifa et‑
meye, sorumluluklarını bihakkın yerine getirmeye 
ve İslâm medeniyetinin ihya ve inşasında küçük 
ama önemli bir kilometre taşı olmaya gayret et‑
mektedir.

Aziz Dostlar,

Medeniyet Bülteni, ihya ve inşa faaliyetinde 
fitne ve fesada sebebiyet verebilecek ihtilaf ve 
inhirafların olabileceğini öngörür ama bunlara 
takılıp kalmaz. İttifak edilen hususlarda birlikte 
hareket etmeye, ihtilaf edilen hususlarda ise birbi‑
rini mazur ve hoş görmeye azamî derecede gayret 
gösterir. Birlikte iş yapabilmeyi, uzun soluklu yü‑
rüyüşler gerçekleştirmeyi “geçimi iyi bir mümin” 
olmanın bir gereği kabul eder. Bilir ki “Müminin 
ötekisi kardeşi değil, egemen dünya sistemidir.” 
Bunun için enerjisini basit, indî, keyfî, kısır ve 
sığ tartışmalara hasretmez. Basiretli ve feraset‑
li davranır, meseleleri büyütmez, ileriye bakar, 
küçük engellerle uğraşmaz, büyük resme, büyük 
planlara odaklanır. Din, dava, dert ve yol kardeşi 
olmanın ve ümmet olma anlayışının bir gereği ola‑
rak, önüne çıkan muzır manileri Allah'ın izniyle 
aşmasını bilir, kutlu yolculuğuna “dosdoğru yol” 
üzere devam eder. Dosdoğru yol üzere yürümenin 
de sabır, sebat ve sadakat istediğini bilir. Yine bi‑
lir ki “Mühim ve büyük bir umur‑ı hayriyenin çok 
muzır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadim‑
leriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara  

karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir.” Bu ih‑
lasın ve sağlam iradenin tabii bir neticesi olarak 
adalet mizanını sarsmadan ayrıştırıcı değil bütün‑
leştirici olmaya çalışır; gurur, kibir, hırs ve inattan 
Allah'a sığınır, ihlası kıracak davranışlardan ateş‑
ten kaçar gibi kaçar.

Kıymetli Okuyucular,

Şunu da özellikle belirtmek gerekir ki Medeni‑
yet Bülteni, bu toprakların bin yıllardır yaşamakta 
olan kadim manevî değerlerine ve öncü şahsiyet‑
lerine her daim sahip çıkar ve çıkmıştır da. İçine 
doğduğu sahih İslâm kültür ve medeniyetinin 
Müslümanlara ve bütün insanlığa bahşedilmiş 
büyük bir nimet olduğuna samimiyetle inanır. 
Dünden bugüne bu coğrafyalarda yaşamış ilim, 
irfan, kültür, sanat, düşünce ve eylem adamları‑
nın miras bıraktığı sahih İslâm anlayışına hürmet 
göstermeye ve onlara layık olmaya çalışır. Himmet 
ve desteğini onlardan hiçbir zaman esirgemez. 
Onlarla aynı safta ve aynı inanç şemsiyesi altında 
bulunduğuna inanır. Onları, İslâm kültür ve me‑
deniyetimize alenî husumet besleyen ötekilerle 
bir tutmaz. Tavrı ve tarafı her zaman için bellidir, 
iki arada bir derede kalmaz, ikircikli davranmaz, 
gönlü hep Müslümanlardan ve “sevâd‑ı a‘zam”dan 
yanadır. Dar ve geniş ölçekte Müslümanların ve 
ümmetin hayrına olan gelişmeleri görmezden gel‑
mez, gerektiğinde onlara fikrî ve fiilî destek verir. 
Bunları yaparken de ilim ve hikmeti bir tarafa bı‑
rakmaz, ilme ve âlime büyük saygı duyar. Had bil‑
meyi ilmin başlangıcı sayar. İlimsiz ve âlimsiz yol 
yürümeyi, zifiri karanlıkta el yordamıyla bir şeyler 
bulmaya çalışan aciz ve zavallı insana benzetir. 
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Vahyin ve vahyin “tek güzel yaşanma biçimi olan” 
sünnet‑i seniyenin aydınlığında, ilmin rehberliğin‑
de kendini günceller, tazeler, geçmişini muaheze, 
nefsini muaheze ve muhasebe eder. Gerektiğinde 
yanılgılarıyla yüzleşir, itiraflarda bulunur ve kınaya‑
nın kınamasından korkmadan yeni kararlar alır ve 
yoluna öylece devam eder.

Kıymetli Okuyucular,

İslâm medeniyeti mefkûresini gerçekleştirme‑
nin en güvenilir yolu sağlıklı nesiller yetiştirmektir. 
Nihaî gaye, hiçbir gölgenin olmadığı o günde “Arş'ın 
gölgesinde gölgelenecek yedi sınıf insan” arasında 
yer alacak; zihnen, fikren, ahlâken ve amelen terte‑
miz, şuurlu ve dertli nesiller, kutsî davayı yüklenmiş 
özgür gençler yetiştirmek.

Biz de bu gayeye matuf olarak dosya konumuzu 
“Gençlik” olarak belirledik. Alanlarında yetkin ya‑
zarlarımızın kısa, öz ve sade ama önemli yazılarıy‑
la gençliği anlamaya ve onların sorunlarını masaya 
yatırmaya çabaladık. “Gençlik” dosyamızda birbi‑
rinden kıymetli yazarlarımız bulunmaktadır: Araş‑
tırmacı‑yazar Kâzım Sağlam, Yeşilay Eğitim Uzmanı 
Arif Çifci, araştırmacı‑yazar Hayriye Bican, eğitim‑
ci‑yazar Yılmaz Albayrak, akademisyen Dr. Ümmet 
Erkan ve eğitimci‑yazar Ahmet Güney. Katkıların‑
dan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.

Dosya dışı konularımız da oldukça zengin ve 
renkli. Başyazarımız M. Beşir Eryarsoy, her zamanki 
gibi çok faydalı ilmî tespitlerde bulunuyor “Müslü‑
man Aklın Hâlleri” başlıklı yazısıyla. Eryarsoy Hoca, 
Müslüman aklın özelliklerini ve çeşitlerini anlatıyor 
çağrışımı bol, mesaj yüklü yazısında. Yazıyı okurken 
bir kez daha aynı kanaate varıyoruz: Bunca ilmine ve 
müktesebatına rağmen kendilerinden hakkıyla isti‑
fade edilemiyor! Niçin? Ramazan Tuğ'un “Tefrika‑
ya Sebep Olmak Düşmana Destek Olmaktır” yazısı 
ise motto olarak okunması gereken bir yazı. Ahmet 
Ali Yüksel'in yazıya döktüğü ve sunumunu Ömer 
Küçükağa Hocamızın yaptığı Medeniyet Vakfı iftar  
programındaki “Ümmetle Birlikte Hareket Etmeli‑
yiz” başlıklı nefis konuşma, tekrar tekrar okunması 

gereken bir yazı. Gönlümüz, Küçükağa gibi değerli 
kalemlerin bir an önce yeniden kaleme sarılmasın‑
dan yana. Zira yeni neslin Küçükağa Hoca gibi kıy‑
metli fikir adamlarına çok ihtiyacı var. Isparta'da 
emekli imam‑hatip olarak ilim ve irşat faaliyetlerine 
devam eden Bekir Sağlam Hocamız şiirsel üslupla 
kaleme aldığı “Oruç İklimi” yazısıyla yüreklerimi‑
zi serinletiyor. 30 yılını TRT'ye vermiş, Necip Fazıl 
gibi dönemin büyük üstatlarıyla dostluk kurmuş 
çok yönlü bir entelektüel olan Mehmet Cemal Çift‑
çigüzeli'nin kaleminden Bâbıâlî'yi ve Üstad Necip 
Fazıl'ı okumak büyük bir keyif ve ayrıcalık. Daha 
önceki sayılarda genelde öykülerine yer verdiğimiz 
M. Sait Özdemir, bu sefer vefatı münasebetiyle An‑
tepli büyük şair Ülkü Tamer'i yazdı bir Kilisli olarak. 
Okuyunca görülecektir ki M. Sait Hoca, dikkat çe‑
ken bir kalem. Daha nice başarılı çalışmalara imza 
atacağına inanıyoruz. Ahmet Ali Yüksel, İHH İnsani 
Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Sayın 
Hüseyin Oruç Bey'le Filipinler/Moro üzerine başarı‑
lı bir sohbet gerçekleştirdi. Beğenerek okuyacağınızı 
umuyoruz. Yazarlarımız içerisinde belki de en ilginç 
konuları gündeme getiren, Şükür Muhacir Bey. Mu‑
hacir Bey'in sıcak ve samimi bir dille kaleme aldığı 
KVKK konulu kısa yazısını ilgiyle okuyacağınızı dü‑
şünüyoruz. MEB Maarif Müfettişi Dr. Hasan Yıldız 
Bey, “Medreseden Mektebe Maarif Mirası” başlıklı 
yazısı ile geçmişten devralınan zengin birikime dik‑
kat çekiyor. Sayın Yıldız'dan ileriki sayılarda da isti‑
fade etmeyi umuyoruz.

Darbeler tarihini kısa değiniler şeklinde anlatan 
eğitimci‑yazar Mehmet Üzmez, şiirleriyle bülteni‑
mize renk katan şair‑müzisyen Ayhan Yavuz Açık‑
göz ve eğitimci‑yazar Hüseyin Taşkın Önel, yılların 
eskitemediği değerli edebiyat hocamız Mehmet Ka‑
ragözoğlu, eğitimci‑yazar Muhammed Mert, güzel 
insan Muhammed Dalyan Bey, bu sayıda bizlere ya‑
zılarıyla katkı sunan diğer yazarlarımız. Her birine 
ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Nice sayılarda görüş‑
mek ümidiyle…



“Müslüman Akıl” Ne Demek?

“Müslüman akıl”dan maksadımızın ne 
olduğunun çerçevesini çizmeden 
önce, neden “İslâm aklı” terkibini 

seçmediğimizi kısaca açıklamamız gerekmektedir.

“İslâm aklı”nı İslâm dini ile örtüşen ve İslâm'ın 
sunuluş ve anlatımında tamamen vahiy ile yani İs‑
lâm'ın kendisi ile eksiksiz örtüşen ve bütün akılların 
gerçek kıymetlerinin kendisine göre ölçülüp değer‑
lendirildiği mihenk taşı vasfına sahip akıl olarak ka‑
bul ediyoruz.

Müslüman aklı ise “İslâm aklı” ile disiplin altına 
girmiş, ona göre yapılanmış ve onun parametreleri‑
ne göre tavır ve tutum takınma niyet, istek ve gayre‑
ti içerisinde faaliyet gösteren aklı kast etmekteyiz.

Bu tanım içerisine İslâm adına ortaya konulmuş 
ve konulabilecek her türlü ilim, fikir, ahlâk, amelî 
faaliyetler dâhildir. Bu faaliyetlerin bir sonucu ola‑
rak Allah'a, beşeriyete, kâinata, eşya ve olaylara kar‑
şı takınılan ya da takınılması öngörülen, istenen ya 
da tavsiye edilen her türlü tavır ve tutumu belirleme 
faaliyetini çerçevelemek için ortaya konulmuş bü‑
tün ilim ve disiplinler de “İslâm aklı”nın bir neticesi, 
bir ürünüdür.

Müslüman Aklın Dört Hâli

Gerek “İslâm aklı” ışığında gerek bu aklın vakıa‑
daki hâlini dikkate aldığımız takdirde “Müslüman 
akıl”ın dört farklı hâlinden ya da kategorisinden söz 
etmenin mümkün olduğunu düşünmekteyim:

1‑Muhakkik Akıl

2‑Mukallid Akıl

3‑Ödünç Akıl

4‑Müceddid Akıl

Şimdi bunları daha yakından tanımak için her 
bir akıl ile ilgili mümkün olduğunca ayrıntılara gir‑
meden ama belirgin bazı vasıflarıyla oldukça sınırlı 
bir takım açıklamalarda bulunalım:

1‑Muhakkik Akıl

Gerek İslâm dinini kabul aşamasında ve gerekse 
Müslüman olduktan sonra sahip olunması istenen 
akıl budur. Çünkü yüce Rabbimiz, Kur’ân‑ı Kerim'de 
savaşmanın meşruiyetinin söz konusu olduğu hâllerde 
bile Allah'ın kelâmını dinlemek için kendisine eman 
verilmesini isteyen kimselere bu maksadı tahakkuk 
edinceye kadar gerekli güven ve teminatın verilmesini 
emretmektedir1.

1  Bkz. Tevbe, 6.

Müslüman Aklın  
Dört Hâli

MakaleM. Beşir ERYARSOY
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Fahruddin er‑Razi bu âyet‑i kerimeyi tefsir eder‑
ken, “âyetin, dinin taklit yoluyla değil, tetkik ve bilinç‑
li bir tercih sonucu seçilmesi gerektiği” çerçevesinde 
açıklamalarda bulunmaktadır.

Diğer taraftan hak dinin bâtıldan açık seçik bir 
şekilde ayırt edilmesi de böyle bir tercihin mümkün 
olabilmesi için bir zorunluktur. Bundan dolayı yüce 
Rabbimiz “Doğru ile bâtılın birbirinden açık seçik bir 
şekilde ayırt edilebilecek bir duruma gelmiş olduğunu 
da kesin bir ifade ile haber vermiş bulunmaktadır. Bu 
özelliği dolayısıyla da din için zorlamanın gereği kalma‑
mıştır2.”

Hayatın aslî ve gerçek kanunu ve temel disiplini 
demek olan “din”in tercihinde muhakkik akıl devrede 
olduğu gibi, bu aslî ve gerçek kanuna ve temel disip‑
line göre yaşama sürecinde de gerektiği gibi ve ge‑
rektiği kadarıyla “tahkik”te bulunmak da bir sorum‑
luluktur. “Çünkü kulak, göz ve kalbin her biri ondan 
sorumludur3” buyurularak akletmenin bu yardımcı 
üyelerinin de “tahkik görevi”nde üzerlerine düşeni 
yerine getirmeleri gerektiğine işaret edilmektedir.

Özellikle doğru ya da yalan olma ihtimali bulu‑
nan haber ve bilgilerde tahkik, yanlış bir tutum içe‑
risine girmenin baştan itibaren dikkate alınması ve 

2  Bkz. Bakara, 256.
3  Bkz. İsrâ, 36.

yerine getirilmesi gereken önemli bir tedbir olarak 
emredilmektedir4.

Birkaç âyet sonra şahıslar ya da olaylarla ilgili 
gerekli tahkik yapılmadan bir takım öngörü ve id‑
dialarda bulunmanın “çokça kaçınılması gereken zan” 
türünden olduğu belirtilmektedir5.

Bedevîlerin “iman” iddialarının reddedilerek 
imanın henüz kalplerinde iyice yer etmediği ifade 
edilerek ancak “teslim olduk” diyebileceklerine dair 
dikkatlerinin çekilmesi6 ise, eşya ve olayların nite‑
lendirilmesinin ancak bir tahkik sonucu olarak or‑
taya çıkması ve lâyık oldukları isim ile adlandırılma‑
ları gerektiğine ciddi ve vurgulanması gereken bir 
işarettir.

Kur’ân‑ı Kerim'de bu ve benzeri irşadlar ile sün‑
net‑i seniyyedeki nebevî pek çok direktifin aynı 
hassasiyeti gösterdiğini ve “din ve akide seçim ve 
tercihi”nde tahkikin, âkil‑bâliğ her ferdin bir yü‑
kümlülüğü olduğunu, dinin fer‘î hükümlerinde ise 
tahkikin fertler bazında mümkün olmadığı hâllerde 
“muhakkik âlimler”in taklidi cihetine gidilebileceği 
açıkça ifade edilmiştir:

“Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun”7 buyruğu di‑
nin fer‘î meselelerinde tahkikin farz‑ı ayn değil 
farz‑ı kifaye olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı 
zamanda tahkik edemeyenlerin kendileri, meselele‑
rini tahkik edebilecek hâle gelinceye kadar “tahkik 
imkânına sahip kimseler”e uymakla yükümlü olduk‑
ları da ortaya konmaktadır.

Ashâb, tâbiûn ve onlara “güzel bir şekilde uyan” 
etbâu't‑tâbiîn, Hasan‑ı Basrî, Süfyan b. Uyeyne, 
Süfyan‑ı Sevrî, mezhep imamları, Evzaî, Taberî vb. 
diğer fukaha ve onların önde gelen öğrencileri gibi 
fıkıh imamları, Buhari, Müslim gibi Hadis imamları, 
Eş‘arî, Maturidî gibi itikat imamları ve sonraki asır‑
larda Hatib‑i Bağdadî, İbn Abdilberr, İbn Dakiki'l‑Îd, 

4  Bkz. Hucurât, 6.
5  Bkz. Hucurât, 12.
6  Bkz. Hucurât, 14.
7  Nahl, 43 ve Enbiyâ,7.
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Böyle bir taklidin caiz oluşunun delili ‑az önce 
başka bir vesile ile hatırlattığımız‑ “Eğer bilmiyor‑
sanız bilenlere sorun” benzeri buyruklar ile vakıanın 
böyle bir taklidi zorunlu kılmasıdır. Çünkü herkesin 
hükümleri delillerinden istinbat edip çıkarmasına 
imkân yoktur. Ama ‑en azından büyük çoğunluğun‑ 
böyle bir tetkik yaptıktan sonra benimseyeceği ka‑
naatleri kabullenmesi istenen bir hedeftir.

İşte İslâm toplumunda eğitimin en önemli he‑
deflerinin başında bunun gerçekleştirilmesi gelme‑
lidir. Muhakkik/müctehid aklın hedef gözetilmesi ile 
birlikte bunun ümmetin müctehid ihtiyacına cevap 
verecek düzeyde olması farz‑ı kifaye9 olmakla bir‑
likte, bu anlamda “mukallid akıl” İslâm eğitim si‑
teminde göz ardı edilemeyecek hedeflerin başında 
gelmelidir.

“Kör” olmakla nitelenen “taklitçi akıl” ise, İslâm 
eğitimin, istisnalar dışında asla bir hedefi ya da ama‑
cı olamaz. Gerekli ve yeterli eğitimden mahrum kal‑
dığı için ya da başka mücbir sebepler dolayısıyla en 
azından olumlu taklit mertebesine varamayan bir 
kimse ise mazereti dolayısıyla yetkin gördüğü ve iti‑
mat ettiği bir kimsenin kanaatini alıp kabul edebilir.

Şu kadar var ki bu ruhsat, “itikadî meseleler” 
hakkında ve bilhassa da “din seçimi” hususunda 
nadir istisnaî hâller dışında kabul edilmemiştir. Bu‑
nunla birlikte makul mazeret süresi geçtikten sonra 
bu alanda gereken tahkikin mümkün mertebe ya‑
pılması gereği ve sorumluluğu ile birlikte böyle bir 
istisnanın kabulü söz konusu olabilir.

Bir insanın ya da toplumun geçmişi ile ilgisi, sor‑
gulamadan o geçmişlerini izlemesinin haklı gerekçesi  

9  Farz‑ı aynın sorumluluğu kişiseldir. Farz‑ı kifayenin sorum‑
luluğu ise onu ifa edebilmek için yeteri kadarıyla gerekli 
bütün kaynak ve imkânları seferber etmek üzere ümmetin 
tamamı üzerindedir. Farz‑ı aynı ihmal eden kişi tek başına 
sorumlu olur, sevabını kendisi alır. Farz‑ı kifayede ise du‑
rum tam aksinedir. İhmal edilmesinin vebali de, sevap ve 
mükâfatı da bütün ümmete ve her ferdin katkısına göre‑
dir. Ümmetin ihtiyacını karşılayabilecek düzeye gelinceye 
kadar hükmü değişmez; yani bütün ümmetin fertlerinin 
her biri üzerlerine düşeni yapmakla yükümlüdürler.

İbn Teymiyye, İbnü'l‑Kayyim ve sayılamayacak ka‑
dar muhtelif İslâmî ilimlerde yed‑i tûlâ sahibi ulema 
hep “muhakkik âlimler” zümresi arasındadır.

Bunlar ve emsali muhakkikler her asırda ümme‑
tin sosyal, siyasî, ahlâkî, iktisadî, ailevî ve ferdî her 
türlü meselelerine eğilmiş, kendilerine müracaat 
edenlerle de etmeyenlerle de her vesile ile tahkikle‑
rinin sonuçlarını paylaşmış, onlara rehberlik etmiş 
ve yol göstermişlerdir.

Buna ‑çeşitli mertebeleri bulunmakla birlikte‑ 
“müctehid akıl” da diyebiliriz.

2‑Mukallid Akıl

Mukallid8, taklit eden, taklit yapan demektir. 
Taklidin en önemli özelliği kendine özgü hiçbir vas‑
fa sahip olmamaktır. Başkasının söylediğini benim‑
ser görünür ve söyler, yaptığını yapar. Lakin neyi ne 
için söylediğini ne için yaptığını çoğunlukla bilmez.

Sözlük anlamı itibarıyla bu olmakla birlikte, İs‑
lâm ilim tarihinin şaheser ve rahatlıkla bu ümmete 
has olduğunu söyleyebileceğimiz bir ilim olan Fıkıh 
Usulü ilmine göre taklit ikiye ayrılır:

Birincisi “ilmî taklit” diyebileceğimiz makbul 
olan ve “taklit” denilince hatıra gelen olumlu ‑ve asıl 
istenen olmasa bile‑ şartların gerektirmesi hâlinde 
övülen ve emrolunduğumuz “meşru taklit”tir.

İkincisi ise hiçbir yönüyle olumlu görülmemiş ve 
ancak zaruret hâlinde “meşru sınırlar” içerisinde ce‑
vaz verilen “kör taklit”tir.

“İlmî” olmak vasfıyla “kör” olanından ayırmak 
istediğimiz taklit, taklit edilen müctehid'in taklit 
edilen kanaatini nereden aldığını bilerek, benzer 
meselelerde delil itibarıyla diğerlerinin ictihadları‑
na göre daha kuvvetli gördüğü için taklit söz konusu 
ise, bu işi yapana mukallid denir. İtikadî aslî mese‑
lelerde ‑sınırlı ve bazı zorunlu hâller dışında‑ pek 
mazur görülmez.

8  Türkçedeki güldürmek amacıyla çeşitli hâl ve hareketler 
yapanlara bazı yerlerde “mukallit” denilmesinin kelimenin 
asıl anlamıyla herhangi bir ilgisi yoktur.
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olamaz. Bu hususa dikkat çeken âyetler arasından 
sadece şu iki âyeti hatırlamamız meselenin ne kadar 
hassas olduğunu anlatmak için yeterli olacaktır:

“Onlara: Allah'ın indirdiğine uyun, denildiği zaman 
onlar: Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye 
uyarız, derler. Ya ataları bir şeye akıl erdirememiş ve 
doğruyu bulamamış kimseler idiyseler? 10”

“Onlara: Allah'ın indirdiğine ve Resul'üne geliniz, 
denildiği zaman: Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey 
bize yeter, dediler. Ya ataları hiçbir şey bilmeyen ve doğ‑
ru yola gitmeyen kimseler idiyseler? 11”

Hatta arkalarından gidilen kimseler nebilerin ve 
resullerin izinden gitmeleri gereken, ‑bazı hâllerde‑ 
gittikleri var sayılan din önderi görülen kimseler 
dahi gerekli ölçü ve mikyaslarla değerlendirilmeden 
arkalarından gidilecek, takip edilecek, söz ve fiille‑
rine uyulacak kimseler olarak kabul edilmemelidir. 
Çünkü bu beraberinde son derece tehlikeli sonuçlar 
getiren, kınanan ve mutlaka uzak kalınması gere‑
ken bir durumdur:

10  Bakara, 177.
11  Mâide, 104. Ayrıca bkz. Lukmân, 31.

“Onlar Allah'ı bırakıp âlimlerini, rahiplerini, Mer‑
yem oğlu Mesih'i rabler edindiler. Halbuki onlara bir tek 
ilâha ibadet etmekten başka bir şey emredilmemişti12”.

Bu âyeti işiten ve eski bir Hıristiyan olan Adiy 
b. Hatem (r.a), Hıristiyanların böyle bir şey yapma‑
dıklarını söyleyince Efendimiz ona şu şekilde cevap 
vermişti:

“‑Onlar kendi din adamlarının Allah'ın indirdikle‑
rine aykırı olarak helâl kıldıklarını helâl, haram kıldık‑
larını haram kabul etmişlerdi. İşte bunların âlimlerine 
ibadetleri ve onları rabler edinmeleri böyle olmuştur13”.

Durum bu iken, özellikle itikadî ve şer‘î mese‑
lerlerde (ibadet, ahlâk, iktisat, siyaset… kısacası, 
hayatı ilgilendiren her hususta) vasfı ve konumu ne 
olursa olsun, şunun bunun söyledikleri İslâm dini‑
nin şaşmaz hükümleri ile test edilmeden asla kabul 
edilemez.

Görüldüğü gibi olumlu anlamıyla “mukallid akıl” 
istenen mertebede olmasa bile en azından kendi ki‑
şisel sınırları dâhilinde hayatına egemen kıldığı dinî 

12  Tevbe, 31.
13  Tirmizi, Tefsir 9, Sure 10.
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edilirse mutlaka doğru olduğunu ve bunu yaparken 
ya da söylerken mutlaka bir bildiğinin olduğunu dü‑
şünür ve tasavvur eder.

O hâlde, “mukallid akıl”ın dikkate alması gereken 
önemli birkaç nokta vardır:

a) Bir taraftan elinden geldiği kadarıyla “bilinçli 
olarak taklit ettiği” meselelerin delillerinin ne‑
ler olabileceğini mümkün mertebe başkalarıyla 
kıyaslayarak değerlendirme faaliyetlerini sürek‑
li gündemde tutacak

b) İmkân bulursa “muhakkik akıl”ın donanımına, 
imkânlarına ve bu aklın çözüm üreten özelliği‑
ne sahip olmayı da çok önemli ve ümmetine hiz‑
metin en özel ve güzel bir alanı olarak bir hedef 
hâlinde canlı ve diri tutacak.

c) “Kör mukallid” derekesine düşmemek için gere‑
ken duyarlılığı ve dikkati her zaman elden bı‑
rakmamaya bilhassa dikkat edecek.

3‑Ödünç Akıl

“Ödünç akıl” dediğimiz bu akıl, “kör mukallid 
akıl”dan daha tehlikeli, daha zararlı ve daha feci bir 
akıldır. Çünkü kör mukallid akıl'da kör taklidin zarar‑
ları kişinin sınırlarını çoğu zaman ve yerde aşmaz. 
Fakat ödünç akıl kör taklidin sebep olduğu tahkik 
ve inceleme yoksunluğuna ek olarak, kendisi gibi 
olmayanlar hakkında ahkâm keser. Yalnız kendi 
konumunu, kabul ve değerlendirmelerini ölçü alır 
ve kullanır. Hakkın bir olması ve hakkı yalnız ken‑
disinin temsil ettiği kabulünden hareketle, kendisi 
ile aynı tutum ve kanaatleri paylaşmayan herkesi 
mutlak ve biricik hak olarak değerlendirdiği kendi 
dairesinin dışında kalanları “helâk olmuşlar dairesi” 
olarak görür ve değerlendirir.

Geçmişteki Hariciler ve Haricilik ile çoğu hâl, 
hareket ve vasıflarında onlardan daha geri ve ilkel 
olmakla birlikte değerlendirmelerinde, verdikleri 
hükümlerinde ve uygulamalarında daha fütursuz 
ve acımasız olan çağdaş Haricilik ve Hariciler diyebi‑
leceğimiz kişi ve kişilerin aklî vasıf ve düzeyleri bu 
seviyeden maalesef daha yukarıda değildir.

kişisel ictihadın devreye girdiği hususlarda taklit 
ediyorsa, taklit ettiği kişinin ya da mezhebin delilini 
bilir ve bir bakıma o delilin diğerlerine göre kuvvetli 
olduğu kanaatine sahip olarak taklit etmeye çalışır. 
Buna imkân yoksa en azından Kur’ân'ı ve Sünnet'i 
iyice anladığına kanaat ettiği kimselerin ya da mez‑
hep âlimlerinin kendisine aktardıklarını o aktaran‑
lara haklı güven duyması sebebiyle taklit etmek ci‑
hetine gider.

Bir Müslümanın akıl için bundan daha aşağısı ile 
yetinmesi, doğru ve kabul edilebilir bir tutum değil‑
dir.

Olumsuzlanan taklit olan ve “körü körüne” olmakla 
nitelenen taklit ise Müslümanın zorunlu geçiş süreç‑
leri ve hâlleri dışında asla kabulleneceği ve sonuna 
kadar sürdürmesi kabul edilebilen bir “akıl hâli” do‑
layısıyla da bir inanç ve amel hâli olamaz.

Çünkü böyle bir aklın sergilediği öyle bir takım 
tutumlar, hâl ve hareketler, tavır alışlar ortaya çıkar 
ki, sağlıklı hiçbir akıl bunları kendisine yakıştırma‑
malıdır. “Kör mukallid akl”ın bu gibi hâl ve tavırları‑
na dikkat çekici birkaç örnek verelim:

Böyle bir akıl, taklit ettiği kişi, mezhep ya da ta‑
rikatın benimsediği herhangi bir kanaat ya da an‑
layışını sorgulamadan kabul ettiği için, benimsediği 
bu kanaat, tutum, tavır ya da hâlin, hangi şartlarda 
ortaya konulduğunu dikkate almaz ve bu bağlam 
kopukluğuna bakmaksızın anlamsız bir bağlılık hat‑
ta taassup sergiler. Olmadık kıyaslamalar ve genel‑
lemeler yapar.

Böyle bir taklit sonucu kabul edip benimsediği 
hâl ve hareketler kendi şartlarında doğru olsalar 
bile zaman ve mekân farkının onlarda bir takım de‑
ğişikliklere sebep ve buna bağlı bir faktörler olabile‑
ceğini kabul etmez, hatırlamaz ya da dikkate almaz.

Şahısların ve içinde bulundukları hâllerin de bu 
gibi durumlarda farklılığa sebep olabileceklerini dü‑
şünmez.

Yani kısacası böyle bir akıl, akıl olmaktan çık‑
mış kabul edilir. Çünkü o taklit merciine ne nispet  
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Böyle bir akıl:

 • Fıkıhsızdır, yani nasları ve hükümleri idrak 
edemez

 • Geçmişi ve günümüzü vakıa ve şartlarıyla kav‑
rayıp bugüne nasıl ve ne kadarının taşınacağı 
hususunda yetkin bir akla sahip değildir

 • Sosyal ve tarihsel şartları, hükme etki edebi‑
lecek diğer şart ve argümanları, vakıadaki hâl, 
şart ve argümanları da değerlendirip dikkate 
almak gibi bir meselesi olmadığından, her hük‑
mün her zaman, her yerde ve her şartta geçerli 
olacağı kanaatiyle hâl, hareket, durum ve tutum 
belirler.

 • Bunun sonucunda ümmeti “muhakkik akıl” hat‑
ta “makbul taklidî akıl” düzeyinde bile kucakla‑
yamaz, ümmet arasında yersiz yığınla ayrılıkçı 
barikatlar oluşturur14…

14  Ödünç Akıl adını verdiğimiz karakterin bir adım ilerisi 
“Tetikçi Akıl” diyebileceğimiz bir akıldır. Bildiğimiz kada‑
rıyla bunu İslâm tarihinden örneklendirmek pek müm‑
kün değildir. 

Ancak günümüzde Haricî karakterli tekfir uçurumuna 
yuvarlanmış “ödünç akıl” ile hareket edenler arasından iyi 
niyetli kimselerin bir takım dış mihraklarca amaçlarına 
uygun olarak kullanılıp yönlendirilmesi söz konusu oldu. 
Bu özellikle Afgan cihadı ile Bosna'daki özgürlük mücade‑
lelerinin sonuçlarının iyiden iyiye incelenmesi sonucu or‑
taya çıkmış, senaryosu dışarıda yazılıp Müslüman ümmet 
arasında ve İslâm coğrafyasında sahnelenmiş bir oyun ola‑
rak hayata geçirilmiştir. Bunu için öncelikle Haricî mantık 
gereği çeşitli kimseler, hatta kurum, kuruluş ve cemaatler 
hakkında, meselâ, Hamas da dâhil irtidad ve küfür hükmü 
verilmiştir. Bunun neticesinde de bu hükmü veren kişi ve 
yapılar (DAİŞ gibi) marifetiyle verilen hükümlerin gereği‑
nin, bu oyunun senaristleri tarafından istenen yer ve za‑
manlarda uygulanması sağlanmıştır. Hatta İslâmofobi'yi 
daha tırmandırmak için bu doğrultuda asılsız ve vakıadaki 
durumu abartan birçok videolar da servis edilmiştir.

Bu mihraklar tarafından yönlendirilen kişi ve yapılar, hak‑
larında “kâfir” ve “mürted” ya da ölümü hak eden daha 
başka cürümleri işlediğine dair hüküm verilen kimselere 
bu hükmü verdikleri kişilere infaz etmeleri gereği kulakla‑
rına ve beyinlerine fısıldanarak ve hatta “devlet” olarak bu 
iş için gerekli “velâyet‑i âmme” yetkisine sahip bulunduk‑
ları vehmine kapılmaları sağlanarak, masum ama muhte‑
melen ileride kulaklarına ve zihinlerine bu yanlış telkinleri 

işleyen odaklar için bir bakıma potansiyel tehlike oluştu‑
rabileceklerin tasfiye edilmesi bu yolla sağlanmıştır.

Tetikçi aklın ikinci ve daha eski bir versiyonu ise, bir hare‑
ketin iki ana unsurunu teşkil eden insan unsuru ile malı/
servet unsurunu İslâm adına sanılan ya da öyle gösterilen 
amaç ve yollar uğrunda bloke etmeye çalışmasıdır. Böyle‑
likle sahih ve müstakim İslâm yerine İslâm gibi gösterilen 
gaye ve umdeler uğrunda Müslüman insan ve ümmetin 
serveti, kurulu dünya sistemi ile yörüngesi durumunda‑
ki yerel sistemlere zarar vermeyecek bir surette kanalize 
edilmesi sağlanır. Meselâ, mezarları yükseltmek ya da 
uzun paçalı elbise bid‘ati ile uğraşılırken, “ısırıcı meliklik” 
bid‘atinden ve buna dair ahkâmdan söz edilmez. Türlü 
nafile ibadetlerin Kur’ân ve Sünnet'te aslı olup olmadığı‑
na bakılmaksızın faziletlerinden bahsedilir, hatta cihadın 
ehemmiyetinden, şehadetin yüceliğinden bahsedilir ama 
ümmetin “ümmet düşmanlarının kalbine korku salmak özel‑
liğine sahip ve o seviyede güç hazırlaması”ndan ve bunun için 
gerekli ilmî alt yapının oluşturulmasından söz edilmez. 

Tüketilmemesi gereken Yahudi ve emperyalist ürünle‑
rinden söz edilir ama ümmetin tüketen bir ümmet ol‑
maktan çıkıp üreten bir ümmet olabilmesi için yapılması 
gerekenlere dair en ufak bir proje sunulmaz, hatta bu 
konuda kafa bile yorulmaz.

Zengin Müslümanlar, Kur’ân kursu, cami için belki cö‑
mertçe para verir, vermesi de gerekir, güzel ve yerinde 
hizmetler olabilir ama İslâm'ın istediği anlamda çocuk 
yuvasından tutun üniversitesine ve sonrasına kadar ilim 
ve eğitim müesseselerinin kurulması endişesi ile kimse 
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4‑Müceddid Akıl

“Müceddid”, eskiyi yenileyen, yenileyici demek‑
tir. Bu akıl türünün nitelik ve mahiyeti üzerinde 
durmadan bu akıl türünden söz etmenin dayanağı‑
nı hatırlatmakta yarar vardır:

Bilindiği gibi yüce Rabbimiz Âdem (a.s.)'dan 
beri hikmetine göre çeşitli zamanlarda toplumlara, 
kavimlere nebiler ve resuller göndermiştir. Bu nebi 
ve resuller şu ya da bu şekilde haktan, doğru yol‑
dan sapmış kavimlerini tekrar Allah'ın yoluna davet 
ederek, “semavî davet”i muhatapları olan insanlara 
yeniden hatırlatmış ve böylelikle zamanla kısmen 
ya da tamamen unutulan bu daveti yeniden tekrar 
etmiş ve muhataplarına ulaştırmışlardır.

Bu hâl, Efendimizin risaletine kadar devam ede‑
gelmiştir. Onun risaletinin son ve bütün beşeriye‑
ti kapsayan umumi bir risalet olması, ondan sonra 
başkaca bir resul ya da nebi gelmeyeceği, onun ri‑
saletinin en büyük semeresi ve beşeriyete en büyük 
armağanı, en büyük mucizesi Kur’ân ve Sünnet'te 
bilhassa ifade edilmiş ve vurgulanmıştı.15

Durum böyle olmakla birlikte kısaca değindiğimiz 
“akıl türleri”nden özellikle “kör taklitçi akıl”ın ve az 
önceki notta açıklamaya çalıştığımız “tetkikçi akıl”ın 
vakıadaki tahrifatı nasıl önlenecek, ortaya çıktıktan 
sonra onlarla nasıl mücadele edilecek? Bu müca‑
deleyi kim yapacak? Böylelikle dinin asıl mahiyeti  
ile alâkasını koparan yahut şu ya da bu oranda dinin 

çivi bile çakmayı düşünmez ve kimsenin buna aklı er‑
mez, aklı erse bile bu alanda kime güveneceğini bilmez. 

Bu alan sağlıklı bir şekilde devlet tarafından da ümmet 
tarafından da mehmâ emken (imkân ölçüsünde) dol‑
durulmak çabası ortada olmayınca yine dış mihrakların 
güttüğü, zararı ve tehlikesi DAİŞ'ten aşağı kalmayan hat‑
ta daha ileri çaptaki Fetö gibi örgütler devreye girer ve 
Müslüman ümmetin insan ve mal unsurunu kendisine 
kullanan mihrakların faydasına ve hizmetine kullanır. 
Bu mümkün olmazsa ‑en azından‑ bu mihraklara zararlı 
olmaması sağlanmaya çalışılır…

Demek ki, Kör taklitçi akıl'dan Tetikçi akıl'a varılması, 
taklitçilikten kurtulmayıp vaz geçilmeyecek olursa, bel‑
ki herkes için değil ama önemli bir yekûn için kurtuluşu 
olmayan bir sonuçtur.

hakikatinden uzaklaşan vakıa ve anlayışlar nasıl dü‑
zeltilecek?15

Son risaletin önceki risaletlerden bir diğer farkı 
da burada ortaya çıkmaktadır ve bu aynı zamanda 
son risaletin muayyen bir zamanda tarih sahnesine 
çıkmasının da bir gerekçesidir.

Önceki risaletlerin Allah tarafından indirilen 
kitaplarının tahrife uğraması neticesinde iyi niyetli 
ve gerçek ıslahatçılar, akide ve amellerin hakiki ma‑
hiyetini ortaya çıkarmak isteseler bile bu tahriften 
sonra buna imkân bulamayacakları ve bulamadıkla‑
rı açıktır. Ancak, İslâm'ın iki temel kaynağı Kur’ân ve 
Sünnet'in her biri kendisi için uygun şekliyle korunup 
muhafaza edilmiş olduğundan16 biraz sonra aktara‑
cağımız hadiste söz edilecek şekilde, dinin tecdid 
edilmesi/yenilenmesi görevini üstlenecek kimseleri 
ihsan edeceği belirtilmektedir.

İşte sadece birkaçına işaret ettiğimiz Kur’ânî buyrukla‑
rın “Taklitçi Akıl”ı bu denli ileri derecede reddetmesinin 
sebep ve hikmetlerinden bazıları bunlardır.

15  Meselâ bkz. Furkan, 1; Müddessir, 35‑36; Sâd, 87; Talâk, 
52; Tekvîr, 27; Ahzâb 40; Müslim, 403; Müsned, 8188, 
8594.

16  Kur’ân'ın her türlü tahrif ve beşerî müdahaleden korun‑
duğu ve korunacağı Kur’ân'ın bizatihi vurguladığı bir 
gerçektir. Bkz. Hicr, 9; Hâkka, 44‑47; Kıyâme, 17… Bu‑
nun hangi yol ve yöntemlerle tahakkuk ettiğini görmek 
için bu hususta tarihî malumat veren eserlerle özellikle 
Kur’ân İlimleri (Tefsir Usulü)'ne dair yazılan eserlerin il‑
gili bölümlerine bakılabilir. Sünnetin korunması ile ilgili 
gerekli teknik ve ayrıntılı bilgiler için ise Hadis İlimleri 
(Hadis Usulü) eserlerine başvurulmalıdır.
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Böylece müceddidler, eskiyen, yıpranan dinî 
hayata aslî hüviyetini yeniden kazandırmak için 
dayanacakları esas ve kaynaklara her zaman sahip 
bulunmaktadırlar.

Bu işi yapan kişilere verilen “müceddid/yenileyi‑
ci” ismi ise, Müslümanların çeşitli sebeplerle yıpran‑
mış İslâmî anlayış, hayat, yaklaşım ve tutumlarını 
Kur’ân ve Sünnet'i esas alarak düzeltmek için çaba 
ve gayret harcayan ve ancak yüz yılda bir ümmete 
ihsan edileceği belirtilen yüce şahsiyetlere verilen 
bir sıfat‑isimdir17.

Hadis mealen şöyledir:

Ebu Hureyre (r.a.)'ın rivayetine göre Resulullah 
(s.a.v.) şöyle buyurdu: “Gerçek şu ki Allah her yüz 
yıl başında bu ümmete dinini yenileyecek kim‑
se(ler) gönderecektir18”.

“Yenileme”, eskiyen şeyler hakkında söz konu‑
sudur. Dinin eskimesi ise aslı ile herhangi bir ilgisi 
olmayan itikadî ve amelî alanlarda çeşitli bid‘at ve 
hurafelerin dinî hayata bulaşması ya da dinin ken‑
disinden olan aslî ve fer‘î hükümlerin unutulması, 
ihmal edilmesi, hatta bazen asıl mahiyetleri bilin‑
mekle birlikte çeşitli sebepler dolayısıyla hayata ge‑
çirilememesi ya da yerlerine daha başka hükümlerin 
konulması ile söz konusu olur.

Bu şekilde eskiyen ve yıpranan esasen “din”in 
kendisi değil, bu dinin muhatapları olan mükellef‑
lerin dinî anlayış ve yaşayışlarıdır. İşte müceddidin 
faaliyet alanı da burasıdır.

Müceddid, dinde yeri olmayan bid‘at ve hurafe‑
leri tespit eder, onları ayıklar; bu bid‘at ve hurafe‑
lerin devreye girmesi sonucu ihmal edilmiş ve di‑
nin aslından olmakla birlikte unutulmuş ya da terk 
edilmiş dinin gerçek hükümlerini belirler, hatırlatır 
ve onların hayata geçirilmesi için kendisine düşen 
ne ise onu yapmaya çalışır. Unutulmuş hükümleri  

17  Dolayısıyla “Tecdîd”, “dinde reform”; “müceddid” de “din 
reformisti” ile karıştırılmamalıdır.

18  Ebu Davud, 4293; Müstedrek, 8592; Taberânî, Kebir, 1118; 
Evsat, 6527.

hatırlatır, onları tekrar hayata geçirmeye davet eder. 
Çünkü bu bizatihi Efendimizin de izlediği ve böyle 
bir işe muvaffakiyeti dolayısıyla Allah'a hamd ü se‑
nada bulunduğu bir hâldir19.

Dinî hayatın yenilenme alanlarını oldukça genel 
ve kapsamlı bir şekilde ifade etmeye çalışırken haya‑
tın her alanında bu eskimenin, yıpranmanın olabi‑
leceğine de işaret etmiş olduk. O hâlde bu işi yaptığı 
kabul edilen ya da edilecek kimselerde bir takım va‑
sıfların bulunması da zorunludur.

Merhum Ebu'l‑A‘lâ el‑Mevdudî, Mûcezu Tarihi 
Tecdîdi'd‑Dini ve İhyâuh20 adlı eserinde müceddid ve 
ihya edici kabul edilen şahsiyetlerin temel özellikle‑
rini ‑muhtemelen bu şahsiyetlerin hayat ve sîretle‑
rini, tecdid ve ihya için gösterdikleri faaliyet alan‑
larını tetkik neticesinde ulaştığı‑ tecdid faaliyetinin 
söz konusu olacağı alanları yaptığı açıklamaların 
birçoğunu atlayarak ve bazı tasarruflarla şöylece sı‑
ralamıştır:

1) Müceddidin, yaşadığı ortam ve şartların hasta‑
lıklarını sağlıklı bir şekilde teşhis etmesi

2) Yapılacak ıslah faaliyetinin gerektiği gibi plan‑
lanıp programlanması ve bunun için gerekli im‑
kânlarla donanmış olması

3) Müceddidin kendisini sınaması, çalışma ve fa‑
aliyet alanlarının yanı sıra güç ve yetkinliğini 

19  Zina etmiş Yahudi bir erkek ile bir kadının Medine so‑
kaklarında teşhir edilmek suretiyle cezalandırıldıklarını 
gören Efendimiz, Yahudi bilginlerini çağırarak onlara Tev‑
rat'larındaki asıl hükmün bu olup olmadığını sorar. Gerçe‑
ğin böyle olmadığını, bu uygulamayı ‑açıkladıkları sebep 
dolayısıyla‑ güçlü güçsüz herkese uygulayabilmek için asıl 
hükmün yerine ortaya çıkardıklarını söylerler. Efendimiz 
de onlara asıl hükmü uygulattıktan sonra: “Allah'ım! Onla‑
rın öldürmüş oldukları bir zamanda senin dinini(n hükmünü) 
ilk ihya eden/dirilten, canlandıran kişi ben oluyorum” buyur‑
muştur. Bunun üzerine de Mâide, 41‑44. âyetleri indiril‑
miştir (Müslim, 4536; Ebu Davud, 4450; Müsned, 18548).

20  Arapça çeviri: Muhammed Kâzım Sebbâk, ikinci baskı, 
Lübnan 1386/1967. Kitabın ismi,

Dinin Tecdîd ve İhyasının Tarihçesi anlamında olup 1970'li 
yıllarda İslâm'da İhya Hareketleri ‑Tarihçe‑ adı ile Halil Za‑
fir tarafından Türkçeye tercüme edilmişti.
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belirlemesi, düzeltebileceği kanaatinde olduğu 
alanı seçmesi

4) Fikrî ve nazarî devrimi gerçekleştirebilmek için 
çalışması. Yani insanların fikirlerini, akideleri‑
nin, duygularının tabiatını, ahlâkî bakış ve isti‑
kametlerini ve bunun tabiatını İslâmî olanlarıy‑
la değiştirmesi

5) Amelî ıslahatı gerçekleştirmek için çaba göster‑
mesi. Bunun için cahilî gelenekleri yürürlükten 
kaldırıp ahlâkı arındırması, ruhları yeniden 
Şeriat'a uymak arzu ve isteği ile doldurması

6) Dinde ictihadda bulunması. Yani müceddidin 
dinin külliyatını iyice anlayıp kavraması, ça‑
ğındaki uygarlık şartlarının ve umran çalışma‑
larının hangi istikamette yol aldığını açık seçik 
bir şekilde görüp ortaya koyması, İslâm'ın ruh 
ve maksatlarının korunmasını teminat altına 
almak şartıyla gerekli değiştirme ve düzeltme 
faaliyetlerinin yol ve yöntemini ortaya koyması

7) İslâm'ı imha etmek ya da baskı altında tutmak 
isteyen siyasî güçlere karşı gerekli mücadeleyi 
vermesi

8) İslâm Nizamı'nı ihya etmesi

9) Küresel çapta İslâm devrimini gerçekleştirmek 
için çalışıp çabalaması. Bunun anlamı şudur: 
İslâm nizamını yalnızca bir bölgede egemen 
kılmakla yetinmeyip yeryüzünde İslâm mede‑
niyetini etkin ve yaygın olan medeniyet hâline 
getirmek için gerekli çalışma ve faaliyetleri or‑
taya koyması21.

Bundan sonra merhum Mevdudi, müceddid şah‑
siyetlere örnek olmak üzere Ömer b. Abdülaziz, dört 
mezhep imamı, İmam Gazzalî, İbn Teymiyye, Şeyh 
Ahmed es‑Serhendî ve Şah Veliyyullah gibi şahsiyet‑
lerin tecdid faaliyetleri üzerinde durmaktadır.

Bu hususta yine çağımızın pek kıymetli ilim, 
fikir ve hareket adamlarından merhum es‑Seyyid 
Ebu'l‑Hasen Ali el‑Hasenî en‑Nedvî'nin Ricâlü'l‑Fikri  

21  Mevdudî, a.g.e., s. 54‑56.

ve'd‑Daveti fi'l‑İslâm22 adını taşıyan pek kıymetli 
eseri günümüze kadar İslâm tarihinde görülegelmiş 
tecdid ve ihya hareketlerini ve bu hareketlerin önde 
gelen şahsiyetlerini, eğitim hayatlarını, ilmî ve fikrî 
eserlerini, etkilerini, yaşadıkları toplumsal, siyasî, 
ahlâkî ve ilmî ortamlarını tespit eden derin, yetkin 
ve anlamlı tahlillerle ele alındığı pek önemli bir eser‑
dir.

Merhum bu eserinin birinci cildini teşkil eden 
birinci ve ikinci cüzlerinde müceddidler arasında ör‑
nek şahsiyetler olmak üzere:

Ömer b. Abdülaziz, Hasan‑ı Basrî, Ahmed b. 
Hanbel, Celaleddin‑i Rumî, Ebu'l‑Hasen el‑Eş‘arî, 
Ebu Hâmid el‑Gazzalî, Abdülkadir‑i Geylanî ve Ah‑
med İbn Teymiyye'yi; ikinci cildini teşkil eden üç ve 
dördüncü cüzlerinde ise İmam es‑Serhendî ile İmam 
Şah Veliyyullah ed‑Dihlevî'yi ele almaktadır.

Görüldüğü gibi merhum Mevdudi'nin eseri ol‑
dukça özlü, merhum Nedvî'nin eseri daha geniş ve 
kapsamlı olmakla birlikte müceddid kabul edilen 
şahsiyetlerin birçoğu üzerinde ittifak etmektedirler.

Bitirirken

Müslüman akıl'ın kategorilerine bazı yönleriyle 
dikkat çekmeye çalıştığımız bu yazımızı sona erdir‑
meden gerek tecdid ile ilgili ve gerekse diğer kate‑
gorilere dair bazı hususlara da kısaca değinmek is‑
tiyoruz:

1) Bu müceddidler listesine daha birçok ismi ekle‑
mek elbette mümkündür ama özellikle Hilâfetin 
kaldırılmasının akabinde ‑vurgulayarak anma‑
mız gereken ve tek başına bir ümmet mesabe‑
sindeki merhum Mustafa Sabri Efendi başta 
olmak üzere‑ İslâm toplumunu ve ümmetini 
İslâm'ı bütünüyle yaşayan gerçek bir vakıa ola‑
rak ortaya koymanın zaruretini vurgulayarak, 
Hilafetin İslâmî kimliği ile yeniden ihya edilmesi 
başta olmak üzere hayatın tamamının “Allah'ın 

22  II. cilt (I. cilt, birinci ve ikinci cüzler; II. cilt, üç ve dördün‑
cü cüzler olmak üzere), Beyrut 1428/2007, (3. Baskısı, 
İbn Kesir Yayınevi).
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boyası ile boyanması” gerektiğini en mutena ve 
açık bir şekilde dile getiren Hasan el‑Benna'yı ve 
onun hareketini, bu hareketin İslâm dünyasına 
armağan ettiği Seyyid Kutub, Abdülkadir Udeh, 
Abdülkerim Zeydan, Karadavî gibi oldukça ka‑
barık bir yekûn teşkil eden ilim, fikir, dava ve 
hareket adamlarını hatta İhvan‑ı Müslimîn ile 
organik bağlarından söz edilemese de yaklaşım, 
umut, emel ve faaliyetleriyle aynı çizgide bir 
hayat ve eylem ortaya koymuş adlarını ve ilgili 
eserlerini verdiğimiz merhum müellifleri de bu 
tecdid kervanı arasında görmek ve saymak ge‑
reğini de duy mak tayız23.

2) Müceddid ile müc‑
tehid arasındaki 
farka gelince; 
müceddidin, en 
azından yapaca‑
ğı tecdid alanın‑
da ictihad edebi‑
lecek bir ehliyete 
sahip olması 
gerekmekle bir‑
likte, müctehid 
bir şahsiyetin 
ictihad edebi‑
leceği alan ne 
kadar geniş olsa 
bile sebep ve 
şartlar gereği herhangi bir tecdid faaliyetinde 
bulunmayabilir.

3) Müceddid de müctehidin de birer beşer olmala‑
rı itibarıyla hata etmeleri ve yanılmaları elbette 
mümkündür. İsabetleri dolayısıyla yanılmaz ka‑
bul edilip beşerî özelliklerinin üzerine çıkartıl‑
maları gerekmediği gibi, hata etmiş olmaları hâ‑
linde bile ecir alan kimseler olduklarını dikkate 

23  Burada kişisel olarak tanımak fırsatını bulduğu ilim, fi‑
kir ve davet adamlarını tanıcı 175 şahsiyetin yer aldığı 
Abdullah el‑Akîl'in, Min A‘lâmi'd‑Da‘veti ve'l‑Hareketi'l‑İs‑
lâmiyyeti'l‑Muâsıra, birinci baskı, İstanbul 1439/2018, 4 
ciltlik eserini de bilhassa hatırlatmamız gerekmektedir.

alarak hatalarının başkaları tarafından tekrar 
edilmemesi gayesine matuf olmanın dışında, 
teşhir ve tenkis/değerini azaltmak amacıyla dile 
getirilmemesi ilmî ve ahlâkî bir sorumluluktur.

4) Sıralamada belki de Müceddid Akıl'ı başa almak 
gerekirdi ama ehemmiyeti ve buna ihtiyacımı‑
zın en ileri derecede olması dolayısıyla bu akıl 
türünü sona bıraktık. Yani ümmetin yeterince 
âlime, müctehide ve müceddide kesin ve kaçı‑
nılmaz ihtiyacı vardır. İhtiyacı karşılayacak ka‑
dar böyle bir kadronun ortaya çıkarılması için 
ne gerekiyorsa yapılması ümmetin üzerinde bir 
“farz‑ı kifaye” niteliğinde bir sorumluluktur.

5) Müslüman üm‑
met arasında var 
olan ama bazı hâl‑
lerde olumsuz olan 
akıllar ‑kör taklitçi 
akıl ile onun türe‑
vi tetkikçi akıl‑ ile 
olması gereken ve 
ihtiyaca cevap vere‑
cek düzeye ulaşması 
gereken muhakkik/
müctehid, olumlu ve 
kabul edilebilir sınır‑
larıyla mukallid akıl 
ile bilhassa müced‑
did aklın ortaya çık‑

ması ve ümmete izlemesi gereken doğru yolu ve 
istikameti göstermesi hayatî bir zorunluktur.

6) Müctehid ve müceddid akıl yol ve yordamı göster‑
mek, gerektiğinde fiilî sorumluluk da yüklen‑
mek suretiyle ümmetin önünü açmak isterken, 
muhakkik ve olumlu sınırlarıyla mukallid akıl, ade‑
ta bu doğru istikametin bir teminatı gibi üzerle‑
rine düşen tebliğ, irşad, tahkik etmek ve uyar‑
makla, gerektiğinde müctehid ve müceddidler 
tarafından yapılan tekliflerdeki yanlış ya da ek‑
sik tarafları görüp göstermekle yükümlüdürler.

Vallahu min verâi'l‑kasd ve hüve alâ külli şey‘in kadîr.
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Aramızdaki her ayrılık, her bölünme, 
gücümüzü zayıflatan her çekişme, düş‑
mana verilen üstü örtülü bir destektir. 

Başta toplulukları peşinden sürükleyen veya sözü 
dinlenenler ‑parti, cemaat, tarikat ve kanaat önder‑
leri‑ olmak üzere bilerek veya bilmeyerek tefrikaya, 
Müslümanların enerjilerini ve zamanlarını birbirle‑
rine karşı harcamalarına sebep olanlar büyük bir ve‑
bal altındadır. Bunlar kendi yanlışlarının cezasının 
yanı sıra yanlış bir çığır açarak sebep olduklarının 
günahlarını da yükleniş olurlar.

Menzile varmak için tutuğumuz yol ne olursa 
olsun, düşmanın değirmenine su taşımamalı, üm‑
metin birliğine destek olmuyorsa bile hiç olmazsa 
bölünmesine yol açacak bir çaba içinde olmamalıdır. 
Çünkü tefrikayı haklı çıkaracak hiçbir sebep ve ge‑
rekçe yoktur.

Buradan inancımıza, kaynaklarımıza, temel 
değerlerimize aykırı düşünce ve hareketleri tasvip 
etme ve onların yanında yer alma sonucu çıkarılma‑
malıdır. Bu kayıtlarımızla birlikte, ümmetin birliği 
ve maslahatı için bu hareketler karşısında yerine 
göre susmak, yerine göre destek olmak icap edebilir.

Hatta dünyada mevcut küresel güçlerin Müs‑
lümanlara karşı ittifak içinde, İslâm birliği ve  

ümmetin vahdetine bir tehdit olmalarını önlemek 
için birine karşı diğerine destek vermek dahi gere‑
kebilir. İslâm tarihinde bunun örnekleri vardır.

Bugün neredeyse bütün İslâm coğrafyası, çevre‑
miz, komşularımız işgal altında; büyük çoğunluğu 
sivil olmak üzere ölü sayısı milyonlarla ifade edili‑
yor, çaresiz, yerlerinden yurtlarından edilmiş, hic‑
ret etmek zorunda kalmış milyonlar var. Geriye ka‑
lanlar her an can güvenliği endişesi taşıyorlar. Yine 
dünyanın birçok yerinde sömürü, savaş, terör ve 
kıtlıklar yüzünden temel insani ihtiyaçlarını karşı‑
layamayan veya açlıktan ölen milyonlarca insan var. 
Ortalık adeta yangın yeri iken oraya su taşımak yeri‑
ne, ihtilafları gündeme getirmek en iyimser tabirle 
basiretsizliktir.

Herkes Benim Gibi Düşünmek ve Benim 
Gibi Yaşamak Zorunda Değil

Müslüman dairesi içinde kaldığı, dinden çıkaran 
bir söz ve fiil içinde olmadığı sürece bütün görüş ay‑
rılıkları, fikrî ihtilaflar, dillerimizin, renklerimizin, 
akıllarımızın, bilgilerimizin farklılığı gibidir. Nasıl ki 
bütün insanları doğuştan var olan farklılıklarını do‑
ğal kabul etmeyip onları tek tipleştirmek beyhude 
ise İslâm dairesi içinde kalan görüş ayrılıkları için 
uğraşmak, onları tek bir görüşte birleştirmeye zor‑

Tefrikaya Sebep Olmak 
Düşmana Destek 

Olmaktır

MakaleRamazan TUĞ
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lamak da yanlış, boş ve beyhude bir iştir. Bunun için 
harcanan zaman boşa harcanmıştır.

Düşmanlık Sadece Zalimlere Karşıdır

İslâm hukukuna göre inanmamak veya batıl bir 
dine mensup olmak öldürülme sebebi değildir. Allah 
bütün kullarına hidayeti (doğru yolu) gösterdikten 
sonra, inanma ve inanmama konusunda cüzi ira‑
de vererek serbest bırakmıştır. Dilerse iman eder, 
dilerse inkâr eder. Aksi takdirde imtihan anlamsız 
olur. Ancak batıl, hak üzerine galebe çalmaya başlar, 
hakkı susturmaya, boğmaya çalışırsa bu en büyük 
zulümdür. Bu anlamda hak‑batıl savaşı kıyamete 
kadar devam eder. Hak hiçbir zaman batılın hükmü 
ve tahakkümü altında yaşayamaz, ancak hakkın hâ‑
kimiyeti altında batıl da barınabilir.

Bize Verilen Nimetler ve İmkânlardan Do‑
layı Sorguya Çekileceğiz

Bildiğimiz ve her zaman itiraf etmek zorunda 
kaldığımız bir hakikat var; bir şeyi ancak kaybe‑
dince kıymetini anlıyoruz. Yokluğunu yaşamadan 

sahip olduklarımızın kadrini takdir edemiyoruz. 
Savaş olmadan, barışın, mülteci durumuna düşme‑
den devlet ve vatanın, hasta olmadan sağlığın, yaş‑
lanmadan gençliğin, aç kalmadan tokluğun, ihanete 
uğramadan sadakatin, dostluğun ve vefanın kadrini 
bilmiyoruz.

Oysa asıl kaybetmeden önce sahip olduklarımı‑
zın değerini bilmemiz gerekiyor. Çünkü başımıza 
gelmese bile bunların hepsi ya tarihin bir yerinde 
yaşandı veya şu anda bizi kendisine şahit tutarak 
dünyanın bir tarafında, belki de yanı başımızda ya‑
şanıyor. Bildiklerimiz ve şahit olduklarımız, eğer sa‑
hip olduğumuz nimetlerin kıymetini kavratmıyor, 
sorumluluklarımızı hatırlatmıyorsa bunları kaybet‑
memiz mukadderdir.

Farkında olmadığımız, sayamadığımız ve şükrü‑
nü ifa etmekten aciz olduğumuz envaiçeşit nimetler 
içindeyiz. Emin bir beldede refah ve huzur içinde 
yaşıyor, korkmadan seyahat edebiliyor, çalışabili‑
yor, ticaret yapabiliyoruz. İstersek başarısızlıkları‑
mıza sayısız mazeretler, makul, mantıklı gerekçe‑
ler bulabiliriz ancak şikâyet etme, mazeret üretme 
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noktasında değiliz. Tam işleyen adil bir düzen yok 
ama azimle çalışan ve üretenin önünde hiçbir enge‑
lin duramayacağını da biliyoruz. Kısaca, kendimizi 
kandırmaya gerek yok, imkânlarımızı sonuna kadar 
kullanmıyoruz.

Her fert, topluluk ve devlet imkânlarının, neye 
gücünün yetip neye yetmediğinin hesabını iyi yap‑
malıdır. Şartları, imkânları ve potansiyeli doğru 
değerlendirmeli ona göre adım atmalıdır. Kişi önce 
kendisinden, sonra ailesinden, sonra komşuların‑
dan sonra mahallesinden daha sonra içinde yaşadığı 
toplumdan aldığı role göre kademe kademe sorum‑
ludur. “Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden 
sorumlusunuz…” Herkes her şeyden sorumlu değil‑
dir.

Yaşadığımız sorunların çözümü konusunda ta‑
raf ve müdahil olamadığımız konuları, sorumluluk 
ve salahiyet sahibi olmayan kişilerle sürekli konu‑
şup durmak, moralimizi bozmaktan başka bize 
hiçbir katkı sağlamayacaktır. Evet, ümmet olarak 
dünyanın neresinde acı ve gözyaşı varsa o bizim me‑
selemizdir. Buna bigâne kalamayız. Fakat bunları eli 
kolu bağlı olarak sadece konuşmak bizi ye’se düşü‑
rür, acziyete sürükler. Kendi gündemimizi kendimiz 
belirlemez isek, belirleyici ve içinde olmadığımız 
mevzulara sadece seyirci olarak iştirak etmiş oluruz.

Kudüs Davamız

Kudüs'ü Müslümanların gündeminde tutmak 
Kudüs davasına bir katkıdır elbette, ancak bu ye‑
terli değildir. Kudüs, sadece gündemde (güncel) 
olduğu zaman değil, özgürlüğüne kavuşuncaya ka‑
dar sahip çıkılması gereken ümmetin ortak bir da‑
vasıdır. Mescid‑i Aksa'nın işgalden kurtarılması bir 
akide meselesidir. Her Müslüman “Ben Kudüs için 
ne yapabilirim?” sorusunu kendisine sorup yapa‑
bileceğini yaptığında ancak Kudüs davasına sahip 
çıkmış olur. Tıpkı bugünkü gibi, Kudüs işgal altında 
iken Mescid‑i Aksa'ya minber yapan marangoz gibi. 
Bütün imkânsızlıklara, kısıtlamalara ve ablukaya 
rağmen Gazzelilerin Kudüs için nasıl canlarını feda 
ettiklerini görünce bizim arkasına sığınabileceğimiz 
hiçbir mazeretimiz kalmaz.

Kudüs ve çevresinde oturan, orada ribat yapan 
bir avuç Müslüman'ın bir arada var olmasına, hayat‑
larını sürdürmesine ve direnmelerine katkı sağla‑
mak, onlara moral vermek, sabır dilemek de Kudüs 
davasına bir katkıdır. Karınca kaderince bu yolda 
atılan her adım önemli ve değerlidir.

Ancak unutmamak lazım ki Kudüs, Müslümanla‑
rın bölük pörçük ve dağınık olmalarının bir sonucu 
olarak işgal altındadır. Maalesef bugün zillet içinde 
yaşamamızın sebebi İslâm'ın bize emrettiği sürekli, 
sistemli ve istikrarlı çalışmayı (cihadı), azimli ve sa‑
bırlı olmayı terk etmemiz ve yasaklamış olduğu ken‑
di aramızda çekişmeyi, çatışmayı sürdürmemizdir. 
Yani Allah'ın emrettiğini terk etmemiz, nehyettiğini 
yapmamızdır.

Ümmet olarak kaybettiklerimizi tekrar kazan‑
mamızın bir tek yolu vardır, o da her ne olursa ol‑
sun kendi aramızdaki ihtilaf ve çekişmeleri bir ta‑
rafa bırakıp, düşmana karşı azim ve kararlılıkla çok 
çalışmaktır. Allah'ın yeryüzüne koyduğu kanun ve 
sünnetullaha göre müslim veya gayrimüslim çalışan 
kazanır. Kazanmak için çalışmak ihtiyari bir tercih 
değil, bir zorunluluktur. Kudüs'e giden yol da İslâm 
ümmetinin vahdeti için çok çalışmak ve güçlü ol‑
maktan geçer.
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Bismillahirrahmanirrahim

Âlemlerin Rabbi olan, bütün kâinatı şahsi tasarrufunda dilediği gibi evirip çevi‑
ren Allah Teâlâ hazretlerine sonsuz hamd ü senalar olsun. Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (s.a.v.)'e ve onun şerefli ashabına, aile bireylerine ve Peygamberi‑

mizin mübarek ayak izini takip eden bütün müminlere salât u selâm olsun.

Allah Ramazanınızı mübarek kılsın. Bizi Ramazan'a kavuşturduğu gibi bayrama da kavuş‑
tursun. Ramazan'ı, bayramları ve bütün mübarek günleri İslâm ümmeti için hayırlı eylesin.

Değerli Kardeşlerim,

Sohbetimin konusu ümmet. Kur’ân‑ı Kerim'de Cenab‑ı Allah'ın bize inzal buyurmuş 
olduğu birkaç ayet‑i kerimeyi hatırlatarak başlayacağım. Sonra buradaki arkadaşlarımızın 
çoğunun bildiği ancak tekrarında fayda gördüğüm bir fotoğraf sunmaya çalışacağım. Pe‑
şinden de İslâm ümmetinin hâlini yansıtan bu fotoğrafın daha güzel hâle gelmesi için neler 
yapmamız gerektiğine ilişkin bazı tavsiyelerde bulunacağım. Cenab‑ı Hak konuşmamızı 
bereketli kılsın, kendi rızasına uygun bir konuşma olmasını nasip etsin.

“Ümmetle Birlikte 
Hareket Etmeliyiz”

Medeniyet Vakfı'nın 2 Haziran 2018 tarihinde İstanbul Aksaray'da düzenlediği iftar prog‑

ramı büyük ilgi gördü. Programa Türkiye'nin ve İstanbul'un çeşitli yerlerinden teşrif eden 

farklı meslek grupları ile iş dünyasına ait yönetici, iş adamı, esnaf, öğrenci, bilim adamı, 

öğretmen, doktor, avukat ve mühendisler yoğun ilgi gösterdi. Kur’ân‑ı Kerim tilâvetiyle 

başlayan program, araştırmacı yazar Ömer KÜÇÜKAĞA hocamızın İslâm ümmetinin içinde 

bulunduğu duruma ve Müslümanların ümmet bilinciyle hareket etmeleri gerektiğine dair 

yaptığı konuşmasıyla devam etti. Program, İslâmî İlimler Fakültesi öğrencisi Senegalli kar‑

deşimiz Mustafa Serigne Bussou'nun duasıyla sona erdi.

Aşağıdaki metin, Ömer KÜÇÜKAĞA'nın iftar programında yapmış olduğu konuşmadan 

özetlenmiştir. Ahmet Ali YÜKSEL

MakaleÖmer KÜÇÜKAĞA
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Sevgili Kardeşlerim,

Kur’ân‑ı Kerim'in Enbiya Suresi'nde Cenab‑ı Hak şöyle buyuruyor: “Sizin şu ümmetiniz 
tek bir ümmettir ve ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin.” (Enbiya, 92) Dikkat 
edilirse Müslümanların tek bir ümmet olduğu beyan edildikten sonra Allah'ın bütün in‑
sanların Rabbi olduğu beyan edilmiş ve kendisine ibadet edilmesi söylenmiştir. Müslü‑
manlardan ayrı ümmet olmadıkları, Allah'a ibadet etmeleri ve ümmet olmanın şuuruna 
varmaları istenmiştir. Bundan sonra gelen ayet‑i kerimede bu ilahi emre uygun hareket 
etmeyenler için Cenab‑ı Hak bir beyanda bulunarak diyor ki: “Onlar işlerini kendi aralarında 
parça parça ettiler. Hepsi de ancak bize dönecekler.” (Enbiya, 93) İnsanlar ne kadar ümmet 
olduklarını unutsalar da işlerini aralarında parçalasalar da hepsinin döneceği yer Cenab‑ı 
Hakk'ın huzurudur. “Her kim de mümin olarak güzel işlerde/amelde bulunursa onun çalışma‑
sına nankörlük yapılmaz. Biz onların hepsini yazmaktayız.” (Enbiya, 94) Bu ayete göre bizim 
kırmızı çizgimiz mümin olmamızdır. Cenab‑ı Allah müminlerin amellerini yazmaktadır. 
Salih amellere karşı asla kayıtsız kalmamaktadır. Bizi de aynen ayette olduğu salih amel 
işleyen kişilere karşı kayıtsız kalamayız, onlara cephe alamayız.

Değerli Kardeşlerim,

Benzer bir ayet‑i kerimede Cenab‑ı Hak şöyle buyuruyor: “Sizin bu ümmetiniz tek bir 
ümmettir, ben de sizin Rabbinizim. O hâlde benden sakının.” (Enbiya, 52) Peşinden gelen bir 
sonraki ayet‑i kerimede “Onlar kendi işlerini aralarında paramparça ettiler. Her bir grup, kendi 
ellerinde olanla yetinip sevinmektedir.” (Enbiya, 53) buyruluyor. Bu da müminlerin ümmet 
bilincini kaybettikleri zamanki durumunu kınayan bir ifadedir.

Değerli Kardeşlerim,

Dünya üzerinde farklı farklı cemiyetler, cemaatler, vakıflar, dernekler, siyasi çalışmalar 
bulunmaktadır. Hemen hemen hepsi kendi yaptıklarından çok mutlu, çok memnundur. 
Böyle olduğu için de İslâm ümmetinin o devasa gücünden uzak, zayıf ve paramparça du‑
rumdadır.

Şimdi sizlere beş altı ülkenin fotoğrafını kısa kısa sunmak istiyorum. Ümmetin yeryü‑
zündeki bugünkü durumunu çok kısa bir şekilde arz edeceğim.

Öncelikle Filistin. Filistin, Müslümanların yaklaşık yüz yıllık problemidir. Ağırlıklı 
olarak da yetmiş yıldır oradaki kardeşlerimizin katliama uğradığı toprak parçasıdır. Son 
yüzyılda en büyük ve en çetin direnişi göstermiş olan, ümmetin en azimli, en kararlı ve 
en iyi evlatlarının yaşadığı toprak parçasıdır. İsrail dilediği zaman Filistin topraklarına gi‑
riyor, dilediği kadar kişiyi öldürüyor, dilediği kadar kişiyi hapse atıyor, dilediği zaman da 
Filistin'den çıkıyor. Bu duruma karşı İslâm ümmeti çok ciddi bir şey yapamıyor. Hatta şu 
an katliamlara o kadar çok alışıldı ki kınamayı bile bıraktılar. Orada bizim kardeşlerimiz 
katledilirken ümmetin büyük çoğunluğu bunu unutmuş durumdadır. Ama Allah'a hamd 
olsun ki tüm bunlara rağmen orada direnen yiğit Müslüman kardeşlerimiz var.

Yemen'de iki büyük gücün desteklediği Müslümanlar yaklaşık beş senedir birbiri‑
ni öldürüyor. Çocukları öldürüp kadınları esir alıyorlar. BM'nin raporuna göre şu anda  
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Yemen'de 8 milyon 250 bin insan açlıktan ölme tehlikesi ile karşı karşıya. Niçin? Fırkacılık 
yüzünden, katliamlar yüzünden. 

Yemen'de Müslümanları birbirine düşüren ve katliamlardan sorumlu olan iki ülke var. 
Bunlardan biri Suudi Arabistan, bir diğeri İran. İslâm devleti olduğunu iddia eden bu iki 
büyük güç, Müslümanları katlediyor. 

Bir başka ülke Irak. Mezhep savaşları yüzünden Irak'ta yüzbinlerce insan katledildi. 

Bir başka ülke Myanmar. Belki İslâm ülkesi değil ama Müslümanların yaşadığı coğrafya 
olarak Myanmar, Arakanlı Müslümanlar, İslâm ümmetinin meselesidir. Sadece Müslüman 
oldukları için uğradıkları kıyımı biliyorsunuz.

Türkistan'da Müslümanların çocuk sahibi olmaları bile yasak. İstendiği takdirde oruç 
yasaklanabiliyor.

Hindistan'da 200 milyonun üzerinde Müslüman var ve özellikle Keşmir'deki Müslü‑
manlar Hinduların baskısı altında katlediliyor. 

Bütün dünyada insanlar zenginleşirken Afganistan'da insanlar fakirleşiyor. Dünyada 
ortalama yaşam süresi yükselirken Afganistan'da düşüyor. Afganlı Müslümanları önce 
Ruslar öldürdü, sonra birbirlerini öldürdüler, şimdi Amerikalılar öldürüyor.

İslâm dünyasında üç tane önemli ülke bulunmaktadır. Bunlar Türkiye, İran ve Mısır'dır. 
Bu üç ülkenin medeniyet inşa etme, yeryüzünde yeniden söz sahibi olma potansiyelleri  
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vardır. Diğer ülkelerin bu ülkeler kadar imkânı ve potansiyeli maalesef bulunmamakta‑
dır.

İran maalesef Suriye'de ümmet anlayışına uygun bir politika gütmedi ve hâlâ da güt‑
müyor. Yemen'deki katliamda İran'ın parmağı var. Ama buna rağmen şimdi Amerika'nın 
kendisine uygulamak istediği yaptırımlarla karşı karşıya İran. Biz İran'ı Yemen'de ve başka 
yerlerde doğru hareket etmedi diyerek Amerika'nın ona yaptığı yaptırımları asla tasvip 
edemeyiz. Her kim ki bu ümmetin bir parçasına saldırsa, ümmetin o bölümü yanlış hareket 
etse de biz onun yanında yer alırız. Amerika'ya karşı İran, İslâm ümmetinin bir parçasıdır. 
Ancak yanlışlarını biz yine dile getireceğiz. Dolayısıyla İslâm ümmetinin geleceğine ilişkin 
şu anda İran'daki yönetimden çok faydalı ve güzel ameller beklemiyorum. Biraz önce arz 
etmeye çalıştığım gibi kim ki mezhep ve fırka hastalığına tutulur ise Allah onun ümmete 
karşı bir bereket meydana getirmesini önler. İran şu anda bu durumu yaşıyor.

Mısır, İslâm dünyasının en önemli ülkelerinden birisidir. Fakat büyük bir askeri darbe 
yedi ve yediği bu darbeden sonra bir daha kendisine gelemedi. Dolayıyla şu an için İslâm 
ümmetine kol kanat gerecek bir durumda değil.

Son olarak Türkiye'den bahsetmek istiyorum. Türkiye bildiğiniz üzere İslâmi ilkelerle 
yönetilen bir ülke değil. Ancak bu saydığımız kendisine İslâm ülkesi denilen ülkelere kıyas‑
la hepsinden daha adil, hepsinden daha merhametli, hepsinden daha şefkatli, hepsinden 
daha çok İslâm ümmetine el uzatan bir ülke konumundadır. Ben “İslâm devletiyim, şeri‑
atı uyguluyorum.” sözlerine bakmam. İslâm devletiyim deyip de bütün projesini Müslü‑
manları öldürmeye hasreden DEAŞ gibilerin sözlerine itibar etmem, onların amellerine 
bakarım. Kim Filistinli kardeşimin elinden tutuyor, onların katledilmesine karşı sesini kim 
yükseltiyorsa, kim Myanmar'a gidiyor ve onları dünyanın gündemine getiriyorsa ve kim 
ümmetin yanında yer alıyorsa ben ona bakarım. Böyle baktığım zaman içimde yaşadığımız 
bu toprakların hâlâ ümmetin umut ışığı olduğunu görüyorum. Ümmetin gözü burada. Sırf 
ümmete saygı için ümmeti sevdiğimiz için bu ülkeye sahip çıkalım. Ben biraz da Mehmet 
Akif'in çok güzel ve veciz bir şekilde ifade ettiği şu dizelerden dolayı bizim ülkemizin bu 
hâlde olduğuna inanıyorum. “Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.” diyordu Akif. Demek 
ki bizim ülkemizde çok şehit var ve dolayısıyla şehitlerin bereketi var. Halkımızda gerçek‑
ten ümmetçilik açısından dünyadaki en öncü bir halk. Kendisi fakir de olsa gelen fakire 
fukaraya yardım eden bir halk. Allah bizim ülkemizi gerçek İslâm ahlâkı, gerçek İslâm an‑
layışı ve gerçek vahiy ile buluştursun. Her kim ki ülkemizde Allah'ın dini için çalışıyorsa 
ümmetin menfaati için çalışıyorsa Allah da onlara yardım etsin, onların gücünü arttırsın, 
ümmetin bu umut ışığını söndürmesin.

Sevgili Kardeşlerim,

Ben çok kısa bir şekilde İslâm ümmetinin durumunu sizlere arz etmeye çalıştım. Mev‑
zu böyle olunca Allah Teâlâ'nın bizim üzerimize yüklediği yük farkında olalım ya da ol‑
mayalım çok ağır. Onun için ben son zamanlardaki konuşmalarımda diyorum ki her şeyi 
bırakın, ümmetin derdi ile dertlenin. Bu İslâm ümmetinin derdi ile dertlenmeyen İslâm 
ümmetine hiçbir şey katamaz, onlara bir şey veremez. İstediği kadar büyüsün, gelişsin 
kendisine İslâmi isim versin, İslâm ümmetinin derdini kalbinde hissetmeyen, bu acıyı 
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gerçek manada duymayan, ümmet olma konusunda ciddi çalışması olmayan hiçbir İslâmi 
çalışmanın geleceği yoktur. Olsa da “İslâmi çalışma” vasfını kaybeder. Onun için Cenab‑ı 
Hakk'a dua edelim. Allah bizi bu ümmeti İslâm ümmetinin acısı ile acılandırsın, Cenab‑ı 
Hak bizi ümmetin kalbi ile birlikte atan kalplere sahip kılsın.

Birçok Müslüman kardeşim ümmeti küçük görüyor, tahkir ediyor, onların hiçbir şey‑
den anlamaz, cahil kimseler olduğunu zannediyor. Bu görüş hiçbir Müslüman'a yakışmaz. 
Bu ümmet başındaki liderler düzgün olursa Allah için canını da verir, malını da verir, ge‑
reken bütün fedakârlığı da yapar. Tarih buna hep şahittir. Yeter ki lider İslâm yolunda, Al‑
lah yolunda çalışsın. Bu bakımdan İslâm ümmetini asla küçümsemeyelim. Hasan el‑Benna 
“Bizim için ümmetin iradesi ve ümmetin siyasi birliği önemlidir.” diyor. Bu yüzden ümmet bir 
tarafa bakarken İslâmi çalışmalar başka bir tarafa bakamaz. Buna fıkıh ilminde “sevâd‑ı 
a‘zam” denir. Yani “hak ve istikamet üzere giden ümmetin ekseriyeti.” Ümmetin gittiği 
yoldan gitmeyenler kaybedecekler. Onun için de ümmetin acısını içinde hisseden insanlar 
ümmetle beraber yürüyecekler, ümmetin gittiği yere gideceklerdir. Allah, o zaman bize çok 
büyük başarılar nasip edecektir.

Değerli Kardeşlerim,

İslâm toplumunun o kadar büyük meseleleri varken bizler nelerle meşgul oluyoruz? 
Hangi tartışmaları yapıyoruz? Biz ümmetin yanında mıyız yoksa dışında mıyız? Herkes 
aynanın karşısına geçerek bu soruyu kendine sorsun.

Yüce Kitabımız'da “Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur’ân'a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölün‑
meyin.” (Al‑i İmran, 103) buyruluyor. Ümmet ayrılmayacak, parçalanmayacak, birbirine 
bahane bulmayacak, birbirlerinin kötülüklerini eksikliklerini aramayacak. Ümmet demek 
budur.

Ümmet kelimesi Arapçada anne kelimesi ile aynı kökten “umm”dan geliyor. Nasıl bir 
anne evlatlarını yaramazlık yaptı diye ölüme terk edemez, hastanede bırakıp kaçamazsa 
ümmetin fertleri de birbirlerini bırakamaz, terk edemez. Ümmetin fertleri birbirlerine şef‑
kat ve merhamette tıpkı o anne gibi olmalıdır.

Müslümanların bozuk plak gibi sürekli aynı konuları tartışmalarını ümmet anlayışına 
asla uygun bulmuyorum. İslâm ümmetini seveceğiz. Bu ümmeti sevenleri de seveceğiz. 
İslâm ümmetine düşman olanlarla dostluk kurmayacağız. Ümmete iyi davrananlara biz de 
iyi davranacağız. Gayrimüslim olduğu hâlde Filistin davasında adaletli davranan bir top‑
lulukla iyi ilişkiler kuracağız. Kısacası ümmetle aynı şarkıyı söylemek, aynı melodiyi mı‑
rıldanmak, aynı duayı yapmak, aynı davette bulunmak bizim için birincil vazifedir. Bunu 
yaptığımız takdirde geleceğimizi teminat altına almış oluruz. Yoksa hepimiz birden yok 
olup gideriz. Akif'in dediği gibi:

Girmeden tefrika bir millete düşman giremez
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez

Müslüman olarak bu şartlarda vazifemiz nedir? Öncelikle Müslümanların İslâm üm‑
metinin geleceğini kurtarmaya hiçbir faydası olmayan boş tartışmaları terk ederek iş  
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yapmaları lazım. Büyük hedeflerimiz olmalıdır. Rüyalarınız büyük olsun, hayalleriniz bü‑
yük olsun. İnsanlığı kurtaracak olan bizim davetimiz ise o iddianın sahibi olarak o iddiaya 
da uygun davranışlar içerisinde bulunmalıyız. Büyük hedefleri olanlar, küçük tartışmala‑
rın içerisinde olmazlar.

Bu ümmetin her bir ferdi çok çalışacak. Ayet‑i kerimede “İnsan için çalışmasından başka 
hiçbir mükâfat yoktur.” (Necm, 39) buyruluyor. Allah; mümin olsun, kâfir olsun, münafık ol‑
sun, her kim çalışırsa ona mükâfatını verir. Türkiye'ye şöyle baktığınız zaman gerek siyasi 
partilerden, gerek vakıflardan kim çalışıyorsa o ilerliyor. Kim de çalışmıyorsa o da geriliyor. 
Sadece söz üreten hiçbir liderin peşinde insanlar koşmaz. 

Çok okuyacağız. Dünyanın nereye gittiğini çok iyi bilmek için çok okuyacağız ki öngö‑
rümüz güçlü olsun. Cahillerin bir araya getirdiği bir topluluktan gerçek manada bir İslâm 
daveti asla ortaya çıkmaz. 

Çok düşüneceğiz. Cenab‑ı Hak, Kur’ân‑ı Kerim'de birçok yerde bize düşünmemiz ge‑
rektiğini söylüyor. İslâm ümmetinin çocukları çok düşünecek, çok soru soracak. Sloganik, 
ezberci gençliğin geleceği olmaz. Okuyan, tedebbür eden, tezekkür eden, proje üreten in‑
sanlara Cenab‑ı Hak yardım eder. 

Bütün bunlarla beraber çok ibadet edeceğiz. Çok ibadet edeceğiz ki Allah'a yakın olalım. 
Allah'a yakın olduğumuz takdirde bir tasallut anında, başımıza bir tehlike geleceği zaman 
Allah'ın yardımı bizimle olur. Çünkü Cenab‑ı Hakk'ın rahmeti ve nusreti olmazsa sadece 
kendi çalışmalarımızla İslâm ümmeti bulunduğu durumdan kurtulamaz. Bütün bunları 
yapan insanlara Allah hikmet verir. Ayet‑i kerimede buyrulmuştur ki: “Allah kime dilerse 
ona hikmet verir. Hikmet verilen kişiye de çok hayır verilmiştir.” (Bakara, 269) Hikmet, isabetli 
görmek, isabetli fikirler üretmek, isabetli kararlar alarak isabetli tarafta yer almaktır.

Bütün bunlarla beraber çok dua etmemiz de lazım. Hem kendimiz için hem çocukları‑
mız için hem de İslâm ümmetinin çocukları için. Çünkü ibadetin ve kulluğun özü ve özeti 
duadır. Allah İslâm ümmetine yardım eylesin, Allah bizi bu ümmete yardım edenlerden ey‑
lesin. Allah İslâm ümmetine yardım edenlere güç ve kuvvet versin. Bizi de o yardım eden‑
lerden eylesin. 

İslâm ümmeti ötekini iyi belirlemelidir. Ötekisini yani rakibini, mücadele ettiği kişiyi 
düzgün belirlemeyen insanlar iç çatışmalarla birbirlerini yer. Bizim ötekimiz bu ümmetin 
düşmanı olanlardır. Gece gündüz bu ümmeti plan ve projelerle yok etmeye çalışanlardır. 
Ötekimizi doğru tespit ettikten sonra da müminlere karşı içimizde hiçbir kin bırakmama‑
lıyız. Çünkü müminler bizim ötekimiz değil, kardeşimizdir. Biz aynı ümmetin parçasıyız.

Bütün bunlardan sonra Allah'a tevekkül, Allah'a güven, ona itimat, onun dışında hiçbir 
beşeri gücün önünde eğilmemek bu ümmetin şiarı olacaktır. 

Cenab‑ı Hak bu mübarek günler hürmetine İslâm ümmetine yardım eylesin, bizlere de 
yardım eylesin, kalplerimizi temizlesin. İçimizde birbirimize karşı husumet bırakmasın, 
kin bırakmasın. Cenab‑ı Allah, hepimizin yardımcısı olsun.
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Kendi çağını anlayan, onunla aynı dili 
konuşan, çağın imkânlarından istifade 
ederek İslâm'ı çağın insanının anladığı 

şekilde sunabilen bir gençlik. Hem bu çağla iletişim 
kuracak ve onu anlayacak hem de onun azgınlıkla‑
rıyla hesaplaşacak bir gençlik.

İşte bu gençlik; İslâm'ın özüne, esasına, temel 
metinlerine sımsıkı sarılarak sağlam ve sarsılmaz 
imanlı bir nesil olacak, bu iman sahibi insanlardan 
oluşan ve ahlâki ilkelere son derece bağlı bir toplu‑
luk oluşturacak. Sonra bu ahlâkı kurumlara içirmek 
ve orada iman ve ahlâklarıyla numune teşkil etmeyi 
sağlayacak.

Yetişecek olan bu nesil geleceğin inşasını ger‑
çekleştirebilecek. Bu nesil; bilgi ile bilinci iç içe ve 
birlikte elde edecek ve bunu topluma, kurumlara 
uygulayacak.

Kendini/bağlı bulunduğu kültür havzasını iyi ta‑
nıyacak, İslâm dünyasının imkânlarını ve zaaflarını 
bir arkeolog gibi iğne ile kuyu kazarcasına öğrene‑
cek. Zaaflarını gidermeye ve imkânlarını kuvvetlen‑
dirmeye azami gayret gösterecek.

İç ihtilafların ve bugünün gereksiz münakaşa ve 
tartışmaların üstüne çıkacak. O alandan sıyrılacak, 

başka bir alana, İslâm diriliği alanına, yönelecek. 
Merkeze hayatı ve geleceği koyacak.

Sübutu ve delaleti kat‘i naslara sımsıkı sarılacak, 
onların önünde fren koyacak, orada susacak, asla 
tartışma alanına sokmayacak, onlara bağlanacak, 
Allah (c.c.) ve Resulü (s.a.v.) ne demişse o olacak.

Bize bırakılan alanlarda da muhkem nasların 
çizdiği çizgi doğrultusunda alabildiğine cesurca ka‑
rarlar alabilecek. Bu hususta gereken riskleri göze 
alacak.

Bunun için bilhassa fıkıh usulünü iyice kavraya‑
cak, siyeri ve sünneti toplumsal yapılanma ve insan‑
lar arası ilişkilerde rehber edinecek. Hz. Peygamberin 

Yeni Modernliğe Karşı 
İslâmlaşmayı Yeni Nesil 

Sağlayacaktır

DosyaKâzım SAĞLAM
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(s.a.v.) toplumu inşa ederken nasıl insan yetiştirdi‑
ğine bakacak. Gayrimüslim ve düşman kabilelere ve 
devletlere hangi şartlarda nasıl davrandığını detay‑
larıyla öğrenecek, künhüne vakıf olacak ve oradan 
çıkaracağı derslerle bir dirilik yolu belirleyecek.

Asıl medeniyetimiz ve örneğimiz Asr‑ı Saadet'i 
örnek alacak, bununla yetinmeyerek daha sonra 
kurulan, medeniyetimizin diğer devletlerini ve işle‑
yişlerini de inceleyecek. Örneği Asr‑ı Saadet olacak 
lakin Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı… devletleri‑
mizin tecrübelerinden de yararlanacak. Bu yetmez, 
Osmanlı'nın dağılmasından sonra çıkış için çare 
arayışlarını da didik didik inceleyecek, bunlardan da 
kendisine ışık tutacak bazı uygulamalardan yarar‑
lanmasını bilecek.

Bununla yetinmeyecek; geçmişte ve günümüzde 
gerçekleşen diğer medeniyetleri devlet ve toplum‑
sal işleyişleri de teferruatlı bir şekilde inceleyecek, 
oradan da kendine yarayan bir şey bulabilirse onu 
da almaktan çekinmeyecek. Ayrıca tarih boyunca 
hak ve hakikat karşıtlarının gerçeğe ve fıtrata karşı 
uyguladıkları hile ve desiseleri de kendini öğrendiği 
gibi öğrenecek ve ona göre tedbirini alacak.

Modern dünyanın ahvaline de vakıf olacak, na‑
sıl bir dünyada yaşadığını bilecek. Dostlar arasında 

bir mertebe uygulayacak, kendini merkeze koyacak 
lakin dünyayı/İslâm dünyasını kendinden ibaret 
görmeyecek. Tüm renkleri ve tonlarıyla dünyamızı 
tanıyacak. Onlar arasındaki birlikleri çoğaltmaya 
çalışacak, farklılıkları da zenginlik hâline getirmeye 
gayret gösterecek. Tevhid dairesinde olan tüm Müs‑
lümanları kardeş bilecek.

Fıtrat bozucular ile fıtrat muhafızlarını birbirin‑
den ayıracak. Fıtrat bozucuların karşısında, fıtrat 
koruyucuların yanında yer alacak. Ahlâkı, imanın 
bir tezahürü olarak görecek. Bunun için ahlâkiliği 
her şeyden üstün tutacak. Adaleti ahlâktan, ahlâkı 
adaletten ayırmayacak; iman ile adalet arasındaki 
bağı güçlendirecek, itikat ile amel arasındaki bağı 
da, birbirinden ayrılan ve iç içe giren kısımları da 
ayrı ayrı değerlendirecek.

Çağın geçer akçe olanları ne ise onları bilecek, 
öğrenecek ve İslâm ve insanlık lehine kullanacak. 
Kendini kapatmayacak, meselelerin üstüne üstüne 
gidecek, korumacı olmayacak, atak olacak. Dışa ata‑
ğın içi kuvvetlendirdiğine inanacak. İçine kapandık‑
ça kaybedeceğini bilecek bir nesil.

Nerede duracağını ve nerede hareket hâlinde 
olacağını bilen bir nesil.
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Günümüzde bağımlılıkların hayatımız‑
da yer alması, belki de hiç farkında 
olmadan, bize sormadan çat kapı gir‑

mesi durumuyla karşı karşıyayız. Maalesef daha 
baştan “Ben bağımlı olmam, bir kereden bir şey 
olmaz, istediğim zaman bırakırım” gibi klişe söz‑
ler söylesek de bir de bakmışız ki hayatımızın 
içinde buluruz kendisini. İlerleyen süreçlerde ha‑
yatın sanki doğal akışıymış gibi normal gelir bize.

Gençlerimiz merak, özenti, arkadaş etkisi, 
gruba katılma endişesi, yalnız kalma duygusu gibi 
saiklerle bağımlılığın pençesine düşmektedir.

Bu tuzağa düşmemizin bireysel, toplumsal, 
kültürel, ekonomik vs. birçok sebebi olabilir. Hiç‑
birimizin bu tuzaklara düşmemek gibi bir garan‑
tisi yok. Her an her şey olabilir, hepimiz her an 
bağımlı olabiliriz. Kimse bu konuda kendinden 
emin olmamalıdır. Kendine fazla güvenmeme‑
lidir. Her an bu tuzaklara karşı hazırlıklı ve do‑
nanımlı olmanın bilinciyle hareket etmeliyiz. 
Bilgilerimizi bilinç düzeyine çıkartarak eylemleri‑
mizde de bunu göstermeliyiz. Aksi takdirde çok 
geç kalabilir, tezgâha geldiğimizin farkında bile 
olmayabiliriz.

Tüketim kültürünün kontrolsüz bir şekilde 
teşvik edildiği, reklamların kışkırtıcı ve tahrik 
edici olduğu bir çağda neyin ihtiyaç olup olmadı‑
ğına kara vermenin kararsızlığını yaşayan gençle‑
rimiz bu sürecin etkisinden nasıl kurtulacaklarını 
bilememektedirler.

Bireyselliğin, hazcılığın ve egonun alabildiğine 
ölçüsüzce tatmin edilmeye çalışıldığı ve bunun sı‑
nırlarının tespit edilememesi bağımlılığın en baş‑
ta gelen sebepleri olarak gösterilebilir.

Bu anlamda bağımlılık kavramını iyi bilmek ve 
ona göre çözümler üretmek zorundayız. Yoksa atı 

Gençlik ve Bağımlılık

DosyaArif ÇİFCİ /Yeşilay Eğitim Uzmanı
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alan Üsküdar'ı geçtikten sonra yapılacak olanlar, 
yitip giden zamanları ve hayatları geri getireme‑
mektedir.

Bağımlılık Nedir?

Bağımlılık insan beyninin hasta olması duru‑
mudur. Bu hastalığın tedavi edilmesi gerekmek‑
tedir. Hayatımızda bağımlılık iki şekilde tezahür 
etmektedir: Birincisi dışarıdan alınan bir madde‑
nin vücudumuza yaptığı bir etkiyle oluşan fiziksel 
bağımlılık, buna madde bağımlılığı adı verilir. Ör‑
nek: sigara, alkol vs. gibi. İkincisi ise hiçbir madde 
almadan hareketlerimizi yönlendiren ve kontrol 
altına alan davranış bağımlılığıdır. Buna örnek ise 
kumar, alışveriş, oyun ve teknoloji bağımlılığıdır.

Davranış bağımlılığını anlamak ve fark etmek 
fiziksel bağımlılığa göre daha zordur. Çünkü bu‑
rada dışarıdan alınan herhangi bir madde olmadı‑
ğı için kimse kendisini davranış bağımlısı olarak 
kabul etmez.

Davranış bağımlılığının en etkili araçlarından 
birisi ise hiç şüphesiz günümüzde gençlerimizi 
etkisi altına alan teknoloji bağımlılığıdır. Evet, 
teknolojiyi kullanacağız. Onu hayatımızdan ata‑

mayız. Fakat doğru kullanmak zorundayız. Ha‑
yatımızda teknoloji olacak ama hayatımız sadece 
teknolojiden ibaret olmayacak. Biz onu kullana‑
cağız, o bizi kullanmayacak. Emir ve komuta biz‑
de olacak, onda değil.

O hâlde bağımlılık nedir? Bize zarar verdiğini 
bildiğimiz ve anladığımız hâlde bir maddeyi kul‑
lanmaya veya bir davranışı sürdürmeye bağımlı‑
lık denir. Burada ölçü bize zarar vermesidir.

Bir bilgisayar başında işimizi gördükten son‑
ra onunla saatlerce meşgul olmamız, hayatımızın 
diğer alanlarını yok sayarak bütünüyle ona odak‑
lanmamız, özgürlüğümüzü teslim etmemizin de 
bir bağımlılık olduğunu bilmeliyiz. Bu da bir şe‑
kilde modern çağın köleliğini oluşturmaktadır.

Günümüzde artık internet gençliği diye bir 
gençlik tipolojisi türemiştir. Teknolojiyi kullan‑
mada ölçü kaçırılmış ve madde bağımlılığıyla eş‑
değer hâle gelmiştir.

Eskiden insanlar icat ettiği makineler üzerin‑
de hâkim vaziyette iken endüstri toplumunda 
kişinin ürettikleri üzerinde kontrolü giderek azal‑
maktadır. Aynı zamanda kendi bedeni üzerinde 
de kontrolünü kaybetmek üzeredir. Artık maki‑
neler insanları kontrol eder hâle gelmiştir.
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Makine merkezli odaklanma insan merkezli 
odaklanmaya göre daha kolay olduğu için insan‑
lar giderek makineleşmektedir. Toplumsal bağlar 
zayıflıyor, yeni bir toplum oluşuyor.

Her şey sanal hâle geldi, gerçek ilişkilerimiz 
zayıfladı. Hızlı yaşam toplumları ve kültürleri de 
hızla dönüştürmeye devam etmektedir.

Çözüm daha çok sosyal çevre, daha çok arka‑
daş, hayatı daha çok zenginleştirmek ve yüz yüze 
iletişim. Teknolojinin bizi ele geçirmesine izin 
vermemek, ona esir olmamak.

Teknoloji üzerinden bize dayatılan hayat tarzı 
ve kimlik geliştirilmeye çalışılıyor. Amacımız tek‑
nolojiye karşı olmak değil. Teknoloji hayatımızın 
içinde olmalı, fakat gerektiği kadar yer tutmalı. 
Yaşam biçimimizi, dünya görüşümüzü ve bakış 
açımızı teknoloji üzerinden değil, insanlık üzerin‑
den olmalıdır. Ona karşı durmak yerine yaşamın 

diğer sahalarını zenginleştirmeye çalışmalıyız. 
Nasıl yiyeceklerimizin organik olmasını istiyor‑
sak hayatın içinde de organik insanlar olmalıyız. 
O zaman çevremizdeki insanlarla da organik iliş‑
kiler geliştirebiliriz, sanal ilişkilerden kurtulabili‑
riz.

Kısacası bir atasözünde belirtildiği gibi “Para, 
iyi bir uşak, kötü bir efendidir.” Burada “para” ye‑
rine “teknoloji” sözcüğünü getirdiğimizde duru‑
mun vahametinin daha iyi anlaşılacağını görebi‑
liriz. Her türlü teknolojinin efendimiz olmasına 
müsaade etmemeliyiz. Onun, insanlığın emrinde 
ve hizmetinde olduğunda bir anlamının olduğu‑
nu unutmamalıyız. Aksi durum modern kölelik 
ve özgürlüğümüzü kaybetmektir.

Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in bir sözüyle ya‑
zımızı bitirelim: “Hayat inanan ve salih amel iş‑
leyenlerin dışındakilerin kaybettiği bir oyundur.”
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larıdır. Genç bu dönemde okur, öğrenir, tecrübe 
eder. Maddi ve manevi gelişim için birikimini, bü‑
yük ölçüde bu dönemde sağlar.

Genç kelimesinin anlamını ve kapsamını daha 
iyi anlamak için Kur’ân ve Sünnet'e başvurduğu‑
muzda önümüze geniş bir kapı açılır ve ufkumuz 
genişler. Kur’ân‑ı Kerim'de, Hz. Yusuf (Yusuf, 
30), Hz. Musa (Kehf, 62), Hz. İbrahim (Enbiya, 
60) ve Ashab‑ı Kehf'ten (Kehf,10) feta/genç ola‑
rak bahsedilir. Arapçada bu kelimenin (şaab/feta) 
karşılığı; “yetişip yiğit olmak, ateşi tutuşturmak, bir 
şey yükselmek, büyümek, at ön ayaklarını coşarak 
kaldırmak, bir şeyin güzelliğini ve parlaklığını ar‑
tırmak, delikanlı ve yiğit olmak, mert olmak, kerem 
ve cömertlikte üstün gelmek” demektir. Bu da bize 
gençlik ruh yapısı hakkında ipuçları verir.

Hayat rehberimiz olan Kur’ân, bize önder ve ör‑
nek şahsiyetler sunar. Biz bunlardan birini bir kez 
daha idraklere sunacağız. Bir Kur’ân kahramanı, 
bir genç, bir Peygamber olan Hz. Yusuf'ta (a.s.), 
gençler için somut örnekler vardır. Allah (c.c.) 
onun yanlışa, hatalara, çirkinliklere, hayâsızlıklara 
karşı nasıl bir davranış sergilediğini bize bildiriyor. 
Onun ahlâkındaki idrak ve irade keskinliğini bize 

Gençlik hayatın en önemli merhalesi‑
dir. Çocuklukta kurulan altyapının 
üzerinden, hayatı istikbale doğru inşa 

etme süreci gençlik yıllarında sürer. Bu dönemde 
insanoğlu hayatın gerçeklerini daha iyi kavrar ve 
olgunlaşmaya doğru yol alır. Gençlik çağı önemli 
bir dönüm noktasıdır. Soyut düşüncenin gelişip 
zirveye doğru ilerlediği ve şuurun olgunlaşmaya 
doğru adım adım yol aldığı bir dönemdir, gençlik 
çağı. Genç, insanlık serüveninin taze ve dinç bir 
üyesidir. Hayatın henüz başlangıcındadır, daha 
çok adım atacağı uzun bir yolun başlangıcındadır. 
Öncelikle hedef belirlenmelidir her genç. Çünkü 
rotası olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım etmez.

Gençlik çağı her şeyin üst perdelerde, ‘en’lerde 
yaşandığı bir zaman dilimidir. Hayattaki en güçlü, 
en dinç, en cesaretli, en gözü pek, en aceleci, en 
sosyal, en dünyevi, en bencil, acımasız eleştiri ve 
karşı koyuşun yaşandığı dönemdir. Aklın, zihnin 
ve hafızanın en zinde olduğu, sevgi ve dostluğun 
en yoğun ve duyguların en coşkun şekilde yaşan‑
dığı bir çağdır. Gençlik döneminde, yeryüzünün 
öznesi olan insan, kişilik ve kimlik arayışı içinde‑
dir. Gençliğin ilk yılları çalkantılı ve fırtınalı bir 
dönem olsa da hayat serüveninin en verimli çağ‑

Gençlik Üzerine

DosyaHayriye BİCAN

28 Medeniyet Bülteni • Temmuz 2018 • Sayı 44



öğretiyor. Onun başından geçenler sıradan şey‑
ler değildi. Kardeşlerinin ihanetine uğraması ve 
dolayısıyla kuyuya atılması, köle olarak satılması, 
Aziz'in hanımının teklifi ve iftirası. Sonrasında 
zindan hayatı... Bunların hepsi çok zor imtihanlar‑
dı. İradesi ve idrakiyle güçlüklerin ve sıkıntıların 
üstesinden geldi, Allah'ın izniyle. İşte bu güç ile Yu‑
suf (a.s.) zindanı, mektebe çevirmeyi başarmıştır. 
“Derken, ergenlik çağını aştığı zaman (eğriyi doğruyu 
ayırmaya yetecek) kesin bir muhakeme gücü ve (derin) 
bir kavrayış yeteneği bahşettik ona. İyilik yapanları 
biz işte böyle ödüllendiririz.” (Yusuf, 22).

Asr‑ı Saadet'in mimarı olan Peygamber Efen‑
dimiz (s.a.v.), ashabına en güzel şekilde model ol‑
muştur. Bizim için de tek önder ve tek örnek olan 
Efendimiz, gençliği en güzel şekilde yetiştirmiştir. 
O üstün ahlâk sahibi güzide gençler, bugünün 
gençlerine örnektir. Peygamber Efendimiz: “Asha‑
bım, yıldızlar gibidir. Onlardan hangisine uyarsanız 
doğru yolu bulursunuz.” diye buyuruyor. Peygamber 
Efendimizin talim ve terbiyesinde yetişen nesil, 
tüm zamanlar ve mekânlar için eşsiz örneklerdir.

İslâm davasının lokomotif gücünü gençler 
oluşturuyordu. Asr‑ı Saadet'e doğru yolculuğa 

çıktığımızda adanmışlara örnek bulmakta zorlan‑
mayız. Genç adanmışlar adeta yıldız gibi üzerimi‑
ze yağar. O seçkinleri hatırlayıp anmakla onların 
ruh zindeliğinin bize de sirayet edeceğini umu‑
yoruz. Hz. Ali b. Ebi Talip ile Peygamber kızı Hz. 
Fatma. Sıddık kızı, peygamber hanımı, müminle‑
rin annesi Hz. Ayşe... Musab b. Umeyr, Muaz b. 
Cebel, Abdullah b. Mes'ud, Ebu Ubeyde b. Cerrah, 
Üsame b. Zeyd, Sad b. Ebi Vakkas, Zeyd b. Sabit (r. 
anhüm) ... ve daha yüzlercesi... Bu gençlerin çoğu 
daha çocukluklarında bu dinin nuruyla tanışmış‑
lardı. Adlarını burada anabildiğimiz değerli şah‑
siyetlerin hepsi 15‑25 yaşları arasındaydı. Evet, 
hepsi hayatlarının baharında gençlerdi. Bütün 
varlıklarını davalarına adamışlardı. Peygamber 
Efendimizin davet çalışmaları adeta bir gençlik 
hareketiydi.

Mekkeli Sad b. Ebi Vakkas ilk Müslüman olan‑
lardan biridir. On yedi yaşındadır. Zengin bir aile‑
nin çocuğudur. Annesi, onu ölüm orucu ile tehdit 
eder. Oğlunun babalarının dinine geri dönmesini 
ister. Annesine saygıda kusur etmeyen bu genç: 
“Ey Anneciğim! Yüz canın olsa, her bir canın teker te‑
ker çıksa yine de dinimi terk etmem.” diyor.
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Bir de Medineli Zeyd b. Sâbit'i hatırlayalım. 
Resulullah (s.a.v.) hicret ettiği zaman o, on bir 
yaşındaydı. Vahiy kâtibiydi. Aynı zamanda mü‑
tercimlik de yaptı. Sürekli Resulullah (s.a.v.) ile 
birlikteydi... O, Kur’ân'ı toplayıp kitap hâline 
getirmiştir. O zor şartlarda, belki de kalemin ve 
kâğıdın olmadığı bir durumda, sayfaları nasıl ki‑
taplaştırdılar? Bugün aşkla okuduğumuz mushaf‑
ların her birinde onun göz nuru ve gönül sevinci 
var. Bu çok önemli çalışmadaki azmi, sabrı, gay‑
reti, emeği takdir edip düşünmek gerekmez mi?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), cehaletin hü‑
küm sürdüğü kaba ve şefkatsiz bir toplumdan, 
tüm çağlara örnek olacak yıldızları yetiştirmiştir. 
İnsanlığı asrı vahşetten kurtararak, Asr‑ı Saadet'i 
tesis etmiştir. Bugün onun (s.a.v.) ümmeti ola‑
rak, iman ve ahlâk zafiyeti içinde olan bir top‑
lumdan yana endişelerimiz var. Gençlerimizle 
iletişim kurmakta zorlanıyoruz. Gençlerimizle 
aynı çizgide, doğru ve hakka uygun adımları ata‑
mıyoruz. Hem de doğduklarında kulaklarına ezan 
okuduğumuz, bebekliklerinden beri Müslüman 
hassasiyetiyle büyüttüğümüzü düşündüğümüz 
çocuklarımızla aramızda uçurumlar var, aynı 
yöne yürüyemiyoruz. İslâm'ın müntesipleri olan,  

nebevî ahlâkın takipçileri olarak biz nerede, ne 
hata yaptık, inceden inceye düşünmemiz lazım. 
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) pak sünneti ile 
ortaya koyduğu atmosferden, neden bu kadar 
uzaktayız. Bu güzellikleri, bu kaliteyi, bu şuuru 
niçin yakalayamıyoruz?

Bu durumu ortaya çıkaran birçok sebep var. 
Ama öncelikli olarak İslâm'a intisabımızı ve tem‑
sil vazifemizi aslına sadık kalarak icra etmekte 
eksiklerimizin çok olması ilk sırayı alıyor. Bizim 
için üsve‑i hasene olan Peygamber Efendimizin 
(s.a.v.) sünnetini hakkıyla öğrenip uygulamak 
gerekiyor. Temsil etmediğimiz ya da temsilde 
aksaklıklar gösterdiğimizde, gençlerimize karşı 
inandırıcı olamıyoruz. Söylediklerimiz ve yaptık‑
larımız tezat oluşturuyorsa gençler bizim sami‑
miyetimizden şüpheye düşebiliyorlar. Gençliğe 
güvenmeye ve onlara güven vermeye ihtiyacımız 
var. Birbirimize inanmaya ihtiyacımız var. Şüphe 
gözlüklerini kırıp gençlerle dostluklarımızı kuv‑
vetlendirmemiz gerekir. Çünkü şüphe zehirleyen 
bir yılandır. Temsil görevimizi hakikatine uygun 
olarak ifa etmeliyiz. Anne babalar, aile büyükle‑
ri ve eğitimciler hayatın her noktasında yetiş‑
kin olmayı güzel bir şekilde ortaya koymalıdır ki 
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gençlerle iletişim ve dostluğumuz kuvvetlensin. 
Aileler ancak çocuklukta ekilen tohumları hasat 
ederler. Ama çocuklukta iman, ahlâk, sorumlu‑
luk tohumları ekilmediyse, emek harcanmadıysa 
gençten bir yetişkin gibi davranmasını bekleme 
hakkımız olmaz.

Gençlik bir kimlik arayışı dönemidir. Kimlik 
ve kişilik inşasında gence bilinçli bir yönlendirme 
yapmak şart. İnsanı/ kendisini fıtrat bilgisine sa‑
dık kalarak tanıyan genç hem zihin ve fikir olarak 
hem de gönül ve iman bakımından sağlam bir yer‑
de durur. Bu konuda gence iyi bir rehberlik yap‑
mak gerekir. Bunu başaramadığımızda gençlerle 
aramızda uçurumlar oluşuyor. Bizim gençlerimiz, 
küresel emperyalistlerin elinde bir hiçliğe kurban 
oluyorlar, ne yazık ki.

Kimlik ve kişilik inşasında istek ve arzular 
karşısındaki tutum önemlidir. İnsana canlılık, 
hareket ve üretkenlik katan bir takım melekeler, 
gençte potansiyel olarak vardır. Gencin fıtratın‑
da olan bu potansiyeli ifrata ve tefrite düşmeden 
harekete geçirmesi gerekir. İnsanın özünde olan 
kuvve‑i natıka/akıl gücü, kuvve‑i gadabiye/öfke 
gücü ve kuvve‑i şeheviye/istek ve arzu gücü eği‑
limleri olmasaydı, dıştan gelen tepkilere cevap 
vermeseydi, yaşamdan söz edilemezdi zaten. Bu 
güçleri yerli yerinde, ölçülü kullanmak insandaki 
maharetleri açığa çıkarır. Söz gelimi öfke gücünde 
tefrite düşüldüğünde korkaklık, ifrata kaçıldığın‑
da zulüm ortaya çıkarken, itidal üzere icra edildi‑
ğinde cesaret ve yiğitlik ortaya çıkar. Bu kuvveler‑
den müteşekkil insan, faaliyete geçirdiği her bir 
kuvveden/melekeden haz alır. Bu da gencin doğal 
bir hakkıdır. Bunlardan dolayı kınanmaz. İrade 
ve idrakini Allah'ın nuruyla kuvvetlendiren genç 
hangi hazzın değerli ve kalıcı olduğunu iyi ayırt 
etmelidir. Arzu ve hazlarını İslâm dairesinde ka‑
larak itidal üzere gerçekleştirmelidir. İfrata ve tef‑
rite düşüren aşırılıklar insana zarar verir. Çünkü 

haddini aşan her şey zıddına dönüşür. Bal tatlıdır 
ama haddi aşacak şekilde çok yemek zarar verir, 
dolayısıyla acı verir.

Güzel bir örneklikle gençlere potansiyel güç‑
lerini adalet ölçüsünde değerlendirmeleri ve fazi‑
letli bir yaşam sürdürmeleri için ön ayak olmak 
gerekir. Aksi takdirde durum çok ciddi bir şekilde 
çirkinleşir. Genç gücünü hakikat üzere dinamik‑
leştirdiğinde, kemâl yolculuğuna hikmetle dost 
olarak devam eder. Hikmet pınarından kana kana 
içerek, basiret gözlüğünü takarak hayat yolculu‑
ğunu sürdüren genç, fıtrî melekelerini hakkıyla 
tanıyarak kendi işlevselliğini haktan yana ortaya 
koyar.

Çocuklarımıza sahih İslâm bilgisini vermek‑
te gösterdiğimiz zafiyet ve uyguladığımız yanlış 
metotlar da gençlerdeki inancı sarsar. Eğitimde 
uygun pedagojik ve psikolojik yöntemler dikka‑
te alınmadığında, gencin ruhunda derin yaralar 
açıyor. Kabalık ve sertlikten kaçınarak, gençler 
güzellik ve hikmetle Hakka davet edilmelidir. 
Gençlerle diyalog içinde kalarak, onları dinleyip 
kendilerini ifade etmelerine fırsat verilerek, kar‑
şılıklı fikir alış verişinde bulunmak çok önemlidir. 
Bunu da Peygamber Efendimizin (s.a.v.) “Büyük‑
lerine saygı, küçüklerine şefkat göstermeyen bizden 
değildir.” buyruğu ışığında, hürmet ve merhamet 
dengesi gözetilerek yapılmalıdır. Yoksa çocukla‑
rımız avuçlarımızdan kayıp gidiyor. Neslimizi ve 
istikbalimizi kaybediyoruz.

Batı uygarlığının hegemonyasını sürdürme 
aracı olan seküler ve kapitalist ideoloji, dünyayı 
kontrol altında tutmak için, insanı arzu ve çıkarla‑
rına göre tanımlar. Gençleri kendi emelleri doğrul‑
tusunda kullanırlar. Küresel emperyalist sistem 
insanlığı belirsizlikler ve sınırsızlıklar içinde bir 
hiçliğe sürükler. Çocuklarımızı köle yapmak için 
sınırsız özgürlük kartını kullanırlar. Ölçülerine  
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uymayan, çıkarlarına engel olan her durumu pa‑
tolojik bulurlar. Modernlik ambalajı içinde her 
türlü çirkefi genç dimağlara servis ederler. Birey‑
sel farklılıklar, kişisel tercihler, kendini gerçekleş‑
tir, kendin ol ve benim hayatım gibi klişe sözlerle 
“özgürlük” sunarlar, sözüm ona. Aslında gençliği 
egoizm, hedonizm ve narsizm cenderesinin içine 
atarlar. Sadece kendisiyle ilgilenen, küçük ve ba‑
sit zevklerinde mutluluğu arayan biyonik birey‑
ler icat ederler. Böylece aklını ve arzularını tanrı 
edinmiş, egosu kabarık, şımarık bir tür ortaya 
çıkarmayı amaçlarlar. Küresel emperyalizmin 
üçlü ekran silahı (tv, telefon, bilgisayar) ve sa‑
nal medya ile işgal edilen, ekran tutkunu gençler 
inşa eden projeler, gençlerimizle aramıza giren 
engellerdir. Bu bağlamda şunu sormak gerekir, 
çocuklarımızı gerçekten biz mi yetiştiriyoruz? Bu 
hassas bir nokta, çocuklarımıza sahip çıkmak için 
gece gündüz demeden çalışmak zorundayız.

Genç iman etmedikçe huzur bulmaz. İlim ve 
irade imanın iki temel unsurudur. Gençler hakkı 
ve hakikati mutlaka öğrenmelidir. Bunun için her 
zaman plan, program ve projelere ihtiyaç vardır. 
Bu kapsamda gençteki potansiyel iyi değerlendi‑
rip, doğru yöne kanalize edilmelidir. Genç dimağ‑
lardaki idrak keskinliğini ve irade özgürlüğünü 
destekleyerek, gençlere hedef ve yol göstermeli‑
dir. Gençlerde İslâmî kimliğin yerleşmesi ve ko‑
runması için genç vahiy bilgisiyle buluşmalıdır. 
Vahiy ile genç arasındaki engelleri kaldırarak gen‑
cin özgür iradesiyle vahiy bilgisine ulaşması sağ‑
lanmalıdır. Bunun için bir gönül bağı tesis edil‑
melidir. Beden sarayının hâkimi kalptir. Kalbin 
dinginliği de ancak imanla mümkün olur. Böyle 
bir gönle sahip olan gençte ince düşünce, hassasi‑
yet, adalet, saygı, sevgi ve nezaket... gibi hasletler 
gelişir. Doğru ve nezih davranışlar sergiler.

Gençler, insanlık için en değerli kaynaktır. Genç 
istikbaldir, umuttur. Gençlik kendi umutlarıyla  

birlikte, toplumun umutlarını da yeşertirler. 
Maddi plandaki başarının yanında manevi geli‑
şimi de desteklenmelidir. Kendisinin ve sorum‑
luluklarının farkında olan genç topluma her za‑
man değer katar. Atıl kalanı batıl istila eder ve 
yanlışlarla meşgul eder. Hayat boşluk kabul et‑
mez. Var olan enerji hak olanda doğru bir biçim‑
de harcanmazsa, batıla yönelir. İdrak metafiziğe 
kapatıldığında, duygular maddenin ağırlığında 
ezilir. Maddenin ayartıcı cazibesine kapıldığında 
ise, çok rahat batıl güçler tarafından yönetilir. 
Emperyalist egemenler tarafından çok kolay sö‑
mürülür. İstikbalimiz olan gençleri hem duygu ve 
sevgi hem de zihin ve fikir olarak hayatın hiç bir 
anında yalnız bırakmadan her zaman şefkat ve 
merhametle kuşatmalıyız. Onları İslâm'ın eşsiz 
rahmet atmosferinden mahrum bırakmaya hak‑
kımız yok. Güvenli bir ortamda sevilen ve değer 
gören her genç, hakikat yolunun seçkin bir takip‑
çisi olacaktır, Allah'ın izniyle...

Sözün sonunda Ashab‑ı Kehf olarak nam sa‑
lan yiğit gençlerinin yakarışlarına kulak verelim: 
“Rabbimiz! Bize tarafından rahmet ver ve bize (şu) 
içinde bulunduğumuz durumumuzdan bir kurtuluş 
yolu hazırla.” (Kehf, 10)

32 Medeniyet Bülteni • Temmuz 2018 • Sayı 44



Modernleşme sürecinde Osmanlı İm‑
paratorluğu'nda geleneksel medrese 
sisteminden ayrı biçimde seküler eği‑

tim kurumları ve yabancıların açmış olduğu okullar 
yaygınlaşmaya başlamıştır. Doğal olarak eğitimde 
farklı değerlere dayanan ikili bir yapı ortaya çık‑
mıştır. Eğitimde meydana gelen bu dualistik yapı 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla ortadan 
kalkmamıştır. 1924 yılında çıkarılan Tevhid‑i Ted‑
risat Kanunu ile birlikte bütün eğitim kurumları 
Maarif Nezareti'ne bağlanmış ve eğitimde birlik 
sağlanmaya çalışılmıştır. Modernleşme iradesine 
bağlı olarak eğitim sistemi yeni baştan kurgulan‑
maya çalışılmıştır. Günümüz de hâlâ bu anlayış de‑
vam etmektedir.

Bu değişime neden ihtiyaç duyulmuştur? Söz 
konusu değişimin gerekçesini sadece medrese sis‑
teminin muhteva açısından kendini yenileyip geliş‑
tirememesine bağlamak ciddi bir hata olur. Batı'da 
gündeme gelen fikir ve felsefe akımlarına bağlı bir 
değişim köklü bir dönüşümü beraberinde getirece‑
ği için söz konusu olan sadece basit bir duyarlılık 
meselesi değildi. Diğer bir deyişle medrese sistemi 
modern dünyadaki gelişmelere ayak uyduramadı 
demek modernleşme projesini anlamamak demek‑
tir. Modernleşmenin kapitalizmle, kapitalizmin 
emperyalizmle, emperyalizmin küreselleşme ile 

olan bağını mutlaka kurmak zorundayız. Fakat bu 
yazının asıl konusu bu değildir. Bu yazının amacı 
“Niçin bir nesil yetiştiremiyoruz?” sorusuna 
sosyolojik ve felsefi temeller üzerinde bir yanıt ver‑
meye çalışmak olacaktır.

Eğitim, kısaca bir şahsiyet inşa etme sürecidir. 
Şahsiyet ise medeniyet kavramı ile birlikte düşü‑
nülmelidir. Medeniyet manevi değerlerin şahıslar 
üzerinde hayat bulmasıyla var olur. Bu anlamda 
şahsiyet ile medeniyet arasında sıkı bir bağ söz 
konusudur. İnsana şahsiyet kazandıran bir mede‑
niyetin temel değerleridir. Medeniyet ise şahsiyet 
sahibi fertlerin bir arada olduğu yerde varlık bulur. 
Değer eksenli bir medeniyet bütün insanlığı kucak‑
layan ve farklılıkları bir arada tutan perspektife sa‑
hiptir. İnsanı zamana ve değişen koşullara rağmen 
medenî bir varlık olarak şekillendirir. Bunun için 
bir şey büyük önem arz etmektedir. “Sahip oldu‑
ğunuz medeniyet müktesebatına inanmak ve 
dayanmak”. Kendi değerlerine güvenmeyen hiç‑
bir topluma başkaları saygı göstermeyecektir. Bu 
açıdan bakıldığında “Bugün niçin bir nesil yetiş‑
tiremiyoruz?” sorusu daha kolay yanıtlanacaktır.

Bizim tarihî ve kültürel hayatımız, Batı uygar‑
lığıyla karşılaşma nedeniyle 18. yüzyıldan itibaren 
ciddi bir kırılmaya uğramıştır. Bu kırılmanın te‑
mel nedeni modernleşmenin doğasında saklıdır.  

Niçin Bir Nesil 
Yetiştiremiyoruz?

DosyaYılmaz ALBAYRAK
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getirir; “Bu nesneleşmenin artırılması sayesinde top‑
lumun makineleşmiş operasyonu içinde kölelik utan‑
cının erdeme dönüştürüleceğine kanılması, çok yazık! 
Artık insan olmanın değil, vida olmanın bir ederi ol‑
ması, çok yazık.”1

Modernleşmenin temel parametrelerinden biri 
olan kapitalizmle birlikte sermaye biriktirme, te‑
kelleşme ve sınıflar arası ayrışma hızla artmıştır. 
Manevi değerler ekonomik bir araç olarak ele alı‑
nırken kazanç için her yol mubah sayılmaya başlan‑
mıştır. Günümüzde de hâlâ güç üzerinden egemen‑
liğini sürdüren ve yine güç kullanarak eylemlerini 
meşrulaştırmaktadır. Diğer yandan kendi dışındaki 
toplumları ise çoğu zaman sadece kaba güce dayalı 
gayri meşru yöntemlerle kontrol altına almaya ça‑
lışmıştır. Bu nedenle Batı dünyası dışındaki bütün 
kültürler kökten bir dönüşüme zorlanmıştır.

Batı uygarlığı modernleşmeyle birlikte tüm 
kadim medeniyetlere karşı bir savaş başlatmıştır. 
Bu savaşta zayıf toplumları kolayca sindirmiş ve 
asimile etmiştir. Bazı toplumları ise dolaylı yollar‑
dan etkisi altına almıştır. Batı merkezli eğitim, ül‑
kemizde de gerek şekil ve sistem gerekse muhteva 

1  Nietzsche, Tan Kızıllığı, 2007, s.166.

Modernleşme süreciyle birlikte Batı kültüründe 
maddi iktidar‑manevi otorite ve beden‑ruh bütün‑
lüğü kaybolmuştur. Zaman içerisinde bu hastalık 
Müslüman toplumlara da sirayet etmeye başla‑
mıştır. Yaşadığımız sorunların temelinde işte bu 
dualistik parçalanma yatmaktadır. Batı uygarlığı 
mutlak güç ve otorite üzerine kurulmuştur. Za‑
man içerisinde Batı uygarlığında din bir değer olma 
özelliğini yitirmiştir. Manevi değerlerden uzakla‑
şan maddi güç zulüm vasıtası hâline gelmeye baş‑
lamıştır. Nietzsche, bu durumu yani metafiziğin 
ölümünü “Tanrının ölümü” ile ilan etmiştir. Diğer 
taraftan Nietzsche'ye göre metafizik değerlerin ölü‑
müyle birlikte mümkün olan tek değer nihilizmdir. 
Yani bu gidişin sonu kaçınılmaz olarak nihilizme 
çıkar. “Nihilizm kapıya dayandı. Bütün konukların bu 
en tekinsizi nereden geldi?” Ona göre nihilizm en üst 
değerlerin değersizleşmesidir. Nietzsche, moderni‑
teyi, insanlığın köleleştirildiği bir çağ olarak görür. 
Bu nedenle insanı yeniden inşa etmenin yollarını 
arar. Modernleşmenin insanı çürüten, onun istek 
ve içgüdülerini tarumar eden bir olgu olarak görür. 
Çünkü modernleşmeyle birlikte insanlar maki‑
nelerin birer parçası oldular. Bu değişim Nietzsc‑
he'yi derinden etkiler. Bu durumu şu ifadelerle dile  
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bakımından ciddi bir eleştiriye tabi tutulmamıştır. 
Neredeyse hiç sorgulanmamıştır. Modern eğitim 
anlayışı, hemen herkesin kendini gözü kapalı ge‑
leceğini emanet ettiği bir sistem olarak varlığını 
devam ettirmektedir. Oysa modern eğitim hem 
şekil hem de üretmiş olduğu değerler açısından 
köklü geçmişe sahip toplumların tarihî ve kültürel 
dokularına uygun bilgi üretmemektedir. Bu açıdan 
modern eğitim kendi değerleri etrafında pozitivist 
düşünen seküler ahlâka sahip fertler yetiştirmekte‑
dir. Kendisini en üstün uygarlık merkezi ve üreticisi 
olarak gören modernite hariçteki bütün medeniyet 
ve tarihsel birikimi Auguste Comt'un felsefesinde 
belirttiği gibi tarihin çöplüğüne atmaktadır. Kendi 
dışındaki toplumların asla bilgi ve teknoloji üretme 
kabiliyetinin de olmadığına yönelik düşüncesini 
kibirli tavırlarıyla her fırsatta ortaya koymaktadır. 
Bugün dünyaya egemen olan bu zihniyet bizim gibi 
kendi medeniyet müktesebatına dayalı eğitim ver‑
mek isteyen toplumları ciddi boyutta tehdit etmek‑
tedir. Burada şu soruyu sormak gerekir: “Böyle bir 
dünyada kendi medeniyet değerlerine dayalı 
bir insan yetiştirmek nasıl mümkün olur?”

İnsan; ruh ve bedenden oluşan bir bütündür. 
Medeniyeti de insan ürünü bir yapı olarak maddi 
ve manevi unsurların bir bütünüdür. Bu bütün‑
lük ve insicam, insanda ruh‑beden gibi düşünül‑
melidir. İnsan kendisini ne sadece bir beden ne 
de sadece bir ruh varlığı gibi algılar. İnsan hayatı 
boyunca hem bedensel hem de ruhsal tecrübeler 
yaşar. Zira o salt fiziksel dünyaya indirgenebilecek 
bir varlık değildir. Beden, ruhsal tecrübelerin kay‑
nağı ve imkânıdır. Fakat bu iki gerçeklik birbirine 
indirgenemez. Böyle bir tavır insanı bir taraftan 
materyalizme diğer taraftan spiritüalizme götürür. 
İnsan, yalnız bedeniyle şimdi de var olan bir varlık 
değildir. İnsan bedeniyle şu anda varlığını sürdü‑
rürken ruhsal varoluşu ile sonsuzluğa uzanır. Fa‑
kat yazımızın başında da belirtmiş olduğumuz gibi 
modern toplumlar beden‑ruh bütünlüğünü kay‑
betmişlerdir. İşte insanoğlunu bu parçalanmışlık‑
tan çıkarmadan sağlıklı biçimde eğitmek mümkün 

değildir. Dolayısıyla insanı eğitirken tek boyutlu 
düşünülmemelidir. Ruh ve bedenin birlikte olgun‑
laşması sağlanmalıdır. Medeniyet de insan gibi 
maddi ve manevi boyutlarıyla yani görünen ve gö‑
rünmeyen unsurlarıyla vardır. Medeniyetin temeli 
insandaki ölümsüz cevher olan ruha karşılık gelen 
manevi değerleridir. Bu değerleri kaybetmek ya da 
ihmal etmek insanı sağlıklı biçimde eğitebilmeyi 
imkânsız kılar. Biliyoruz ki her medeniyet manevi 
değerlerin cisimleşmiş hâlidir. İnsanın ruhsal dün‑
yasında tecrübe ettiği hâllerin esere dönüşmesidir. 
Dayanak olan metafizik unsurların, sanat, teknik, 
bilim, kültür gibi alanlarda insan eliyle somutlaştı‑
rılmasıdır. Bir şahsiyet inşa etmek ancak böyle bir 
toplumda imkân bulur. İnsanoğlunun kendisine bir 
şahsiyet verebilmesi, eşref‑i mahlûkat olarak hür 
ve değerli bir varlık olduğunun şuuruna ermesiyle 
mümkündür.

Hülâsa bir toplum eğitim anlayışında insanı eş‑
ref‑i mahlûkat olarak odak noktasına koymalıdır. 
Ancak böyle bir anlayış içerisinde insan kendi var 
oluş gayesini gerçekleştirebilir.
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Deizm ve sekülerizm özellikle Aydınlan‑
ma sonrası yaygınlık kazanmıştır. Bu iki 
kavramın özü, Tanrı'nın doğaya ve insan 

ilişkilerine müdahale etmeyeceği/edemeyeceğidir. 
Deistler, ateistlerden farklı olarak Tanrı'yı yaratıcı 
olarak görmekle birlikte, onun evrene müdahil ol‑
masını kabul etmezler. Bunu teosantrik (Tanrı mer‑
kezli) dünya görüşüne karşı yumuşak bir karşı çıkış 
yolu olarak görebiliriz. Deizm de bir tür ateizmdir. 
Evrene müdahil olmayan bir Tanrı, insanı terk et‑
miş bir Tanrı'dır.

Sekülerizm (dünyevileşme) ise temelde dünyevi 
alanın dinî alan dışında, laik bir karakter gösterdiği 
ve bunun kendi kuralları tarafından idare edilmesi 
gerektiği düşüncesidir. Sekülerizm de bir tür de‑
izmdir. Tanrı'nın dünya hayatına müdahil olmasına 
karşı çıkar. Bunun yerine doğa ve insan düzenine 
doğal yasaların egemen olması gerektiğini savunur. 
Sekülerizme göre kurallar dünyevî olmalıdır ve bu 
kurallar dinsel bir kaynağa referans göstermeme‑
lidir. Fakat dinsel bir kaynağı referans olarak gör‑
mek istemeyen sekülerizm kendi doktrin ve felsefî 
dizgesini de bir tür dogma hâline dönüştürür. Yani 
dini dünyadan uzak tutmanın kendisi, bir din dışı 
dogmadır. Bu da bize modern toplumun da kendine 
ait dogmaları olduğunu gösterir.

İnsan, Tanrı'yı neden yeryüzünden kovmaya ça‑
lışmaktadır? Bunun en kolay yanıtı; ‘kendi keyfiyetini  

egemen kılmak için’ olarak verilebilir. ‘Kendi kanun‑
larını doğaya dikte eden’ insan için artık uyulması, 
dikkat edilmesi gereken tanrısal bir dizgeye ihtiyaç 
yoktur. Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna insan 
karar verecektir. Bu, insanın kendi aklına ve bilimin 
yanılmazlığına duyduğu sonsuz özgüvenin sonucu‑
dur. Orta Çağ ‘teosophia’ (Tanrı sevgisi) düzeninin 
yerine ‘homosophia’ (insan sevgisi) geçmiştir. İnsa‑
nın, Tanrı'dan rol çalarak yaratmaya çalıştığı dünya 
nasıl sonuçlandı? Bunun sonuçlarını bugün de açık‑
lıkla görebiliyoruz. Son iki asırda dünya hiç olmadı‑
ğı kadar büyük mezalimlerle karşı karşıya kaldı. Yüz 
milyonlarca insan savaşlarda can verdi. Milyonlarca 
insan köleleştirildi. İnsanlar yurtlarından sürüldü, 
kültürel varlıklar tahrip edildi. Soykırım, katliam, 
vandallık her yerde aleni hâle geldi. Yani dünyanın 
yeni efendisi olan insan, çuvalladı. Aklın, metafizik 
bir bağlamı olmadan, kendi başına bırakın daha iyi 

Deizm ve Sekülerizm 
Kıskacında Gençlik

DosyaDr. Ümmet ERKAN/Bartın Üni. Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
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bir dünyayı, ortalama bir dünya bile inşa edemeye‑
ceği ortaya çıktı. Adalet, salt insana bırakılınca orta‑
ya çıkan durum, sadece zulüm oldu.

Batı dünyasının kendi içinde yaşamış olduğu 
sekülerizm ve deizm hastalığı Müslümanları da 
etkiledi. Bunun nedenlerini; küreselleşme, med‑
yanın artan gücü, iletişim ve ulaşım olanaklarının 
gelişmesi ve Batılı epistemenin dünya üzerindeki 
egemen durumunda aramak gerekir. İslâm, insan 
hayatını bölünmez bir bütün olarak görmüştür. İs‑
lâm, insan hayatının her anını belirli ilke ve kuralla‑
ra bağlamıştır. Yani Müslüman'ın hayatında profan 
(tanrısız) bir an yoktur. Fakat gel gör ki bugün yaşa‑
dığımız durum Müslüman hayatını kompartımanla‑
ra bölmüştür. Bu kompartımanlarda farklı eylemler 
gösteren bir Müslüman ortaya çıkmıştır. Sözgelimi 
evinde Müslümanca yaşamaya özen gösteren fakat 
mesai ve iş hayatında piyasa kuralları neyi gerekti‑
riyorsa onu yapan ve bunu da doğal gören bir Müs‑
lüman. Camide Müslüman fakat akademik hayatta, 
medyada Batı'nın ıvır zıvırlarını amentü olarak ez‑
berlemiş bir zavallı.

Bu bölünme en çok gençler üzerinde etki yap‑
mıştır. Gençlik insanın kolayca yönlendirilebildiği, 
insanın akıldan çok duygularıyla hareket ettiği bir 
dönemi ifade eder. Genç, heyecanlı ve dikkatsizdir. 
Kolayca manipüle edilebilir. Realiteden uzak bir ro‑
mantizm onu yönlendirir. Özellikle de Z Kuşağı adı 
verilen 2000 sonrası kuşak için, bu söylediklerimiz 
çok daha isabetlidir. Dünyayı sosyal medyadan ta‑
nıyan, TV ekranlarında gördüğü hayaller üzerine 
gerçekliği inşa etmeye çalışan, hedonist, pragmatist 
bir gençlik yetişmektedir. Bu gençlik için dışarıda 
ilgi çekici bir dünya, dünyevi mutluluk, iyi bir yaşam 
hayali dikkat çekicidir.

İşte bu gençliğin en önemli sorunlarından biri de 
din konusundaki cehaletidir. Dini kaynağından öğre‑
nemeyen, medyada şov unsuru olarak din pazarlayan 
bezirgânların ortaya attığı kırıntılardan beslenen 
bu yeni nesil gençlik, dine ve dindarlığa karşı şüphe 
ile yaklaşmaktadır. Geç modernleşmiş Türkiye'de 

modernlikle sekülerliğin zorunlu iki koşul olduğu‑
nu düşünen, yarım bilim adamlarının da etkisi ile 
okullarda öğretilen bilimsel safsatalar bu gençlerde 
dine karşı negatif bir algı oluşmasına yol açmaktadır. 
Ülkemizde acı bir gerçek; eğitim düzeyi arttıkça din‑
darlığın azaldığıdır. Bizim eğitim sistemimiz gençle‑
rimizi maalesef ki Batı'nın kulu, kölesi yapmaktadır. 
Batı'nın sahne önündeki tüketim ve eğlence sektö‑
rünün parıltılı dünyasını gören gençleri için, yerli ve 
milli olarak kalmak, dünyanın sorunlarına çözüm 
aramak ateşten bir gömlek giymek gibidir.

Eğitim sistemimiz neden gençlerimizi mankurt‑
laştırmaktadır? Bunun en önemli nedeni bizim bir 
eğitim felsefemizin olmayışı ve eğitimimizin bir 
geleneğinin bulunmayışıdır. Eğitimde teknolojiye 
ayırdığımız kaynakların çok daha az bir kısmı bir 
eğitim akademisi kurulup burada eğitim felsefemiz, 
sosyoloji ve kültürel genetiğimiz üzerine çalışmalar 
yapılabilirdi. Eğitimi, medeniyetin temel bileşenleri 
ile yoğurup kendinize özgü hâle getiremezseniz is‑
tediğiniz ürünü elde edemezsiniz.

Bir başka sorun da eğitimin temelde modern 
bir hastalığın kurumsallaşmış biçimi olmasından‑
dır. Bu modern hastalık insanları biçimlendirmeye 
çalışmaktır. Formel eğitim her şeyden önce insanı 
belirli bir kalıba sokmayı amaçlar. Oysa “insan imal 
edilmez, inşa edilir.” İnsanı bir hamur gibi gören ve 
onu istediği şekle sokmakta bir mahzur görmeyen 
modernite, sonuçta düşünemeyen, akledemeyen 
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hareket eden bir eğitim inşa etmezseniz sonuç ala‑
mazsınız. Biz en başta ‘iyi insan’ı hedefleyen, dün‑
yada yerini bilen, sorumluluk sahibi, paylaşan, maz‑
lumun yanında olan bir insan yetiştirme amacıyla 
işe başlamak zorundayız. Bunun yolu da daha çok 
bilgi vermekten geçmiyor. Eğitimin temelinde, ya‑
şayan unsurlar yer alır. Toplum, eğer bu değerleri 
yaşamıyorsa eğitim kurumları da bir yere kadar iş 
görür. Toplumsal değerlerin yaşanmadığı, bunların 
retorikten ibaret kaldığı, haksızlığın kol gezdiği bir 
toplumda bu değerleri ikame etmeye çalışmak ha‑
vanda su dövmek gibidir. Bu nedenle başarılı bir 
eğitim yaşayan toplumsal değerleri mikro düzeyde 
örnekleyen okullarda olanaklı hâle gelir.

Deizm ve sekülerizmin panzehri Allah'ın evrene 
müdahil olduğunu kabul etmekle olanaklıdır. İslâm, 
insan hayatının kompartımanlara bölünmesini ka‑
bul etmez. Onun için ticaretimizi de işimizi, aile 
yaşantımızı, komşuluk ilişkilerimizi, yaşam biçimi‑
mizi de Müslümanca kılmak zorundayız. Gençlere 
bu hayatı yaşayarak öğretmeliyiz. Yaşam, en büyük 
öğretmendir. Kendi medeniyetimizden feyiz alan 
bir eğitim sistemi, bir bilgi sistematiği, bir insan fel‑
sefesi sorunlarımıza çözüm olarak ilk başvurmamız 
gerekli olan kaynaklardır. Biz elimizden geleni yapar 
ve işlerin sonunu Allah'a bırakırız. Biliriz ki biz de 
Allah dilemedikçe biz dileyemeyiz. Bizler ancak ta‑
lep ederiz, Mevla bizim hakkımızda karar verir.

ve kendine her gösterilene ikna olan bir insan türü 
imal etmiştir.

Bir kere insan büyük bir potansiyel ve sonsuz bir 
cevherdir. İnsana bir makine, bir metal aksam gibi 
yaklaşmak ve bu koşullarda şu olur, demek yanlıştır, 
hastalıklıdır. Allah, insana yol göstermiş ve ona tercih 
yapma olanağı vermiştir. Sağlıklı bir eğitim insana 
nasıl bir insan olabileceği ve bunun sonuçlarını gös‑
terir ve kararı insana bırakır. Eğer ilme talipse hayırlı 
olana meyilliyse bunun yol ve yordamını öğrenir. Ta‑
lim, terbiyeden ayrı değildir. İlimden önce ilmin me‑
todolojisi, bu ilmin nasıl kullanılacağı öğretilir.

Bir diğer konu eğitimin paradigmasını çizen ge‑
leneklerdir. Biz medrese sistemimizi modernleştir‑
mek yerine büsbütün yeni ve amacı yeni bir insan 
yaratmak olan okullarla karşılaştık. Modern skolas‑
tik okullarda amentü gibi Batı'nın eksik, yanlış ve 
kusurlu bilgilerini öğrettik. Kendi elimizle kendi 
gençlerimizi zehirledik ve ortaya çıkan gençlik, bize 
ve bizim değerlerimize düşman hâle geldi. Sokağa 
çıktığımızda gördüğümüz sadece daha iyi bir yaşa‑
mın özlemini duyan insanlar oldu. Elbette ümitvar 
olacak şeyler de oluyor fakat bunlar çok cılız sesler 
olarak kalıyor. Eğer önlem alınmaz, yerli ve milli bir 
eğitim sistemi kurulamazsa kendi elimizle, kendi 
gençlerimizi ateşe atmış olacağız.

Eğitimin bir medeniyet iddiasından bağımsız 
olmadığı ortada. Kendi medeniyet dizgenizden 
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Tarih, teknoloji kadar hızlı evirilen kaç ol‑
guya tanıklık etmiştir bilinmez ancak ta‑
rih biliminin “Bir olayın resmî kayda düş‑

mesi için üzerinden elli sene geçmesi gerekir.” ilkesi 
teknolojiye uygulandığında zihinde bir sonsuzluk 
etkisi oluşturuyor.

80'li yıllar sona erip 90'lı yıllara başladığımızda 
yüzlerce yıllardır ağır aksak ilerleyen, son yüzyılda 
ise bir kartopuna dönüşen, kütlesi ve ivmesi hızla 
artan bir heyula, teknoloji, üstümüze doğru geldi, 
bizi ezdi geçti. Altında kaldık ama ölmedik, hemen 
ayağa kalkıp önümüzde açılan sonsuz evrenin kapı‑
sından geçtik ve hep o kartopunu yakalamaya çalış‑
tık.

Aslında her şey Einstein'ın “İzafiyet Teorisi'ne 
(Görecelilik Kuramı) benziyordu. Zamanda ve 
mekânda kırılmalar, genişlemeler ve daralmalar 
yaşadık. İletişimin lokomotifi cep telefonu oldu, ar‑
tık hiçbir şey eskisi gibi değil derken internet girdi 
hayatımıza. Sadece ses değil, görüntü, veri ve dosya 
da aktarmaya başladık. Bundan sonra hiçbir şeyin 
eskisi gibi olması mümkün değildi. Adeta yapılan 
işlerin süresinin kısalmasıyla zamanda, mesafelerin 
kısalması hatta ortadan kalkması ile mekânda göre‑
celilik yaşanıyordu.

2000'li yılların başına geldiğimizde her 4 senede 
bir dünyadaki bilgi 2 katına çıkıyordu. Devletler tek‑
nolojiye yetişemediler; gerekli hukuksal düzenleme‑
ler, siyasi ve bürokratik alt yapılar zamanında oluş‑
turulamadı. Eğitimciler ne olduğunu anlayamadılar; 
eğitim müfredatları, görsel ve işitsel yayınlar güncel 
değildi ve geleceğe bir projeksiyon tutamıyordu. 
Kurumsal boyutta bu denli şok yaşanırken aileler 
en zayıf halkaydı, onların hâli içler acısıydı çünkü 
dede‑torun arasında yaşanan kuşak farkı 2000'li 
yılların başında ebeveyn‑çocuk arasına indi, 2010'lu 
yıllarda ise kuşak farkı kardeşler arasında görülme‑
ye başlandı. Facebook, twitter kullananlara “amca, 
teyze” diyordu çocuklar. Artık eskiydi bu sosyal 

Teknomania: 
Bir Aile Dramı

DosyaAhmet GÜNEY
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medya unsurları çünkü. Devir snapchat, instagram 
devriydi, 10 sene öncesinin acar gençleri, bugünün 
büyükleri ve kurumsal yapıları kullanıyordu facebo‑
ok ve twitter'ı.

Kişisel ve sosyokültürel davranış kalıplarımızda 
da bükülmeler oldu. Eskiden sokaktan evin içine 
alamadığımız çocuklar artık evden dışarı çıkmak 
bilmiyordu. Evden dışarı çıkmamak bile değişime 
uğradı. Önceleri bütün hayatları bir televizyon ek‑
ranının karşısında dediğimiz çocuklarımız ve genç‑
lerimiz sonraki yıllarda bilgisayar ekranının başın‑
da, daha sonraki yıllarda ise cep telefonu ekranının 
karşısında geçirdi tüm vaktini. Bugün mü? Bugünse 
daha önceki nesillerde çok karşılaşılmayan bir ye‑
teneği var çoğu gencimizin: multi‑tasking (Çoklu 
İşlem). Evet, artık çocuklarımız ve gençlerimiz aynı 
anda birçok işlemi yapabilme yeteneğine sahipler. 
Televizyon izlerken bilgisayarda bir şeyler araştı‑
rabiliyor, cep telefonundan sosyal medya hesabını 
kontrol edebiliyor. Ödev yaparken whatsapp grup‑
larına laf yetiştirebiliyor. Araba kullanırken mesaj 
yazabilen (Çok tehlikeli!), gelen komik videoya gü‑
lerken sipariş maili atabilen gençlerimiz var artık.

Hayatımıza jet hızıyla giren bu değişikliklere 
adapte olmaya çalışırken bizler hep gelen yenilik‑
lere karşı bir duruş sergiledik. Alışkanlıklarımızın 
ve eski konforumuzun etkisiyle sonradan geleni 
reddettik. Teknoloji kötüydü, bizi ve ailemizi ele 
geçirmeye çalışıyordu. Buna bir dur demeliydik. 
Dur demek için birkaç haykırışta bulunduk ama  

boğazımızda düğümlendi kaldı. Çünkü dönüşüm 
bizi de içine almaya başlamıştı.

Artık eşyaların interneti dönemi başlamıştı. 
Evimizdeki, işyerimizdeki, arabamızdaki birçok eş‑
yamızı uzaktan kontrol etmeye ve onlara komut‑
lar vermeye başlamıştık. Bu kaçınılmaz bir sürecin 
başlangıcıydı. Yapay zekâ hayatımıza yavaş yavaş 
giriyordu. Elimizdeki iletişim cihazları, bilgisayar‑
lar, arabalarımız, eşyalarımızı bizim davranış kod‑
larımızı ezberlemeye ve biz istemeden bazı şeyleri 
önümüze koymaya başlamıştı. Ne yememiz, nerede 
yememiz gerektiğini tavsiye eden, sağlık verilerimi‑
zi kaydederek bize egzersiz ve beslenme programı 
çıkaran, sosyal aktivitelerimizi düzenleyen dijital 
bir akılla her gün muhatap olmaya başladık.

Bilim adamları bir sonraki evreye geçmenin çok 
uzak olmadığını söylüyorlar: Yapay zekâ, hayatımı‑
za hükmetmeye başlayacak ve fakat biz bu durum‑
dan rahatsız olmayacağız. Kendi elimizle kendimizi, 
irademizi yapay zekâya teslim edeceğiz ve bunu zor‑
la değil isteyerek ve mutlu olarak yapacağız. Mesela 
günümüzde, özellikle büyük şehirlerde navigasyon 
kullanmadan yola çıkanımız yok. Navigasyon cihazı 
ne derse yapıyoruz ve aldığımız sonuç tatmin edi‑
ci olduğu için bunu isteyerek ve haz duyarak yapı‑
yoruz. Önümüzdeki yıllarda da yapay zekâ o kadar 
güçlü, mantıklı ve makul bir şekilde karşımıza çıka‑
cak ki bile isteye kendi rızamızla itaat edeceğiz.

Her şey iyi hoş da ne olacak bizim çocukların, genç‑
lerin hâli?

Merak etmeyin, teknolojiden sebep hiçbir şey 
olmayacak çocuklarımıza. Çünkü devir değişti, bu‑
günün dünyası böyle bir dünya. Nasıl ki anne baba‑
larımız bizi anlamıyordu, biz de kendi çocuklarımızı 
anlamakta biraz sıkıntı çekeceğiz. Bizim üzerimize 
düşen onları anlamaya çalışmak.

Peki, nasıl koruyacağız çocuklarımızı, gençlerimizi 
teknolojinin zararlarından?

Eskiden olduğu gibi... Ne derdik çocuklarımı‑
za: “Evladım ben sana güveniyorum da çevreye  
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güvenemiyorum.” Aynı şekilde teknolojinin her 
getirdiğine güvenmeyeceğiz ama çocuklarımıza 
güvenmeyi öğreneceğiz. Abdestinden endişesi ol‑
mayanın namazından şüphesi olmaz. Biz çocukla‑
rımıza gerekli ahlâkî, manevî değerlerin eğitimini 
verdiysek, insan olmayı öğrettiysek endişeye mahal 
yok demektir. Çünkü teknoloji yokken de kimsenin 
başında nöbet tutamıyorduk. İlla ki çocuklar, genç‑
ler bir noktada kendi kararlarını kendileri vermek 
zorunda kalıyorlardı.

Çocuklarımıza, gençlerimize güvenelim de hiç mi bir 
şey yapmayalım?

Yapalım tabi. Batılın tasviri saf zihinleri bulandı‑
rır. Evvela zararı kesin olan şeylerin önüne geçmek 
gerekir. İnternet servis sağlayıcımızdan aldığımız 
hizmet tercihimiz kesinlikle “güvenli internet” ol‑
malı. Ayrıca aile filtresi kullanarak zararlı birçok si‑
teden uzak durabiliriz. Bununla birlikte tüm sosyal 
medya platformlarında evlatlarımızı, kardeşlerimizi 
biz de takip edelim. Paylaşımlarını, hareket yönleri‑
ni gözden kaçırmayalım. Tüm dünyanın gördüğünü 
biz de görsek mahreme girmiş olmayız herhâlde.

Her konuda anlaştık fakat bu telefon ve bilgisayar 
kullanmanın bir sonu yok mu?

Uzun vadede bir sonu yok. Ama günü planla‑
maktan bahsediyorsak o zaman işler değişir. Ço‑
cuklarımız dâhil hepimiz bir uyku düzenine sahip 
olmalı, sağlığımızı, zorunlu işlerimizi etkileyecek 
yeni alışkanlıklar edinmemeliyiz. Bilgisayarda sa‑
atlerce oynanan bir oyun çocuğumuzun okul görev‑
lerini yapmasına mani oluyorsa, aile‑akraba içinde 
yahut kendi arkadaşları arasındaki sosyal ortamlar‑
dan uzaklaştırıyorsa bir toplantı yapmanın zamanı 
gelmiş demektir. Bilinmelidir ki sert ve emredici bir 
tavırla verdiğimiz komutlar çocuklarımızda kalıcı 
bir davranış değişikliği oluşturmayacaktır. Zaten 
oluştursaydı bugüne kadar oluştururdu. Bu sebep‑
le bir aile toplantısı yapmalı, çocuklarımız toplan‑
tının katılımcısı olmalı, haftanın yedi gününü de 
uygun bir şekilde planlamalıdır. Emin olun bizden 
daha iyi bir plan çıkaracaklardır. Bu plan çıktıktan  

sonra bir tutanak hâline getirilmeli, tüm aile birey‑
leri imzaladıktan sonra toplantı tutanağı buzdola‑
bının kapısına asılmalıdır. Herhangi bir kural ihlali 
görüldüğünde kendi attığı imza hatırlatılmalıdır.

Çocuklarımla ortak payda bulmakta zorlanıyorum, 
çok mu geri kafalıyım?

Değilsiniz. Hayatını bütün gerçek anları ve doku‑
nuşları ile yaşamış adam gibi adamsınız. Bizler yağ‑
murdan kaçarken doluya yakalanan bir nesiliz. Bu 
kadar değişimi bünyemiz kaldırmıyor. Ama gençle‑
rimiz ve çocuklarımız yağmur ve dolu yağarken doğ‑
dular. Onlar için her şey normal ve kabul edilebilir 
düzeyde. Bize düşen mümkün olduğunca onlara 
ayak uydurmak. Teknoloji ne kadar üstümüze gelir‑
se gelsin binlerce yıllık birikimle insanoğlunun oluş‑
turduğu kültürel miras, evrensel değerler ve inanç 
sistemi bizleri de çocuklarımızı da korumaya devam 
edecektir. Çünkü haklının ve doğrunun yanında ol‑
mak, kötüden ve yanlıştan kaçınmak, muhtaç insan‑
lara yardım etmek, kibar, saygılı, dürüst ve sözünün 
eri olmak, büyüklere hürmet etmek, küçüklere sevgi 
ve şefkat göstermek velhasıl kelam adabı, muaşeret 
kuralları her yerde olduğu gibi teknolojik hayatlarda 
da aynı değere sahip ve edepli adaplı insanlar orada 
da saygın ve seçkin.

Endişe buyurmayınız efendim. Teknoloji de bir 
gün geçer, biz yine biz bize kalırız.
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Ramazan‑ı şerif tatlı bir iklimdi. Mümin 
gönüllerde seher yelleri estirirdi. Rama‑
zan‑ı şerif nurdan bir derya ile gelirdi. 

Oruç iklimiyle, oruç deryasıyla gelirdi.

Hz. Selman (r.a.) anlatıyor:

“Şaban ayının son günü Allah'ın Resulü bize şöyle 
hitap buyurdu:

‘Ey insanlar! Büyük ve bereketli bir ay gölgesini 
üzerinize saldı. Bu ayda bin aydan daha hayırlı olan 
bir gece; (Kadir Gecesi) vardır. Allah bu ayın orucunu 
farz kıldı. Gecelerini ibadetle (değerlendirmeyi de) 
öğütledi. Allah'ın sevgisine ermek için kim bu ayda bir 
hayır yaparsa Ramazan'ın dışında yetmiş hayır yapan 
kişi gibi sevap kazanır. Kim de bu ayda bir farz yaparsa 
bu ayın dışında yetmiş farz yapan kişi gibi sevap ka‑
zanır.’

Bu ay sabır ayıdır. Sabrın mükâfatı ise cennettir. 
Bu ay yardımlaşma ayıdır. Müminlerin rızıklarının ar‑
tırılacağı aydır.

Kim bu ayda bir oruçluya iftar verirse bu onun gü‑
nahlarının bağışlanmasına ve nefsinin cehennemden 
kurtulmasına sebep olur. Ayrıca oruçlunun sevabın‑
dan bir kısmı eksiltilmeksizin ona oruçlunun mükâfatı 
gibi mükâfat verilir.

Sahabeler sordular: ‘İyi ama ya Resulullah, her biri‑
miz oruçluyu iftar ettirecek yiyeceği bulamamaktadır.’

Efendimiz aleyhisselâm: ‘Allah bu sevabı oruçluyu 
bir hurma ile bir yudum su ile veya karıştırılmış süt ile 
iftar ettirene de verir.

Bu ay evveli rahmet, ortası bağışlanma ve sonu da 
cehennemden kurtuluş olan bir aydır.

Her kim yönetimi altındakinin işini azaltırsa Allah 
onu bağışlar ve onu cehennemden kurtarır.

Bu ayda dört ameli çok çok yapınız. (Bunlardan) 
ikisi ile Rabbinizi razı edersiniz. İkisini yapmaya ise 
daima muhtaçsınız. Rabbinizi hoşnut edeceğiniz iki 
amel Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahadet 
etmeniz ve ondan affını dilemenizdir.

Yapmaya muhtaç olduğunuz iki amel ise Allah'tan 
cenneti istemeniz ve cehennem ateşinden ona sığın‑
manızdır.

Her kim oruçluya su içirirse Allah ona benim 
havzımdan su içirir ve o, cennete girinceye kadar bir 
daha susamaz, buyurdu.” (Mişkatü'l‑Mesabih, Hadis 
no:1965)

Ramazan ayı, mübarek oruç, her yıl bir Hızır 
gibi geliyor. Ümmetin pörsüyen, yabancılaşan gö‑
nüllerini diriliş iklimine vasıl ediyordu. Kalplere 
bir heyecan, bir uyanış, bir diriliş katkısı sunuyor‑
du. Savrulan, sendeleyen ümmeti tekrar kendine 
getiriyor, yörüngesine oturtuyordu.

Oruç İklimi

MakaleBekir SAĞLAM
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Oruç rızıktı. Oruç kalplere inşirahtı. Oruç derin 
düşünüştü. Oruç nefsin zincirlerini kırmaktı. Gö‑
nüllere bir enginlikti.

Oruç bütünüyle Rabbani ilimdi.

Hz. Büreyde (r.a.) anlatıyor. Allah'ın Resulü 
sabah yemeğini yerken Hz. Bilal yanına geldi. Pey‑
gamber efendimiz. “Ya Bilal, kahvaltıya buyur.” Hz. 
Bilal ya Resulullah, ben oruçluyum dedi.

Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Ya Bi‑
lal, rızkımızı yiyoruz. Orucu sebebiyle Bilal'in yiye‑
mediği rızkı ise cennettedir.

Ya Bilal, sen şu gerçeği öğrendin mi! Öğren‑
mediysen bil ki oruçlunun kemikleri Allah'ı tesbih 
eder, onu eksik sıfatlardan uzak kılar, yüceliklerle 
vasıflandırır.

Yanında yenildiği sürece de melekler oruçlu 
için Allah'tan bağışlanma dilerler. (M. Mesabih, 
Hn.2082, İbn Mace, “Sıyam”, 46)

Ramazan‑ı şerif ayında oruç ikliminde ümmet‑i 
Muhammed'in coğrafyasında İslâm vatanında tes‑
bihat başlıyordu. Bütün müminler kemiklerine va‑
rıncaya kadar tesbih iklimindeydiler.

Oruç ruhlara, bedenlere nüfuz ediyordu. Oruç 
damarlarda dolaşan kanlara nüfuz ediyordu. Oruç 

kemiklere nüfuz ediyordu. Oruçlu müminler Rah‑
man‑ı Rahim'i tesbih ediyordu.

Gökyüzünde ve yeryüzünde bütün varlıklar 
kendi lisanlarıyla Rabb‑i Rahim'i tesbih ediyordu.

Kâinat bir zikir meclisiydi. Müminler oruç ikli‑
mine girdikleri zamanlarda kâinatın zikrini belli bo‑
yutlarda terennüm ederlerdi. Ve kalbi duyarlılıkları 
yüksek olan müminler kâinatın zikrine katılırlardı.

Evrenin şarkısı vardı. Kâinatın kendine özgü 
bir şarkısı vardı. Kâinatın şarkısı Rahman‑ı Ra‑
him'i tesbihti, zikirdi.

Müminler bu zikrin bu tesbihatın sesini bazı 
varlıklarda net bir şekilde duyarlardı.

Okyanusların, denizlerin cezbeye gelişi vardı. 
Kabına sığmaz hâllere girişi vardı. Dağlar misali 
dalgalar hâlinde coşması vardı. İnsanı hayretlere 
düşüren zikri vardı, tesbihatı vardı.

Bulutların yoğunlaştığı zamanlar vardı. Bulut‑
ların bağrında yüreklere dehşetler düşüren tesbi‑
hat sesleri vardı. Gök gürlemesi şeklinde kendini 
hissettiren zikirleri vardı. Rabb‑ı Rahim'in azame‑
tini yüreklere oturtan zikirlerdi.

Rüzgârların kendini kaybedercesine tesbihatla‑
rı, zikirleri vardı. Rüzgârlar kabına sığmaz hâllere 
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dönüşürdü. Fırtınalara, kasırgalara dönüşürdü. 
Kendini dağların bağrına vururdu. Denizlere, ok‑
yanuslara vururdu. Yerlere, göklere vururdu. Sanki 
bir meczub gibiydi. Savruldukça savrulurdu.

Yağmurların tesbihatı, zikirleri vardı. Sakin sa‑
kin, ince ince yeryüzüne inerdi. Hafif hafif sesi du‑
yulurdu. Bir ahenk içinde zikri vardı. Bazen cezbeye 
kapılırdı. Bardaktan boşalır gibi hâllere dönüşürdü. 
Sesi insanı hayretlere düşürürdü. Zikredişini tüm‑
den ele verirdi. Tam bir cehrî zikir hâlini alırdı.

Bir de karların zikri, tesbihatı vardı. Kelebekler‑
den daha zarif yeryüzüne inişi vardı. İncelikli bir 
inişi vardı. Nazlı gelin gibi yürüyüşü vardı. İnsanın 
üzerine konuşu vardı. İnsan bunun farkına dahi va‑
ramazdı. Zariflerden daha zarif bir hareketi vardı. 
Belli ki karların zikri hafiydi. Gizli gizli seslenişleri 
vardı. İnsanı hayretlere düşüren bir ahengi vardı.

Bir de şelalelerin zikri vardı. Yukarıdan aşağıya 
sülün gibi süzülüşü vardı. İnsanı hayran eden du‑
ruşu vardı. Nameler şeklinde seslenişi vardı.

Ya ağaçların rüzgârlarla buluşmasıyla ortaya 
koydukları zikirleri… Ya ağaçların bir oyana, bir bu 

yana sallanışı vardı. Yapraklarının çırpınışı vardı. 
Rüzgârla birlikte seslenişi vardı. Kalplere olduğu 
gibi nüfuz edişi vardı. Kalpleri ürperten nağmeleri 
vardı.

Bir de seherlerde öten bülbüller vardı. İnsanın 
kalbini delip geçen nağmeleri vardı. Yanık yanık 
seslenişleri vardı. Davudî sesleriyle kalpleri aşk 
ateşlerine düşürmeleri vardı. Ayrılığın, firakın ağıt‑
nameleri vardı. Hasreti özlemi dile getirişi vardı.

Birde yeryüzünde yanardağların feryatlarına 
tanık oluyorduk. İçin için yanışları, sonra kabına 
sığmayışları ve infilak edişleri vardı.

Nice hak âşıkları vardı. Hak hak deyince ruhla‑
rından geçişleri vardı. Bir infilakla ruhlarını veriş‑
leri vardı. Aşkın ateşine dayanamayıp ruhlarından 
geçişleri vardı.

Yanardağlar da böyleydi. Belli bir süre için için 
yanıyordu. Sonra savrulmaya başlıyordu. Bir cezbe 
hâline dönüşüyordu. Ve infilak başlıyordu. Bağrın‑
daki ateşleri, lavları dışarıya atıyordu. Bağrındaki 
lavları dışarıya atamasaydı bağrında bulunduğu 
dağları yakardı, yok ederdi, çöllere dönüştürürdü.
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Gökyüzünde ve yeryüzünde ne varsa tesbih hâ‑
leti içindeydi. Her varlık kendi lisanınca tesbihat 
içreydi.

Müminler oruç iklimine giriyordu. Var oluş sır‑
rını daha net ve berrak olarak terennüm ediyorlar‑
dı. Kâinatın şarkısını fark ediyorlardı. Kendilerini 
bu şarkıya veriyorlardı, bu şarkıya katılıyorlardı.

Yunus'umuz nasıl feryat ediyordu:

Gâh eserim yeller gibi

Gâh coşarım seller gibi

Gâh tozarım yollar gibi

Gel gör beni aşk neyledi.

Ben yürürüm yane yane

Aşk boyadı beni kane

Ne akîlem ne divane

Gel gör beni aşk neyledi

Benzim sarı, gözlerim yaş

Bağrım pare, ciğerim yaş

Hâlden bilen dertli kardeş

Gel gör beni aşk neyledi

Aşkın beni mest eyledi

Aldı gönlüm hast eyledi

Öldürmeye kast eyledi

Gel gör beni aşk neyledi

Ben Yunus'u biçareyim

Dost elinden avareyim

Baştan ayağa yareyim

Gel gör beni aşk neyledi

Ebu Ümame (r.a.) anlatıyor: Allah'ın Resulüne: 
“Ya Resulullah, Allah'ın (yapmam) sebebiyle beni fay‑
dalandıracağı bir ameli bana öğretir misiniz?”

Efendimiz (a.s.): “Oruç ibadetine yapış, oruca de‑
vam et, onun gibisi yoktur”. (Nesai, “Sıyam” 43, Müs‑
ned, 5/249) buyurdu.

Oruç ikliminin zirvesinde Hazret‑i Davud aley‑
hisselâm vardı. Sad Suresi'nin 17. ayetinde Davud 
aleyhisselâmla ilgili olarak: “O daima Allah'a yö‑
nelirdi.” buyruluyor. Onun yönelişinde oruç temel 
esastı. Davud Peygamberimiz hayatı boyunca gün 
aşırı oruçlu olurdu. Bir gün tutar, bir gün yerdi. 
Ömrünün yarısını oruç ikliminde yaşamıştı. Oruca 
doymazdı. Orucun kalpler için muhteşem bir rızk 
olduğunu en derinden yaşayandı.

Onun gönül âlemi oruç nedeniyle ileri boyutta 
hassastı. Kalbinde içli içli tesbihat, zikir vardı,

Enbiya Suresi'nin yetmiş dokuzuncu ayetinde: 
“Davud ile birlikte tesbih etmek üzere dağları ve kuş‑
ları ona bağlı kıldık.”

Sad Suresi'nin 18 ve 19. ayetlerinde: “Doğrusu 
biz, aksam sabah onunla beraber tesbih eden dağları, 
kuşları da toplu hâlde onun buyruğu altına vermiştik. 
Her biri ona yönelmekteydi.” Sebe Suresi'nin 10. aye‑
tinde : “Ey dağlar ve kuşlar! Davud tesbih ettikçe siz 
de onu tekrarlayın.” buyruluyor. Beyzavi tefsirinde 
de: “Davud (a.s.)'un öylesine güzel bir sesi vardı ki, 
onun sesine tüm dağlar ve kuşlar iştirak ederler‑
di. Çınlar, öterlerdi. Davud aleyhisselâm Zebur'u 
okuduğu zaman insanlar, cinler, vahşi hayvanlar, 
etrafında halka olur dinlerlerdi. Bu Davud aleyhis‑
selâma verilmiş bir özellikti.

Bilinen bir esas vardı. İnsanı en çok etkileyen 
sesti. Bir de ses yakıcı olursa yani Davudî bir ses 
olursa kalpleri, ruhları teslim alırdı. Kendilerinden 
geçirirdi. Vecd iklimine mahkûm ederdi. Cezbeden 
dolayı kendini helak edenler, ruhunu teslim eden‑
ler olurdu.

Kâinatın bir şarkısı vardı. Bütün varlıklar kendi 
lisanlarıyla bir koro oluştururlardı. Ortaya kâinatı 
kuşatan bir zikir meclisi çıkardı. Müminler oruç ik‑
liminde kâinatın zikrine katılırlardı.
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Ben Kilisliyim. Daha orta mektep tale‑
besi iken (1959) Necip Fazıl'ı tanıdım. 
Nasıl mı?

Şöyle ki: Sınıf arkadaşım İsmail İlmi Kıdeyş'i 
evinden okula gitmek üzere kapılarını vurduğu‑
muzda babası divanı olan Şair Hafız Kamil Bey 
bizi içeri çağırır, yeni gelen Sebilürreşad ve Bü‑
yük Doğu dergilerinden 
birer yazı okuturdu. 
Üstadın ismine ve gö‑
rüşlerine böylece aşina 
olmuştum.

Sonra kentimizde bir 
ağabeyimiz, Şair‑Müez‑
zin Nihat Ferah da iflah 
olmaz bir Necip Fazıl 
hayranıydı. O da Necip 
Fazıl'ın hiçbir yazı ve 
şiirini okumadan geç‑
mezdi. Daha sonraları 
“Zindandan Mehmet'e 
Mektup” artık dilimize 
pelesenk olmuştu.

Necip Fazıl duyduk ki Son Posta diye, ismini 
ilk defa duyduğumuz bir gazeteye geçmiş, hemen 
abone oldum. Kilis'e gazeteler üç gün sonra gelir‑
di. Buna rağmen susayarak ve acıkarak beklerdik 
yeni bir yazısını. Son Posta gazetesine tebrik yaz‑
dım, sonra Üstad'ın Ramazan ve Kurban bayram‑
larını bir kart ile kutladım. Sütununda ismime 
yer vermişti. Sevindim. Zaten Büyük Doğu kur‑

maylarından mühendis 
Bahri Zengin ve Yazı İş‑
leri Müdürü Avukat Hü‑
seyin Rahmi Yananlı da 
hemşehrimizdi. Gençler 
aramızda para toplaya‑
rak Necip Fazıl'ı Kilis'e 
davet ettik.

Geldiler ve konfe‑
rans verdiler, Nikâh 
salonundaki toplantı 
tıklım tıklımdı. Ayakta 
dahi yer yoktu. Böylece 
daha yakından tanıdım 
Üstad'ı.

Medya Çıktı Gazetecilik 
Çözüldü

Gazeteci Necip Fazıl

MakaleMehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ
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Büyük Doğu Fikir Kulübünde Bir Liseli

Bu yetmedi bana. İstanbul Vefa Lisesinde 
okurken Beyazıt Gedikpaşa'da Büyük Doğu Fikir 
Kulübü kurulmuştu. Beni 147 numara ile Üstad 
kaydetti. Toplantılarına sürekli katıldım. Son‑
ra üniversiteyi bitirince gazeteciliğe başladım. 
Cağal oğlu Şeref Efendi Sokak'ta, Güneş Matbaa‑
cılığın olduğu yerde Babıali'de Sabah gazetesin‑
de muhabir olarak çalışıyordum (1967). Üstad 
da aynı yerde Büyük Doğu'yu çıkarıyordu. Büyük 
Doğu dergisi pırıl pırıl yayınlanırdı. Çizgilerin‑
den resimlerine, başlıklarından renklerine kadar 
dikkat çekerdi. Sonra bunun nedenini öğrendim, 
Üstad mürettiphaneye her gelişinde İstanbul'un 
en meşhur lokantası Konyalı'dan baklavalar ve 
börekler getirirdi. Kol işçileri de fikir emekçileri 
gibi azami dikkat ile işlerini bitirmeye çalışırlardı.

Bir yandan gazetecilik yaparken öte yandan 
da MTTB Basın Yayın Müdürü olarak faaliyetlere 
ve Milli Gençlik dergisinin yayınlanmasına çalışı‑
yordum. Üstad MTTB'de konferanslar veriyordu. 
Her konu ve mesajı resmî öğretilere aykırı gibiydi. 
Necip Fazıl'ın anlattıklarını, yazdıklarını ezberle‑
miş ve slogan olarak kullanıyorduk. Mesela “Ya 
Oy Ya Öl” veya “Başımıza Kulak İstiyoruz” gibi, 
bir başka örnek “O ki O Yüzden Varız” şeklinde. 
Necip Fazıl son yumruğunu ise Sahte Kahraman‑
lar'a göstermişti.

Arayış ve Sahibinin Sesi

Erenköy'de bahçe içindeki evine çok sık gidip 
gelirdik. Geç saatlere kadar sohbetler ederdik. 
Bazı arkadaşlarımız ahiret soruları sorardı. O da 
sabırla cevap verirdi. Ama bazılarımız Üstad'ı her 
hâliyle seviyor ve görüşlerinden istifade ediyordu. 
Bizim için bir akademi gibiydi. Ben sevenleri ara‑
sındaydım. Onun da bizim de kafamız sürekli bir 
arayış içindeydi. Bunun Batı'daki örnekleri Kleist, 
Rimbaud, Rodlez, Holdenling'ti. İlk ikisi intihar 

ediyor, diğerleri hiçlikle tanışıyorlar. Aralarında 
tek kurtulan Necip Fazıl oluyor bu arayışta.

Necip Fazıl Vakit'te yazıyor önce. Sahibi adı‑
na başyazılar kaleme alıyor. İlk röportajından da 
“hürmetlice” bir akçe düşüyor kesesine. Rüyasın‑
da adeta 2000 yılının gazete ve gazeteciliği var. 
Çünkü Üstad'a göre Babıali kısık bir cenabet ve 
daima asliyetten, hâlisiyetten, tefekküriyetten 
ve samimiyetten mahrumdur. Babıali vahşileri 
kadından da anlamaz. Rejime köle bir matbuat 
var. Yani sahibinin sesi markası. Babıali Tepesi 
ele geçirilirse bu zaferle sonuçlanır! (Ancak öyle 
olmadı, Üstad burada yanıldı.) Babıali üç kamptır 
hava cıvacılar, muhteris köleler ve dirilişsiz ölüm 
davetçileri. Babıali fikir ve fikirsizlik piyasası de‑
ğil, doğrudan doğruya karaborsacılık pazarı.

Büyük Doğu bir ara, eşi Neslihan Hanım'ın 
kürk mantosunu satarak çıkıyor. Sonra Maraşlı 
bir pirinç tüccarı katkı veriyor. Derginin 15 bin 
nüshasından yağlı ve yırtık olanlarına kadar sa‑
tılıyor.

İki Kitap

Necip Fazıl, Babıali'deki herkesi tanıyor. Kim 
esrar çeker, kim bir başkasının her şeyinde gözü 
var, kim sahtekâr biliyor. Dolayısıyla onların da 
hatıralarında Necip Fazıl vardır, adı da “süper 
mürşid”dir. Buna rağmen fikri idam etmeye niyet‑
li Sedat Simavi tek şiirine bir ay geçineceği kadar 
telif ödüyor. Necip Fazıl örtülü ödenekten aldığı 
para ile de rejime muhalefet etmeyi sürdürüyor.

Birlikte yaşadığım dönemde önce MTTB ile 
sonra Mücadele Birliği, en sonunda Ülkücüler‑
le birlikte oldu. Daha önce onlarla yaşadıklarını 
eleştirdi. Ama hiçbir grup Necip Fazıl'a kızmadı, 
onu dışlamadı. Çünkü eleştirilerinde haklı idi. 
Üstelik Üstad'ı aldatmak bir çocuğu aldatmaktan 
daha kolaydı. Ancak Üstad herkese, her kesime 
ufuk göstermeyi sürdürdü.
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muştu. Hâlâ da kullanıyoruz bu buluşu. Devrim 
yapan değil de devrimcilik oynayan anlamında. 
Günümüz gazetecilerinden hiç biri aka ak, kara‑
ya kara demiyor. Bir şeyler de ortaya koymuyor‑
lar acımasız eleştirilerden ve toplumu germekten 
başka. Parti gazetesinde elbette yazılar kaleme 
alabilirler, ama bir ufuk ve hedef göstermeleri de 
gerekir. Demokrat Parti'yi ve devamı olan parti‑
leri kollayan gazetelerde Kadircan Kaflı, Orhan 
Seyfi Orhon, Mümtaz Faik Fenik, Adviye Fenik, 
Falih Rıfkı Atay, Ahmet Kabaklı, Necip Fazıl Kı‑
sakürek vs. hep yazdılar. Hepsi de deve dişi gibi 
isimler. Okuyucularına da edebiyata da fikir tari‑
himize de faydalı oldular. “Sadece ben; hep güçlü 
kalayım, kuvveti kimseyle paylaşamam.” ile olmu‑
yor. ABD ve Japonya internet, televizyon, facebo‑
ok vs. iletişim teknolojisinin zirvesinde olmasına, 
gazeteler de nüfus artmamasına rağmen milyon‑
lar satıyor. Türkiye 1960'lı yıllarda okuma yazma 
oranı azdı, nüfusumuz 27 milyon iken gazeteler 
3,5 milyon satıyordu. Bugün 81 milyonuz ve oku‑
ma yazma oranımız çok yüksek, ama ülkemizde 
4,5 milyon gazete pazar buluyor.

Bu, bittabi fikir ve tefekkür hayatımızı da etki‑
liyor. İşte size durum!

Bugün gazetesinde TCK'nin 163 ve 6187 Sayılı 
Kanunu'yla mağdur olan mazlum Müslümanları 
konu edinerek bir yazı dizisi hazırlamıştım. Üstad 
anonsu görünce Nuruosmaniye Caddesi üzerin‑
deki gazeteye geldi. Benim yazdığımı öğrenince 
önce iltifat etti. “Bunu ancak bir Büyük Doğu nesli 
dert edinebilir.” Sonrasında ise “Bunu ben yazaca‑
ğım. Bir Devrin Din Mazlumlar'ını dillendireceğim. 
Sendeki vesikaları bana getir.” dedi. Öyle yaptım. 
Benim çalışmam 163 adıyla neşredildi, Üstad'ınki 
ise Son Devrin Din Mazlumları ismiyle yayınlandı.

“Dedektif X Bir” Haklı Çıktı

Necip Fazıl, yalnız ve gururlu bir adamdı. Bu‑
gün cebinde milyonlar olsun, bir saat sonra borç 
aramak için dostlarına gitmeye başlayabilirdi. Za‑
man zaman Büyük Doğu dergisinin bütün yazıla‑
rını değişik imzalarla kendisi yazardı. Muhteşem 
savunmalar yaptığı resmi mahkemelere gitmedi 
sadece, kurucusunun Nurettin Topçu olan Hare‑
ket dergisinde özel bir sayıda mahkeme edilerek 
yargılandı!.. Necip Fazıl sağdan da soldan da eleş‑
tirildikçe daha da güçlendi. Hatta talebeleriyle 
bile karşılıklı restleşmeleri yaşadı. Kazanan Necip 
Fazıl Kısakürek olacağı belliydi. Çünkü aleyhinde 
bulundukları Üstad'ın adına kendilerine verilen 
ödülü gidip kuzu kuzu aldılar. Dedektif X Bir, 
haklı çıktı. Necip Fazıl bir ideoloji örgüsü ördü, 
idealizmi vardı, ufuk sahibiydi.

Fikir ve Tefekkür Hayatımız Sos Veriyor

Günümüzdeki gazeteciliğe gelince… Türkiye 
yanlış zamanda yalnız yakalandı. Mevcut kadro‑
ların bunun üstesinden gelmesi biraz değil bayağı 
zor. Sadakat ve biat kültürü ile gazetecilik mesle‑
ği birbirine tamamen zıttır. Mevcut hâlde cema‑
at, dernek, vakıf, parti, ekol gazeteciliği yapılıyor. 
Gazeteciler taşranın önünde değil, çok gerisinde. 
Rahmetli Peyami Safa mücadele ettiği devrimci‑
ler için “devrimbaz” derdi. Böyle bir kelime bul‑

48 Medeniyet Bülteni • Temmuz 2018 • Sayı 44



Geçtiğimiz nisan ayının ilk günü şiiriyle 
öne çıkmış bir sanatçı kaydı Türkçenin 
gökyüzünden: Ülkü Tamer. Allah rah‑

met eylesin.

1  TAMER, Ülkü, “Selâm Olsun”, Güneş Topla Benim İçin,  
Sy. 250, Islık Yay., 2. Baskı, İstanbul, 2016.

Gaziantep'te başlayan, Bodrum'da nihayet bu‑
lan bir ömrün biyografisini yazmak değil maksa‑
dımız. Kaldı ki Ülkü Tamer gibi bir ‑en önemli iki 
yönü ile söyleyelim‑ şair ve çevirmeni anlatmaya 
birkaç sayfa kifayetsizdir.

Nerede durursa dursun, Türkçeden beslenen 
ve Türkçenin altın madalyalarla bezeli Samanyo‑
lu'na bir altın madalya daha ekleyen bir sanatçı 
noktainazarından bakacağız Tamer'e. Hatırala‑
rından kesitler sunacağız. Şiirleriyle el sallayaca‑
ğız Türkçenin bir büyük şairine daha.

“İnsanın Ana Yurdu Çocukluğudur”: Ço‑
cukluğunun Ana Yurdu: Antep

Yolculuğun nereden başlamıştı senin Antepli

Bir yolculuğun Davut'un demirci dükkânından

Bir yolculuğun Şükrü'nün götürdüğü bayram yerin‑
den

Bir yolculuğun Mehmet Efendi'nin Camlı Kahve'sin‑
den

Bir yolculuğun Nakıp Ali'nin sinemasından

Ülkü Tamer'in 
Ardından…

(Yunus Emre'ye)

Kâğıdımız çaput bizim

Kefenimiz bulut bizim

Mesleğimiz umut bizim

Kıranlara selâm olsun.1

BiyografiM. Sait ÖZDEMIR
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Birçok yolculuğun Nakıp Ali'nin sinemasından

Bir yolculuğun Arasa'daki isimsiz kebapçıdan

Bir yolculuğun Uzunçarşı'daki buzlanmış tuluklar‑
dan

Bir yolculuğun Kalealtı'ndaki boya kokularından

Bir yolculuğun Dunlop Garajı'ndaki dokuma tezgâh‑
larından

Bir başka yolculuğun

Narlı'daki sivrisinek uykularından başlamıştı senin2

Ülkü Tamer'i anlatırken Antep'ten bahsetme‑
mek olmaz hatta Antep ile başlamalı. Çünkü An‑
tep, bir söyleşi sırasında çocukluk arkadaşı Onat 
Kutlar'a dediği gibi “insanın ana yurdu” olan “ço‑
cukluğu”nun geçtiği yerdir, biricik mekânıdır. Sa‑
natçının ruh dünyasını etkileyen, ona bir ömür 
sürecek zengin bir “çocuk duyarlığı” armağan 
eden ve hayallerini şekillendiren yer Antep'tir. 
Antep'in sokakları, evleri, avluları, mesire yerle‑
ri ve en önemlisi de ‑her ne kadar nevi şahsına 
münhasır ağız özellikleri taşıyarak dinleyenleri 
gülümsetse de‑ Türkçenin bağrından ve saflığın‑
dan beslenen dili… Antep'in insanları… Hepsi bir 
duvarını örmüştür, hepsi bir taş koymuştur Ta‑
mer'in gönül evine.

Ülkü Tamer, kendisi ile birlikte hayallerinin de 
büyüdüğü evlerin, avluların, okuma yazması olan 
dahası okuyan bir anne ve babanın çocuğudur. He‑
nüz okuyamadığı zamanlarda annesi ona kitaplar 
okur. Babası, Fransızlara karşı verilen kurtuluş 
mücadelesine katılmış ve İstiklal Madalyası ile 
ödüllendirilmiş bir gazidir. Gazi bir şehrin ve gazi 
bir babanın çocuğudur Tamer bir başka deyişle. 
Okumasını besleyen bir diğer kişi de mahalledeki 
kitapçı Arif Bey'dir, şair çocukluğunda onun ya‑
nında çok vakit geçirmiş, posta treni ile gelen ya‑
yınları heyecanla beklemiş ve keyifle okumuştur.

2  TAMER, Ülkü, “Bir Adın Yolculuktu‑4”, Güneş Topla Benim 
İçin, Sy. 286, Islık Yay., 2. Baskı, İstanbul, 2016. 

Annesini çok sever. Yöresel kıyafetler ile 
çektirdiği bir fotoğrafın altına iliştirdiği, “An‑
nem çok çağdaş bir kadındı.” notu (1) da an‑
nesine bakışını hatırlatmakla beraber ona ki‑
tapları ilk okuyan kişi oluşuna da işaret eder 
gibidir. Ben sana teşekkür ederim, beni sen öp‑
tün, / Ben uyurken benim alnımdan beni sen  
öptün; / Serinlik vurdun korulara, canlandı serçele‑
rim, / Sen mavi bir tilkiydin, binmiştin mavi ata, / … 
/ Sen bana çok güzeldin, senin ayakların da.3

Yukarıda da değindiğimiz gibi çocukluğunda, 
ailesi başta olmak üzere çevresindeki kişiler Ülkü 
Tamer'i derinden etkilemiştir. Bunlar içinde en 
önemlisi şüphesiz ki Sinemacı Nakıp Ali'dir. İle‑
ride daha detaylıca değineceğimiz Nakıp Ali'nin 
şairde bıraktığı etkiyi daha iyi anlatması bakı‑
mından yukarıdaki şiirde ‑Bir Adın Yolculuktu‑ 
Nakıp Ali'ye tekrar ile yapılan vurguya dikkat 
etmek gerekir. Babasının kız kardeşi “Sitti Zey‑
nep”in de etkisi büyüktür Tamer'de. Onlara kendi 
uydurduğu masalları anlatan, ayakları tutmadığı 
için sürünerek yanlarına gelen bu kişi Alleben Öy‑
küleri'nin ilkinin kahramanını doğuracaktır yıllar 
sonra. Öyküye de adını veren “Sitti Zeynep” her 
ne kadar kurmaca olsa da Ülkü Tamer'in halasın‑
dan önemli izler taşıyacaktır.

3  TAMER, Ülkü, “Ben Sana Teşekkür Ederim”, Güneş Topla 
Benim İçin, Sy. 65, Islık Yay., 2. Baskı, İstanbul, 2016.
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Adeta bir slogan hâline getirdiği “Antepliysen 
korkmazsın!” cümlesi ile kendisini yüreklendirişi 
ve ömrü boyunca vurguladığı Antepliliği onda her 
zaman takdir edilen bir kişiliğin oluşmasında çok 
önemli bir etken olmuştur. Örneğin gururludur 
Tamer, okulun ilk gününde derse geç kalır ve aynı 
gün öğleden sonra okula gittiğinde dersin başla‑
dığını zannedip yine derse geç kaldığını düşünür 
ve eve döner. Durum sonradan anlaşılır, okula 
götürülür ama bu durumu “Daha ilk günde okula 
iki kere geç kalmak yakışık almazdı.” diyerek de‑
ğerlendirecektir.

Vefalıdır, emeğe saygılıdır. “Güneş Topla Be‑
nim İçin” şiirinde Karacaoğlan'ın “çiçek topla” 
dizelerinden, “Selâm Olsun” şiirinde ise Yunus 
Emre'nin “selâm olsun” dizelerinden esinlendiği 
için vefasını ve emeğe saygısını şiirlerden ilkini 
Karacaoğlan'a, ikincisini ise Yunus Emre'ye ithaf 
ederek gösterir.

Ülkü Tamer II. Yenici miydi?

Bu sorunun cevabını eleştirmenlere bırakmak 
gerekir ki yaygın kanı bu yöndedir. İlk şiirlerinde 
görülen imge yoğunluğu ve kapalılık dolayısıyla 
böyle değerlendirilse de şiirdeki folklorik unsur‑
larla, eleştirmenlerin birçoğunun ifadesiyle “ayağı 
yere basan ve aydınlık şiirler” kaleme almasıyla II. 
Yenicilerden ayrıldığı önemli noktalar olduğu da 
aşikârdır. Edebiyat tarihçilerinin, mensubu say‑
dıkları şairlerin şiir anlayışlarındaki benzerliklere 
dayanarak yaptığı bir sınıflandırma olan II. Yeni 
başta olmak üzere, şiirin herhangi bir yerinde ve 
zamanında tanımlamamıştır kendini şair. Hayatı 
boyunca şiiri sevmiş, yazmış ve sürekli yeni dize‑
ler peşinde koşmuştur.

Çoğu II. Yeni şairi olmak üzere edebiyat dün‑
yasından birçok şair ve yazar ile dosttur. Edip 
Cansever ve Cemal Süreya'dan Turgut Uyar'a, 
Orhan Kemal'den Yaşar Kemal'e, Attila İlhan'dan 

Aziz Nesin'e birçok sanatçı ile yıllarca anılar birik‑
tirmiştir. Kilis'ten Seyfettin Başçıllar ile de hususi 
bir arkadaşlığı vardır. Sanatçı dostları tarafından 
aranan, özlenen ve sevilen birisidir.

Şiirleri, şairde büyük etki bırakmış Fethi Naci 
başta olmak üzere Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz 
gibi birçok eleştirmen tarafından övgüyle değer‑
lendirilmiş bir şairdir. Bestelenmiş şiirleri “Üşür 
Ölüm Bile”, “Memik Oğlan”, “Güneş Topla 
Benim İçin” toplum belleğinde yer etmiş, mü‑
ziğin tınısıyla dilden dile dolaşan çok beğenilmiş 
şiirlerindendir.

Şiir mi, Sinema / Tiyatro mu?

Sinemacı Nakıp Ali'nin ve sinemasının, sine‑
masında izlediği filmlerin Ülkü Tamer üzerinde 
etkisi büyüktür. Öyle ki izlediği filmlerle doğan 
sinema merakı ömrü boyunca hiç eksilmeyecek, 
artarak devam edecektir. Alleben Öyküleri üzerine 
sorulan soruları cevaplarken öykülerden birine 
adını veren “Macı Hüseyin”de Sinemacı Nakıp 
Ali'den izler olduğunu söyleyecektir.

“Üç oğlan için bulunmaz bir cennet” olarak ni‑
telediği her yanı yüksek duvarlarla çevrili koca av‑
luda tahtadan afişler ve filmlerdeki rollere öykün‑
meler ile bir oyunculuk serüveni başlayacaktı. Bu 
avluda kardeşleriyle çevirdiği filmler için hazırla‑
dığı afişlerin üstüne “Tamer Sineması” yazmayı 
bile ihmal etmemişti. Küçükken, büyüdüğünde 
ne olmak istediğini soranlara, (eğer soranı gözü 
tutarsa) “Sinemacı olacağım.” cevabını verecek 
kadar sinemaya tutkundu.

Sonraları Remzi Kitabevi tarafından bastırıla‑
cak bir oyun ‑Duygular Konuşuyor adlı eser‑, Ta‑
mer'in henüz çocukken, 12 yaşındayken kaleme 
aldığı ilk eseridir. Buradan bakılınca, bu, onun 
daha çocukluğunda sinema ve tiyatroya duydu‑
ğu ilgiyi gösteren önemli bir örnektir. Sonraki  
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Meşhur Bir Öğretmen

Askerliğini “yedek subay” olarak Okmeyda‑
nı'ndaki İstiklal İlkokulunda öğretmen olarak 
yapmıştır Ülkü Tamer. Kendi ifadesiyle “öğret‑
menliğin ABC'sinden değil A'sından bile anla‑
mayan” bir öğretmen olarak öğrencilerin ilgisini 
sinema ile çekecektir. Öğrencilere en sevdikleri 
sinema oyuncularını sormuş ve “Yılmaz Güney!”, 
“Cüneyt Arkın!” cevaplarını alınca tiyatro ve sine‑
madan zaten tanıdığı bu oyuncuları okula davet 
ederek öğrencilerinin ilgisini çekmeyi ve onlarla 
ortak bir frekans yakalamayı başarmıştır.

Öğrencileri tarafından getirilen hediyeleri “Sa‑
kın bana bir şey getirmeye kalkmayın!” diyerek 
reddeden şair, asker öğretmenliği mart ayında 
bitip de tezkere alırken çocukların yıl sonuna ka‑
dar öğretmensiz kalma ihtimallerine karşı görevi‑
ne yıl sonuna kadar ücretsiz devam etmeyi teklif 
edecek kadar da fedakârdır.

Öğretmenlikten hiç anlamadığını söylese de 
öğrencilerin gönlünü kazanmayı çok iyi bilmiş, 

yıllarda Robert Kolej'de öğrenci iken birçok tiyat‑
roda rol alacak hatta turnelere çıkarak yine birçok 
şehirde tiyatro sahnelerinde boy gösterecekti.

Bir oyuncu olarak sinema yolculuğu birkaç 
küçük adımdan ibaret olsa da iyi bir izleyicidir 
ve sinema kültürü üst düzeydedir. “Sinema serü‑
venim” dediği oyunculuğu ise ikisi çok kısa biri 
ise birkaç dakikalık sahnelerden ibarettir. Ben 
Öldükçe Yaşarım ve Nikâhsızlar adlı filmlerde 
birkaç saniyelik roller almış, Zülfü Livaneli tara‑
fından çekilen Sis filminde ise savcı rolüyle beyaz 
perdeye birkaç dakika aksetmiştir.

Sinema merakı hiçbir zaman azalmayan Ta‑
mer bir ara Ankara'da kısa bir süre film işletme‑
ciliği bile yapmıştır. Onun sinemaya bu merakı 
doğal olarak birçok aktör ve aktrisi tanımasını 
da sağlamıştır. Öne çıkan en önemli yönü şairli‑
ği olsa da ondaki sinema merakının şiir merak ve 
zevkinin önüne geçip geçmediği tartışmaya açık 
bir husustur.

Notalara Söz Yazan Bir Güfteci

Birçok şiiri bestelenmiş olan Ülkü Tamer bunu 
söz yazarlığı olarak kabul etmemiştir. Ona göre asıl 
söz yazarlığı “verilen besteleri dillendirmek, onla‑
ra söz yazmak”tır. “Atlının Türküsü” ve “Me‑
mik Oğlan” şiirleri besteleyen Zülfü Livaneli'den 
bir gün ilginç bir teklif alır. Elindeki bestelere söz 
/ şiir yazmasını istemektedir Livaneli ondan. O ise 
bu meşakkatli işi kabul eder ve “Güneş Topla Be‑
nim İçin” şiirinin sözleri işte bu sancıdan doğan 
şiirlerden biridir. Daha sonra, Livaneli'nin Kan fil‑
minin tanıtımı için istediği şarkı sözlerini de yine 
aynı hız ve üretkenlikle kaleme almayı bilmiştir. 
Onun bu hünerini, Livaneli şöyle dile getirir: “Her‑
kes terziye bir insan götürür, ‘Buna bir elbise dik.’ 
der, biz Ülkü'ye bir elbise götürdük, ‘Bu elbiseye 
bir insan uydur.’ dedik.”
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onların kalplerinde ayrılırken kapının önüne  
yatıp da gitmesine izin vermeyecekleri kadar de‑
rin bir yer edinmiştir.

Çeviride Bir Kilometre Taşı

Henüz Robert Kolej'deki öğrenciliği sırasında 
çağdaş Batı tiyatrosunun başyapıtlarını tanıyan 
ve hatta bazılarını çeviren Ülkü Tamer'in şiirden 
sonra en etkin olduğu alan çeviridir. Edith Hamil‑
ton'dan Mitologya Çevirisi adlı eseri “TDK Çeviri 
Ödülü”ne layık görülmüştür. Yüze yakın eseri 
çevirerek dilimize kazandıran sanatçının zaman 
zaman bir eseri birkaç gün içinde çevirebilecek 
kadar dile hâkim olduğu görülür.

“Ve”da

…

Yetmez mi,

Kaç kelebek ömrü kadar ömür yaşadın…4

Yaşamak Hatırlamaktır adıyla kitaplaştırdığı 
anılarının giriş yazısının bitimine “Belki bunu 
başka kitaplar, başka yazılar izler. Yaşarsam. Ha‑
tırlarsam.” diye yazan sanatçının ömrü 1 Nisan 
2018'e kadar kifayet etti.

Ülkü Tamer, II. Yenici kabul edilerek bu sanat 
çizgisinin hayatta kalan iki şairinden bir olarak 
nitelendiriliyordu ama artık aramızda değil. Ken‑
disine tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz.

…

Ben var ölmek, istemek

Vişne rengi bir balta,

Tırnaklarımı kesmek,

Sonra atlamak ata.5

4  TAMER, Ülkü, “Gün Sonu”, Güneş Topla Benim İçin, Sy. 351, 
Islık Yay., 2. Baskı, İstanbul, 2016.

5  TAMER, Ülkü, “Ben Var Ölmek”, Güneş Topla Benim İçin,  
Sy. 52, Islık Yay., 2. Baskı, İstanbul, 2016. 
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İNNÂ LİLLAHİ VE İNNÂ İLEYHİ RÂCİÛN

Türkiye'nin çok önemli dava ve davet 
adamlarından emekli imam hatip muhterem 
Abdülmetin BALKANLIOĞLU Hocaefendi 
geçirdiği kalp krizi sonucu Rahmet‑i Rahman'a 
kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, başta 
kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabr‑ı 
cemiller niyaz ederiz.

MEDENİYET VAKFI
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Moro coğrafyası ve tarihi ile başla‑
yalım dilerseniz…

Moro, Türkiye'de çok fazla bilinen 
bir coğrafya değil. Sadece isim olarak bilinir. Moro, 
Müslümanların uzun yıllardır dualarında sürekli 
olarak tekrar ettiği bir coğrafyadır. Moro ile arada 
bir gönül bağı vardır ancak coğrafi ve fiziksel olarak 
bağ çok fazla yoktur.

Bugün aslında Moro diye tabir ettiğimiz yer ile 
Filipinler devletinin güneyindeki bir bölgeyi kaste‑
diyoruz. Müslümanların yaşadıkları bu bölge daha 
önce varken ve Müslümanlar burada devlet sahibi 
iken Filipinler diye bir devlet yoktu. Böyle bir karga‑
şa içerisinde Moro'yu tarif ediyoruz. Moro, Filipin‑
ler devletinin güneyindeki Mindanao adasının bir 
kısmı ile Sula adasındaki üç büyük ada Tawi‑tawi, 
Sulu ve Basilan adalarının olduğu bölgedir. Coğrafi 

olarak sadece Filipinlerin değil Güneydoğu Asya'nın 
en verimli bölgeleridir. Tarihsel olarak da insanların 
ilk yerleştiği bölgedir. Bölge çok yoğun nüfus hare‑
ketliliği yaşamıştır. Yüzyılın başında Mindanao ve 

“Mücahitlerimizin %30'u Ancak 
Namaz Kılıyor. Önce Bizim 

Kendimizi Düzeltmemiz Lazım”

Ahmet Ali YÜKSEL Röportaj
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Güneydoğu Asya'nın en verimli toprakları olan Moro'yu ve Morolu Müslümanları, İHH'nın daha 
çok insani diplomasi alanındaki çalışmalarını yürüten ve aynı zamanda İHH İnsani Yardım Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olan Sayın Hüseyin Oruç Bey ile konuştuk. Çok faydalı bir sohbet 
gerçekleştirdiğimiz kanaatindeyiz. Sayın Oruç, sahayı yakından bilen bir araştırmacı. Verdiği bilgiler 
oldukça önemli. Röportajı beğenerek okuyacağınızı ümit ediyoruz.



Sula adaları %70‑80 Müslümanların yaşadığı bir 
coğrafya iken şimdi bu coğrafyada Müslümanların 
oranı %40'lara kadar düşmüştür. Bazı bölgelerinde 
yoğunluk olarak Müslümanlar yaşıyor ve Müslü‑
manların yaşadığı bir otonom bölge de var. Bu oto‑
nom bölgesinde Müslümanların nüfusu biraz daha 
ağırlıktadır. Ama Mindanao adasındaki Müslüman‑
ların oranının genele bakıldığında yapılan göçler se‑
bebiyle daha bir aşağıya düştüğü görülecektir.

Müslümanlardan başka hangi dinî çevreler 
var?

Filipinler dini açıdan üç kategoride sınıflandırıl‑
maktadır: Müslümanlar, Hristiyanlar ve yerel dinle‑
re inanan “İndigenous” dedikleri insanlar.

Bölgeye ilk gelen din İslâm olmuştur. İslâm böl‑
geye ilk geldiğinde insanların tamamı doğa dinleri‑
ne tapmaktaydı. Bölgeye ilk gelen Müslümanların 
yaptıkları çalışmalar sonrasında İslâm'ı seçenler 
burada davet çalışmasında bulunmuştur. İspanyol‑
ların işgalleri sırasında bölgeye gelen Hristiyanlar, 
yürüttükleri misyonerlik çalışmalarıyla Hristiyan‑
lığın yayılması için çalışmışlardır. IP dedikleri “İn‑
digenous” olanların oranı da Müslüman olanların 
oranı da Hristiyanlara göre daha az. 100 milyon 
civarındaki Filipin nüfusunun içerisinde Müslü‑
manların oranı %10 civarındadır. Müslümanlar bu 
oranın biraz daha fazla devlet ise daha az olduğu‑
nu söylüyor. Filipinler devletine göre 10‑12 milyon, 
Müslümanların kendi söylemine göre 15 milyona 
yakın bir Müslüman yaşıyor. Yerel dinlere inananla‑
rın oranı ise %2‑3 şeklinde ifade edilmektedir. Geri 
kalan kısım ise Hristiyan. Hristiyanların büyük bir 

kısmı da Katolik'tir. Hristiyanları tek bir çatı altında 
söylüyoruz ancak Hristiyanlıktaki mezhepler birbi‑
rinden farklı birer dine dönüşmüş yapıdadır. Kato‑
lik mezhebinde olanların yanı sıra Evangelistler de 
özellikle son dönemde çok hızlı bir yükseliş içeri‑
sinde olmuştur. Son 30‑40 yıl içerisindeki yükseliş 
ile Hristiyan nüfus içerisindeki Evangelist oranının 
%12'ye geldiği söyleniyor. Bir de Filipinlerin ken‑
dine mahsus İklesiya dedikleri bir mezhebi var. Bu 
mezhebin de hem siyasette hem ticarette çok ciddi 
manada etkisi bulunmaktadır.

Moro'ya İslâm nasıl ulaşmıştır?

Moro'da İslâm, bugünkü Sulu denizindeki ada‑
lardan Malezya'nın kontrolündeki Saba adasına en 
yakın kısım olan Tawi‑tawi'de yayılmaya başlamış‑
tır. Bir Arap Müslüman bölgeye gelerek burada ça‑
lışma yapmıştır. Onun geldiği adada ilk inşa ettiği 
mescidin orijinali olmasa da hemen hemen aynı şe‑
kilde yapılmış hâli durmaya devam etmektedir. Dö‑
nem 1400'ler ya da biraz daha öncesi 1300'ler.

Tabi bunun öncesinde de Filipinler'in diğer 
adalarına Müslümanlar gelip gitmişlerdir. Ancak 
İslâm'ın bölge tarafından yoğun bir şekilde kabul 
edişinin ilk döneminin 1300'ler olduğunu söyleye‑
biliriz. Arap Müslüman, bölgeye gelip yerleşmesinin 
ardından bölgenin ileri gelenlerinden birisinin kızı 
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ile evlenmiş ve orada ciddi manada kabul görmüş‑
tür. Önce Sula adalarında daha sonra Tawi‑tawi'de, 
Sulu'da ve Basilan'da İslâm yoğun bir şekilde yayıl‑
mış, bir devlet hâline gelmiş ve sonra da Mindanao 
adasının özellikle batı kısmında bugünkü özerk böl‑
genin de olduğu bölgede Magindanao Sultanlığı ku‑
rulmuştur. Sulu Sultanlığı ve Magindanao Sultanlığı 
Güneydoğu Asya'da kurulmuş iki İslâm devletidir. 
Bizim tarafımızdan haritaya bakıldığında İslâm'ın 
doğuya doğru ulaştığı ve devletleştiği son noktadır.

Moro'daki direnişin tarihi ve gerekçeleri 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Moro direnişi, şu anda bildiğimiz direniş tarihi‑
nin sonuçlanmamış en eski olanıdır. 1521'de Ma‑
cellan, Filipinler denilen topraklara ayak basmış ve 
sömürgeleştirmek için geldiği topraklara da geldiği 
memleketin kralının yani İspanya kralının adına at‑
fen “Filip'in adaları / Filip'in toprakları” manasında 
Filipinler demiştir. O gün mücadele başlamıştır.

Macellan Filipin devletinin bugün ortalarına 
denk gelen Sebu'ya yakın bir yerde karaya çıkıyor, 
orada Lapulapui isminde Müslüman bir komutan 
tarafından öldürülüyor. Ama İspanya işgali devam 
ediyor. O gün ülkenin ortasında bile bir Müslü‑
man komutan var ve işgalcilerin karşısına o çıkıyor. 
Başkent Manila'da da Müslümanlar var. Ülkenin 
nerdeyse tamamında yerel dinlere inanan çok bü‑
yük sayıda kalabalıklar var ancak yönetici olarak 
bölgelerin kontrolü ağırlıklı olarak Müslümanların 
elindedir. Böyle bir ortamda İspanyol işgali ve dola‑
yısıyla işgale karşı mücadele de başlıyor. Uzunca bir 
dönem süren İspanyol işgali var. 1800'lerin sonuna 
1900'lerin başına geldiğimizde Amerika'nın bölgeyi 
kontrol etmeye başlıyor. İspanya ile bir savaş yaşan‑
mıştır ve İspanyolların yenilmesi ile bölge Amerika‑
lılara terk edilmiştir. Böylece Müslümanların müca‑
delesinin en sert ve bedelinin en ağır olduğu dönem 
başlamıştır. Amerikalılar bugün gördüğümüz aynı 
karakteri o günde göstermiş, bölgede çok büyük 
katliam yapmıştır. Sayılarla ilgili çok fazla bilgi yok 
ancak yüz binleri hatta milyonları telaffuz edenler 
vardır. Çok sayıda Müslümanlar orada katledilmiş‑
tir. Katliamlarla beraber de bizim Filistin'den çok 
daha yakın tanıdığımız göçlerle bölgenin demog‑
rafisi tamamen değiştirilmiş, Müslümanlar kendi 
topraklarında azınlık konumuna düşürülmüştür. 
Toprak reformu adı altında Müslümanların top‑
rakları ellerinden alınmış, Filipinlerin kuzeyindeki 
kalabalık adalardan büyük vaatlerle taşınan insan‑
lar Müslümanların topraklarına yerleştirilmiştir. 
Bu dönemde yoğun bir şekilde mücadele yaşanı‑
yor. Amerika her türlü gücünü kullanarak yerlileri 
de yanına alarak onlara terör örgütü kurdurmuş 
ve Müslümanları katletmiştir. Bu süreç Filipinler 
devletinin kuruluşuna kadar da devam etmiştir. 
1947'de Filipinler devleti kurulunca Amerika Mo‑
ro'ya ayrı bir yapı vermek yerine, orayı da Filipin‑
ler'in içerisine dâhil ederek bölgeden çekilmiştir. 
İspanya ile başlayıp Amerika ile çok daha büyük bir 
ivme kazanan katliamlara dönüşen işgal, Filipinler 
devleti ile devam etmiştir. Amerika'dan aldığı mira‑
sı bu sefer Filipinler devleti sürdürmüştür. Oradaki  
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Müslümanlar kendi geleceklerine karar verme po‑
zisyonunu bulamamışlar ve sürekli baskı altında 
haklarını kaybetmişlerdir. 1968'e gelindiğinde Ma‑
niland'ın hemen karşısında “Koridor” adasında as‑
keri eğitim gören Morolu gençler katledilmiştir. Bu 
katliam Moro'da var olan mücadelenin ciddi bir ivme 
kazanmasına sebep olmuştur. 1521 ile başlayan mü‑
cadele 1968'de tekrar silahlı mücadeleye dönüşmüş‑
tür. Ülkenin her tarafında ciddi bir hareketlenme ya‑
şanmış, çeşitli teşkilatlar kurularak mücadele devam 
ettirilmiştir. Mücadelenin iki tane çok konuşulan 
lideri vardır. Bir tanesi Manila'da üniversite profe‑
sörü olan Nur Misvari'dir. Bu katliam sonrasında 
kurulan Moro Mili Kurtuluş Cephesi (MLNF)'nin 
başkanlığını yürütmüştür. İkinci isim ise Selamet 
Haşimi'dir. Selamet Haşimi de bu kurulan yapının 
başkan yardımcısı olmuştur. Bölgede Malezya çok 
etkin bir güçtür. Bu 1968 süreci sonrasında otuz ki‑
şilik bir lider heyeti Malezya'nın Saba adasına gidi‑
yor ve Malezya'nın imkânları ile bir eğitim başlıyor. 
Morolular buna “ilk otuz” diyorlar. Ondan sonra bu 
sayı doksana çıkıyor ve buna “ilk doksan” deniliyor. 
Bunların uzun eğitimi sonrasında üç yüz kişilik bir 
eğitim listesi daha gidiyor. Askeri ve siyasi eğitimleri 
bölgede alanlar, mücadeleyi yoğun bir şekilde devam 
ettirmiştir. 1973 yılında çok güçlü askeri bir dikta‑
tör olan Markos barış masasına oturtuluyor. Ondan 
sonraki süreç bugüne gelinceye kadar devam ediyor.

İHH'nın insani diplomasi alanında üstlen‑
diği vazife var. İHH'nın bölge ile ilk teması na‑
sıl oluyor? Arabuluculuk kabulü nasıl gerçek‑
leşiyor?

Şu arayı da o hâlde tamamlamak lazım. 1973'te 
ilk barış masası kuruluyor. 76'da ilk antlaşma imza‑
lanıyor. Sürekli Filipinler devletinin bir barış çaba‑
sı var, ama bu çaba sonuçtan daha fazla mevcudu 
devam ettirip mücadele edenleri pasifize etmeye 
yönelik bir siyaset. Yani zamana oynayıp zaman 
içerisinde yeni yeni çözümlerle bu direnişi yok et‑
meye yönelik bir harekettir bu. Burada çok önemli 
iki farklılık var. Mücadelenin başındaki Nur Misvari 

karizmatik bir lider, ama İslâmî hassasiyetleri çok 
yüksek değil. Yardımcısı Selamet Haşimi Suud'da 
okumuş, Ezher'den mezun olmuş, dünyayı çok iyi 
bilen ve dünyadaki son dönem İslâmî hareketlerin 
her biri ile birebir oturmuş, onların yakından tanı‑
ma imkânı olmuş ve dönüşümün ancak Moro'nun 
tekrar kendi kodlarına, kendi genlerine yani İslâm'a 
dönmesi ile olacağına inanan bir liderdir. Aralarında 
“barış anlaşmaları” da bölünmeye vesile oluyor ama 
asıl bakış açısı farkından dolayı bölünme yaşanıyor. 
Nur Misvari'nin Moro Milli Kurtuluş Cephesi'nin 
içinde yer alan Selamet Haşimi'nin çok uzun bir 
dönem milliyetçi cepheyi dönüştürme çabası sonuç 
vermeyince ve Nur Misvari liderliği bir türlü bırak‑
mayınca Moro İslâmî Kurtuluş Cephesi'ni kuruyor.

Moro İslâmî Kurtuluş Cephesi bir mücadele ya‑
pısı ama MNLF gibi sadece askeri hedefleri olan bir 
yapı değil. Moro İslâmî Kurtuluş Cephesi'ni Nur 
Misvari toplumu dönüştürme hareketi olarak kuru‑
yor ve toplumun tamamına yönelik bir İslâmlaşma 
hareketi başlatıyor. Bu çok önemli bir süreç. Toplum 
yeniden İslâm'a dönme ile ilgili adımlar atıyor. Sela‑
met Haşimi; “Biz cihat ediyoruz, bütün dünya Müslü‑
manları bize bir cihat hareketi olarak bakıyor ama mü‑
cahitlerimizin %30'u ancak namaz kılıyor. Önce bizim 
kendimizi düzeltmemiz lazım.” diyor ve saldırgan bir 
yapı yerine kendi kendini savunan, kendine yatırım 
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yapan bir yapı oluşturuyor. Moro İslâmî Kurtuluş 
Cephesi çok yoğun bir eğitim programı uyguluyor, 
oluşturdukları kampların tamamında akademiler 
kuruyor ve burada dini eğitim veriyor. Çok sayıda 
genci eğitim almaları için yurt dışına gönderiyor. 
Yurt dışına giden gençler bir dönem sonra geri ge‑
liyor. Halkta da çok ciddi bir tebliğ‑davet çalışması 
yürütülüyor. Moro'da uzun süre savaşlar ve baskılar 
sonrasında kaybolan İslâmî hassasiyet Moro İslâmî 
Kurtuluş Cephesi'nin faaliyetleri ile yeniden yeşer‑
meye başlıyor. Askeri olarak da ciddi bir güçlenme 
var.

Selamet Haşimi'nin ortaya koyduğu yapıda önce 
İslâmlaşmaya yoğunluk verileceği, sonra teşkilatın 
güçlendirileceği ve bununla beraber güçlü bir or‑
dunun kurulacağı ifade ediliyor ve bütün bunları 
yaparken de “kendi kendimize yeteceğiz, hiç kimseye 
muhtaç olmayacağız” deniliyor. Hem organizasyon 
olarak hem de kişiler olarak bunu yapacağız. Bu bir 
cihat hareketidir. Bu cihattan hiç kimsenin bir şey 
beklemeyeceği ama herkesin bu harekete bir şeyler 
vereceği anlayışı üzerine kurduğu hareket kısa süre‑
de belli bir başarıya ulaşıyor. Ve bu hareketi Filipin 
devleti muhatap almak zorunda kalıyor.

Bugünkü konuştuğumuz ve belli bir noktaya 
da gelen barış ile ilgili görüşmeler 2000'li yılların  

başında yapılıyor. 2004'te ilk anlaşma yapılıyor ve 
bölgede bir gözlemci barış gücü oluşturuluyor. İçe‑
risinde bölge ülkelerinden askerlerin olduğu ateş‑
kesin denetlendiği bir uluslararası gözlem grubu 
oluşturuluyor ve bölge nispeten bir barış ortamına 
geliyor. 2008 yılında anlaşma imzalanıyor, ama bu 
anlaşma anayasa mahkemesi tarafından iptal edili‑
yor ve yeniden bir yıl devam edecek çok yoğun bir 
çatışma dönemine giriyor Moro Müslümanları. O 
dönem içinde iki milyondan fazla insan evinden 
olarak mülteci konumuna düşüyor. Çok sayıda in‑
san hayatını kaybediyor. Bizim de dâhil olduğumuz 
barış süreci 2010'da o dönem yeni seçilen başkan 
Akino tarafından yeniden başlatılıyor. Görüşmeler 
Malezya'da başlıyor. 2012 yılında çerçeve anlaşması 
imzalanıyor. 2012 yılında imzalanan çerçeve anlaş‑
ması ile daha önceki dönemlerde Moro Müslüman‑
larının pratik ettikleri, devletin sözünü verip imza 
attığı hâlde sorumluluklarını yerine getirmemesine 
bir önlem olarak Üçüncü Göz İzleme Heyeti ya da 
Bağımsız İzleme Heyeti olarak bilinen bir hakem he‑
yeti oluşturulması isteniyor. Bu heyete yapılan an‑
laşmayı gözlemleme, inceleme, izleme, değerlendir‑
me ve bunları rapor hâline getirme görevi veriliyor. 
Bu raporlarla anlaşmaya kimin riayet edip etmediği 
herkes tarafından bilinsin isteniyor. Oluşturulan bu 
heyette beş yapı var. Bunlardan bir tanesi de İHH 
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oldu. Heyetin başkanlığını Avrupa Birliği'nin eski 
Filipinler büyükelçisi yürüttü. İki tane uluslar ara‑
sı temsilci var. Bunlardan birisi İHH, devletin teklif 
ettiği isim ise bölgede Amerika'nın çok yoğun olarak 
çalıştığı vakıflarından bir tanesi olan Asya Vakfı'nın 
ülke başkanı. Bir cephe tarafından bir de hükümet 
tarafından teklif edilen sivil toplum kuruluşu baş‑
kanları da bu heyetin içerisinde. 2012'de heyet ku‑
ruldu ama ilk görevi 2013 Eylül ayında başladı. Son 
beş yıldır İHH olarak burada barış sürecini izleyip 
değerlendirme ile ilgili sorumluluğumuz var.

İHH'nın bölgedeki insani diplomasi dışın‑
daki faaliyetleri nelerdir?

Bizim bölge ile tanışıklığımız bu zaman olma‑
dı. İHH insani diplomasi alanındaki sorumluluğu 
2013'te aldı ve yoğun bir şekilde bölgede insani 
diplomasi ve barışla ilgili çalışma yürütüyor. Ama 
İHH'nın Moro ile tanışıklığı 1996 yılına dayanı‑
yor. İHH'nın ilk dönemi Bosna'dır biliyorsunuz, 
1992‑1995 dönemi sadece Bosna'nın olduğu süreç‑
tir. Bosna Savaşı sonrasında Çeçenistan, arkasından 
Kosova başlamıştır. Bu dönem içerisinde Müslüman‑
ların çok sıkıntıda olduğu, mücadelenin devam etti‑
ği yerlerle ilgili iç çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 
İşte bu ilklerden bir tanesi de Moro'dur. 1996'da ilk 
defa Moro'ya gidildi, Moro'daki Müslümanlarla gö‑
rüşüldü. İlk dönemde, imkânlar içerisinde kurban ve  

Ramazanlarda Moro'ya mutlaka gidildi, oradaki 
Müslümanlarla beraber olundu. Bu hiç aksamadan 
devam eden bir süreç olarak devam etti. Belki imkân‑
larımız çok fazla değil ama birlikte olduğumuzu, aynı 
vücudun parçaları olduğumuzu, ümmetin bir parçası 
olduğumuzu göstermek İHH'nın ilk yaptığı işlerden 
bir tanesi idi. Moro ile böyle bir kardeşlik köprüsünü 
1996'dan itibaren oluşturduk. Sonra Allah çok daha 
geniş imkânlar nasip etti. İHH yönetiminden bir 
kardeşimiz Moro'ya yerleşti. Yetim çalışmalarımız 
ilk olarak küçük bir yetimhane ile başlamıştı. Daha 
sonra Allah nasip etti, Mavi Marmara'da şehit olan 
Uğur Süleyman Söylemez'in ismini taşıyan büyük 
bir yetimhane inşa edildi. Bu yetimhanenin yanına 
hemen bir okul inşaatı yapıldı. Fiili olarak da yoğun 
bir çalışma içerisine girildi. Şuanda da bölgede yeni 
yetimhaneler, yeni okullar ve su kuyuları ile ilgili 
çalışmalar yapılıyor. Her aciliyette mutlaka dağıtım 
programlarımızı koordine ediyoruz. Bunların yanın‑
da bir üniversite çalışması var, o da yakın zamanda 
başlayacak. Bir radyo çalışması oldu. Oradaki Müs‑
lümanların ilk radyosu oldu elhamdülillah. Bunların 
bir kısmı direk İHH'nın yaptığı çalışmalar, bir kısmı 
yol göstermesi, ortaklıkları ile yapılan çalışmalardır. 
Türkiye'den başka kurumun, vakfın, derneğin böl‑
geye gitmesi ile ilgili çalışmalar yapıldı. Şimdi birçok 
kurum orada çalışmalar yürütüyor. Bunlardan hepsi 
kadar önemsediğimiz bir şey de Moro'nun inşallah 
bu barış sürecinde çok geniş bir özerkliğe kavuşacak 
olmasıdır. Kendi kendini idare eden bir yapı ortaya 
çıkacak. Çift hukuklu bir yapı olacak ve İslâm hu‑
kuku da geçerli olacak inşallah. Bu özerkliği devam 
ettirmenin en önemli şartı insan yetiştirebiliyor ol‑
mak. Bu çok önemli bir şey. Bu konuda da ciddi bir 
eksiklik var. Son kırk‑elli yılını sürekli savaşla geçir‑
miş bir coğrafya. Savaşmayı bilen ama kendine ya‑
tırım imkânı olmamış bir coğrafya maalesef. Buna 
yönelik bir çalışma yürütüldü. Yurt Dışı Türkler 
Başkanlığı ile birlikte Moro'dan çok sayıda, şuanda 
sanıyorum yüz elliye yaklaştı, öğrenci Türkiye'ye 
getirildi. Türkiye'deki üniversitelerin çeşitli birimle‑
rinde eğitim gören öğrenciler, kurulacak olan özerk 
devletin ihtiyacı olacak alanlarda faaliyet gösterecek. 
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Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde talebeler 
var, onlar gidecekler, yeni kurulacak olan bu yapının 
temel taşları olacaklar. Bu gibi yoğun çalışmalar İHH 
adına devam ediyor.

İslâm dünyasının Moro'ya, Moro halkının 
da İslâm dünyasına ve Türkiye'ye bakışı nasıl‑
dır?

Bir kere çok ayrıcalıklı bir yapısı var Moro'nun. 
Özellikle Selamet Haşimi'nin kurduğu Moro İslâmî 
Kurtuluş Cephesi daha önce de söylediğim gibi kendi 
ayakları üzerinde durma üzerine konumlanmış bir 
yapıdır. Yani dışarıdan hiç kimse de olmasa mücade‑
lesini ve yapısın devam ettirecek bir altyapı üzerine 
oturtulmuş takipçilerini de bununla eğitmiştir. Yani 
A devleti B devleti C devleti, İHH'sı, öbürüsü berisi 
olmasa da Moro mücadelesi devam edecek. Allah'ın 
izni ile oradaki mücadele kimseye bağlı değil. İslâm 
coğrafyasının ilgisine bunun altını çizerek devam 
etmek lazım. İslâm coğrafyasında Moro, nasıl Tür‑
kiye'de sürekli dualarımızda bir cihat bölgesi olarak 
biliniyorsa İslâm coğrafyasında hassasiyeti olanlar 
açısından aynıdır. Bizden çok önce Moro'ya gitmiş‑
lerdir ama İslâm coğrafyası bir 11 Eylül yaşadı. Bi‑
zim az hissettiğimiz ama özellikle Körfezde imkânı 
çok olan yerlerde çok büyük bir deprem olarak his‑
sedilen bir 11 Eylül var. Moro'nun neresine gitseniz, 
hangi uzak köyüne gitseniz çok eskilerde yapılmış 
bir cami ile mutlaka karşılaşırsınız. Arap kardeşler 

gelmişler yapmışlar ama 2001'den itibaren artık 
gelemez hâle gelmişler, ciddi bir boşluk oluşmuş. 
O boşluk hâla devam ediyor. Arap coğrafyasından 
gelenlerin sayısı oldukça sınırlı. Bu boşluğu da Al‑
lah nispeten Türkiye ile doldurmuş. Bir dönemden 
beri de İHH başta olmak üzere hem devletin yardım 
teşkilatı hem dışarıdaki diğer vakıflar ve dernekler 
bir şekilde bölgeye gidiyorlar. Gitsek de gitmesek 
de devam edecek bir mücadelenin biz birer parça‑
sı olmuş oluyoruz. Orada halkın yanında oluyoruz. 
Daha fazla ilgiye muhtaç olan bir yer. Belki bu son 
dönem içerisinde en başarılı mücadeleyi, askeri ola‑
rak da en başarılı mücadeleyi yürüten, kendi ken‑
dine yeten bir yapı oluşturup bununla devleti barış 
masasına oturmaya zorlayan, barış için bir özerk‑
liği kabul eden karşı tarafa da bunu kabul ettiren, 
özerkliği alırken de ciddi manada bir Müslüman'ın 
Müslümanca yaşaması için gerekli altyapı ile bu 
özerkliği alan ve bir başarı olarak da bizim gördüğü‑
müz bir sonuç var. Bu sonucun mutlaka muhafaza 
edilmesi gerekiyor. Muhafaza da daha çok yardımla 
mümkündür. Yardımla sadece maddi anlamda olan 
yardımı, gidip de gıda dağıtma anlamındaki yardımı 
kastetmiyoruz. Oranın ekonomik gelişmesini, bele‑
diyeciliğini, sosyal devlet yapısını, eğitimini, sağlığı‑
nı destekleyecek çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu‑
rada Türkiye'nin üzerine düşen sorumluluk da var, 
burada diğer İslâm ülkelerine düşen sorumluluk 
da var. Barışın daha çok sayıda insanın ve devletin 
bölgeye ilgisini arttıracağını ümit ediyoruz. Silahla 
ve mücadele ile kazandıkları bu pozisyonu inşallah 
siyasette ve devlet yönetiminde de muhafaza edip 
daha da geleceğe taşırlar.
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ve çeşitli web sitelerinin reklam alanlarına, reklam 
veren firmalar için Ali'ye özel kiralık araç reklamları 
ile doldurmaya başladı. Tatil günleri yaklaştıkça Ali 
“kendi özgür iradesi ile” en çok reklamını gördüğü 
firmadan araç kiralamak üzere firmanın kendisine 
en yakın şubesine gitti. İyi ve konforlu bir yolcu‑
luk için büyük, ferah, GPS'i (Coğrafi Konum Tespit 
Cihazı) bile olan harika bir araba kiraladı. Ehliyet 
fotokopisi, adresi, kredi kartı bilgilerini paylaştık‑
tan sonra aracını aldı ve tatil hazırlıkları için evin 
yolunu tuttu. Ertesi gün yolculuğa çıkarken araç  

Kısa bir aradan sonra çok şükür yine bu 
kıymetli kalemlerin arasında yazabilme 
imkânı doğdu. Belki yeri gelmişken bana 

bu imkânı tanıyan Medeniyet Bülteni editörüne ve 
bu fikri ilk olarak bana sunan sevgili ağabeyim İbra‑
him Özer'e bir teşekkür etmek doğru olacaktır.

Bu ay ne yazayım diye düşünürken bulunduğum 
sektörde şu aralar en çok konuşulan konuyu yazma 
kararı aldım. Meşhur KVKK. “Kişisel Verileri Koru‑
ma Kanunu” yani kısa adıyla KVKK, aslında haya‑
tımızın her alanında karşımıza çıkan fakat pek de 
fark etmediğimiz bir konu. Bilişim dünyasının ne‑
redeyse ayrılmaz bir parçası. Malumunuz daha önce 
bu başlık altında olmasa da değinmiş ve gelişen 
teknoloji ile her geçen gün nasıl da birçok verimizin 
public (umuma açık) hâle geldiğinden söz etmeye 
gayret etmiştim. Sanıyorum kısa bir hikâye ile bunu 
tekrar hatırlatmamızda fayda var.

Yazın gelmesi ile birlikte Ali, çoluk çocuk köye 
gitmeye karar verdi. Ancak ailece böyle bir yolculuk 
için araç kiralamak gerektiğini düşündü ve internet 
sitelerinden kiralık araçlara baktı, henüz tatile 10 
günden fazla zaman vardı ve bu araştırma yapabil‑
mek için yeterli bir zaman olarak gözüküyordu. Ara‑
ma motoruna ilk “kiralık araç” yazdıktan sonra “ara‑
ma motoru” bu veriyi yerel online basın organları 

KVKK: Kişisel Verileri 
Koruma Kanunu

MakaleŞükür MUHACİR
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kimin sizin verilerinize ve ne şekilde erişeceğini fir‑
manın belirtmesini talep ediyor. Bir olumsuzluk ya‑
şandığında hukuki yollar ile güvenlik açığını kimin 
deldiğini bulmak daha izi sürülebilir hâle geliyor.

Tabi tüm bu işlemler oldukça ayrıntılı süreçler 
içeriyor ve firmalara ciddi bir disiplin ile ağır cezai 
yaptırımları ve itibarlarının zedelenmesine yol aça‑
bilecek sonuçları da beraberinde getiriyor. Öyle ki 
daha yeni yabancı menşeili bir bilişim firması hem 
maddi para cezasına hem kendi sitesinde koruya‑
madığı kişisel veri için bir özrü yayınlama zorunlu‑
luğu ile karşı karşıya kaldı.

KVKK, her yönü ile aslında uzun bir konu, fakat 
büyük bir kısmı müşterisinin herhangi bir kaydını 
alan firmaların alması gereken önlemlerle ilgili olsa 
da bizler verilerimizi güvence altına almayı hedefle‑
yen bu imkânı daha ilk adımda kullanmayacağımızı 
belli ettik, ediyoruz.

Bu ayki yazının sonuna gelirken buna da deği‑
nip sonuca bağlamak istiyorum. Üye olduğumuz 
internet sitelerinde (online alışveriş siteleri vb.) 
okumadan “kabul ettim.” dediğimiz kullanıcı söz‑
leşmelerinin yanı sıra bu kanun ile birlikte kullanıcı 
sözleşmelerini yenileyen GSM operatörlerinden tu‑
tun da aklınıza gelebilecek bilgisayarınızın Mouse'u 
ile ya da ıslak imza ile imza altına aldığınız tüm söz‑
leşmelerin ayrıntılarına baktığınızda şuna benzer 
bir ifade göreceksiniz:

“Kişisel verilerimin xxx firması iştiraki olan alt/yan 
firmalarına, bu firmadan bu bilgileri satın almak iste‑
yen sair firmalara satılmasına izin veriyorum.”

Bir hukukçu değilim ama bu ifadelerin bu söz‑
leşmelerde yer almasından edindiğim kanaate göre 
yukarıda anlattığım hikâyedeki Ali Bey, KVKK kap‑
samında bile faili bulmakta oldukça zorlanacak. Bu 
yazıyı buraya aktarmamdaki amaç KVKK'nın bizler 
için büyük bir imkân olmasına rağmen henüz bu‑
nun farkındalığında olmadığımızı anlatmaktı. Uma‑
rım faydalı olmuştur. Bir sonraki sayıda görüşmek 
ümidiyle.

içerisinden bir aile fotoğrafını sosyal medyadan 
paylaştı ve altına şu yorumu düştü “İstanbul trafiği 
size, köy sütü bize emanet!”

Ali tatilde iken araç kiralama şirketinde çalışan 
bir personel maili ile gelen ve kendine ait yüksek 
bir cep telefonu faturasından söz eden mesajla şok 
olmuştu. Hemen “Fatura ayrıntıları için tıklayınız.” 
yazan linke tıkladı. Fakat o an anladı ki bu sahte bir 
posta idi (phishing). Kötü niyetli korsanlar artık 
araç kiralama şirketinin bilgisayarlarına sızmışlar‑
dı bile, önce Ali Bey'in aracının rotasına ulaştılar, 
sonra kredi kartı bilgilerine, ardından da T.C. kimlik 
numarasına ve adresine.

Tatil günü bitip Ali Bey evine döndüğünde ka‑
pısında, kabarık bir kredi kartı ekstresi, bankadan 
çekilen kredinin ilk taksitinin süresinin dolduğunu 
bildirir bir posta ve soyulmuş bir ev ile karşılaştı.

“Çok karamsar, aman canım, bu kadar da olmaz.” 
dedirten bu hikâyede belki tüm bu aksilikler bir ara‑
da gerçekleşmeyecektir, buna katılıyorum. Fakat 
olumsuzlukların birinin bile başımıza gelme ihtima‑
li araç kiralama gibi basit bir eylemde bile çok muh‑
temel. İşte KVKK, tam olarak bizlere bu noktada bir 
muhatap bulmamız adına imkân veren bir kanuni 
düzenleme.

Peki, bu nasıl oluyor?

KVKK, temelde kişisel verinizi bilinçli olarak 
paylaştığınızı/istendiğini size bildirmeyi zorunlu 
kılıyor. Sonrasında bu veriye sahip olan firmada  
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Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinin 
resmî ve sivil müesseselerinin Os‑
manlı'dan bağımsız düşünülmesi 

ve değerlendirilmesi doğru bir yaklaşım ol‑
maz. Modern Türkiye'nin ayağa kaldırarak 
inşa ve ihya ettiği devlet kurumlarının te‑
melinde, geçmişten devralınan mirasın kat‑
kısı büyüktür. Bu nedenle, eğitim sistemini 
oluşturan unsurların, sistem yaklaşımı çerçe‑
vesinde birbirini etkileyen ve bir sonraki dö‑
neme tevarüs eden müktesebat olduğu ilke‑
sinden hareketle, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e 
intikal eden ve Türk eğitim sisteminin temel 
yapı taşı konumunda bulunan medreselerin 
çok mühim görevler ifâ ettiği aşikârdır.

3 Mart 1924 tarihinde yayımlanan Tev‑
hîd‑i Tedrîsât Kanunu'na kadar varlığını 
devam ettiren medreselere hak ettiği değeri 
vererek atadan kalan mirasa sahip çıkmak, 

1  MEB Maarif Müfettişi, e‑posta: hasanyildiz@meb.
gov.tr

asırlar süren tecrübe ve emeğe hürmet gös‑
termek anlamına gelmektedir. Öte yandan, 
Tevhîd‑i Tedrîsât Kanunu ile birlikte med‑
reselerin kapatılmasına ilişkin ileri sürülen 
bazı gerekçelerin bir takım çevreler tarafın‑
dan makul görülmesi mümkün iken medrese 
geleneğinin asırlar süren birikim ve tecrübe‑
sinin redd‑i miras suretiyle yok farz edilmesi 
akıllıca bir tutum olmasa gerektir. Nitekim 
bu miras gökten zembille inmemiş; Sultan 
Orhan Gazi'nin Milâdî 1330 senesinde İz‑
nik'te kurduğu ilk medreseyle başlayan ve 
altı asır boyunca üç kıtaya yayılan zengin bi‑
rikim ve tecrübeyi ifade etmektedir.

Her ne kadar Tanzimat'la birlikte Batı 
tarzı mektep ihtiyacının ortaya çıkmasıy‑
la medreseler gözden ırak tutulmuşsa da, 
mekteplere olan ihtiyacın belirlenmesinde, 
mekteplerin yaygınlaştırılarak çeşitlendi‑
rilmesinde ve mekteplerdeki eğitim‑öğreti‑
min yürütülmesinde öncü görev yine ilmiye 
mensuplarına, yani müderrislere düşmüştür.  

Medreseden Mektebe 
Maarif Mirası

“Eskinin her parçası fenâ değildir. Yeninin her parçası iyi değildir.

Hüner eski ile yeniyi te’lif edebilmektir.”

Muallim CEVDET

MakaleDr. Hasan YILDIZ1
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Nitekim gerek mektepleşme sürecini başla‑
tan yönetici kadronun ve gerekse mekteple‑
rin açılışıyla birlikte ihtiyaç duyulan eğitimci 
kadrosunun önemli bir kısmının da ilmiye‑
den temin edildiği bilinmektedir.

Osmanlı Devleti'nin batılılaşma hedefi 
doğrultusunda askerî alanda başlatmış oldu‑
ğu yenileşme ve modernleşme çabalarının, 
zamanla diğer alanlara da sirayet etmesi ka‑
çınılmaz olmuş, dolayısıyla Osmanlı eğitim 
sisteminin omurgasını oluşturan medreseler 
de bu değişim ve yenileşmeden payını almış‑
tır. II. Mahmut döneminde maarif alanında 
başlatılan yenileşme ve modernleşme hare‑
ketinin öncüsü konumundaki askerî okulla‑
rın ardından, değişik alanlara ait mekteple‑
rin hızlı bir şekilde ülkenin dört bir yanına 
yayılmış olmasına ve II. Meşrutiyet'e kadar 
devam eden bu süreçte bilinçli olarak medre‑
selerin bu sürecin dışında tutulmuş olmasına 
rağmen, medreselerin ıslahatına ve yenileş‑
mesine duyulan ihtiyaç da bu süreçte olgun‑
laşmıştır. Dolayısıyla medreselerde yeniden 

yapılanmaya/ıslahata duyulan ihtiyaç, aynı 
zamanda Batı tarzı yeni mekteplerin açılma 
ihtiyacını doğurmuş, tesis edilen Batı tarzı/
modern mektepler de bir süre sonra medre‑
selerin ıslah edilmesini tetiklemiştir.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal eden 
eğitim siteminin en önemli dayanaklarından 
biri olan ve özellikle II. Meşrutiyet döne‑
mi ile birlikte gerçekleştirilen yapısal deği‑
şimler sonucunda tesis edilen son Osmanlı 
medresesindeki eğitim sistemi, Cumhuriyet 
dönemi din eğitimi kurumlarının mayasını 
oluşturan bir niteliğe sahiptir. Her ne kadar 
gerek Tevhid‑i Tedrisat Kanunu gerekse Harf 
İnkılabı ile birlikte geçmişle kurulan bağ res‑
men kopmuşsa da; altı asırlık medrese mira‑
sı, Cumhuriyet dönemine erişen ilmiye men‑
suplarının güçleri ve imkânları nispetinde 
gayr‑i resmî surette korunarak yaşatılmaya 
çalışılmıştır.

Köklü bir geçmişe dayanan ve asırları 
kapsayan kurumsal ömrü süresince ürettiği 
düşünce ve ilmî birikimini tarihin sayfalarına  
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kaydeden medresenin, geride bıraktığı mi‑
rasla sağlıklı iletişim kurmak, inişler ve çıkış‑
lar yaşadığı döneme ait tecrübelerden yarar‑
lanmak, günümüz din eğitimi problemlerine 
önemli çözümler sunacaktır. Bu nedenle baş‑
ta İstanbul Müftülüğü bünyesindeki Meşihat 
Arşivi olmak üzere Başbakanlık Osmanlı Ar‑
şivleri ve diğer arşiv ve kütüphanelerde ko‑
rumaya alınmış yitik medrese ve maarif mi‑
rasının altın sahifeleri, kadirşinas varislerini 
beklemektedir.

Cumhuriyet dönemi eğitim kurumların‑
da gerçekleştirilen yapısal düzenlemelerin 
sil baştan ve geçmişten bağımsız gerçekleş‑
tirilmesinin imkânsızlığıyla beraber, maarif 
alanındaki altı asırlık müktesebatın yok farz 
edilerek yeni arayışlara girilmesinin zaman 
ve beşerî kaynaklarının israfına yol açtığı 
aşikârdır. Nitekim 2000 yıllarda gündemimi‑
ze giren Çoklu Zekâ ve Yapılandırmacı Eğitim 
uygulamaları ile ezberci eğitime karşı gelişti‑
rilmeye çalışılan pek çok yöntem ve teknikle‑
rin Osmanlı eğitim müktesebatında pek çok 
karşılığının bulunduğu, yapılan araştırmalar 
sonucunda gün yüzüne çıkartılmaktadır. En 
ileri eğitim yöntemlerinin geliştirilmeye çalı‑

şıldığı günümüzde birebir eğitim ya da diğer 
bir ifadeyle bireyi esas alan eğitim yöntemi‑
nin en başarılı yöntem olarak keşfedilmiş 
olması, asırlardır medresede uygulanmakta 
olan müderris‑talebe ikilisinin diz dize ger‑
çekleştirdiği eğitimin önemini gözler önüne 
sermektedir.

3 Mart 1924 tarihli Tevhid‑i Tedrisat Ka‑
nunu'nun uygulanma sürecinde resmen ve 
fiilen ortadan kalkan medresenin miras bı‑
raktığı müktesebatla kurulacak iletişimin, 1 
Kasım 1928 tarihinde gerçekleştirilen Harf 
İnkılâbı ile tamamen kesilmesi nedeniyle, 
Türk eğitim sisteminin oluşumuna önemli 
katkılar sağlayan tecrübeden yoksun kalın‑
mıştır. Eğitim sistemimizin kök değerlerini 
oluşturan ve her ne kadar görmezden gelinse 
de Cumhuriyet Dönemi eğitim kurumlarının 
varlık sebebi olan maarif mirasımızın yeni‑
den keşfedilerek ihya edilmesi ve bu mira‑
sın vereceği güç ve sinerjiyle özgün maarif 
sistemimizin inşa edilmesi önemli bir görev 
olarak önümüzde durmaktadır. Bu görev, altı 
asırlık tecrübeye sırtını dayamak suretiyle 
elde edeceği öz güvenle, eğitim tarihimize 
parlak sayfalar ilave edecek bir görevdir.
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5. 27 Nisan 2007 E‑Muhtırası

6. 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi (Kalkışması)

27 Mayıs 1960 Darbesi: İlk Askerî Müda‑
hale

Türkiye 1960 öncesi dönemde, Demokrat Par‑
ti (DP) iktidarı zamanında, darbenin ön şartlarını 
hazırladığı kabul edilen sıkıntılı günler yaşamış‑
tır. Sağcı, muhafazakâr eğilimli, Atatürk ilkeleri‑
ne bağlılıktan giderek uzaklaşır olarak görülen, 
bazı çevrelerce “gerici” olarak nitelenen güçlerle 

“Darbe” Nedir?

Sözlükte “vuruş, çarpış; birini kötü du‑
ruma düşüren, sarsan olay; bir ülkede 
baskı kurarak, zor kullanarak veya de‑

mokratik yollardan yararlanarak hükûmeti istifa 
ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi 
devirme işi” olarak tanımlanan “darbe”1, Türkiye 
için de önem arz eden bir kavramdır.

Türkiye'de Darbeler

Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu coğrafya; 
tarih boyunca siyasi, sosyal ve ekonomik yönlü 
hareketlenmelerden uzak kalmamıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti kurulduktan sonra da bu coğrafya 
savaş, göç, darbe, muhtıra (nota) gibi olaylarla 
karşı karşıya kalmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Dönemi'nde görülen 
başlıca darbe ve muhtıra girişimleri şu şekilde sı‑
ralanabilir:

1. 27 Mayıs 1960 Darbesi

2. 12 Mart 1971 Muhtırası

3. 12 Eylül 1980 Darbesi

4. 28 Şubat 1997 Postmodern Darbesi

1  Şükrü Halûk Akalın, “Darbe”, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kuru‑
mu Yay., Ankara, 2011, s. 595. 

Postalın Ezici Yüzü: 
Darbeler

MakaleMehmet ÜZMEZ
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işbirliği yaptığı ve ayrıca özgürlükleri kısıtladı‑
ğı iddia edilen DP'nin iktidarına karşı, ilgili bir‑
takım gelişmelerden kaygı duyan çevrelerin de 
destek vermesiyle, darbenin ayak sesleri gelmeye 
başlamıştır.2

Türkiye'de 1946 yılında çok partili hayata ge‑
çilmesinin ardından 1950 yılında iktidara gelen 
DP, 10 yıl iktidarda kaldı. DP iktidarının son dö‑
nemlerinde ülkede yaşanan gerilim, zaman za‑
man şiddet olaylarıyla kendisini gösterdi.

Cumhuriyet tarihinin ilk darbesi, 27 Mayıs 
1960'ta, “iktidar partisi DP'nin Türkiye'yi baskı 
rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü” gerek‑
çesiyle, bir grup subayın yönetime el koymasıyla 
yaşandı.3 27 Mayıs sabahı radyolarda sürekli, üst 
üste, Alparslan Türkeş'in şu sesleri yankılanıyor‑
du: “NATO'ya bağlıyız ve inanıyoruz. CENTO'ya 
bağlıyız ve inanıyoruz.”4 27 Mayıs 1960'ta saat 
04.36'da Albay Alparslan Türkeş'in Ankara Rad‑
yosu'nda okuduğu bildiriyle ordunun yönetime 
el koyduğu açıklandı. Bildiride “Bugün, demokra‑
simizin içine düştüğü buhran ve en son müessif 
hadiseler dolayısıyla ve kardeş kavgasına meydan 
vermemek maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, 
memleketin idaresini eline almıştır.” denildi.5

2  Çetin Yetkin, Türkiye'de Askeri Darbeler ve Amerika, Kilit 
Yay., Ankara, 2011, s. 42.

3  https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiye‑cumhuriyeti‑
nin‑ilk‑darbesi‑27‑mayis/578371

4  İlber Ortaylı, Türkiye'nin Yakın Tarihi, Timaş Yay., İstanbul 
2011, s. 111.

5  https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/turkiye‑darbe 
‑tarihi,SlgfsCz7A0GeE3YX3A1oGg/6l7h8YA9gUqn7qT‑
4DJG_Ng

Askerlerin oluşturduğu Millî Birlik Komitesi 
anayasayı ve meclisi feshedip siyasi faaliyetleri de 
askıya aldı. Yassıada'da, Adnan Menderes'inki de 
dâhil olmak üzere yargılamalar yapıldı. Sonuçta 
ise eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, eski Başba‑
kan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin 
Rüştü Zorlu ile eski Maliye Bakanı Hasan Polat‑
kan'ın idam edilmelerine oy birliğiyle karar veril‑
di. Fakat Celal Bayar hakkındaki karar, yaş haddi 
nedeniyle müebbet hapis cezasına çevrildi. Fatin 
Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül 1961'de 
sabaha karşı, Adnan Menderes ise İmralı Adası'n‑
da 17 Eylül 1961'de saat 13.21'de idam edildi.

Yıllar sonra TBMM tarafından kabul edilen bir 
kanunla Adnan Menderes ve onunla birlikte idam 
edilen arkadaşlarının itibarları 11 Nisan 1990'da 
iade edildi. Aynı kanun uyarınca Menderes, Polat‑
kan ve Zorlu'nun naaşları 17 Eylül 1990'da İm‑
ralı'dan alınarak devlet töreniyle İstanbul Vatan 
Caddesi'nde yaptırılan ve bugün hâlâ mevcut bu‑
lunan anıt mezara taşındı.6

12 Mart 1971 Muhtırası: İkinci Askerî 
Müdahale

12 Mart Muhtırası farklı (sol, elitist, entellek‑
tüel, askerî) çevrelerden destek alan bir hareket 

6  https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiye‑cumhuriyeti‑
nin‑ilk‑darbesi‑27‑mayis/578371
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Benzer yönü ise birçok kişinin tutuklanıp ceza‑
landırılması10 ve zaten aksak giden demokrasinin 
sekteye uğratılmasıdır.

12 Eylül 1980 Darbesi: : Üçüncü Askerî 
Müdahale ve Demokrasiye Balans Ayarı

12 Eylül'e giden yolu hazırlayan sebepler ko‑
nusunda Türkiye'de, bu darbeyi yapanların eleşti‑
rildiği çok olmuştur. Hatta “12 Eylül'ün nedeni 12 
Eylülcülerdir.” savı meşhur olmuştur. İhtilal ön‑
cesinde oluşan şartlara ordudaki generallerin bile 
bile müdahale etmedikleri iddiası bazı çevrelerce 
savunula gelmiştir.11

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin emir‑komuta 
zinciri içinde gerçekleştirilen bir askerî darbesi 
olarak tarihe geçen 12 Eylül 1980 darbesini res‑
men açıklayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Evren, darbenin gerekçesini “... kendi kendini 
kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller 
üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini 
yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zo‑
runda kalmıştır.” ifadeleriyle anlatmıştır.

TSK'nin emir‑komuta zinciri içinde gerçekleş‑
tirdiği bu darbenin en önemli gerekçesi “güven‑
lik” oldu. TBMM'nin 22 Mart 1980'de ilk turunu 
yaptığı cumhurbaşkanlığı seçimini 114 tur oyla‑
ma yaptığı hâlde darbe gününe kadar sonuçlan‑
dıramamasının da etkili olduğu süreçte birçok 
cinayet işlendi ve irticanın hortladığına dair söy‑
lemler arttı.

Hazırlıklarına 1980 Haziran'ında Genelkur‑
may Karargâhı'nda başlanan darbe, sonunda 12 
Eylül'de yapılmış ve sabaha karşı artık sokaklara 
palet ve postal sesleri hâkim olmuştu. Emir‑ko‑
muta zinciri içinde gerçekleştirilen bu darbe, 

10  Kemal Karpat, Kısa Türkiye Tarihi (1800‑2012), Timaş 
Yay., İstanbul 2012, s. 204.

11  Çetin Yetkin, Türkiye'de Askeri Darbeler ve Amerika, Kilit 
Yay., Ankara, 2011, s. 171.

olarak bilinir. Muhtıra ile Adalet Partisi (AP) ve 
doğal olarak Süleyman Demirel iktidardan düşü‑
rülmüştür. Müdahalenin bir amacı da zaten buy‑
du. Öne sürülen diğer amaçlar ise ülkede anarşiyi 
bitirmek, huzuru sağlamak, Atatürkçü düşünceye 
bağlılığı güçlendirmek, cumhuriyeti korumak ve 
kollamak idi.7

O dönem AP'nin başında bulunan Süleyman 
Demirel'e göre; Türkiye'nin kendi komşularıyla 
ve özellikle Rusya ile yakın ilişkiler kurması ve 
Türkiye'nin giderek gelişmesi ABD'yi rahatsız et‑
miş ve bu da 12 Mart'a giden yolda rol oynamıştı.8 
Demirel normalde ABD ile yakın ilişkilere sahipti. 
Buna rağmen, 12 Mart Muhtırası ile hükûmetten 
düşürülen yine Demirel olmuştur.9

12 Mart Muhtırası'nın 1960 Darbesi'nden 
farkları arasında ise yönetimin doğrudan aske‑
riyenin eline alınmayıp Nihat Erim başkanlığın‑
da teknokrat bir hükûmete bırakılması ve yeni 
bir anayasanın hazırlanmamış olması sayılabilir. 

7  Kemal Karpat, Kısa Türkiye Tarihi (1800‑2012), Timaş Yay., 
İstanbul 2012, s. 203, 204.

8  Geniş bilgi için bkz. Çetin Yetkin, Türkiye'de Askeri Darbeler 
ve Amerika, Kilit Yay., Ankara, 2011, s. 111‑115.

9  Çetin Yetkin, Türkiye'de Askeri Darbeler ve Amerika, Kilit 
Yay., Ankara, 2011, s. 110.
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime üçüncü açık 
müdahalesi olmuştur.

12 Eylül Darbesi sonucunda; Süleyman Demi‑
rel'in başbakanı olduğu hükümet görevden alın‑
dı,  Süleyman Demirel  ile  Bülent Ecevit Hamza‑
koy'a ve Necmettin Erbakan ile Alparslan Türkeş 
Uzunada'ya sürgüne gönderildi, siyasi yasaklar 
geldi, TBMM  lağvedildi, 1961 Anayasası uygu‑
lamadan kaldırıldı, Türkiye siyaseti yeniden ta‑
sarlandı. Yeni anayasanın halkça onaylanması ile 
birlikte Kenan Evren cumhurbaşkanı olarak ka‑
bul edildi.

Darbe sürecinde 650 bin kişi gözaltına alındı. 
Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 7 
binden fazla kişi için idam cezası istendi. Bun‑
lardan 517 kişi için idam kararı verilirken bu ka‑
rarların ise 50'si uygulandı. 14 bin kişi vatandaş‑
lıktan çıkarıldı. Yaklaşık 100 bin kişi örgüt üyesi 
olmak suçundan yargılandı. 30 bin kişi, sakıncalı 
oldukları iddiasıyla işten çıkarıldı. Çok sayıda iş‑
kence ve faili meçhul olayı yaşandı. Bine yakın 
film, sakıncalı bulunduğu için yasaklandı. 4 bine 
yakın öğretmen ile çok sayıda üniversite görevli‑
sinin işine son verildi. Yüzlerce gazeteci için bin‑
lerce yıla varan hapis cezaları istendi.12

12  https://www.aa.com.tr/tr/gunun‑basliklari/12‑eylul 
‑darbesinin‑37‑yili/906318

28 Şubat 1997 Darbesi: Postmodern Darbe

24 Aralık 1995'te yapılan seçimlerde Refah 
Partisi (RP) oyların 21,2'sini alarak Türkiye'nin 
en büyük partisi olarak seçimlerden çıkmış ve 
Doğru Yol Partisi (DYP) ile birleşerek REFAHYOL 
Hükûmeti'ni kurmuştur. Necmettin Erbakan ile 
Tansu Çiller böylece koalisyon kurarak iktidarı 
paylaşmışlardır.

Erbakan'ın “İslâm Birliği” siyaseti izlemesi ve 
D‑8 gibi projeleri dikkat çekti. Ayrıca ülke içeri‑
sinde derin devlet her tarafa yayılmıştı. 1996'daki 
Susurluk Kazası bunun açık bir göstergesi oldu.

Askeriye, gelişmelerden ve Erbakan'ın izlediği 
siyasetten rahatsızdı. Bu arada, Refah Partisi'ni 
denetlemek ve laikliği korumak gibi amaçlarla 
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CHP o gün cumhurbaşkanlığı seçimleriyle il‑
gili ilk oylamayı Anayasa Mahkemesi'ne taşımış‑
tı. Aynı tarihte gece saat 23.17'de Genelkurmay 
Başkanlığı, kendi internet sitesinde yayınladığı 
basın açıklamasında “Türk Silahı Kuvvetlerinin 
laikliğin savunucusu olduğunu, bu konumunu ka‑
rarlılıkla sürdüreceğini ve gerektiğinde bu görevi‑
ni eksiksiz yerine getireceğini” sert bir dille ifade 
etmiştir.14 Böylece askerî vesayet tekrar hortlatıl‑
mıştır. Bu hareketlenme aynı zamanda 28 Şubat 
ruhunun bir devamı olarak değerlendirilebilir.

15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi: İhanet 
Gecesi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi bazı 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu subaylar 
tarafından 15 Temmuz 2016 Cuma günü başla‑
tılan bu hain darbe girişimi; cumhurbaşkanının 
çağrısı, milletin harekete geçmesi ve iletişim ve 
ulaşım araçlarının sağladığı imkânların yardımıy‑
la tüm yurtta yaklaşık 21 saatte kontrol altına 
alınmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 
iddianamedeki tespitlerden derlenen verilere göre 
darbe girişimi, Kara Havacılık Komutanlığı'nda 
görevli bir subayın MİT'e “FETÖ'cülerin MİT 
Müsteşarı Fidan'ı almak için kuruma saldırı dü‑
zenleyeceği” ihbarının yapıldığı saat olan 16.16'da 
başlamıştır. Asıl darbenin gece 03.00'te yapılması 
planlanmışken FETÖ'cü askerler bu vakti erkene 
çekmek zorunda kalmışlardır.15 Bu durum ise hem 
şartların eski darbe dönemlerindeki gibi olmadığı‑
nı ortaya koymuş hem de darbenin amacına ulaş‑
masının engellenmesini kolaylaştırmıştır.

Saat 21.00'de darbeci eski Tümgeneral Meh‑
met Dişli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 

14  http://darbeler.com/2015/05/18/27‑nisan‑e‑muhtirasi/
15  https://www.ntv.com.tr/turkiye/saat‑saat‑15‑temmuzda 

‑yasananlar,KQ4ykznyIU6vgW1ecMB6_w

oluşturulan Batı Çalışma Grubu (BÇG) bu yolda 
etkin çalışmalar yapmıştır. Sonuçta, ordunun 
yüksek komuta kademesinin 28 Şubat 1997'de 
verdiği muhtıra ile Erbakan istifaya zorlanmıştır. 
16 Ocak 1998'de ise Anayasa Mahkemesi (AYM) 
kararı ile RP kapatılmıştır.13

Birçok İslâmi kimlikli vakıf, dernek, cemaat 
ve tarikatın faaliyetlerinin engellendiği ve bazı 
çevrelerce “bin yıl devam edeceği” öngörülen 28 
Şubat Süreci kısa sürmüş ve 2002'de Ak Parti'nin 
(AKP) iktidara gelmesi ile etkisini giderek yitir‑
miştir.

27 Nisan 2007 E‑muhtırası: Postmodern 
Vesayet İhtarı

Abdullah Gül'ün TBMM tarafından cumhur‑
başkanı seçilmesi süreci ile ilgili olarak Genel‑
kurmay Başkanlığı'nın 27 Nisan 2007 gecesinde 
kendi internet sitesi aracılığıyla yayınladığı bil‑
diri olup postmodern bir vesayet örneği olarak 
“e‑muhtıra” diye de tarif edilmektedir.

13  Kemal Karpat, Kısa Türkiye Tarihi (1800‑2012), Timaş 
Yay., İstanbul 2012, s. 236, 237.
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Akar'a “Komutanım operasyon başlıyor, herkesi 
alacağız, taburlar, tugaylar yola çıktı, biraz son‑
ra göreceksiniz.” diyerek darbeyi tebliğ etti. Saat 
22.00'de Genelkurmay Karargâhı'ndan silah ses‑
leri duyuldu ve bir helikopterden dışarıda bulu‑
nanların üzerine ateş açıldı. Aynı saatlerde dar‑
beciler TRT Genel Müdürlüğünü de işgal ettiler. 
İstanbul'da Boğaz köprüleri 22.28'den itibaren 
bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı.

Başbakan Binali Yıldırım 23.02'de bir televiz‑
yon kanalına bağlanarak canlı yayında “Milleti 
temsil eden hükûmet iş başındadır. Bu kalkışma‑
yı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz 
eylemin içerisinde olanlar en ağır şekilde bedelini 
ödeyeceklerdir.” açıklamasını yaptı. Bu dakikalar‑
da darbecilerin “darbe faaliyetinin başına geçme‑
si” teklifini kesin bir dille reddeden Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, saat 23.02'de 
darbeci bir grup asker tarafından rehin alınarak 
Akıncı Üssü'ne götürüldü. Bu arada FETÖ'cüler‑
ce silahlı hava saldırıları başlatıldı; ateş açma ve 
bombardımanlar gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 
00.24'te CNN Türk'e bağlanarak halkı meydan‑
lara davet etmesi ise darbe girişiminin kırılma 
noktası oldu. Erdoğan “Millî iradeye yönelik bu 
ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, ya‑
salarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun 
bir defa cevabını bu yapı ister Silahlı Kuvvetler 
içinde olsun, bir grup azınlık da olsa ister başka 
kurumlarımızın içerisinde olsun, gereken cevabı 
alacaklardır.” dedi.

Bunun üzerine sokaklara çıkıp darbeye dire‑
nen ve tanklara, tüfeklere, FETÖ mensubu terö‑
ristlere karşı sokaklarda mücadele veren 250 kişi 
şehit, 2 bin 193 kişi gazi oldu.16

Sonuç

Demokratik tarzda yönetilen ülkelerde en 
büyük bir suç ve ayıp olarak kabul edilen “dar‑
be, muhtıra” türü girişimlerin klasik ve modern 
türlerinin hepsiyle karşı karşıya kalan Türkiye ve 
Türk halkı, en sonunda bu darbelere buğzederek 
tepki vermenin yanı sıra bunları aktif şekilde ön‑
lemeyi de öğrenmiştir. Eski darbe ve muhtıralar 
zaman içerisinde halk anlatıları ve aydın yazıla‑
rında çeşitli tepkilere maruz kalmışsa da en son 
darbe girişiminde bu tepki argümanlarının yanı 
sıra halk direkt faaliyete geçmiştir. Hatta öyle ki 
darbeye direnen bazı silahlı güçlerimizin canları‑
nı halk kurtarmış, TSK mensubu birtakım er ve 
erbaşları halk ikna ederek ya da tutup güvenlik 
güçlerine teslim ederek darbeyi etkisizleştirmeye 
dönük büyük katkı sağlamıştır.

Öyle anlaşılıyor ki artık halk, uzun yıllar ve 
gayretler neticesinde elde ettiği manevi ve maddi 
kazanımların ve kendi seçtiği kişilerin bazı mih‑
raklarca alaşağı edilmesine öyle kolay kolay mü‑
saade etmeyecektir. Ayrıca, kendi seçtiği yöneti‑
ciler ve ihanet içerisinde olmayan silahlı kuvvet 
mensuplarıyla birlikte bu tür faaliyetleri göğüsle‑
meye hazır olduğunu da açıkça ortaya koymuştur. 
Kendisiyle ilgili konularda yani hak, özgürlük ve 
yetki hususlarında cuntacılardan defalarca balans 
ayarı gören halkın uyanması, her ne kadar Tür‑
kiye aleyhindeki iç ve dış mihrakların bu türden 
zararlı emel ve faaliyetlerinden tamamen vazgeç‑
melerine belki yetmeyecekse de, bu konuda ol‑
dukça caydırıcı ve önleyici bir paratoner vazifesi 
görecektir.

16  https://www.ntv.com.tr/turkiye/saat‑saat‑15‑temmuzda 
‑yasananlar,KQ4ykznyIU6vgW1ecMB6_w
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Medeniyet: Ziyaret esnasında kuca‑
ğınıza tutuşturulan çocuk vardı. Ne 
yaptınız onu?

İlginç bir andı o. Ben çocuğu alıp kabre kadar git‑
tim. Dua edip oradan ayrıldım. Daha önce de söyle‑
diğim gibi kabir başında İslâmî olmayan herhangi bir 
tavrımız olmadı. El sürmek, yüz sürmek, medet um‑
mak vs. bunlar hiç olmadı, olmaz da. Annesi bunları 
istiyor olabilir belki, ama biz öyle bir şey yapamayız ki. 
Sonra kalabalığın arasından güçlükle sıyrılıp döndüm, 
çocuğu da İmam Rıza'nın kabrinde annesine teslim et‑
tim.

Medeniyet: Kabirden çıktınız ve tekrar Meş‑
hed'i gezmeye devam ettiniz…

Meşhed'i gezmeye devam ettik. Birkaç kez taksiye 
bindik, gideceğimiz yerlere otobüsle değil de taksiyle 
gidiyorduk. Şehir içinde dolmuş gibi çalışan taksiler 
vardı. Fiyatlar da bizdeki dolmuş ücretlerinden çok 
daha ucuzdu. Taksilere erkek ve kadının yan yana otur‑
tulmadığı dikkatimi çekti. Daha önce erkek ve kadın 
hamamı ile alakalı olumsuz bir şeye dikkat çekmiştik, 
şimdi tam tersi olumlu bir şey var. Bütün İran hatıra‑
larımda hep adaletli olmaya, hiç haksızlık yapmamaya 
çalışacağım. Taksilerde öne hanım oturuyorsa yanına 
erkek oturtmuyorlar. Çünkü taksilerde ön biraz dar‑
dır. Ön tarafta hanım oturuyorsa yanına hanım, erkek  

oturuyorsa erkek oturacak. Eğer hanım arkada oturu‑
yorsa sağına soluna erkek oturamaz. Hanım kenarda 
oturacak ondan sonra erkekler oturabilirdi. Bunlar 
kendine göre birer tedbirdi. Bunlar güzel şeylerdi. De‑
mek ki sistemde mahremiyete riayet etme duygusu 
var, ama birtakım yerlerde belli ki önleyemiyorlar.

O gün Meşhed'i gezdik. Ali beni uçakla gönderme 
sözü vermişti. Biz o gün bütün uçak bürolarını gezdik 
fakat asla benim gitmem gereken yere uçak bulama‑
dık. O zaman şunu da öğrenmiş oldum. İran'da uçak 
fiyatları da çok ucuzdu. Dolayısıyla insanlar iç hatlar‑
da önce uçağı tercih ediyorlar, eğer bilet bulamazlarsa 
otobüse geçiyorlardı. Çünkü aralarında fiyat farkı çok 
azdı. Bizde şu an uçağa binebilen fakir halk, İran'da 
daha 1990'larda binebiliyordu. İç hatlarda bilet bula‑
bilmenin çok zor olduğunu sonradan öğrenmiştik. Er‑
tesi gün biletin olduğunu söylediler ancak ben ertesi 
günü beklemek istemedim. Çünkü bir an önce gitmek 
istiyordum. Çok zor bir şekilde olsa da otobüs bileti 
bulduk.

Medeniyet: Nereye gidiyorsunuz?

Zahedan diye bir şehre gitmem gerekiyordu. Zahe‑
dan'a bulamadık fakat onun yakınındaki bir başka şeh‑
re giden otobüste yer bulduk. Ali ve beş altı arkadaşı 
beni yolcu etti. Görüşür, konuşuruz ümidiyle adresle‑
rimizi almıştık ama sonraları görüşemedik.

Hocamız Ömer 
Küçükağa ile (XXIII)

Medeniyet Röportaj
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İran halkı fakir olmasına rağmen seyahat edebili‑
yordu. Petrol çok ucuzdu ve herkesin eski de olsa ara‑
bası vardı, yeni arabalar ise çok yoktu. Arabalar 15‑20 
senelikti, çok eski arabalardı. Petrol çok ucuz olduğu 
için kendi arabalarına olsun otobüs ve uçaklara olsun 
binip rahatlıkla seyahat edebiliyorlardı.

Meşhed otogarından yola çıkıp Zahedan'a doğru 
ilerledik. Yolumuz çok uzundu. İran, toprak olarak 
çok büyük bir ülke. İran'ın toprak sahası zannederim 
Türkiye'nin iki katı. Dolayısıyla otobüsle yapılan yol‑
culuklar, ülkenin bir ucundan diğer ucuna 40‑50 saat 
sürebiliyor. Çünkü hem otobüsleri yeni değildi hem 
de yolları kötüydü. Şoförleri ve halkı bizim gibi aceleci 
değil, yavaşlar. Bizim halkımız dakiktir yine de. Saat‑
lerine dikkat ederler İran halkına kıyasen. Mola yarım 
saatse yarım saattir. Çok fazla geçirmezler, otobüsü 
fazla bekletmezler. Ama oralar öyle değil. Bir saat mola 
verilmişse belki bu iki saate çıkabilir. Çünkü insanlar 
geç dönüyorlar, geç toparlanıyorlar. Kimse de birbirine 
kızmaz bu durumda. Bizde böyle bir şey olsa bağırıp 
çağırmalar, kavgalar olur sanırım.

Medeniyet: Yolda askerler sizi niçin durdur‑
du?

Hava kararmaya başladı. Birden otobüsümüzü 
durdurdular. Durduranlar askerdi. Önümüzde alevler 

içinde yanan 3‑4 tır vardı. Kaçak petrol taşıyorlarmış. 
Kaçak petrol yakalandığı zaman devlet hem tırı hem 
de içindeki petrolü yakıyormuş. Otobüstekilere kim 
yakmış diye sorduğumda “asker”, dediler. Neden, de‑
dim. Kaçak olduğu için, dediler. Kaçaksa alsın götür‑
sün depoya koysun, neden yakıyorlar, dedim. İbret 
olsun diye cevabını verdiler. Petrol ucuz ve bol olduğu 
için değersiz bir şeydi İran'da. Araçlar yanıncaya kadar 
bekledik, sonra yolumuza devam ettik.

Medeniyet: Gecenin bir yarısı yolda indiniz…

Tebrizli Ali benim nerede inmem gerektiğini şoföre 
söylemişti. Şoför bana döndü ve sen burada mı inecek‑
tin dedi, kâğıttan okuyarak. Biz diğer tarafa gideceğiz, 
seni burada indireceğiz. Dışarıya baktım, hiçbir şey gö‑
zükmüyordu. Gece ve karanlık. Ben nasıl ineyim bura‑
da, dedim. Burada ineceksin, yoksa uzaklaşacağız, isti‑
yorsan gel, dedi. Zahedan'ın zıttı bir tarafa gidecekler. 
İndim hâliyle. O yerin ismi Kirman'dı sanırım, tam ha‑
tırlamıyorum. Otobüs gözen kayboldu. Valizimi aldım, 
tek başınaydım, ortalıkta ne bir ışık vardı ne bir ay ne 
de bir yıldız. Her taraf karanlık, yol bile gözükmüyor. 
Bazen köpek sesleri geliyordu, insan korkuyor. O ka‑
dar sessiz bir yerdi ki gerçekten ürperdim ve korktum.

Bana orası kavşak, gelen arabalara el kaldır, seni 
alırlar, demişlerdi. Ben orada muhtemelen bir saat 
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General gibiydiler. Hepsinin davranışları öyleydi. Na‑
maz için bile izin vermek istemiyorlardı. Tatsız bir yol‑
culuk oldu. Bu yolculuktan sonra Zahedan'a gittik.

Medeniyet: Zahedan'da nerede kaldınız? An‑
lattıklarınıza göre burası daha zor…

Daha zor tabi. Zahedan'a gidince otel aramaya baş‑
ladım. Bir kısmı dolu diyordu, bir kısmı biz alamayız, 
diyordu. Niye alamazsınız, dediğimde Defter'den izin 
alacaksın, diyorlardı. Defter nedir, onu da bilmiyorum. 
Bir kişi bana filanca otele gidersen onlar alır, dedi. O 
otele gittim, Lüks bir oteldi. Geceliği 100 dolar. 100 do‑
lar İran için çok büyük bir paraydı. Otellerde normalde 
1, 2 dolara kalıyorduk. Meğer o otel, tam turistlik bir 
otelmiş. Pek sorgu sual yok, parayı alıyor ve size oda‑
yı veriyor. Muhtemelen sırtını bir yerlere dayamış bir 
otel. Başka otellere gittim. Defter diyorlardı bu defte‑
rin nerede olduğunu sordum, tarif ettiler. Defter, izin 
veren bir büroymuş. Neyse deftere gittim, pasapor‑
tumu istediler, gösterdim. Neden geldiğimi sordular, 
Pakistan'a geçeceğimi söyledim. Ne amaçla gittiğimi 
sordular, gezeceğim, dedim. Başka ülke bulamadın mı 
gezecek, dediler. Sanki suç işliyormuşum gibi davranı‑
yorlardı. Farklı bir yerde olduğumu anlamıştım. Zaten 
Zahedan, İran'ın eyaletlerinden Belucistan'ın başken‑
ti. Belucistan, Pakistan sınırına yakın olan bir bölge. 
Irk olarak Beluclar yaşıyor orada. Anladım ki farklı bir 
yerdeyim. Bana bir kâğıt verdiler, o kâğıdı gösterince 
oteller kalmama izin verdiler.

O gece otelde kaldık. Otel dediysem öyle ahım şa‑
hım bir otel değil, ranzaların yan yana dizili olduğu ve 
hapishane koğuşunu andıran bir yer. Yaklaşık 10‑12 
ranza. Ranzalar ikişer katlı. Ben üst ranzaya düştüm. 

bekledim, el kaldırıyorum durmuyorlar. Bazısı duru‑
yor ama biz diğer tarafa gideceğiz, diyor. Ama o bir sa‑
atte gerçekten iyi korku yaşadım. Çünkü bir ara köpek 
sesleri yaklaşıyor gibi oluyordu. Gelselerdi ben hiçbir 
şey yapamazdım. Öyle bir ıssızlık öyle bir sessizlik var‑
dı ki zannedersem orası çöldü.

Sonra gideceğim yöne doğru bir otobüs geldi ve 
durdu, bindim. Otobüste oturacak yer yoktu. İnsanlar 
garipti. İran'da gördüğüm diğer insanlar gibi değiller‑
di. Davranışları farklıydı, başka bir bölgenin insanı 
oldukları belliydi. Meşhed'de ve Tebriz'de gördüğüm 
İranlılar gibi değillerdi. Ayrıca konuşmaları da Farsça 
değildi. Neyse otobüs biraz gittikten sonra küçük bir 
ilçede durdu. Bir yolcu indi. Ben onun yerine oturdum. 
Yanımdaki çocukla biraz konuşmak istedim. Sen İranlı 
mısın dedim, yok dedi. Nerelisin dedim, ben Türk'üm, 
dedi. Nasıl Türk'sün dedim, Türkmenistanlıyım, dedi. 
Fakat ben bu çocukla anlaşamıyordum. On tane ke‑
lime söylüyorsa ancak bir iki tanesini anlıyordum. O 
ise beni hiç anlamıyordu. Biraz daha konuşunca Azeri 
Türkçesini biraz bildiğini anladım. Azeri Türkçesi ko‑
nuşunca az da olsa anlaştık. Çok dindar, Müslüman 
bir çocuktu. Yolumuza devam ettik, sonra namaz vakti 
geldi. Ben ona bir iki defa sordum, durmazlar ki dedi. 
Nasıl durmazlar, namaz kılacağız, dedim. Şoförden çe‑
kiniyorlardı. Tekrar otobüsümüz durduruldu, yine as‑
kerler geldiler. Otobüsün içini kontrol ettiler, aradılar, 
kimliklere ve pasaportlara baktılar, incelediler her şeyi. 
Ben önden ikinci sırada oturuyordum. Onlar beni geç‑
tikten sonra iner namazımı kılarım, diye düşündüm. 
Abdestim vardı ne de olsa. Yanımdaki kızarlar, dedi. 
Yok, ben namaz kılacağım, dedim. İndim namazımı 
kıldım. Namazımı kılarken askerler görevlerini bitir‑
mişlerdi. Bizim şoför ve muavin de ne yapıyor bu diye 
bana kızıyor. Selâmımı verdim, bağırmaya başladılar. 
Ne bağırıyorsun, namaz kıldım, dedim. Bizim işimiz 
var, ne namazı, dedi. Siz Müslüman değil misiniz, hadi 
siz kılmıyorsunuz niye bana kızıyorsunuz, dedim. Ata‑
rım seni aşağıya, dedi. Ben de at, dedim. Atamadı beni 
otobüsten. O çocuğa neden böyle olduklarını sordum. 
Belucistan bölgesine girdik, burası farklı, öteki tarafla 
karıştırma, dedi. Muhtemelen orada şoförler ve mua‑
vinler devlet görevlisi idi, yoksa bir otobüs şoförü yolcu‑
ya karşı o kadar tepeden bakamaz, sert davranamazdı.  
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Üzerimde bir miktar para vardı. Onlara bir şey olur 
korkusuyla rahat değildim. Bir kısmı benimdi, bir kıs‑
mı emanetti. Yardım niyetiyle götürüyordum. Kıymet‑
li eşyalarımı pantolon ve yeleğin iç cebine koydum, dış 
ceplere bir şey koymadım. Sabah olunca kahvaltı yap‑
mak için dışarı çıktım ama uygun bir yer bulamadım. 
Mekânlar temiz değildi. Bir yerde sütlü muz satıyor‑
lardı, kapalı bir yerdi. Buranın temiz olduğunu düşün‑
düm. Gittim orada sütlü muz içtim, o beni doyurdu.

Medeniyet: Bir ara kısa süreli korku yaşadı‑
nız…

Kısa süreliydi ama çok korkmuştum. Sık sık ceple‑
rimi kontrol ediyordum. Bir baktım ki pasaport yok. 
Koşa koşa otele gittim. Her yeri aradım ancak hiçbir 
yerde bulamadım. Arkada da bir cep vardı, o cepten di‑
ğerine geçiş yapılıyordu. Onu unutmuşum. Bir an elimi 
attım, arkada olduğunu fark ettim. Öyle sevindim ki… 
Pasaportsuz orda kalmak demek hapse girmek demek‑
ti. Bölgenin özelliği de buydu zaten. Ne sınırı geçebi‑
lirsin ne bir şey yapabilirsin. Neyse pasaportu bulduk 
elhamdülillah.

Canım çay içmek istedi. Bir çay ocağına girdim. 
Temiz değildi. Çaycı bardakları alıyor, aynı bardakla 
başkalarına da çay getiriyordu. Bir leğen vardı, leğenin 
içerisine batırıp çıkartıyor, böylece temizlenmiş olu‑
yordu bardaklar. Benim o şekilde içmeme imkân yok‑
tu. Temiz bir bardakla çay istedim. Temiz, dedi adam. 
Daha temiz istiyorum, biraz hastayım, dedim. Bu 
sefer adam bardağı leğene iki üç defa batırıp çıkardı.  

Dayanamadım, bir de ben yıkayabilir miyim, dedim. 
Çeşme vardı, bardağı alıp bir güzel yıkadım. İki üç kişi 
bana bakıyordu, ben de onlar bakıyor diye bir daha, 
bir daha yıkadım. Şimdi çayı doldurabilirsiniz, dedim. 
Herkes bana bakıyordu. Bir de pırıl pırıl parlayan bar‑
dağa. Çayımı içip çıkana kadar bana bakmaya devam 
ettiler. Bir bardak çay içmek bile nimettir. Türkiye'de 
tertemiz geliyor bardaklar, yemekler. Türkiye ve insan‑
ları gerçekten çok temiz. Bunu iyi bilmek lazımdır. Tabi 
bu coğrafyalardaki kirliliği sadece insanlara bağlamak 
doğru olmaz. Ucuz eleştirilerde bulunmak, insanları 
hemen suçlamak yanlış olur. Meseleye bütüncül bak‑
mak gerekir. Suç sadece insanlarda değil. Eğitim, dev‑
let, yerel yönetimler, ilgisizlik, kültür… Hepsi bir bütün 
olarak değerlendirilmelidir. Orası İran devletinin diğer 
bölgeler gibi önem verdiği bir yer değil. Devlet, bölge 
halkına sadece güvenlik ve asayiş noktasından bakıyor. 
Diğer ihtiyaçlar noktasında pek yardımcı olmuyordu.

Medeniyet: Beluclar Şii mi? Oradaki gözlem‑
lerinizi de paylaşır mısınız?

Hayır, Belucistan Sünni'dir. Ayrıca Urumiye var, 
hepsi Kürt ve Sünni. Pakistan taraflarında da Sünni‑
ler var. Kenarlarda kalmış Sünniler. Camilere gittim, 
camiler çok süslüydü. İlk defa Sünnilerin olduğu bir 
yerde kabristan gördüm. Kabristan tepedeydi. Merdi‑
venle çıkılıyordu, merdivenleri çıktım. Kabirleri ziya‑
ret ettim. İnsanların kabirlere ilgisi çok fazlaydı ama 
bağırıp çağırma yoktu. Kabirlerin üstüne lale, gül gibi 
çiçekler atıyorlardı. Sünni olan Beluclar ile Şii olan 
Perslerin kültürleri arasında tam bir kopukluk yoktu. 
Her ikisinde de kabre karşı gereğinden fazla ilgi vardı 
ama Perslerinki daha fazlaydı. Orada kabre karşı ilgi 
bizdekinden çok daha fazlaydı. Özellikle o güller falan 
dikkatimi çekmişti. Bizde kabirlerin üzerine pek çiçek 
vs. atılmaz. Varsa da o kadar yaygın değil.

Sonra cemaatle namaz kılmak için Sünnilerin ca‑
misine gittim. Namaz kılma şekilleri normaldi. Bölge 
halkıyla konuştuk, bölgelerinde İslâmî hareketin güçlü 
olduğunu söylediler. İslâmî hareket devletle problem‑
liymiş. Bu sebeple rahat davranamıyorlarmış, kendile‑
rini biraz gizlemek zorunda kalıyorlarmış.

(Devamı gelecek sayıda…)
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Kan Kokuyor  
Filistin

Anaların kanlı kucaklarına yaslanmış, kanlı 
soğuk başlar

Ve yana düşen minicik kanlı avuçlardan taşmış, 
kanlı soğuk taşlar

Ezilen gurur değil, yürek

Bu kanlı yüreğe kanlı bir çare gerek

Kanlı tapınak duvarlarından yükselen kanlı 
çığlıklar

Filistin'i kana boğuyor

Ve Filistin kan kokuyor

Azrail'in işi çok

O da ağlıyor ama ona da çare yok

Yürekler üç parça; acı, öfke ve sefalet

İhanet ya Rab, ihanet

Babalar oğullarına mezar taşı yaptırmasın

Gelin etsin gene analar kızlarını

Duvaklar kanlanmasın

Kanlanıp da bacımın öldüğü anlanmasın

Bir imtihan bu, zor bir imtihan

Dayan bacım sabır ile sabır ile dayan

Allah Filistin'i kanla övüyor

Ve Filistin kan kokuyor

Can çekişiyor delikanlım, ağzında direniş 
türküsü

Dağılıyor bacım kemik kemik, zulmün üstüne

'Fe inne meal usri yusra, inne meal usri yusra...'

Bil ki bu kan mühür vurur asra

Başlar kucaktan düşüyor kızıl toprağa

Üşüyor cansız bedenler, büyümüş gözbebekleri

Üç tekbir, bir şehadet

Yüreklerden caddelere kızıl kanlar akıyor

Ve Filistin kan kokuyor

Ayhan Yavuz AÇIKGÖZ

Sen Kaldın
Yalnız sen kaldın secde yerinde

Gözleri nemli

Dualar yetim

Temenniler öksüz mabedinde

Dillerde zikirler yavan

Kalplerde huşudan yok bir eser

Merhamet umanlar

Ummanlarda boğulur şimdi

Kurumuş bir manadır sevda

Zamanın yelkovanı kayıp

Akrebi dimağlarda serdar

Yalnız ben kaldım

Musalla yerinde

Mazisi yitik
Hüseyin Taşkın ÖNEL

Ötürü
Nefsimin şerleri bana yeterken

İhtiyaç yok durur senden ötürü

İblis kapımda nöbet tutarken

Kurtuluş zor durur benden ötürü

Dururken bir yanda dehrin hilesi

Yorarken hayatın sonsuz çilesi

Eklenince üstüne kalbin nalesi

Yaşamak zor durur ondan ötürü

Makamlar peşinde geçerken ömür

İhtiras ve hevese yetmezken devir

Nefs için yüzleri hep Hak'tan çevir

İman zayi olur bundan ötürü

Hüseyni yolunda dikenler dolu

Şaşırıp kalırsın bulmazsan yolu

Kaptırır gidersin o sadık kulu

Hakk'ın yolu haktır, haktan ötürü

Hüseyin Taşkın ÖNEL

ŞiirAyhan Yavuz AÇIKGÖZ / Hüseyin Taşkın ÖNEL
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“Bugün Çemberlitaş'ta Birlik Vakfı'nda 
Bezm‑i Âlem Vakıf Gureba Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Âsaf Ataseven'i1 

dinledik. Konferans sonundaki sohbet hayli renkli 
geçti. İTÜ'den merhum Prof. Dr. Ahmet Nuri Yük‑
sel2 ile Âsaf Bey'in birbirleriyle biraz tarizkâr diya‑
logu ilginçti. Âsaf Bey, daha idealist ve tavizsiz bir 
tutum sergiliyor. A. Nuri Bey deyim yerindeyse, cep‑
henin genişliğinden yana gözüküyor. Diğer gruplara 
da sempatisini belirtiyor. “Devletimizin başkanı” 
ifadesi ilgimi çekti. “Gerçi başörtüsü hakkında bazı 
çıkışlar yaptı, yapmasaydı daha iyi olurdu.”3 dedi. 
Merhum Prof. Dr. Solak'ın4 1969'da İzmir'de Türki‑
ye Komünizmle Mücadele Derneği seçimleri sonun‑
da genel başkan seçilmesi sonrasında bir gazetede5 
“Komünizmle Mücadele Derneği'nde İslâm'ın Zafe‑
ri” diye başlık atılmasının rahmetli İlhan Darende‑
lioğlu'nu6 ve bazı gençleri üzdüğünü anlattı. Üstü 
kapalı bir biçimde ülkücü ve nurcu grupların dışlan‑
maması gerektiğini belirtti.

Âsaf Bey, hoş adam. Aklımda kalan en önemli sözü, 
“Bize ya çok akıllı ya da deli adam lazım oldu.” Ga‑
liba haklı. Gruplaşmalardan yakındı. Münafıklıktan  

1  2008 yılında Vatan Caddesi'nde bir aracın çarpması sonu‑
cunda koma hâlinde, emekli olduğu Vakıf Gureba Hasta‑
nesi'ne kaldırılıyor. Yoğun bakımda bir süre kaldıktan son‑
ra vefat ediyor. (8 Eylül 2008).

2  İTÜ'den emekli uçak profesörü. N. Erbakan ve S. Demi‑
rel'in İTÜ'den arkadaşı. Kısa süre önce vefat etti.

3  Süleyman Demirel'i kastediyor.
4  Merhum tıp profesörü. Eski TKMD Başkanı.
5  M. Şevket Eygi'nin o yıllarda çıkardığı Bugün gazetesi.
6  1980 öncesinde İstanbul Beyazıt'ta komünistler tarafın‑

dan katledilen, Ortadoğu gazetesinin merhum başyazarı.

çekinmemiz gerektiğini söyledi. Çevrede ciddiyet‑
sizler gördüğünü anlattı. Hayli enteresan bir hatı‑
rasını nakletti. Öğrenciliğinden dört arkadaşıyla 
beraber o zamanın modası olan reformculuk konu‑
sunda merhum Prof. Dr. Mükrimin Halil Yınanç'ın7 
verdiği bir konferansta hatibe nasıl karşı çıktıkla‑
rını anlattı. Mükrimin Halil, konferans sonundaki 
sorular kısmında Âsaf Bey'in arkadaşının “İslâm'da 
nasıl bir reform istiyorsunuz?” sorusuna “Camilere 
sandalyeler konulması, org çalınması vb.” şeklinde 
cevap verince arkadaşı “O bahsettiğiniz şeylerin 
hepsi Hristiyanlıkta var.” der. Mükrimin Bey'in ce‑
vabı ise “Ben kuvvetli bir hafızım. İslâm konusunda 
hiçbiriniz benimle konuşamaz.” olur. O esnada Âsaf 
Bey sandalyenin zerine çıkar. “Evet, Kur’ân‑ı Ke‑
rim'de sizin gibi kişiler kitap yüklü eşeğe benzetilir.” 
diye bağırır. O esnada ortalık karışır. Arka sıralar‑
dan “Vurun. Hocaya eşek dedi.” diye bir bağırışma 
duyulur. Fakat kalabalık bu sese iltifat etmeyerek 
“İslâm'da reform olamaz.” diye hatibe tepkisini dile 
getirir. Âsaf Bey, bu arada, Mükrimin Halil'in aynen 
merkebe benzediğini de belirtti. Bu olayı anlatma‑
sındaki sebep ise iki askerî tıbbiyelinin, Cerrahpa‑
şa'da bir hocanın dersten başörtülü bir kızı çıkar‑
ması üzerine Âsaf Bey'e gelmeleri ve hocayla irtibat 
kurarak durumu önlemesini istemeleriydi. Âsaf Bey 
bu arada askerî öğrencilerin, bu kızın dersten çıka‑
rılmasına, kız öğrenci ülkücü olduğu için 30‑40 kişi‑
lik çeşitli gruplara mensup İslâmcı öğrencilerin ses 
çıkarmadıklarını, bir solcu öğrencinin ise “Hocam 
laiklik” diyerek müdahale etmek istediğini anlattık‑
larını da söyledi.”

7  1900‑1961 yılları arasında yaşamış büyük tarihçi, Ordi‑
naryüs Prof. Dr.

Geçmiş Zaman Olur ki...
9 Ocak 1988 Cumartesi

Mehmet KARAGÖZOĞLU Günce
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İnsanlık tarih boyunca çağlara ayrılmıştır. İlk 
Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ ve içinde bulunduğu‑
muz Yakın Çağ. İnsanoğlu da kendi dünyasında 

çağlar açıp çağlar kapatmaktadır. Okul dönemi, çocuk‑
larımızın küçük dünyalarında bir çağı kapatıp diğerini 
açtığı dönemdir.

Bu hafta öğrencilerimizin bir kısmı okuma yazma 
öğrenmiş olarak, bir kısmı bilgilerinde daha da derin‑
leşerek, bir kısmı da ilkokul kademesini tamamlayıp 
ortaokula geçmiş olarak 2017‑2018 eğitim öğretim 
dönemini tamamlamış oluyor. Yaz dönemi öğrencileri‑
miz için kendileriyle daha fazla baş başa kalacakları bir 
süreç olacak. Okullarda yapılan hazırlıklar, çalışmalar 
öğrencileri daha güçlü kılmak ve yeni durumlar karşı‑
sında başarıyla yolunuza devam etmeleri içindir.

Çocuklar,

Hayal etmek, inancınız ve umut sizin en büyük 
gücünüz olsun. Çünkü ancak böyle olursa kalbinizde 
heyecan olacak ve ayakta kalacaksınız.

Siz vazgeçmediğiniz sürece hayallerinizin gerçek‑
leşmesinin önünde bir engel yoktur.

Ancak hayal ederek, inanarak ve çalışarak başarı‑
labileceğini ve kapıların açılacağını çok kısa bir zaman 
içinde siz de göreceksiniz.

Yaz tatilinizi doğayla, ailenizle, büyüklerinizle ve 
akranlarınızla birlikte geçirmeye çalışın. Hiç görmedi‑
ğiniz bir yer görmeye, tanımadığınız insanlarla konuş‑
maya, hiç yapmadığınız bir şeyi yapmaya gayret edin. 
Hızla akan hayatın içinde biraz yavaşlayın ve etrafını‑

zın farkına varın. Ne kadar detay kaçırdığınızı gördü‑
ğünüzde siz de şaşıracaksınız.

Yeni dönemdeki ekranların bizlere tuzak olması‑
na engel olalım ve hayatın içinde olmaya çalışın. En 
önemlisi kendinizle baş başa kalmaya çalışın ve ken‑
dinizi keşfedin. Ancak böyle yaparak kendinizi aşabilir 
ve büyük başarılara imza atabilirsiniz.

Sevgili anne babalar,

Halil Cibran çocuklar için yazdığı şiirinde şöyle ta‑
nımlamıştı bizlerin durumunu:

“Siz yaysınız, çocuklarınız ise sizden çok ilerilere atıl‑
mış oklar.

Okçu, sonsuzluk yolundaki hedefi görür
Ve o yüce gücü ile yayı eğerek okun uzaklara uçmasını 

sağlar.
Okçunun önünde kıvançla eğilin
Çünkü okçu, uzaklara giden oku sevdiği kadar
Başını dimdik tutarak kalan yayı da sever.”

Bugün çocuklarınızın bir adım daha ilerleyişine 
şahitlik etmekteyiz. Sizlerin gözlerindeki mutluluk ve 
gurur bizlere her şeyi anlatıyor. Nasıl ki göz açıp kapa‑
yıncaya kadar bugünlere ulaştıysak artık çocuklarımı‑
zın en mutlu günleri hep böyle birbirini kovalayacaktır.

Çocuklarımız bu güzel dünyayı daha da güzelleşti‑
recekler. Bizim bıraktığımız yerden daha da ileri taşı‑
yacaklar.

Şunu çok iyi biliyorum ki hem ülkemizin hem de 
bu dünyanın geleceğinde bizim öğrencilerimizin im‑
zası olacaktır. Çünkü bu toprakların mayasında inanç, 
milli bilinç ve iyi insan olmak idealleri var. İyi tatiller.

İnan, Hayal Et ve Yaşa
“İnsanın kendini fethetmesi  

zaferlerin en büyüğüdür.”
(Platon)

MakaleMuhammed MERT



Okuyacağınız bu yazı, sabahın, sabah erken 
kalkmanın ve sabah namazının önemi 
hakkında olup dört ana başlıkta ele alın‑

mıştır.

İlk olarak sabah erken kalmanın, erkenden yapaca‑
ğımız işlere koyulmanın bize faydalarından bahsede‑
ceğim.

İkinci olarak sabah vakti ve sabah namazı ile ilgili 
Allah Teâlâ bize Kur’ân‑ı Kerim'de neler bildiriyor, Pey‑
gamber Efendimiz (s.a.v.) hadisleri ile bize ne tavsiye‑
lerde bulunuyor, bunlara bir göz atacağız.

Sonraki başlığımızda, dünya hayatında başarılı(!) 
olarak görülen bazı popüler kişilerin sabah rutinleri ile 
ilgili bilgiler paylaşacağım.

Son olarak da, sabah vaktinden faydalanabilmek ve 
sabah namazını kaçırmamak için istifade edeceğimizi 
umduğum bazı tavsiyelerde bulunacağım.

Sabah erken kalkmanın ve güne erken başla‑
manın faydaları nelerdir?

• Erken kalkmamız gün içerisinde daha fazla vak‑
te sahip olup, kahvaltı etmek, spor yapmak gibi 
faydalı alışkanlıklara vakit ayırmamızı sağlar. 
Burada akşam geçirilen vaktimizin sabaha göre 
daha verimsiz olduğunu da göz önünde bulun‑
durduğumuzda sabah vaktinin önemi daha da iyi 
anlaşılacaktır.

• Güne erken başlamak, sessiz ve huzurlu bir ça‑
lışma ortamı oluşmasına yardımcı olacaktır. Ör‑
neğin bu durum, çalışanlar için e‑mail ve telefon 
trafiğinin, toplantıların birkaç saat geç başlayıp 
konsantre çalışabilmesi anlamına gelir.

• Erken kalkmak o güne hazırlık yapıp, daha iyi bir 
planlama yapmamız anlamına gelir.

• Gün içerisinde kendimize ve kendimizi dinleye‑
meye ayıramadığımız vakte, sabahın erken vakit‑
lerini kullanarak imkân oluşturabiliriz.

• İstanbul'dan örnek verecek olursak, erkenden 
yola çıkmak, trafikte ziyan edilecek vaktimizin 
de önüne geçecektir.

Sabah vakti ve sabah namazı ile ilgili ayet ve 
hadisler

• “(Zekeriya) “Rabbim, bana bir alamet (ayet) ver.” 
dedi. “Sana alamet, işaretleşme dışında, insanlarla 
üç gün konuşmamandır. Rabbini çokça zikret ve ak‑
şam sabah O'nu tesbih et.” (Al‑i İmran Suresi, 41) 

• “(Takva sahipleri için) Sabredenler, doğru olanlar, 
gönülden boyun eğenler, infak edenler ve 'seher va‑
kitlerinde' bağışlanma dileyenlerdir. (Al‑i İmran Su‑
resi, 17) 

• “(Takva sahipleri için) Onlar geceden uyudukları 
zaman parçası çok az olanlardı. Onlar, seher vakitle‑
rinde istiğfar ederlerdi. (Zariyat Suresi, 17‑18) 

• “Ağardığı zaman sabaha, yemin olsun.” (Müddessir 
Suresi, 34) 

• “Ve nefes almaya başladığı zaman sabaha yemin ol‑
sun.” (Tekvir Suresi, 18)

• “Kim sabah namazını kılarsa o, Allah'ın himayesin‑
dedir.” (İbn‑i Mace)

• “Sabah uykusu, rızka manidir.” (Beyhaki)

• (“Sabah” kelimesi ile sabah namazından güneş do‑
ğana kadarki vakit kastedilmiştir.)

Sabahın Hayrı

MakaleMuhammed DALYAN
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• Annesi, Hazret‑i Süleyman'a “Çok uyuma, çok uyku 
kıyamette insanı fakir bırakır.” dedi. (İbn‑i Mace)

• “Münafığa en ağır gelen namaz, yatsı ve sabah na‑
mazlarıdır. Eğer bilseydi o iki namazda ne var? Sü‑
rünerek dahi olsa onun ikisine gelirdi.” (Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, 52/424)

• “Sabah namazını mutlaka kılmanız gerekir. Zira bu 
namaz arzu edilen her iyi şeye nail olmaya vesiledir.” 
(Camiü's‑Sağir)

Dünyaca Ünlü ve Başarılı Bazı Kişilerin Sabah 
Rutinleri Hakkında

• Twitter'ın kurucusu ve CEO'su olan Jack Dorsey, 
güne her sabah 05.30'da başlıyor. Daha aktif ve 
sağlıklı olabilmek için güne meditasyonla (Bizim 
hayatımızdaki karşılığına sabah namazı diyebili‑
riz.) başlıyor ve ardından birkaç kilometre koşu‑
yor.

• Haber ajansı Huffington Post'un kurucusu Ari‑
anna Huffington, uyumadan önce tüm elekt‑
ronik cihazlarını kapatıyor ve odasının dışında 
tutuyor.

• Steve Jobs her sabah ayna karşısında kendisine 
bir motivasyon konuşması yaparmış.  Aynada 
kendine “Bugün hayatımın son günü olsaydı az 
sonra yapacağım işlerden mutluluk duyar mıy‑
dım?” diye sorarmış. Cevabı üst üste birkaç gün 
boyunca “hayır” olursa, bir yerlerde bir değişik‑
liğe gitmesi gerektiğini bilirmiş. Jobs aynı za‑
manda mobilyadan giyime kadar ciddi bir mini‑
malizm savunucusuydu ve siyah tişört‑mavi kot 
Jobs'un günlük rutiniydi.

Aslına bakarsanız bunlar ve benzeri kişilerin rutin 
sabah alışkanlıklarını harmanlayacak olursak, bunla‑
rın başında erken kalkmaları, sabahları bir motivasyon 
konuşması yapmaları ve kendilerine her sabah önemli 
bir soru sormaları ‑buna biz kendi açımızdan bakarak 
tefekkür de diyebiliriz‑ zihinlerini berraklaştırmaları, 
planlama ve strateji belirlemeleri geliyor.

Sabahları Nasıl Erken Kalkarız?

• Öncelikle erken yatarak tabi ki. Günlük uyuma‑
mız gereken süre aşağı yukarı belli olduğu için bu 
süreye ulaşmak için geç yattığımızda da maalesef 
geç kalkmamız gerekecektir.

• Erken kalkmak için kararlı bir şekilde edilmiş bir 
niyet gereklidir.

• Sabah namazını kaçırmayı, uçağı kaçırmaktan 
daha önce tutmalıyız. Mükâfatlarının ve zararla‑
rının bilincinde olmalıyız.

• Uyumadan önceye uykuya hazırlık gerekir. Hem 
fiziksel hem de zihinsel hazırlıktan bahsediyo‑
rum. Örneğin uykudan önce yemek yememiş 
olmak ya da film, dizi, video oyununu uykudan 
önceki son dakikalara bırakmamak gibi.

• Yatsı namazından sonra yapılacak işlerin çoğu 
beyhude olabileceği için mümkün olduğunca di‑
yaloğa girmeden ya da yatsı namazı ile uyku arası 
süreyi kısa tutarak bu vakti uykuda geçirmemiz 
daha faydalı olacaktır.

• Cep telefonlarımızı ya da tabletlerimizi kapat‑
malı, kapatılması mümkün değilse en azından 
bildirimlere kapatmalıyız.

• Sabah kurduğumuz alarm çaldığı anda yorga‑
nı ilk anda üstümüzden atamadığımız takdirde 
alarmdaki 5 dakika ertelemeler bitmeyecektir. 
Tabi uykumuz ve erken kalkma alışkanlığımız 
rutin hâle geldiğinde alarma da daha az ihtiyaç 
duyacağız.

• Bu bahsettiklerimin dışında da çevremizdeki‑
lerden ve yakınlarımızdan yardım ve tavsiyeler 
isteyebiliriz.
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