
A llah Resulü, kutlu nebi vefat etti inde sahabeleri çok üzüldüler, a lad lar. 
Rahman n elçisi aralar ndan ayr l yordu, ümmetini efkatiyle kucaklayan 
kutlu nebinin efkatinden mahrum kalacaklard . Hakl yd lar a lamakta 
ama onlar sadece O’ndan mahrum kald klar  için a lamad lar. Onlar ayn  

zamanda art k rahmet-i rahman n canl  tan klar  olamayacaklar na da a lad lar. Yerin, 
gö ün Hz. Adem’den bu yana bildi i, tan d  Rahman-  Rahim’in rahmeti olan vahy ar-
t k ya mayacakt . Nuh’a, Yakub’a, brahim’e, Musa’ya, sa’ya -selam hepsinin üzerlerine 
olsun ve âline- verdi i onlara da “nasip” olmu tu ama art k kesilmi ti.

Onlar, sahabelerdi, onlar Kur’an’  herkesten iyi anlam  olanlard , onlar Kur’an’  her-
kesten iyi ya am  olanlard , onlar Kur’an’ n hayatlar na ahitlik etti ine ahit olmu -
lard . 

Kur’an, sahabelerin tarihleriydi, onlar n hat ralar yla doluydu. Bir ayeti, belki, bir sa-
habi yeti tirmi ti bir di erine ko a ko a, “ölçü tart da hile yapmay n!” ayeti geldi diye 
pazar yerinde, tam hurmalar  tartarken. “Hani u ayet var ya!” demi tir belki bir sahabi, 
“hani “biz ‘Allah’ n yard m  ne zamand r?’ diyorduk da tam o s rada nazil olmu tu ha-
t rl yor musun?”, cihad meydan nda. Ebubekir ailesi, “Allah bizim k z m z  u ayetleriyle 
nas l da temize ç karm t !” demi tir belki de… 

Onlar Allah Resulü’nün ümmetiydi. Onlar ayetlerin üzerlerinde hat ra b rakt  kim-
selerdi. Onlar hat ralar na bakt klar nda Kur’an’ , Kur’an’a bakt klar nda hat ralar n  
görüyorlard . Onu izah edecek bir rehber kitaba, haritaya ihtiyaçlar  yoktu, çünkü ha-
yatlar  Kur’an, Kur’an da hayatlar  olmu tu.

Biz bundan mahrum kald k. Bizim nasibimize hasretleri dü tü.  

bn Mesud’a atfedilen bir ifadede, onun “sonraki devirlerde haf zlar n çok, âlimlerin 
ise az olaca n ; Kur’an-  Kerim’in lafz n n hürmet görece ini, buna mukabil emirlerinin 
tatbikinde insanlar n ihmal gösterece ini” haber verdi i rivayet edilir. 1  

bn Mesud’u haks z ç karmak ne haddimize ne de mümkün!

Kur’an’ n okunmas , ezberlenmesi ve anla lmas  çok tart ld , ya ya anmas na ne de-
meli? Bu say m zda hem okunmas na hem de anla lmas na vurgu yapan yazarlar m z, 
hocalar m z illaki ya anmas n n alt n  çiziyorlar. 

Bu say m z özel bir say  oldu, tam on dört as r evvel nazil olmaya ba layan Kur’an ayet-
lerinin hayata hayat k l nmas , Kur’an’ n ya anmas  için…    

1 Aktaran; Abdullah Draz, Kur’an’a Giri , Kitabiyat Yay., Ankara- 2000, s. 35.

Umran’dan

KUR’AN’I HAYATA
HAYAT KILMAK
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A. Muhsin YILDIZ

Türkiye srail li kileri
Kriz Döneminde

D
avos Krizi’nin y l-
dönümünde ‹srail 
ile Türkiye aras n-
da bu kez ciddi rest-

le melerin yap ld  bir olay daha 
ya and . Kurtlar Vadisi dizisin-
deki bir sahne için ‹srail D i leri 
Bakanl ’na ça r lan Tel Aviv 
Türkiye Büyükelçisi ‹srailli yet-
kililer taraf ndan büyük bir dip-
lomatik sayg s zl kla kar lan-
d . Türkiye’nin bu olaya cevab  
çok sert oldu ve Cumhurba kan  
Abdullah Gül ‹srail’e resmi ola-
rak özür dilemesi için süre verdi. 
Nihayetinde ‹srail geri ad m 

atarak Türkiye’den özür diledi. 
‹srailli yetkililer de yapt klar -
n n a r ya kaçt n  söylerken, 
Ba bakan Erdo an da sözleriyle 
Arap halklar  aras ndaki sayg n-
l n  daha da artt rd .

‹ki Devlet Arasındaki 
‹liflkilere Bir Bakıfl

‹srail devleti Filistin topraklar n-
da ba ms zl n  deklare etti in-
de Türkiye o dönemde Sovyet 
tehdidinden ötürü kendine bat -
l  devletlerin yan nda yer ar yor-
du. Bu yüzden ‹srail’i ilk tan yan 
devletlerden olmu tu. ‹srail ise, 

kendi varl n  tan mayan, Arap 
devletleriyle çevrili oldu undan 
Türkiye ile ili kilerini geli tir-
meyi bir f rsat olarak görüyor-
du. So uk Sava  döneminde iki 
devletin ili kileri “gizli olarak” 
1991 y l na kadar devam etti. 
1990l  y llarda askeri ve ekono-
mik yönden h zla geli en ili ki-
lere kar n, yeni yüzy l n ilk on 
y l nda AK Parti iktidar n n d  
politika anlay  ve yap sal fak-
törlerle birlikte kriz ortam na 
dönüldü. 

Türkiye, 1952 y l nda NATO’ya 
kabul edilerek ABD’nin liderli-
ini yapt  Bat  Bloku’nda yer 

ald . 3 y l sonra Var ova Pakt  
kurulunca uluslar aras  arena çift 
kutuplu sisteme büründü. 1962 
y l nda Küba Krizi’nin patlak 
vermesiyle So uk Sava  döne-
mindeki gerilim zirve yapt . Türk 
d  politika yap c lar  bu olay-
dan unu ç kar yordu: Türkiye, 
ABD için zaman  geldi in-
de feda edilebilecek bir ülkey-
di. K br s olaylar  ve ABD’den 
gelen Johnson mektubu üzerine 
Türkiye d  politikas nda de i-
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im ya ad  ve Ortado u ülke-
leri hatta Sovyetler ile de ili -
kilerini geli tirmeye ba lad . 
Gerekti inde ‹srail de k nan yor-
du, fakat ‘özel’ ko ullar ‹srail ile 
ekonomik, siyasi ve askeri ili ki-
lerin devam etmesini etkileme-
di.  ‹srail, 1967 Sava ’nda “sal-
d rgan devlet” ilan edilse de, iki 
ülke aras ndaki askeri ve istihba-
rat anla malar  devam ediyordu. 
ABD’deki Yahudi lobisinin de 
Türkiye lehine tav rlar  Ermeni 
tezlerini bast r yordu. ‹srail, 
1978 y l nda M s r’la anla ma 
sa lasa da 1979’daki ‹ran ‹slam 
Devrimi ile “çevre ülke”lerden 
birini kaybediyordu. Ard ndan 
1980 darbesiyle Türkiye de ‹srail 
ile temsil düzeyini ikinci katip 
düzeyine dü ürünce ‹srail yaln z-
l a mahkum ediliyordu. Fakat 
1989 y l nda Sovyetlerin da l-
mas  uluslararas  konjonktürü 
de i tirmi  ve diplomatik ili ki-
lerin aç ktan kurulur hale geldi-
i bir dünyada ‹srail uluslar aras  

arenada tan n rl n  art r yordu. 
Arap ülkeleriyle bar  masas na 
oturan bir ‹srail ile Türkiye’nin 
tam diplomatik ili kiler kur-
mas  için ortam do mu  ve bu 
1991 Madrid Konferans ’yla 
sa lan yordu. Ekonomik ili -
kiler de h zla geli iyor ve iki 
ülke aras ndaki ticaret on y lda 
100 milyon dolardan (1991) 1 
trilyon dolara (1999) geliyor-
du. (A Triangular Relationship: 
Turkish Israeli Cooperation 
and Its Implications for Greece, 
Amikam Nachmani) ‹srail, 
Türkiye için beliren Suriye teh-
didi ve Lübnan’daki olaylardan 
ötürü Türkiye’ye istihbarat sa -
lamaya devam ediyor, di er yan-

dan da iki ülke aras nda yap -
lan askeri anla malar n say s  
giderek art yordu. Bu dönem-
de Türkiye’de ili kilere tehdit 
olu turacak bir parti seçimleri 
kazan rken, koalisyon hüküme-
ti kurulana kadar askeri anla -
malar imzalanm , askeri düzey-
de gerekli ziyaretler yap lm t . 
Refah Partisi 28 ubat’a giden 
süreçte iktidardayken istedikle-
rini yapamam  olsa da 2002 
y l nda AK Parti’nin iktidara 
gelmesi, Suriye tehdidinin orta-
dan kalkmas yla ve Türkiye’nin 
d  politika vizyonunun de i -
mesiyle iki ülke aras ndaki ili ki-
lerde kriz dönemine girilmi tir.  

Türkiye AK Parti iktidar n n 
takip etti i d  politika anlay -

yla beraber bölgede yaln zl k 
hissinden kurtuluyor, ‹srail’in 
dü man  ‹ran ile ili kilerini 
geli tiriyor ve Suriye ile aras n-
daki pürüzleri tatl ya ba l yordu. 
Bölgede varl n  hissettirmeye 
ba layan Türkiye 2006 Lübnan 
sald r s na çok sert tepki göster-
mi  ve 2008 Gazze ku atmas na 
verilen tepki Davos’la sembol-
le mi  ve yap lan ambargodan 
dolay  halen devam etmektedir. 
Bununla beraber, ‹srail güven-
lik birimlerine ba l  ki ilerin 

Irak’ n kuzeyindeki faaliyetle-
rini artt rmalar  Türkiye tara-
f ndan üphe ile izlenmektedir.1 
Kamuoyunun d  politika olu-
um sürecinde geçmi  zaman-

lara göre daha önemli olmaya 
ba lamas  AK Parti yönetimi-
nin “yerle mi  bürokrasi” üze-
rinden ç karlar n  tan mlamas  
kolay olmamaktad r.2 AK Parti 
hükümeti halk n n sesine kulak 
vermek zorundad r ki böyle de 
davranmaktad r.

Son olaylar ba lam nda bir-
kaç söz; ‹srail’de bir koalisyon 
hükümetinin kurulu olmas  
Türkiye’yi hiçbir ekilde ba la-
mamakta ve ‹srail karar verici-
leri ördükleri duvarlar n üstün-
den dünyaya bak p, halen So uk 
Sava  döneminde ya amad kla-
r n  görmeleri ve Türkiye’nin 
bölgesel güç haline gelmekte 
oldu unu anlamalar  gerekiyor. 
Ayr ca bir di er önemli husus 
da, ‹srail’in her durumda arka-
s nda olan Bush yönetimi gitmi ; 
yerine Türkiye’yi bölgede önem-
li bir güç olarak görmek isteyen 
Obama iktidar  gelmi tir.

1 H.Tar k O uzlu, Türkiye-‹srail ‹li kileri-
nin De i en Dinamikleri, Ortado u Analiz, 
Nisan 2009

2  a.g.e

 Türkiye-‹srail
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Abdurrahman BABACAN

Bir Endonezya
Ç karsamas

Y
orucu ve yo un; fa-
kat verimli ve müt-
hi  bir program n ar-
d ndan yaz lanlar n 

hiçbiri asl nda kazan mlar  an-
latmaya yetmeyecek. Belki de 
i in do as  bu. Hani eskiler der 
ya, “yeyip içtiklerin senin olsun, 
ne gördün anlat bakal m” espri-
si galiba. Buradaki hikmeti yaka-
lamal  insan. Ne gördü üyle ala-
kal  çünkü oran n verdi i ufuk, 
vizyon, heyecan, fikir. te tam 
da bundan bahsediyoruz; dünya-
da en çok müslüman n ya ad , 

Güneydo u Asya’n n çok da ya -
l  say lmayacak kadar yeni, heye-
canl  ve dinamik ülkesi Endonez-
ya. nsanlar  çok s cak ve fedakar 
ülke Endonezya. nsan, geçen 
her an n  sine sine ya amay , an  
payla may , yeni bir eyler ö ren-
meyi sevdi i kadar, ba ka hiçbir-
eyi sevmese gerek bu dünyada. 

Belki de bu yüzden Endonezya 
bizi, biz Endonezya’y  çok sevdik. 
Geçen iki tanesi Türkiye’de ya-
p lan, dünyan n farkl  co rafya-
lar ndan gelen, farkl  yemeklere 
a ina, farkl  bahçelerde yeti mi  

renk renk insan n bulu tu u bir 
payda: uluslararas  gençlik bu-
lu mas . Bakmay n içinde bu ka-
dar “farkl ” kelimesinin geçti i-
ne; tüm bunlar  ilga eden ve ge-
çersiz k lan büyük bir zemin var; 
bu zemin, farkl  bahçelerde, fark-
l  sularla yeti mi  de olsa ayn  ik-
limin çocuklar  olma zemini. Ge-
çen iki toplant dan bu toplant ya 
kalm  önemli bir miras vard  slo-
gan olarak; öncülü ünü Fas’tan 
Abdüllillah karde imizin yapt  
bir koro halinde Türkçe, ngiliz-
ce ve nihayetinde Arapça olarak 

“Biz, Biz Bir Milletiz...”
“We are One Nation...”

“Nahnu Ummeten Vahiden...

slam Dünyas  Sivil Toplum Kurulu lar   Birli i ( DSB) – Union of NGOs in Islamic World (UNIW) taraf n-
dan gerçekle tirilen; ilk ikisinin Türkiye ve bu y l üçüncüsünün Endonezya evsahipli inde yap ld  Uluslararas  
Gençlik Bulu mas ’na dair kaleme al nm t r bu yaz .  
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söylenen miras: “Biz, biz bir mil-
letiz...” “We are one nation...” 
“Nahnu ummeten vahiden...” 

Bir Per embe ak am , bulundu-
unuz co rafyada ya an karlar  

ard n zda b rakarak, s cak ve ol-
dukça nemli bamba ka bir co -
rafyaya 10 günlü üne gitti i-
nizde, içinizde olu acak bir ga-
ripseme halini inkar edemezsi-
niz. Biz de etmiyoruz; fakat yine 
de “acaba”lar n içinden nas l ç -
kaca m z  dü ünmenin çok da 
do ru oldu unu dü ünmüyoruz; 
nas lsa burada neden oldu umu-
zu biliyor, ne yapaca m z  biliyo-
ruz; o halde, Allah’ n arz ndan 
nasiplenmenin heyecan na ken-
dimizi b rakmay  ye liyoruz...  

Türkiye’nin yakla k 40 kat l m-
c yla kat ld , bunun yan s ra 
evsahibi olarak Endonezya’n n 
da ciddi bir kat l mla bulundu-
u programa 16 ülkeden yak-

la k 200 ki i kat ld  toplamda. 
Endonezya’daki ciddi anlamda 
hareketli gençlik kurulu lar n n 
ortak organizasyonunda, Depok, 
Cakarta, Bat  Jawa ve Bandung’u 
içeren oldukça yo un bir prog-
ram bulduk. Ana teman n, “dün-
yay  de i tirmede gençli in rolü” 
oldu u ilk iki günlük oturumlar-
da, Endonezya Üniversitesi’nin 
evsahipli inde e itim odakl  tar-
t malarla ba lad  program. Bu 
meyanda Endonezya, Türkiye, 
Irak, Fas ve Arnavutluk olmak 
üzere 5 ülkenin e itime bak la-
r , sorunlar, çözüm önerileri ve 
perspektiflerini içeren sunumla-
r  tart ld . lk iki günün kapa-
n ndan önce gerçekle tirilen 
atölye çal mas yla konu, daha 
da derinlemesine tart ld . Bu-
radan kan m zca elde edilmi  en 

mühim kazan m, e itim perspek-
tifine nas l ve nereden yakla la-
ca  sorusunun, hafife al nmaya-
cak kadar önemli bir soru oldu-
unun yeniden ortaya ç k yd . 

Klasik akademik tarz n ötesinde, 
daha felsefi ve bu anlamda pers-
pektifi olan bir bak n olay  an-
cak derinle tirebilece ini ve yeni 
ufuklar n ortaya ç kmas n  sa la-
yaca n  bir kez daha görmü  ol-
duk. Zira e itim, genel geçer ki-
tabi laf zlar n aras nda kalamaya-
cak kadar felsefi bir konu. Yap -
lan sunumlar, bilgilendirici ve ta-
n mlay c  bir hüviyet arzetme-
si bak m ndan önemli ve doyu-
rucuydu; en az ndan bu be  ül-
kenin kendi karakteristiklerini 
yans tmas  ve payla mas  gere-
kiyordu ve bu sa land . Sonra-
s nda ise, gerek sunumlar n ar-
d ndan gerekse de özel müzake-
relerde olaya bak  ve perspek-
tif aç s ndan do rusu klasik aka-
demik tarz n ötesine geçilmek-
te zorlan lmas , akademiye ba-

k m z  da asl nda tekrar sorgu-
lamam z sonucunu vermeli. Bu 
ise, toplant dan ç kan kan m z-
ca en önemli sonuçtu. Yani, fel-
sefi bak n, perspektifin var ol-
du u bir çerçevenin içerisini ku-
at c  bilgi ve disiplinleraras  me-

todolojiyi yerle tirmek yolunda 
bir akademik bak a, slam dün-
yas  olarak ihtiyac m z oldu unu 
gördük. Anglosakson akademik 
yap n n ve metodolojinin, felse-
feyi etkisizle tirdi inin özele ti-
rel bir sonucunu yapmak, ve bu-
radaki problemi do ru te his et-
mek bize göre as l mesele. Çünkü 
buradan ç kacak bir çözüm pers-
pektifinde ihtiyaç duyulan dün-
ya görü ü ve bütüncül bir ideo-
lojiyi, bizim Endonezya’da gördü-
ümüz kadar yla dünyan n fark-

l  bölgelerindeki gerek ki iler dü-
zeyinde, gerekse de yap lar dü-
zeyinde üretebilecek perspektif 
potansiyeli mevcut. Bu ise, bel-
ki de bizi en çok heyecanland -
ran ve umuda sevkeden durum-

 Bir Endonezya Çıkarsaması
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du. Bu yüzden bu sorunla yüz-
le mek zorunday z; kabul etmek 
ve analiz etmek durumunday z 
bütün bir slam dünyas  olarak. 
Sonraki a aman n kolay oldu u-
nu söylüyor de iliz; fakat geçi-
len her ad m, bir sonraki için bir 
nefes alan  ve ufuk anlam  ta r; 
hele bu potansiyeli dünyan n bir 
ucunda görmü  olduktan sonra, 
sorunu do ru okumaya daha faz-
la ihtiyac m z oldu una daha bir 
kanaat getirdik. Nitekim burada 
bahsedilmesi gereken, bilginin 
bize, felsefi bak n ve perspekti-
fin içinin oldukça bo alt larak ve 
manipüle edilerek intikal ettiri-
liyor olmas d r. Bu ise, görünür-
de bir bilgi birikim süreci olma-

s  suretiyle epistemolojik bir kaos 
gibi görünmesine kar n, daha zi-
yade ontolojik bir mu lakl  ifa-
de eder. Zira burada odaklan l-
mas  gereken nokta bilgi birikim 
süreçlerinin yap sall  de il, bu 
bilgi birikimini anlaml  k lan ve 
içini dolduran perspektif sorunu-
dur. Bu sorun ise, mevcut dünya-
n n ideolojik çerçevelerinde do-
la maktan tutun, olaylara bak  
tarz na ve bunlar  sunu  biçimi-
nize, ya am alg n za ve onu ya-
ay  biçiminize yans r. Do ru-

su bu problemin bu sayd m z 
parametrelerin her birisi aç s n-
dan her insan için tezahür etti i-
ni söylemek haks zl k olur; fakat 
nihayetinde bu parametrelerin 

birisinde var olan s k nt  esas n-
da derine dair bir problemi ça -
r t rd  için önemlidir. Konu-
nun önemi ve hassasiyeti burada 
sakl  oldu u içindir ki, belki biraz 
ac mas z gibi gelse de yap lan bu 
gözlemi payla mak son derece el-
zemdir kan m zca.  

Olay n bu taraf  bir yana, bir de 
ba ka bir boyut var ki o da yuka-
r da bahsini etti imiz potansiyele 
ve bu potansiyelin var oldu u so-
nucuna nas l vard m zd r. Ba -
tan söylemek gerekiyor ki, ger-
çekçi olmayan ve aya  yere sa -
lam basmayan ifadelerden, bel-
li bir süre i e yarad n  kabul et-
sek de, oldum olas  korkmu uz 
ve kaç nm zd r. Bu yüzden -tabi 
ki geli tirilmeye her zaman ihti-
yaç duymakla birlikte- bu potan-
siyelin var oldu una dair ayak iz-
lerine dair kan m z hayalci ya da 
iyimser bir kan  olarak anla lma-
mal . Endonezya’daki evsahiple-
rimizden her bir kurumun ba -
kanlar yla birebir yapt m z gö-
rü meler, bu kan n n ana menba-
d r. Organizasyon komitesi ba -

kan  ve oradaki önemli ö ren-
ci hareketi Salam UI’nin lide-
ri Ahmet Setiabudi, 23 bin ki-
ilik en büyük ö renci hareke-

ti KAMMI’nin ba kan  Rija-
lul mam, Endonezya’daki bir-
çok kurumun alt nda birle ti-
i en büyük sivil toplum kurulu-
u KKI’nin ba kan  Say n Mas-

turi ve PKPU’nun liderleri, Ru-
mah Zakat’ n liderleri... Do ru-
sunu söylemek gerekirse, hem 
teorik hem de pratik organizas-
yonel ema aç s ndan çok bü-
yük bir a k nl k ve memnuni-
yeti ayn  anda ya ayacak kadar 
de erliydi onlarla özel görü -

Endonezya. İnsan, geçen her anını sine sine yaşa-

mayı, anı paylaşmayı, yeni birşeyler öğrenmeyi 

sevdiği kadar, başka hiçbir şeyi sevmese gerek bu 

dünyada. Belki de bu yüzden Endonezya bizi, biz 

Endonezya’yı çok sevdik. 
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melerimiz. Bu yap lanma mode-
li, do rusu slam dünyas  aç s n-
dan önemli bir model sunar diye 
dü ünürken, Pakistan, Sudan, 
Fas ve Malezya’daki sivil toplum 
temsilcilerinden kendi ülkelerin-
de kurmaya çal t klar , fikirle-
rini olu turduklar  ya da bizati-
hi i lerlik kazand r p devam et-
tirdikleri projeleri dinledi imiz-
de bu modellerin her birisinin 
bize, bir ümmet olarak kataca-

 çok ciddi ufuklar ve vizyonlar 
bar nd rd n  hafif bir iç ok a-
mas yla kabullendik. Ne de güzel 
bir ufuk turuydu ç kt m z. Hem 
bunlar  dinledik, konu tuk, anla-
d k, payla t k, tart t k; hem de 
Endonezya örne i aç s ndan bu-
nun uyguland n  gördük; i te 
bu yüzden, imdi bu potansiyel-
den bahsedebilmek için yeterin-
ce veri toparland na kanaat ge-
tirebildik. Dahas , her ülke ve 
kurumun kendi aç s ndan yap-
t klar  ve projelerini payla mas y-
la yetinmesine olanak tan m yor-
du içinde bulundu umuz ortam. 
Peki ya sekülerizm, ya küresel-
le me, ya Bat l la ma, ya gençlik, 
ya din, ya ideoloji, ya metodoloji 
sorular n  birbirimize sormak bir 
kaç n lmazl kt . Sorduk da. Ald -

m z yan tlar, do rusu ilk olarak 
akl m za, mesela Rijalul mam’a 
olan sorumuzda oldu u gibi, 
KAMMI, bünyesindeki gençler 
için hangi tarz bir okuma süre-
ci uyguluyor sorusunu sordurdu 
bize. Zira, dinin özellikle Türki-
ye, Endonezya, Malezya, Fas gibi 
ülkelerde nas l anla l p, nas l yo-
rumlan p, hayata nas l aktar l p; 
ve belki de en problemli durum 
olarak toplumu okumada ve ba-
k ta nas l de erlendirilece i so-

rular n n cevaplar n  geleneksel 
ile modern diye bir ayr m n ge-
rekli olup olmad n  sorgulat r-
cas na, sekülerle me ve küresel-
le me dalgalar n n birer realite 
olarak alg lan p bunlara kar  ko-
yu a dair alternatif üretme çaba-
lar n n nas l yo un bir ekilde u -
ra  buldu una bakt kça bu yeni 
yeti en ku aklar n, içinde do -
duklar  dünyay  tan maya hayli 
önem verdikleri, ancak temelle-
rine zihni ve eylemsel olarak s-
lami kimliklerini koyduklar n n 
örneklerini net bir ekilde gör-
dü ümüzü söylemeliyiz. Bu ise, 
müthi  bir memnuniyet ve umut 
kayna yd  elbette. Potansiyel-
den kastetti imiz tam da böyle-
si bir ey i te.  

Karde lik kavram n n bu kadar 
yo un bir arada kullan ld na 
çok da ahit olmam t k. Belki de 
ngilizce’de “brother”, mesela bir 

Türk için “karde im” demenin 
yo unlu unu ve a rl n  ona 
hissettirmiyordur ve belki de bu 
yüzden bu kadar çok kulland k 
hep birlikte bu “brotherhood”u. 
Bunun psikanalitik boyutunu ya-
pacak düzeyimiz tabi ki yok; za-
ten buna gerek de yok. Dedik ya, 
realitelerden konu mal ; burada 
da böyle bir realite var: Sudan’l  
“brother” Muhammed, Irak’l  
“brother” Zeravan’  arad nda 
“brother” Zeravan diye aç yorsa 
telefonu, maksat has l olmu  de-
mektir; ötesi ne gam. Hakikaten 
böyle bir havada ba lad k, böyle 
bir havada bitirdik; çok güzel in-
sanlar, çok güzel insanlarla tan -
t ; dünya san ld  kadar kötü de-
il; haberiniz olsun...     

 Bir Endonezya Çıkarsaması
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Cihangir ‹ B‹L‹R*

S
o uk Sava  sonra-
s nda Balkan ülke-
leri ve Orta Asya 
Cumhur iye t l e r i ’n in 

ba ms zl klar n  kazanmalar yla 
‘co rafi bir geni lik’ kazanan slâm 
dünyas  mefhumu, gayr-  müslim 
dünyaya yo un göçlerin ya an-
mas  neticesinde de ‘demografik 
bir derinlik’ kazand . Art k slâm 
dünyas  denilince salt slâm ülke-
lerinden ziyade, Müslüman nüfu-
sun ya ad  her co rafya bu tari-
fin içinde telakki edilmeye ba -
land . te bu artlar alt nda, 
Müslümanlar, bir yandan s n rla-
r n  kanla çizmek isteyen odak-
larla ve onlar n yerel uzant lar y-
la ana co rafyalar nda mücadele 
ederken, öte yandan, bünyelerine 
nüfuz ettikleri Bat  toplumlar  içe-
risinde ‘öteki’ olman n, ayr mc l -

n, d lanman n üstesinden gel-
mek ve ‘etkin temsil’ ve ‘do ru 
tebli ’ sistemlerini tesis etmek için 
yollar aramaya ba lad lar. 

Bu dönemde, küreselle me-
nin ‘kar  konulamaz’ dönü türü-
cü, tahrip ve ifsat edici etkileri-
ne kar  durabilmek ve mukave-
meti korumak için ‘entegrasyon 
modelleri’ kimi zemin ve zaman-
larda bir tür koruyucu i lev görür-
ken ba ka zaman ve zeminlerde 

bu sürecin de irmenine su ta yan 
vas talar oldu. 

1969’da fanatik bir Yahudi, 
Mescis-i Aksa’y  kundaklama-
ya te ebbüs etmeseydi söz geli-
mi, slâm Konferans  belki de 
Rabat’ta toplanamayacak ve slâm 
Konferans  Te kilat  ( KT) kuru-
lamayacakt . Refleksif bir enteg-
rasyon te ekkülü olarak orta-
ya ç kan KT, slâm dünyas n n 
‘ilk siyasi birlik ad m ’ olmas na 
ra men, üyelerinin liderlik soru-
nu, liderlerin me ruiyet proble-
mi, temsil adaleti ve devrin artla-
r ndan kopamay  gibi sebeplerle 
geçti imiz k rk sene boyunca reak-
siyoner tavr ndan kurtulamam  
aksiyoner döneme geçememi tir. 

11 Eylül hadiselerinden sonra 
iyice gün yüzüne ç kan ‘ittihad’ 
özlemi ve birlikte hareket ede-
bilme mekanizmalar n n aranma-
s  sivil ölçekte pek çok inisiyati-
fin geli mesini sa lad . Bu nokta-
da, bu dönemde çoklukla sorulan 
sorular  hat rlamakta fayda var: 

• slâm dünyas  nas l ve hangi 
mekanizmalara sahip olmal  ki 
birlikte hareket edebilsin?

• Özellikle Bat ’da ya ayan 
Müslümanlar n haklar  nas l 
savunulabilir?

• nsanl n slâm’a daveti için 
nas l bir temsil ve tebli  sistemi 
kurulmal d r?

• Do ru slâmiyet ve slâmiyete 
lây k do ruluk insanl a nas l 
sunulabilir?

• Müslümanlar, kar  kar ya 
olduklar  meydan okumalara nas l 
mukabele edebilirler?

• slâm dünyas , maddeten ve 
manen, sosyal, kültürel ve siyasi 
olarak nas l terakki edebilir?

• slâm dünyas n n gençli i ve aile 
yap s  küreselle menin meydan 
okumalar  ile nas l mücadele 
edebilir?    

te bu soru ve sorunlar n 
çözümünün aranmas n n 
te vikiyle geli en yeni bir sivil 
insiyatif de slâm Dünyas  Sivil 
Toplum Kurulu lar  Birli i ( DSB) 
olmu tur. 2005 May s nda Türkiye 
Gönüllü Te ekkülleri Vakf  
(TGTV) üyelerinin çal malar yla, 
40 ülkeden 300 civar  delegenin 
i tirakiyle stanbul merkezli 
kurulan bu sivil birlik projesi, 
geçen dört y l boyunca pek 
çok organizasyona imza att . 
Gerçekle tirilen faaliyetlerin çap  
ve derinli i bir yana; DSB’nin, 
birlik, ittihat, ittifak, dayan ma 
gibi slâm medeniyetinin özünü 

Ey ibret dolu geçmiflinden ibret 
alacak yerde, günübirlik ifllere 

dedikodulara batmıfl kifli! 
 Sen uyu bakalım: ama zaman için 

ne demek dinlenmek, ne demek uyku!

Salih bin erif, Endülüs’e A t1
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olu turan kavramlar  ve bunlardan 
te ekkül eden uur ve idraki 
yeniden ve slâm ümmetinin 
vicdan n  terennüm eden bir ses 
ile gündeme getirmesi önemli bir 
heyecana vesile oldu. 

DSB’nin bu misyonuna uygun 
bir faaliyeti olan Uluslararas  
Gençlik Bulu mas ’n n üçüncüsü 
17-25 Ocak 2010 tarihinde 
Endonezya’n n ba kenti Jakarta’da 
gerçekle tirildi. 22 ülkeden 150’ye 
yak n genç liderin i tirak etti i 
programda ‘e itim ve liderlik’ 
üzerine yo unla ld . Bandung 
ehrinde okunan sonuç bildirisiyle 

tamamlanan programda, 
Endonezyal  sivil toplum 
kurulu lar , slâm dünyas n n genç 
liderlerini en üst düzeyde ve tam 
bir misafirperverlikle a rlad lar. 
Bulu maya kat lan gençler, slâm 
dünyas n n sorunlar n  tart makla 
birlikte, slâm Birli i’nin faydalar  
kadar zorluklar n  ve bu zorluklar  
a mak için üstlenmeleri gereken 
sorumluluklar  bizzat, ya ayarak 

gördüler. Ömürlerinin bahar nda, 
slâm dünyas n n k n  bahara 

çevirebilmek için, mahzun 
gönüllere ne e serpebilmek için 
nas l fedakârl klar gerekti ine ahit 
oldular. Zaaflar m z n asl nda ‘birlik 
içinde olunabilirse’ nas l kuvvete 
dönü ebilece ini, acziyetimizin 
‘dayan ma ile’ hareket edilebilirse 
nas l kudretimizi art raca n  
fark ettiler. slâm medeniyetinin 
ke fedilebilmesi yani üzerine 
at lan örtülerden kurtulabilmesi 
için, slâm dünyas n n as l 
ihtiyac n n kendini ke fetmek, 
dirilmek, direnmek ve gerçek 
medeniyetin memba n n 
Medine oldu u hakikatini idrak 
ettiler. Özellikle Türkiye’den 
bulu maya kat lanlar n kazanc  
ise daha ba kayd : Türkiye’nin 
slâm dünyas  içerisindeki 

sorumlulu unun ve kaderin 
tayin etti i ümmete liderlik ve 
hizmetkârl k vazifesinin a rl  
bu bulu ma ile bizim gençlerimiz 
taraf ndan anla lmas , 
bu bulu man n en önemli 

sonuçlar ndan birisi olmu tur.  

DSB, dört y ld r, ihtiyac m z 
olan , slâm dünyas n n birlik, 
ittifak ve dayan mas n  tesis 
ve temin etmek için do rudan 
Müslüman toplumlar n temsilcileri 
olan gönüllü te ekküller üzerinden 
pek çok faaliyet gerçekle tiriyor. 
slâm dünyas n n parlak ve ba ar l  

gelecekler in a etmesinin, birlik 
idealini fiiliyata aksettirebilme 
kabiliyetine ba l  oldu u 
dü ünülürse, Türkiye’deki gönüllü 
te ekküllerin, mütefekkirlerin, 
siyasi ve bürokratik kesimlerin 
DSB projesine desteklerinin 

önemi daha aç k anla l r. 
Temennimiz, her ölçekte ve 
her sahada slâm dünyas n n 
ittihad na, birli ine giden yolda 
yeni ve ba ar l  mekanizmalar n 
kurulmas d r.

1 ‹slâm iir An tlar ndan, Haz rlayan: Sezai 
Karakoç, Dirili  Yay nlar , ‹stanbul.

2 ‹DSB Genel Koordinatörü   

Buluşmaya katılan gençler, İslâm dünyasının sorunlarını tartışmakla birlikte, 
slâm Birli i’nin faydaları kadar zorluklarını ve bu zorlukları aşmak için üstlenme-
leri gereken sorumlulukları bizzat, yaşayarak gördüler. Ömürlerinin baharında, 

İslâm dünyasının kışını bahara çevirebilmek için, mahzun gönüllere neşe serpebil-
mek için nasıl fedakârlıklar gerektiğine şahit oldular.

 ‹DSB
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GÜNDEM

A. Muhsin YILDIZ

‘Geçmifli Olmayan Bir Halk’
Kristof Kolomb önce kuzeydeki Turks 

and Caicos adalar na gelir ve buradaki 

kaktüsleri uzaktan sar k ve cübbeye ben-

zetip “burada Türkler var” diyerek güne-

ye iner. Bugünkü Haiti’ye geldi inde ise 

say lar  3-4 milyonu bulan yerli halk-

la kar larlar ve buraya  “Hispaniola” 

(Küçük ‹spanya) ismini verir. 1531 

y l nda adadaki yerlilerin say s  ‘600’e 

inmi  ve bir halk sömürgecilik u runa 

yok edilmi tir! 1697’de adan n bat s n  

alan Frans zlar buraya “Haiti” (Da l k 

ada) demi ler ve Senegal, Mali ile 

Gambiya’dan Müslüman Afrikal  köle-

ler getirmi lerdir. Bu kölelere, zamanla 

inand klar  din unutturulmu  ve bask y-

la H ristiyan yap lm lard r. 1804 y l n-

da Afrikal  bu insanlar Latin Amerika 

diye tan mlanan bölgede “geçmi i olma-

yan bir halk” olarak ba ms zl klar n  

kazanm lard r. Birinci Dünya Sava  

y llar nda ada ‘güvenlik’ nedeniyle 

ABD’nin i galine u ram , ‹kinci Dünya 

Sava ’ndan sonra ise kendilerini ömür 

boyu devlet ba kan  ilan eden diktatör-

lerce yönetilmi  ve birçok darbeye ahit 

olmu tur. BM bar  güçleri adaya 2004 

y l nda gelmi tir. Ülkede son ba bakan 

yakla k 3 ay önce göreve getirilmi tir. 

Bölgeye gitmi  olan ‹HH temsilci-

si Kemal Güller’in görü tü ü arkeo-

loglar üzerlerinde Arapça yaz l  çöm-

lekler, kâseler ve vazolar bulmu lar. 

Onlara göre buraya ‹spanyollardan önce 

Müslümanlar gelmi ler. Kolomb’a da 

ayn  misafirperverli i gösteren yerli 

halk bu kez felakete u ram t r. Nitekim 

u an Haiti halk  geçmi te ya ad kla-

r  zulümlerden ötürü H ristiyanlara pek 

s cak bakmamaktalar ve yard m elini 

Müslümanlardan beklemekteler. Ülkede 

5000’e yak n Müslüman ya amaktad r 

ve bu insanlar ‹slamiyet’le 1970’li y l-

larda ABD’ye çal mak için gittiklerin-

de Malcom X’in hareketiyle kar la t k-

lar nda tan m lard r. 20. yüzy l n ba la-

r nda bölgeye Afrika’dan bir göç dalga-

s  olmu  ve günümüzde Müslümanlar n 

ço unlu unu yerli Haitililer (200 y l-

l k geçmi e sahip), az nl n  ise son-

radan göç eden Fasl lar olu turuyorlar. 

Finansal kaynaklar n yetersizli i sebe-

biyle 1985’e kadar cami yapamam lar, 

buna ra men o y l bir mekâna minare 

ekleyerek camiye çevirmi ler.1 Bugün de 

Haiti camileri depremzede merkezi ola-

rak kullan l yor. 

Venezüela Devlet Ba kan  Hugo 

Chavez’in depreme ABD’nin gerçek-

le tirdi i silah denemelerinin sebep 

oldu unu iddia etmesi, bizlere Kristof 

Kolomb ekseninden bugüne ‘bat  zih-

niyetinin’ nas l i ledi ini tekrar tekrar 

an msatmaktad r.   

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Haiti

D
ünyan n 
en yoksul 
ülkelerin-
den Haiti 

12 Ocak’ta 7,9 iddetinde 
büyük bir depremle sars l-
d . Y llard r yoksulluk, id-
det, istikrars zl k ve fela-
ketlerle bo u an ülkede 
son depremin bilançosu 
oldukça a r: hayat n  kay-
bedenlerin say s  110 bini 
a m  durumda. Devlet 
otoritesinin oldukça zay f 
oldu u adada, gündüzle-
ri BM güvenli i sa l yor, 
geceleri ise sokak çeteleri 
hâkimiyetinde. 

 Haiti Depremi
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M
üslümanlar 
Kur’ân’dan 
uzakla t  uzak-
la al  gün yüzü 

görmediler” diyor üstad Sezai 
Karakoç. 

Müslüman dünya olarak içinde 
bulundu umuz hâl-i pür-melâli 
bundan daha iyi tarif ve tasvir 
eden bir cümle kurulabilir mi?

Ba m za ne geldi ise, Kur’ân’a 
kar  duyars zla p onu mehcûr 
b rakmam z sebebiyle gelmedi 
mi?

Sezai Karakoç’un ifadesi ile, 
insanl k O’ndan uzakla t  için 
peri an de il mi? Üstad  dinleye-
lim:

“Kur’ân... nsan O’na yak-
la t kça hakikate yakla man n 
büyük mutlulu unu, huzuru-
nu ve heyecan n , a k ve co -
kusunu bulur içinde. O’ndan 
uzakla t kça, zanlar n, vehimle-
rin, erdemsizliklerin, büyüklen-
menin batakl na saplan r.

Toplumlar da böyle. Kur’an 
Medeniyetini ve ondan ald -

 ilham  gerçekle tirdikçe, 
büyür, geli ir, üstünle ir, yüce-
lir. Ondan uzakla t kça, ona 

sava  açt kça küçülür, alçal r ve 
çürür.”

Aynen öyle oldu… Kur’ân’dan 
uzakla an Müslüman dünya 
zanlar n, vehimlerin, zulümlerin, 
kaos ve bunal mlar n bata nda 
k vran r oldu. Kur’ân’a sava  açan 

dünya ise alçalmaya, çürümeye 
devam ediyor…

(Bu yaz da, Said Nursi, 
Mehmed Akif ve Sezai Karakoç 
üstadlar m z n harika tespitlerind-
en hareketle, do rudan do ruya 
Kur’ân’a yönelme vaktinin her 
zamankinden elzem oldu unu 
vurgulamak istedik.)

Kur’ân’dan Uzakla man n 
Kaç n lmaz Sonuçlar

Evet, Kur’ân, insanl n ufkunu 
ayd nlatmaya ba layal , 610 
y l ndan 2010’a tam 1400 (kameri 
y lla 1443) y l oldu. Hira’da ald  
“iqra” emri ile kollar  s vay p 
vahye dayal  yepyeni bir insan-

toplum tipi ve bir medeniyet 
in a eden Rasûlü Ekrem’in 
Hesap Günü’nde bizlere 
yöneltece i u müthi  ikaz, bir 
“erken uyar ” olarak o gün bu 
gündür kafalar m za vurmaya, 
ruhlar m z  sarsmaya devam 
ediyor.

“Ve peygamber dedi/diyecek: 
‘Rabbim, gerçekten benim 
ümmetim bu Kur’ân’  mehcûr 
(hükümlerinden uzakla l p 
terkedilen) bir kitap olarak 
b rakt lar’.” (Furkan 25/30)

Bu deh etli ikaz, ümmetin, 
akl n  ba na dev irip yeniden 
Kur’ân’a dönmesi için yetmez mi?

Ne yaz k ki, bu ikazla sars l p 
kendine gelmesi gereken ümmet, 
el-ân farkl  kaynaklardan beslen-
meye, bu sebeple de farkl  
dü ünmeye, farkl  davranmaya, 
farkl  ya amaya devam ediyor…

Zira, üstad Said Nursî’nin 

DOSYA

Abdullah YILDIZ

Kur’ân’a Dönme 
Vaktidir!

 Kur‘ân-  Kerim

“Ve peygamber dedi/
diyecek: ‘Rabbim, 

gerçekten benim ümmetim 
bu Kur’ân’ı mehcûr 

(hükümlerinden 
uzaklaşılıp terkedilen) bir 
kitap olarak bıraktılar’.” 

(Furkan 25/30)
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ahane tespiti ile; ümmetin 
“ço unlu unun nazar  kitapla-
ra temerküz etti inden, yaln z 
hayal meyal lâz m  (Kur’ân’ ) 
tahattur eder/hat rlar” haldedir. 
Oysa, insanlar n yöneldikleri ve 
birbirlerinden farkl la malar na 
zemin te kil eden kitaplar, yani 
“Müçtehidînin kitaplar  vesile 
gibi, cam gibi Kur’ân’  göster-
meli; yoksa vekil, gölge olma-
mal ” idi. Çünkü, onun ifade-
si ile, “Hükmün me’haz  olan 
eriat kitaplar  melzum gibidir. 

Delili olan Kur’ân ise, lâz md r. 
Muharrik-i vicdan olan kudsiyet, 
lâz m n lâz m d r.” ‹ te, Kur’ân’  
hayal meyal hat rlar hale gelen 
Müslüman zihni, “Lâz m n lâz m n  
nâdiren tasavvur eder” oldu. Bu 
cihetle de, vicdan lâkaytl a al t , 
donukla t , sa rla t …

Müslümanlar n ba ka kay-
naklara yönelip Kur’ân’dan 
uzakla malar n n sebeplerini, yine 
üstad Said Nursi’den dinleye-
lim. Üstad, Sünûhât risalesi-
nin “Kur’ân’ n Hâkimiyet-i 
Mutlakas ” bölümünde, 
yukar daki ifadelerine devamla, 

ümmetin ya amakta oldu u bu en 
temel problemi öyle te his ediyor:

“E er zaruriyat-  diniye-
de do rudan do ruya Kur’ân 
gösterilseydi, zihin tabiî olarak 
mü evvik-i imtisal ve mûk z-  
vicdan ve lâz m-  zâtî olan kud-
siyete intikal ederdi. Ve bu 
suretle kalbe meleke-i hassasiyet 
gelerek, iman n ihtarat na kar  
asam (sa r) kalmazd .

Demek, eriat kitaplar , birer 
effaf cam mâhiyetinde olmak 

lâz m gelirken, mürur-u zaman-
la, mukallitlerin hatâs  yüzün-
den paslan p hicap olmu lard r. 
Evet bu kitaplar, Kur’ân’a tef-
sir olmak lâz mken, ba l  ba na 
tasnifât hükmüne geçmi lerdir.”

“E er cemaat-i slâmiyenin 
hâcât-  zaruriye-i diniyesi biz-
zat Kur’ân’a müteveccih olsay-
d , o Kitab-  Mübîn, milyonlar-
ca kitaplara taksim olunan ra -
betten daha edît bir ra bete, 
ihtiyaç neticesi olan bir tevec-
cühe mazhar olur ve bu suretle 

nüfus üzerinde bütün mânâs yla 
hâkim ve nâfiz olurdu. Yaln z 
tilâvetiyle teberrük olunan bir 
mübarek derecesinde kalmazd .”

Ne Basiretli Bir Bak , 

Ne Ferasetli Bir Tespit ve Te his!
Bugün, hâlâ milyonlarca kita-

ba gösterilen ra bet sebebiyle 
Kur’ân-  Kerîm, ço unlukla teber-
rüken okunuyor. Hâlâ ümmetin 
ço unlu u, merhum Mehmet 
Akif’in ikâyetçi oldu u u halde 
bulunuyor:

Lâfz  muhkem yaln z, anla lan, 
Kur’ân’ n;

Çünkü kayd nda de il hiç biri-
miz mânân n.

Ya açar Nazm-  Celil’in, baka-
r z yapra na,

Yahut üfler geçeriz bir ölünün 
topra na. 

nmemi tir hele Kur’ân, bunu 
hakk yle bilin!

Ne mezarl kta okunmak, ne de 
fal bakmak için.1

Kur’ân airi Mehmet Akif 
üstad n te his etti i bu hastal k, 

Bin dört yüzyıldan beri bir tek harfi bile yıpranma-
mış bir mucizedir, hayat fışkıran bir mucizedir 

Kur’an-ı Kerim. Dünya, haşr gününde hesaba çekil-
se, Kur’an-ı Kerim’in kendisine gönderilmesini bir 
kurtulufl belgesi, bir şan belgesi olarak ileri sürer ve 
beraat eder. Ruhları Kur’an’ın mehtabıyla aydınlan-
mış Müslümanlar, ölümü, kristal camı geçen ay ışı-
ğının kolaylığıyla aşarlar ve hesap masasının önün-
de gülümseyerek dururlar. Kur’an-ı Kerim, inananla-
ra, Allah’ın güzelliğinden bu dünyada gösterilmiş bir 
işaret, bir örnektir. Onu okuyan, Sina Dağına çıkar, 
Hazreti Musa’yla birlikte Allah’ın büyüklüğü önün-

de yere kapanır, Kızıldeniz’in yarıldığını görür, deni-
zin sularının iki yana açılarak yol verdiğini, arkadan 
gelen gurur heykeli ordunun üzerine de bir cehen-
nem gibi çullandığını gözleriyle görür, Cebrail, Hazreti 
Meryem’le konuşurken sanki yanındadır. Hazreti İsa 
ve havarileriyle birlikte gök sofrasının başındadır; 
Bedir Savaşında düşman gözüne meleklerle birlikte 
kum ve toprak atandır. Hazreti İbrahim’le birlikte bir 
pazar günü putları kırandır, Ad ve Semud kavimleri-
ni alıp götüren sesi kulaklarıyla işiten, şehirleri dön-
düren kasırgada yaprak gibi dönen, kavminin dönüş-
tüğü tuz kayalarına eliyle dokunandır. Allah’ın yarat-

KUTLU K TAP  (Sezai Karakoç, Sütun, 1/194)
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ümmetin hâl-i peri an n n bir 
ba ka müsebbibi olarak el-an 
geçerlili ini koruyor. 

‹çinde bulundu umuz halin 
tasvir ve te hisine dair benzer 
tespitlere daha fazla yer vererek 
içimizi daha fazla karartmayal m, 
isterseniz… Sadede gelelim 
ve çareler arayal m, çözümü 
konu al m…

Çözüm: Bütün Nazarlar Kur’ân’a 
Çevrilmeli!

Üstad Said Nursi, yukar daki 
harika tespitlerinin ard ndan, 
ayn  eserindeki ayn  bölümün 
devam nda, çözüm sadedinde 
birbirine ba l  üç yol gösterir: 

“Hâcât-  diniyede cumhu-
run enzar n  (dikkatli bak lar -
n ) do rudan do ruya, câzibe-i 
i’câz ile revnakdar ve kudsiyet-
le hâledar ve daima iman vas -
tas yla vicdan  ihtizaza getiren 
hitab-  ezelînin timsali bulunan 
Kur’ân’a çevirmek üç tarikledir:

1. Ya müellifînin bihakk n 
lây k olduklar  derin bir hürme-

ti, emniyeti tenkitle k r p o hica-
b  izale etmektir. Bu ise tehlike-
dir, insafs zl kt r, zulümdür.

2. Yahut, tedricî bir terbiye-i 
mahsusayla kütüb-ü eriat  ef-
faf birer tefsir suretine çevirip, 
içinde Kur’ân’  göstermektir: 
Selef-i Müçtehidînin kitaplar  
gibi, Muvatta, F kh-  Ekber gibi. 
Meselâ, bir adam ‹bni Hacer’e 
nazar etti i vakit, Kur’ân’  
anlamak ve Kur’ân’ n ne dedi-
ini ö renmek maksad yla nazar 

etmeli. Yoksa ‹bni Hacer’in ne 
dedi ini anlamak maksad yla 
de il. Bu ikinci tarik de zama-
na muhtaçt r.

3. Yahut cumhurun nazar -
n , ehl-i tarikat n yapt  gibi, o 
hicab n fevkine ç kararak, üstün-
de Kur’ân’  gösterip, Kur’ân’ n 
hâlis mal n  yaln z ondan iste-
mek ve bilvas ta olan ahkâm  
vas tadan aramakt r...” 2  

Evet, bütün bak lar do rudan 
do ruya Kur’ân’a çevrilme-
lidir. Zira, bütün kitaplar bir tek 

Kitab  yani Kur’ân’  anlamak için 
yaz lm t r. Mesela, ‹bni Hacer’in 
veya ‹mam Gazali’nin ya da Said 
Nursi’nin kitaplar  da Kur’ân’  
anlamak için yaz lm t r; o halde 
bu kitaplar, alimlerin ne dedi ini 
ö renmek için de il, Kur’ân’ n 
ne dedi ini ö renmek için 
okunmal d r. Alimlerin kitaplar  
asla Kur’ân’a perde yap lmamal d r. 
Dolay s yla, ‘Biz do rudan Kur’ân’  
okuyup anlayamay z; üstatlar m z n 
kitaplar n  okumak bize yeter’ 
yakla m  do ru de ildir ve bizzat 
üstatlar m z n ele tirdi i bir tutum-
dur.

Ama ne yaz k ki, bugün 
Müslümanlar n hâlâ en temel 
problemleri, do rudan do ruya 
Kur’ân’a müracaat edip O’ndan 
beslenememeleridir. 

Dahas , Akif’in formüle etti i u 
temenni de halen geçerlidir:

“Do rudan do ruya 
Kur’ân’dan al p ilham ; 
Asr n idrakine söyletmeliyiz 
slâm’ .” 

tığı güzellikleri Kur’an’la görür Müslüman. Kur’an’la 
düşünür, Kur’an’la anlar, hilkatin sırrına Kur’an’la 
erer. Müminin gözünden bakan o, elini kımıldatan o. 
Geçmiş zaman geleceklerin üzerine yürümesin diye, 
şimdiki zaman, parçalanıp yok olmasın diye, Kur’an, 
zamanın yorumunu ve anlamını getirmiştir. “Her şey 
Allah’ın önünde fanidir” prensibinin içinde eşyanın 
rüzgâr gibi savrulduğunu görür Müslüman. Kur’an 
en ilerde olandır. Kim ki onunla beraberdir, o da ile-
ridedir. Kim ki ona karşıdır, geridedir. Öbür medeni-
yetler Kur’an medeniyetinin yanında ölüdür. Ondan 
ışık alan, dirilir. Onun ışıklarından kaçan, mezar-
sız ölüdür. Kur’an yolundan ayrılanlar, sabahları cin 
çarpmışçasına yataklarından kalkarlar. Ab-ı hayat 

Kur’an’dır. İksir Kur’an’dır. Şifasız dertlerin doktoru 
Kur’an’dır. Genç nesli olgunlaştıran, olgun nesli genç 
tutan, kadına iffet, erkeğe vakar bağışlayan, toplum-
lara haşmet ve heybet getiren, mutluluğun mima-
rı, muştu şiiri, ölümü yenen teselli, ruhun zafer takı, 
kalbin rahmet anıtı Kur’an’dır.” (…)

“Kur’an hakikati, bütün diriliği ve sağlamlığıyla, 
her yaratığın ağırlığına göre, sürekli olarak açıklayan 
ve açıklayışı tükenmeyen, sürekli olarak tebliğ eden, 
mucize halinde ilahi sözlerin, gönlümüzün sır ayna-
sında tecelli eden ilahi kelimelerin bir araya gelerek 
kurdukları doğruluk, iyilik ve güzelliğin eksiksiz, faz-
lasız terkibidir.”
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Allah’ n eksiksiz kelâm  
olan Kur’ân-  Kerim, zaman-
lar ve mekanlar üstü mesaj  ile 
dünümüzü ekillendirdi i gibi, 
bugünümüzü ve yar n m z  da 
ekillendirmeye devam edecektir. 

Üstad Sezai Karakoç, “hayat n 
kitab ” olan Kur’ân-  Kerim’in 
medeniyet kurucu vasf n  enfes 
bir üslûpla ifade eder:

“Kur’an... Hakikat idesinin 
üstün sitesini ve medeniyetlerini 
kuran Kitap. Yunan ve Roma, 
Hint ve Pers seraplar n  da tan 
k lavuz. Putlar  devirip Allah’a 
götüren, gerçek yolu açan, ger-
çek ilim ve hikmetler dünyas n n 
sahibi. Do uyu ve Bat y  tarihin 
illüzyonundan kurtaran anlam 
komutan . Çürüyen toplumlar-

dan bat l inançlar n sam yelini 
toplayan ve bahar bad-  saba-
lar na alan açan, diriltici rüz-
garlar  getiren mu tu mektubu. 
‹nsanl  zincire vuran firavun-
lu un her türlüsünden azad eden 
hakiki özgürlük k l c …”

Ancak, u da bir hakikat 
ki, Kur’ân’la irtibat  azalan, 
O’nun hayat verici ilkelerinden 
uzakla an Müslüman birey ve 
topluluklar, ister istemez pasifiz-
min, tembelli in, duyars zl n, 
karars zl n, huzursuzlu un, 
ümitsiz l i in girdab na 
yuvarlan rlar. Bu süreçte kalpler 
de karar r, kat la r. Rasûlüllah’ n 
(s.) bir hadis-i eriflerinde dikkat 
çekti i üzere, i ler karanl k geceler 
gibi karmakar k hale gelir ve bu 
durumda yap lacak tek ey vard r:

“Karanl k geceler gibi i ler 
kar t  zaman Kur’ân-  
Kerim’e sar l n z…”

te böylesi netameli zamanlarda, 
Yüce Rabbimizin “Müminler için 
hâlâ vakit gelmedi mi?” ilahi 

Kur’an: şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i eze-
liyesi.. ve âyât-i tekviniyeyi okuyan mütenevvi dil-

lerinin tercüman-ı ebedîsi.. ve şu âlem-i gayb ve şeha-
det kitabının müfessiri... Ve zeminde ve gökte gizli 
esma-i İlahiyenin manevî hazinelerinin keşşafı.. ve 
sutur-u hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahı.. 
ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı.. ve şu âlem-i 
şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetin-
den gelen iltifatat-ı ebediye-i Rahmaniye ve hitabat-ı 
ezeliye-i Sübhaniyenin hazinesi.. ve şu İslâmiyet âlem-i 
manevîsinin güneşi, temeli, hendesesi.. ve avalim-i 
uhreviyenin mukaddes haritası... Ve zât ve sıfât ve esma 
ve şuun-u İlahiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı 
katıı, tercüman-ı satıı... Ve şu âlem-i insaniyetin müreb-
bisi.. ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyetin mâ ve ziyası.. 

ve nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi.. ve insaniyeti saa-
dete sevkeden hakikî mürşidi ve hâdîsi... ve insana hem 
bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı 
hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı emir 
ve davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem 
bütün insanın bütün hacat-ı maneviyesine merci’ ola-
cak çok kitabları tazammun eden tek, câmi’ bir Kitab-ı 
Mukaddes’tir. Hem bütün evliya ve sıddıkîn ve urefa ve 
muhakkikînin muhtelif meşreblerine ve ayrı ayrı meslek-
lerine, her birindeki meşrebin mezâkına lâyık ve o meş-
rebi tenvir edecek ve herbir mesleğin mesâkına muvafık 
ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes 
bir kütübhane hükmünde bir Kitab-ı Semavî’dir.

“Arş-ı A’zamdan, İsm-i A’zamdan, her ismin mertebe-i 
a’zamından geldiği için, Kur’an, bütün âlemlerin Rabbi 

KUR’ÂN NED R? (Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, 25. Söz)
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ihtar  kula m zda ç nlamal  ve 
neyin vaktinin geldi ini çok iyi 
idrak etmeliyiz:

“ nananlar için hâlâ vakit gel-
medi mi ki, kalpleri Allah’ n 
Zikrine (Kur’ân’a) ve inen 
hakka hu û duysun ve bundan 
önce kendilerine Kitap veril-
mi , sonra da üzerlerinden uzun 
zaman geçmekle kalpleri kat la -
m , ço u da yoldan ç km  kim-
seler gibi olmas nlar.” (Hadid 

57/16)

Evet, vakit çoktan geldi ve hatta 
geçiyor! 

Müminlerin Kur’ân’a dön-
melerinin, kalplerini Kur’ân’la 
yumu atmalar n n, ruhlar n  
Kur’ân’la y kay p ar nd rmalar n n, 
zihinlerini yeniden Kur’ân’la in a 
etmelerinin zaman  çoktan geldi!..

Bu noktada, üstad Sezai 
Karakoç’un özlem yüklü belî  
ifadelerinin üzerine söz söylene-
bilir mi?

“Müslümanlar Kur’an’dan 

uzakla t  uzakla al  gün yüzü 
görmediler. ‹nsanl k, aya ç ksa, 
Zühre’yi bir mart  gibi avla-
sa, Merih’ten petrol getir-
se, Kur’an’a dönmedikçe ruh 
y k nt s n , çökü ünü durdu-
ramayacakt r. Bize getirdi in 
namazlarla, oruçlarla, hacla, 
zekâtla, hayat ba layan k sas-
la, Allah’tan ba kas n n önün-
de e ilmeyen peygamber örnek-
leriyle, ay bölen, ölü dirilten, 
susuz kayadan p nar f k rtan, 
büyücülerin en ustalar n  mah-
cup b rakan ve terbiye eden, bir 
asaya ruh üfleyen mucizelerle ne 
kutlu bir kitaps n anl  Kur’an! 
Bizi terk etme, bizi b rakma, bizi 
hep hat rla ve bizi ba la. Bize 
merhametinle ahit ol, bizden 
dâvâc  olma öte dünyada.

Ta d n vahyden bir 
sab r izi dü ür üstümüze. 
Korkusuzlu undan, tevekkülün-
den, iman ndan arma anlar sun 

bize. Kar ncadan ses duyur, hüt-

hütten haber ver bize.

 Cennetleri bize, cehennemle-

ri inançs zl kta gönülleri kurum 

ba lam  olanlara yakla t r ey 

kutlu Kitap! 

Biz ki, k yamet kopmadan 

k yamete dair ayetlerinle k ya-

meti bir parça ya am , ona 

inanm  olanlar z, bizi bugün 

ve o iddet gününde ate  i lemez 

örtüne bürümendir umudumuz.

Her sabah beklenen sensin. 

Gün yla, ya murlarla, rah-

met getiren rüzgârlarla beklenen 

sensin. Bilerek bilmeyerek insa-

n n ve ça n arad  ve bekledi-

i sensin.” 3 

1 Mehmed Akif Ersoy, Safahât, II / 169
2 Bediüzzaman Said Nursi, Sünûhât, 

“Kur’ân’ n Hakimiyet-i Mutlakas ” bölümü.
3  Sezai Karakoç, Sütun, 1/195-196

itibariyle Allah’ın kelâmıdır. Hem bütün mevcudatın 
İlahı ünvanıyla Allah’ın fermanıdır. Hem bütün Semavat 
ve Arzın Hâlıkı namına bir hitabdır. Hem rububiyet-i 
mutlaka cihetinde bir mükâlemedir. Hem saltanat-ı 
âmme-i Sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Hem 
rahmet-i vasia-i muhita nokta-i nazarında bir defter-i 
iltifatat-ı Rahmaniyedir. Hem uluhiyetin azamet-i haş-
meti haysiyetiyle, başlarında bazan şifre bulunan bir 
muhabere mecmuasıdır. Hem ism-i a’zamın muhitin-
den nüzul ile arş-ı a’zamın bütün muhatına bakan ve 
teftiş eden hikmetfeşan bir Kitab-ı Mukaddes’tir. Ve 
şu sırdandır ki, “Kelâmullah” ünvanı kemal-i liyakatla 
Kur’ana verilmiş ve daima da veriliyor. Kur’andan sonra 
sair enbiyanın kütüb ve suhufları derecesi gelir. Sair 
nihayetsiz Kelimat-ı İlahiyenin ise bir kısmı dahi has bir 
itibarla, cüz’î bir ünvan ile, hususî bir tecelli ile, cüz’î bir 
isim ile ve has bir rububiyet ile ve mahsus bir saltanat 

ile ve hususî bir rahmet ile zahir olan ilhamat suretinde 
bir mükâlemedir. Melek ve beşer ve hayvanatın ilhamla-
rı, külliyet ve hususiyet itibariyle çok muhteliftir.

“Kur’an: asırları muhtelif bütün enbiyanın kütüble-
rini ve meşrebleri muhtelif bütün evliyanın risalelerini 
ve meslekleri muhtelif bütün asfiyanın eserlerini icma-
len tazammun eden ve cihat-ı sittesi parlak ve evham 
u şübehatın zulümatından musaffa ve nokta-i istina-
dı, bilyakîn vahy-i semavî ve kelâm-ı ezelî.. ve hede-
fi ve gayesi, bilmüşahede saadet-i ebediye.. içi, bil-
bedahe hâlis hidayet.. üstü, bizzarure envâr-ı iman.. 
altı, biilmelyakîn delil ve bürhan.. sağı, bittecrübe 
teslim-i kalb ve vicdan.. solu, biaynelyakîn teshir-i akıl 
ve iz’an... Meyvesi, bihakkalyakîn rahmet-i Rahman 
ve dâr-ı cinan... Makamı ve revacı, bilhadsi’s-sadık 
makbul-ü melek ve ins ü can bir Kitab-ı Semavî’dir.”
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Kur’ân-ı Kerim, “Kur’ân” 
kelimesinin de ifade ettiği üzere, 
insanlar tarafından okunup 
anlaşılmak ve yaşanmak üzere 
gönderilen Allah kelâmıdır. Kur’ân’ı 
yaşamak ise, öncelikle onu gereği 
gibi okuyup anlamaktan geçiyor. 
Peki, Kur’ân’ı nasıl anlamak 
gerekiyor? Yani, Kur’ân’ı doğru 
anlamak için, Allah Kelâmı’nı nasıl 
okumak gerekiyor?

Sorunun cevab na temel te kil 
etmesi bak m ndan da hemen 
ifade etmek gerekirse, Kur’ân’  
ya amak,  evet onu anlamaktan 
geçiyor ama, öncelikle onu 

anlamaktan geçmiyor. Çünkü 
Kur’ân üzerine çal an o kadar çok 
insan var, o kadar çok müste rik 
gelmi , fakat Kur’ân ancak 
onlar n kayb n  artt rm t r. Bizzat 
Kur’ân-  Kerim’de buyruldu u 
gibi, Kur’ân, mü’minler için bir 
ifad r, fakat zalimlerin ancak 

kayb n  artt r r (‹srâ Sûresi/17: 
82). Demek ki, Kur’ân’  ya amada 
öncelik, zalim olmamadad r. 
Zulmün temel anlam , yanl  
dü ünmek, yanl  bakmak, yanl  
bak  aç s na sahip olmak, yanl  
görmek, yanl  tart p yanl  
de erlendirmek ve yanl  yapmak 
demektir; tam denge manâs na 
gelen adaletten sapmak demektir. 
Evet, hakperestlik, enaniyetten, 
nefsanî hastal klardan ar nmak, 
Kur’ân’  ya amak gibi, onu do ru 
anlaman n da ilk art d r.
Kur’ân’  ya amada ve do ru 
anlamada ilk art olan zulümden 
uzak bulunman n ilk art  ise, 
sa lam niyettir. Yani, her dü ünce, 
her te ebbüs ve her gayretin 
sadece Allah için olmas d r. 
Kur’ân, evet âlimlerin ço una 
göre, “k raat”, yani “okuma” 
kökünden gelir. Nitekim Allah 

Rasulü’ne (s.a.s.) Kur’ân’dan 
gelen ilk vahiy, ilk mesaj, “Oku!” 
emridir ve bu, bir fiildir. Bu ilk 
“Oku!” emrinin nesnesi yoktur 
ama, bu emirde okuma i inin 
niçin yap laca na dikkat çekilir: 
“Yaratan Rabbi’nin ad yla, O’nun 
ad na oku.” Yani, Allah için 
oku ve okuman me ru olsun, 
me ru bir gayeye yönelik olsun. 
Çünkü Allah ad yla yap lacak, 
ba lanacak her i in me ru olmas  
da gerekir. Allah ad na bir fiili 
emreden bu ilk vahiy, gayr-  
me ru bir i e ba larken Besmele 
çekilmemesine de i aret eder. ‹ te, 
Allah Rasûlü’ne gelen ilk vahiy, 
ona me ru bir fiilde bulunma 
emridir.
Kur’ân’dan ilk vahyin, ilk 
mesaj n bir fiil olmas  da çok 
önemlidir. Çünkü bugün de en 
büyük hastal klar m zdan birisi, 
tamamen teorik dü ünmedir. 
Oysa ‹slâm da, ‹slâm’  bütün 
derinli iyle ya aman n bir 
manâda ad  olan “f k h” da, teorik 
düsturlar, kaideler mecmuas  
de il, bir pratiktir. ‹slâm, Allah 
için, O’nun ad na ve O’nun 
ad yla at lacak ilk ad mla ba lar 

Ali Ünal ile

“Kur’ân’  Hayata 
Hayat K lmak” Üzerine...
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ve tamamen kendi prati ini 
olu turur. Onun teorisi de bizzat 
bu prati in içinde geli ir ve 
anlam n  bulur. Bu gerçek ne yaz k 
ki anla lamad , belki onu böyle 
anlay p ‹slâmî bir pratik ortaya 
koymak, tamam yla nefsaniyeti 
ve enaniyeti a may  gerektirdi i, 
fedakârl k istedi i ve öhrete çok 
aç k günümüz dünyas nda nefislere 
a r geldi i için ‹slâm ad na 
teorik tart malar, z tla malar, 
‹slâm’  ve Kur’ân’ , Hz. 
Ali’nin ifadesiyle “muharebe 
meydan ” haline getirmeler, 
alm  ba n  gitmektedir. ‹ te, 
Kur’ân’  anlamada, ya amada, 
‹slâm’a göre dü ünüp, inan p, 
onu hayata hayat yapmada ilk 
ad m, nefsaniyet ve enaniyeti 
a arak Allah ad na bir ad m 
atmak, bir pratik ortaya koyma 
te ebbüsünde bulunmakt r. Bu 
“salih” ad m, salih dü ünceyi 
getirir; bu salih dü ünce 
ikinci bir salih ad m  getirir 
ve böylece “salih daire” 
içinde basamak basamak bir 
‹slâmî pratik ortaya ç kar; 
tamamen ‹slâmî bir aksiyon 
çizgisi ortaya ç kar.   ‹slâm’ n 
bütün meseleleri kendine 
ait, kendine has bu “salih 
daire”de, bu “salih pratik”te, bu 
“aksiyon çizgisi”nde ekillenir 
ve anlam n  bulur. Aksi halde, 
ne ‹slâm’ n meseleleri gerekti i 
gibi anla labilir, ne de sonu 
gelmez teorik tart malardan ve 
grupla malardan kurtulunabilir; 
daha da kötüsü, ‹slâm ad na 
ba kalar n n aksiyon çizgisinde 
sürüklenmek, Kur’ân’  bu 
sürüklenmeye alet ve teorik temel 
yapmak kaç n lmaz olur.
Kur’ân’ n bir “inzal”i, bir de 

“tenzil”i vard r. O’nun “inzal”i 
bitmi tir ama “tenzil”i her an, her 
artta, her mekânda, her zaman 

diliminde devam etmektedir ve 
K yamet’e kadar devam edecektir. 
O, her arta, her meseleye, her 
seviyeye, her zaman ve mekâna 
hitap eder. O’nun, baz  âyetlerinin 
özel anlam ve muhtevada 
müte abih olmas  d nda, ayr ca 
ba tanba a müte abih bir kitap 
olmas  da bunu gerektirir ve bu 
demektir. Ayr ca, baz  âyetlerinin 
özel anlam ve muhtevada muhkem 

olmas  d nda, ba tanba a 
muhkem, yani her bak mdan 
sa lam, ahkâm  tam yerinde 
ve hikmetlerle dolu bir kitap 
olarak da O’nun her arta, her 
meseleye, her seviyeye, her zaman 
ve mekâna mesaj  do rudur. ‹ te, 
O’nun her an taptaze “tenzil”ini 
görmek, anlamak, te abühü 
içinde ihkâm n , ihkâm  içinde 

te abühünü kavramak, 
yine bütünüyle ‹slâmî bir 
prati i gerekli k lar. Kur’ân’  
anlama ad na di er artlar bu 
ana arta ba l d r ki, onlar 
üzerinde s n rl  bir röportaj ve 
müzakere çerçevesinde ayr ca 
durmak sözü uzat r.

“Allah Kelâmı Kur’ân-ı Kerim 
ve Açıklamalı Meali”nizin 
girişinde Kur’ân’ın kendine 
has üslûbu bağlamında, 
“tasrifî” anlatım biçiminden 
söz ediyorsunuz. Kur’ân’ı bu 
üslûbunun farkına vararak 
okumak, Allah Kelâmı’nı 
anlamada nasıl bir katkı 
sağlar?

Bu, üzerinde çok durulmas  
gereken gerçekten önemli 
bir mesele. “Tasrif,” “sarf” 

kökünden gelir. Fiili “SaRaFe” 
olan “sarf” mastar , kullanmak, 
göndermek, bir halden ba ka 
bir hale çevirmek, yüzünü 
döndürmek, en çok kullan ld  
“an” harf-i ceriyle, yani 
edat yla beraber geldi inde 
“-den çevirmek, gidermek” 
manâlar nad r. “Tasarruf,” yani 
kullanma, bir i te istihdam ve 
isti’mal etme kelimesinin ayn  
kökten geldi ini dü ünürsek, 
kelimenin manâs n  daha iyi 

Kur’ân’ı yaşamak,  evet onu 

anlamaktan geçiyor ama, 

öncelikle onu anlamaktan 

geçmiyor. Çünkü Kur’ân 

üzerine çalışan o kadar 

çok insan var, o kadar çok 

müsteşrik gelmiş, fakat 

Kur’ân ancak onların kaybını 

arttırmıştır. Bizzat Kur’ân-ı 

Kerim’de buyrulduğu gibi, 

Kur’ân, mü’minler için bir 

şifadır, fakat zalimlerin 

ancak kaybını arttırır 

(İsrâ Sûresi/17: 82). 
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anlar z. “Tasrif,” ait bulundu u 
kip itibariyle “teksir”, yani çokluk 
ifade eder; dolay s yla “tasrif,” çok 
fazla kullanma, de i ik yönlere 
yönlendirme, de i ik aç lardan 
ele al p de erlendirme, evirip 
çevirme manâlar na gelir.
Bizzat Kur’ân-  Kerim, “tasrif” 
vaka ve/veya vak as n  çok 
zikreder. Meselâ, Allah, onca 
a rl klar na ra men “gök ve 
yer aras nda muallakta bulunan 
bulutlar  ve rüzgârlar  “tasrif” 

eder. Yani onlar , diledi i ekilde, 
diledi i yönde, diledi i maksat 
için kullan r da kullan r; diledi i 
yönde harekete sevkeder de 
sevkeder. Bunda akleden, yani 
kalbinin görme ve i itme duyular  
aç k, do ru dü ünebilen, dü ünüp 
anlayabilen ve nefsini f sk, heva, 
heves kar s nda gemleyebilen 
insanlar için dersler, ibretler, 
mesajlar vard r. (Bakara Sûresi/2: 
164; Câsiye Sûresi/45: 5)
Cenab-  Allah (c.c.), insanlar 
dü ünüp gerekli dersi als nlar, 
unutulmamas  gereken gerçekleri 

sürekli hat rda tutsunlar diye 
Kur’ân âyetlerini de sürekli 
tasrif eder. (En’âm Sûresi/6: 46; 
Ahkaf Sûresi/46: 27) Yani onlar , 
makama, muhataba, ifade ettikleri 
manâlara ve onlardan maksut olan 
derslere, seviyeye, arta, zamana 
ve mekâna göre farkl  yönleriyle, 
yer yer farkl  lâf zlarla tekrar 
tekrar ifade buyurur. Meselâ, 
tasrifi en fazla belki Hz. Musa’n n 
k ssas n n takdiminde görürüz. 
O’nun risaleti, Firavun’la, onun 

mel’esiyle mücadelesi, Cenab-  
Allah (c.c.) ile olan münasebeti, 
kavmiyle olan münasebetleri ve 
bu çerçevede ‹srailo ullar ’n n 
tarihi, karakteri, hattâ Hz. 
Musa’n n asâs , Kur’ân’ n de i ik 
yerlerinde, de i ik aç lardan, yer 
yer de i ik lâf zlarla anlat l r. 
Hattâ öyle ki, bazen ayn  gerçekle 
ilgili ayr  yerlerde birbirine 
zahiren z t ifadeler de kullan l r 
ve bununla o gerçe in farkl  
yönlerine dikkat çekilir. Meselâ, 
Hz. Musa’n n âsas  için bir yerde 
sü’ban kelimesi kullan l r (A’râf 

Sûresi/7: 107). Sü’ban, ejderha 
demektir. Ayn  asâ için bir ba ka 
âyette hayye kelimesi geçer 
(TâHâ Sûresi/20: 20). Hayye, 
küçük ve çevik y lan demektir. 
Zahirde çeli ki gibi görülen bu iki 
farkl  kullan m, konu gere i bir 
yerde asân n büyüklü ünü, di er 
yerde ise o büyüklü üne ra men 
hareket kabiliyetine dikkat 
çekmek içindir.
Hz. Musa’n n k ssas  gibi, Hz. 
Adem’in yeryüzünde halife 
k l nmas , melekler ona ink yat 
secdesinde bulunurken, ‹blis’in 
kar  ç k p küfrünü ortaya 
koymas ; insan n yarat l  ve 
yarat l  safhalar ; Hz. ‹brahim’in 
risaleti; Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. 
Salih, Hz. Lût ve Hz. uayb gibi 
rasûllerin risaletleri ve kavimleri 
helâk edilerek, bu rasûllerin ve 
mü’min takipçilerinin kurtulmas ; 
atmosfer hadiselerinin Allah’ n 
âyetleri olma özelli i; Allah’ n 
insan üzerindeki nimetleri; insan n 
mahiyeti; pek çok ‹lâhî gerçekler 
gibi pek çok husus, Kur’ân-  
Kerim’de farkl  yerlerde onlarla 
verilen mesaja, konuma, mevzua, 
ilgili âyetlerin nüzul zaman na 
ve o zamanda muhatap olan 
mü’minlerin içinde bulunduklar  
artlara göre farkl  aç lardan 

takdim buyrulur.  Yani, ayn  
gerçekler, ‹slâmî prati e, prati in 
merhalelerine, niteli ine, ihtiyaca 
göre yine farkl  cephelerden 
anlat l r. Bunlar görülemez ve 
anla lamazsa, Kur’ân-  Kerim’de 
pek çok tekrarlar, hattâ çeli kiler 
bulundu u gibi iddialar ortaya 
at labilir ve Kur’ân-  Kerim, 
gerekti i gibi anla lamaz; yine 
bir “muharebe meydan ” haline 
getirilir.
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Sizin Kur’ân kavramları üzerine 
çalışmalar yaptığınızı ve 
Kur’ân’ı anlama çabasındaki 
insanlarımızdan birçoğunun bu 
çalışmalarınızdan yararlandığını 
biliyoruz.  Kur’ân’ı doğru anlamada 
Kur’ân’ın temel kavramlarını 
kavramanın nasıl bir etkiye sahip 
olduğunu düşünüyorsunuz?

(Sözünü etti iniz çal ma, 
Kur’ân’da Temel Kavramlar, 
gözden geçirilerek Nil 
Yay nlar  aras nda tekrar 
yay nland .) Kur’ân’ n manâs  
lâfz ndad r ve Kur’ân, bilhassa 
bu yönüyle mucizedir. Bunu 
görebilmek ise dili bilmeye 
ba l d r. Dili bilmek demek, 
herhangi bir dili, meselâ 
Türkçe veya Arapçay  bilmek 
de ildir. Dil, bir ifade eklidir; 
belâ att r, manân n ald  
kal pt r. Asl nda, her bir 
varl k, manâs yla varl kt r; 
onun hariçteki ekli, o 
manân n giydi i elbise ve 
kal pt r. Bir kitab n as l varl  
olan manâs n  anlamak, onun 
elbisesi ve kal b  olan lâfz n   
iyi anlamay  gerektirir; her 
bir manâya, önce lâfz ndan 
hareketle var l r. Meselâ, namaz 
bir manâd r; ondaki manây  
eksiksiz ve en iyi bilen Cenab-  
Allah’t r; yarat lm lar içinde 
onu en iyi anlayan da Peygamber 
Efendimiz (s.a.s.)’dir. Namaz n 
manâs , zahirî âlemde onun 
Hz. Rasûlüllah taraf ndan tarif 
buyrulan k l n  ekli olarak tecelli 
eder; namaz ancak o k l n  ekliyle 
zahirî olarak yerine getirilmi  olur. 
Namaz n manâs na ancak onun 
hariçteki tecellisi, tezahürü olan 
k l n  ekliyle nüfuz edilebilir. 

Di er ibadetler de böyledir. 
Manân n elbisesi, kal b , yani 
lâfz , manây  ne ölçüde hariçte 
ortaya koyabiliyorsa, o derece 
de er kazan r. ‹ te, manâs n  
onun kal b  olan lâf zlar yla 
ifadede Kur’ân ba tan sona bir 
mucizedir ve bu çerçevede onun 
en k sa bir âyetine bile nazire 
yap lamaz. Çünkü, hiç kimse, dili 
ne kadar iyi kullansa, ne kadar 

dile hakim olsa da, hiçbir zaman 
manâya uygun tam lâfz  eksiksiz, 
kusursuz, mübalâ as z seçmede ve 
kullanmada asla Kur’ân’a eri emez. 
Burada istidradî (antparantez) 
ifade edelim ki, di er ‹lâhî kitaplar 
ancak indikleri dillerde ‹lâhî 
kitap olduklar  gibi, Kur’ân’ n 
manâs n  onun dilinden, onun 
dili Arapça’dan ba ka bir dille 
ifade etmek de asla mümkün 
de ildir. Bundan dolay , Kur’ân’ n 
tam tercümesi yap lamaz; ba ka 
dildeki tercümeleri asla Kur’ân 

yerine geçmez; asla ibadetlerde 
okunamaz. Aksi bir iddia, Kur’ân-  
Kerim’in ebedî mucizeli ini inkâr, 
onun manâ ve lâfz n  anlamada ve 
ifadede Allah ile yar mak, O’na 
irk ko mak olur. Kur’ân-  Kerim, 

manâs  ile de, mucize olan lâfz yla 
da Allah’tand r.
‹ te, Hz. Kur’ân’ n manâlar n  ifa-
dede onun kulland  kavramla-
r n, kavramla t rd  kelimelerin 
çok büyük önemi vard r. Çünkü 

o, ula lmaz derinlik ve engin-
likteki manâs n , öncelikle 
âdeta kelimeler kümesi birer 
kelime olan kavramlara yük-
lemi tir. Asl nda her bir dilde 
kavramlar n önemi büyüktür. 
Meselâ din, bir kavramd r; 
yal n, sadece tek, hattâ birkaç 
anlaml  bir kelime de ildir. 
Zaten kelime olarak, onun ba  
e mek, itaat etmek, hakk -
n  almak, ödünç almak, borç 
etmek, borç vermek, âdet 
edinmek, ba  e dirmek, zor-
lamak, hesaba çekmek, yar-
g lamak, ceza veya mükâfat 
vermek, idare etmek, hizmet 
etmek, yol, kanun, anaya-
sa, ceza hukuku, sistem, gidi-
at, sulh, düzen gibi 20’den 

fazla anlam  vard r. ‹ te bütün 
bu anlamlar yla din, bir kelimeler 
bütünü olarak çok geni  ve derin 
bir manâya sahiptir. Din, bütün 
bu kelime manâlar  dahilinde st -
lah, yani kavram manâs yla ele 
al nd nda, bir ba ka deyi le, 
st lahî manâs  kelime manâlar na 

uyguland nda ortaya öyle bir 
tablo ç kar:
Allah’ n insan  mükemmel ekil-
de yarat p yeryüzünde halife yap-
mas , ona gitmesi gereken yolu 
göstermesi, bu yolda gitti i süre-

Hz. Kur’ân’ın manâlarını 

ifadede onun kullandığı 

kavramların, kavramlaştır-

dığı kelimelerin çok büyük 

önemi vardır. Çünkü o, 

ulaşılmaz derinlik ve 

enginlikteki manâsını, 

öncelikle âdeta kelimeler 

kümesi birer kelime olan 

kavramlara yüklemiştir. 

Aslında her bir dilde kav-

ramların önemi büyüktür.
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ce kendisine sürekli yard m-
da bulunmas , kitaplar ve pey-
gamberler göndermesi, kâinattaki 
ço u varl klar  hizmetine ko mas , 
hep O’nun insan üzerindeki birer 
nimeti, emaneti, ayn  zamanda 
insana verdi i sanki bir borçtur; 
yani insan, Allah kar s nda bütü-
nüyle borçludur. E er insan, yer-
yüzünde Allah’ n nimetleri kar -
s nda ükürde bulunursa, bu bor-
cun gere ini vüs’at, takat ve kabi-
liyetince yerine getirmi  (gibi) 
olur. Bu da, Allah’a itaatle müm-
kündür. Allah’a itaat, O’nun gön-
derdi i hükümleri dünya haya-
t nda uygulamakla mümkün olur. 

Ve Allah (c.c.), insan  borcunu 
ödeyip ödemedi ine, yani koy-
du u hükümleri uygulay p uygu-
lamad na, Kendi’ne itaat edip 
etmedi ine, yeryüzünde sulhü 
mü yoksa fesad  m  hakim k l-
d na göre dünya hayat nda da 
mükâfatland rd  veya ceza-
land rd  gibi, onu özellikle 
Âhiret’te kâmil adalet terazisin-
de yarg layacak ve sonunda ya 
mükâfatland racak, ya da cezalan-
d racakt r.
Tek bir misal olarak din, bütün bu 
manâlar yla kavram olarak görü-
lüp de erlendirilemezse, din anla-
y m z, dolay s yla insan, ‹slâm, 

hayat, kâinat anlay m z eksik 
kal r, yanl  olur. Bunun gibi, 
millet, eriat, vahy, kitap, keli-
me, dünya, hayat, adalet, ihsan, 
takva, tevbe, ükür, sab r, dua, 
fesat, israf, zulüm, f sk, cürüm, 
küfr, nifak, cahiliye, ilim, f kh, 
zikir, veliyy, sünnet vb. hepsi de 
çok derin ve geni  manâlar  olan 
kavramlard r. Bunlar n derin-
lik ve geni liklerince kavranma-
s , Kur’ân’ , ‹slâm’ , hayat , insa-
n , dünyay , Âhiret’i anlamada 
çok önemlidir; Kur’ân’  ve ‹slâm’  
bütün boyutlar yla ve prati i için-
de görebilmede çok önemlidir.

Kur’ân-ı Kerim, gösterdiği ilkeler 
hayata aktarıldığında insanlığın 
dünya ve Âhiret saadetini temin 
edecek son ‹lâhî kitaptır. Hayatın 
kitabı olan Kitabullah’a uygun bir 
hayat yaşamak için nasıl bir yol 
takip edilmelidir?

Birinci sorunun cevab nda arz 
edilmeye çal ld  gibi, önce 
Kitabullah’a uygun bir hayat 
ya amak için sa lam ve samimî bir 
niyete ihtiyaç vard r. Bu niyetle 
Cenab-  Allah’a yönelinmeli 
ve O’nun sünnetleri dahil, 
günde 40 rekat namazda Fatiha 
Sûresi’nde bize emretti i üzere, 

böyle bir hayat için, yani S rat-  
Müstakim’e hidayet, bu hidayette 
sürekli terakki ve sebat için O’na 
dua edilmeli, hep bir dua ve 
tazarru halinde bulunulmal d r.
‹kinci olarak, Kur’ân’a, 
ulema örfünde vahy-i gayr-  
metluv denilen, bir aç dan 
Kur’ân’ n mükemmel tatbiki 
de olan Sünnet’e ve bu iki ana 
kayna a dayal  olarak, çekirdek 
mahiyetindeki bu iki kayna n 
tarih içinde büyüyüp muhte em 
a aç haline gelmesinde önemli 
fonksiyonu olan icma, içtihad, 
k yas gibi yan kaynaklar n 
olu turdu u mü’minler 

cemaatinin, Hz. Muhammed 
Ümmeti’nin sahih gelene ine, 
sevad-  a’zama uymak 
önemlidir. Âyet-i kerimede, 
“Her kim de, hidayet kendisine 
apaç k belli olduktan sonra (o 
an  büyük) Rasûl’e muhalefet 

eder ve mü’minlerin yolundan 
ba ka bir yol tutarsa onu, 
arkas n  dönüp de yöneldi i o 
bât l yolla ba  ba a b rak r ve 
Cehennem’e at p kavururuz. 

Ne fena bir âk bet, son durak 
olarak ne kötü bir yer!” (Nisâ 
Sûresi/4: 115) buyrulur. 
Mü’minler, Ümmet-i Muhammed, 
di er insanlar üzerinde ahit 
olma mevki ve hususiyetine 
sahiptir: “De ki: ‘Çal n, 
i leyin; yapt klar n z  Allah da, 
O’nun Rasûlü de, mü’minler de 
görecektir.” (Tevbe Sûresi/9: 
105) “Allah, bundan önce de ve 
bu Kitap’ta da sizi Müslümanlar 
olarak adland rd  ki, (risaletin en 
büyük temsilcisi o yüce) Rasûl, size 
ahit olsun; siz de bütün insanlar 

hakk nda ahitler olas n z.” (Hacc 

Kitabullah’a uygun bir hayat yaşamak için sağlam ve 

samimî bir niyete ihtiyaç vardır. Bu niyetle Cenab-ı 

Allah’a yönelinmeli ve O’nun sünnetleri dahil, günde 40 

rekat namazda Fatiha Sûresi’nde bize emrettiği üzere, 

böyle bir hayat için, yani Sırat-ı Müstakim’e hidayet, bu 

hidayette sürekli terakki ve sebat için O’na dua edilmeli, 

hep bir dua ve tazarru halinde bulunulmalıdır.
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Sûresi/22: 78)  Demek oluyor ki 
Kur’ân, bir mü’minler cemaatinin 
bulunmas n , imamet arkas nda 
ümmet te kilini ister ve Kur’ân’ n 
tatbiki bunu gerektirir. Kur’ân, 
günlük namazlarda 40 defa 
okudu umuz Fatiha Sûresi’nde, 
namaz  tek ba m za da k l yor 
olsak “biz” zamirini kullanarak 
Allah’a S rat-  Müstakim’e hidayet 
için dua etmemizi emir ve tarif 
buyururken, hemen arkas ndan 
S rat-  Müstakîm’i tarif etmez. 
Onu, Kur’ân veya Kur’ân’ n yolu 
olarak da tan t p takdim etmez. 
Bunun yerine, onu temsil eden 
zatlar  dikkatimize sunar ve S rat-  
Müstakim’in rehberleri olarak 
önümüze koyar. Nisâ Sûresi 
69. âyetinde de bu zatlar  en 
mümeyyiz, yani birinci derecede 
tan t c  s fatlar yla bize tan t r: 
nebîler, s ddîkler, ehîd ( ahid)ler, 
salihler. Peygamberimiz’den sonra 
nebî yoktur, fakat s ddîk, ehîd 
ve salih her zaman bulunur. Bu 
s fatlar n ne manâya geldikleri, bu 
zatlar n kimler olduklar  da yine 
bir kavram tahliline muhtaçt r, 
fakat buras  teferruata girme 

yerimiz de il.
Demek ki, Kur’ân’a uygun bir 
hayat ya amak, bir rehber 
arkas nda, yine Kur’ân-  Kerim’de 
buyruldu u üzere, kur undan 
bir bina gibi birbirine tutkun, 
âdeta tek bir fert gibi görünen 
bir topluluk, imam arkas nda bir 
ümmet olu turmakla mümkündür. 
Her bir Müslüman, ya s ddîk, 
ehîd, salihlerden biri olarak 

ya ayacak; Kur’ân’ , ‹slâm’  bütün 
boyutlar , bir ba ka aç dan, içinde 
bulundu u zaman ve artlara 
hitap eden yanlar yla tam olarak 
tan y p tatbik edecek, hattâ tebli  
edecek, mukteda bih, yani imam 
olacak, ya da muktedî, yani imama 
uyan olacakt r. Bu, hiçbir zaman 
muktedînin de Kur’ân’  anlamaya 
çal mas  gerekmez gibi bir sonuca 
götürmez. Belki tam tersi, ruhlar 
âleminden ba lay p dünyadan, 
kabirden, Mah er’den, Terazi’den, 
Defterlerin ne rinden, S rat’tan 
geçip ebediyete uzanan upuzun bir 
yolda Cenab-  Allah’ n en büyük 
nimet ve rahmet olarak tavzif 
buyurdu u rehberlerin arkas nda, 
rehberli inde, ö retmenli inde 

Kur’ân’ , ‹slâm’  gerekti i ölçüde 
tan y p tatbik etmek demektir. 
Ama herkesin hiçbir zaman ayn  
seviyede olmad  bir gerçektir, 
Allah’ n bir âyetidir.
Bu iki temelden sonra, 
Kitabullah’a göre bir hayat 
ya amay  Kur’ân’da Peygamber 
Efendimiz’in as l vazifelerinin, 
fonksiyonlar n n zikredildi i âyet 
çerçevesinde ele alabiliriz:
“Nitekim size bizzat içinizden 
ç km  bir rasûl gönderdik: size 
âyetlerimizi okuyor, sizi temizliyor 
ve size Kitab , hikmeti ö retiyor 
ve size bilmediklerinizi ö retiyor.” 
(Bakara Sûresi/2: 151)
Demek oluyor ki, ‹slâm’ n, 
Kur’ân’a göre bir hayat n üç 
temel boyutu vard r:  Allah’ n 
âyetlerini okumak ve anlamak. 
Âyet, hem Kur’ân cümlelerini, 
hem de bütün kâinat gerçeklerini, 
her bir eyi, her bir hadiseyi ifade 
eder. Allah Rasûlü’ne gelen 
ilk vahiyde ona Allah ad na 
ve O’nun ad yla okuma emri 
verilirken, burada okunacak eyin 
ne oldu u aç k olarak belirtilmez. 
Fakat söz konusu âyette, Cenab-  
Allah’ n, Vahyi Gönderen’in 
“yaratan Rabb” olarak an lmas  
oldukça manidard r.  Rabb, 
Allah’  yaratan, ya atan, hayattan 
alan, r z kland ran olarak tan tan 
isim-s fatt r. Âyette O’nun için 
kullan lan s fat da “yaratan”d r. 
Demek ki, ilk okunmas  gereken, 
yarat lan kitap olan kâinatt r 
ve onun mikro-kopyas  olan 
insand r. Nas l Kur’ân Allah’ n 
Kelâm s fat ndan gelen bir kitap 
ise, kâinat ve insan da Allah’ n 
‹rade ve Kudret s fatlar ndan 
gelen, ayn  manây  ta yan, ayn  
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manân n ba ka malzemelerle 
ifadesi olan kitaplard r. u 
halde, insan ve kâinat Kur’ân’ ; 
Kur’ân, insan ve kitab  tefsir 
eder. ‹nsan n ve kâinat n bilgisi, 
Hz. Âdem’e isimler olarak, 
yani icmalen verilmi , o bu 
hususiyetiyle yeryüzünde halife 
k l nm  ve melekler, önünde 
ink yad secdesinde bulunmu tur. 
‹nsan, halife fonksiyonuyla, bu 
fonksiyonu yerine getirmenin en 
önemli esaslar  olan insan  ve 
kâinat  tan mas , onlar n bilgisine 
sahip bulunmas , onlar  Allah’  
i aret eden, Ulûhiyet gerçeklerine 
aynal k yapan âyetler mecmuas  
olarak tan y p istihdam etmesiyle 
melekler kar s nda rüçhaniyet 
sahibidir. ‹ te, Allah’ n âyetlerini 
okuma, kâinat mescid-i kebirinde 
Kur’ân’ n kâinat , insan mescid-i 
sa irinde insan , kâinat ve insan n 
Kur’ân mescid-i kudsîsinde 
Kur’ân’  okumas n  anlamak 
demektir.
Allah’ n âyetlerini do ru 
okuma, insan zihnini her 
türlü yanl  kabulden, yanl  
de erlendirmeden kurtar r. 
Kâinat  ve onu inceleyen ilimleri, 

modern as rlarda oldu u gibi Din’i, 
Allah’  inkâra, materyalizme, 
ateizme delil-i aret (âyet) olarak 
kullan lmak gibi kâinat çap nda 
korkunç bir küfürden kurtar r 
ve onlar  gerçek anlamlar yla 
Allah’a, hakka, hakikata âyetler 
mecmuas  olma seviyesine 
yükseltir. ‹ te, Kur’ân’a göre bir 
hayat ya aman n ikinci önemli 
basama , âyetlerle zihinleri yanl  
kabullerden ar nd rmak, bir di er 
yandan ibadetle, ibadetlerin zâd , 
derinli i, ruhu olan takva, ihlas, 
zühd, ihsan gibi kalbî amellerle 
nefsi günahlardan ar nd rmay , 
kalbin tasfiyesini, gittikçe daha 
çok safla mas n , safile mesini, 
ruhun da sürekli terakkisini 
gerektirir.
Kur’ân’  hayata hayat k lman n 
üçüncü temel boyutu, kendisine 
tertemiz ve do ruya yönelmi  
zihin, kalb, nefis ve ruhla 
yakla lacak olan Kitabullah’  
çok iyi okumay , anlamay , 
onunla birlikte hikmeti, Allah’ n 
icraat n n arkas ndaki manâ ve 
hedefleri, e ya ve hadiselerin 
mahiyet, anlam ve mesajlar n , 
dinî emir ve yasaklardaki 

maslahatlar  okumay , anlamay  

gerektirir. Bunlar n yan  s ra, 

insan, kendisi için dünyadaki 

vazifesi, misyonu ve Âhiret’i 

kazanma ad na gerekli ilme de 

sahip bulunmal d r.

Tabiî bütün bunlar n herkes 

için ayn  seviyede gerçekle mesi 

mümkün de ildir. Hiçbir insan 

di erinin e iti olmad  gibi, zekâ 

ve kapasitenin fonksiyonlar  

da farkl  farkl d r. Bir aç dan 

ba kalar ndan daha geri bir 

anlay  ve zekâ seviyesine sahip 

bulunan bir insan, bir ba ka 

aç dan di erlerinden önde 

olabilir. Önemli olan, herkesin 

Allah’ n kendisine verdi i 

kapasiteyi -ki bu kapasitenin tam 

olarak hangi boyutta oldu unu 

bilemeyiz- kullanmas , kendisine 

bah edilen nimeti gerekti i 

ölçüde de erlendirmesidir.

Kur’ân’  hayata hayat k lman n 

bunlar d nda daha ba ka 

boyutlar  da vard r elbette. 

Ama bunlar n hepsi, bu temel 

hususlara ba l d r, onlar n üzerine 

bina edilir. 

Kur’ân’ı hayata hayat kılmanın üçüncü temel boyutu, kendisine tertemiz ve 
doğruya yönelmiş zihin, kalb, nefis ve ruhla yaklaşılacak olan Kitabullah’ı 
çok iyi okumayı, anlamayı, onunla birlikte hikmeti, Allah’ın icraatının 
arkasındaki manâ ve hedefleri, eşya ve hadiselerin mahiyet, anlam ve 
mesajlarını, dinî emir ve yasaklardaki maslahatları okumayı, anlamayı 
gerektirir. Bunların yanı sıra, insan, kendisi için dünyadaki vazifesi, misyonu 
ve Âhiret’i kazanma adına gerekli ilme de sahip bulunmalıdır.
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D
ünyada en çok 
okunan kitap 
Kur’an-  Kerim 
oldu u halde, içer-

di i ahlak ilkelerinin slam top-
lumlar  taraf ndan yeterli düzey-
de içselle tirildi i söylenemez. 

S k  bir ba l l  ifade eden “çok 
okunmak” ile lakaydili i ifade 
eden “yeterince içselle tirilmemi  
olmak” yarg lar n n bir paradok-
sa i aret etti i aç kt r. Kur’an’ n 
çok okundu u oranda kitlelere 
tesirli olamamas , onu okuyan-
lar n samimiyetinin d ndaki bir 
ba ka nedenden kaynaklanmak-
tad r. Çünkü Kur’an’  çok oku-
mak ona duyulan sayg  ve ba l l -

, önerdi i ahlak ilkelerini içsel-
le tirmedeki yetersizlik ise belir-
gin bir sayg  eksikli ini göster-
mektedir. Samimi bir sayg n n 
davran sal bir sayg s zl  içerme-
si ya sayg  duyulan n ne oldu u-
nun bilinmemesinden, ya da say-
g s zl n sayg s zl k olarak nite-
lendirilmemesinden kaynaklan r. 

Bu mant ksal önermeyi 
Kur’an hakk nda test etti imiz-
de u yarg ya var lmas  zorun-
ludur: Kur’an’  çok okuyanlar 
ya Kur’an’ n ne dedi ini anlaya-
caklar  ekilde okumamakta, ya 
da onu kendi din anlay lar na 
göre seçici bir alg yla okumak-
tad rlar. Bu da bizi “Kur’an’ n 
Nas l Okunaca ”, “Din 
Alg s ”, “Kur’an De erlerinin 
çselle tirilmesi” konular na 

getirmektedir. 

Dünyada bir buçuk milyar-
dan fazla Müslüman ya amakta-
d r. Kur’an çok okundu u halde 
slam toplumlar nda belirgin bir 

ahlakî performans dü üklü ü-
nün gözlenmesi dikkat çekicidir. 
O halde öncelikle bu problemin 
nereden kaynakland n n analiz 
edilmesi gerekir. 

slam Kur’an merkezli bir din-
dir. Kur’an’ n hiyerar ik olarak 
di er dinî kaynaklar n merke-
zinde olmas , din tasavvurunun 
öncelikle Kur’an taraf ndan ve 

Kur’an’ n temel dokusuna uygun 
olarak olu turulmas  gerekti i 
anlam na gelir. Hadis ve sünnet 
dahi bu merkezi referans n ruhu-
na uygun olarak de erlendirile-
bilecek bir kaynakt r. Bu neden-
le sünnetten yola ç k larak bir 
din alg s  in a edilemez. Sünnet 
ancak Kur’an’ n ruhunu olu tur-
du u dinin ritüellere ait tasvir-
lerinin ö renilebilece i bir kay-
nakt r. Örnek vermek gerekirse; 
Kur’an namaz k lman n ne anla-
ma geldi ini, sünnet ise namaz n 
nas l k l naca n  ö retir. Dinin 
ruhu namaz k lma bilincidir; 
namaz n nas l k l naca  ise ekil 
artlar n n tasvirinden ibarettir. 

Ya anan din alg s  slam’ n 
ruhunun uçup gitti ini; ekil 
artlar n n bu ruhun yerine ikame 

edildi ini göstermektedir. Bu da 
din alg m z n genel çerçeve iti-
bariyle Kur’an’dan esinlenmekle 
beraber Kur’an haricindeki ikin-
cil kaynaklardan edinildi ini gös-
termektedir. Sorun bu analizle de 
tam olarak ortaya konmu  olma-

Hüseyin ALTUNTA

Kur’an ve Dindarl k
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maktad r. Çünkü Kur’an haricin-
deki ikincil kaynaklarla in a edi-
len din alg s , me ruiyetini sa la-
ma amac yla geriye dönüp kendi-
ne Kur’an’dan dayanaklar bulma 
yoluna gitmektedir. Bunun anla-
m , Kur’an’ n ruhu ve ana doku-
su gözetilmeden ikincil kaynak-
larla olu turulan bir din alg s n n, 
s ralamay  tersine çevirerek birin-
cil kaynaktan seçti i referanslar-
la kendini tahkim etmeye ihtiyaç 
hissetti idir. Bu da psikolojide 
“seçici alg ” kavram yla ifade edi-
len yola ba vurularak “Görü leri 
Kur’an ile Me rula t rma” anla-
m nda “Kur’an’a Parçac  Metotla 
Yakla ma” anlay n  beslemek-
tedir.

Birbirini besleyen bu yanl -
l klar zincirinin halkalar n  önce 
birbirinden ay rmak, sonra da 
Kur’an’ n genel mesaj  do rul-
tusunda öncelikler s ralama-
s na göre tekrar birbirine ekle-
mek gerekmektedir. Bu i lemin 
do ru yap labilmesi, Kur’an’ n 
toplam ndan ç kan genel mesa-
j n ne oldu unun tespitiyle müm-
kündür. Bu anlamda Kur’an bir 
iman edilecekler listesi midir? 
Yahudilerin “Kutsal Yasa” 
diye formü-
le ettikleri 
türde bir 
r i t ü e l -
ler/iba-
det le r 

tarifnamesi midir? Akl n lojik 
süreçlerine uyularak kelimele-
ri ve cümleleri aras nda yap l-
mas  gereken bir retorik ara t r-
mas  konusu mudur? Zahirî ve 
bat nî anlam katmanlar  aras n-
da gezinilecek bir iç dünya reh-
beri midir? Ya da bütün bunlar n 
bir öncelikler s ralamas na tabi 
tutulmadan bir arada bulundu u; 
böylece iman, ibadet ve ahlak n 
bütünle ik bir yap  olarak “takva” 
ad n  ald  bir ya am alg s  k la-
vuzu mudur? 

Kur’an’ n en genelde insana 
hangi mesaj  verdi i hayatî dere-
cede önem ta yan bir konudur.  
Çünkü bu genel mesaj do ru 
kavranmadan ayr nt l  mesajla-
r n n do ru bir eksende de er-
lendirilebilmesi mümkün de il-
dir. Kur’an’ n “Allah ile insan”, 
“Allah ile evren” aras nda nas l 
bir ili ki kurdu u anla lmadan, 
“insan ile insan”, “insan ile evren” 
aras nda nas l bir ili ki kurulmas -
n  istedi i de do ru olarak tes-
pit edilemez. “Allah ile insan”, 
“Allah ile evren” aras ndaki ili -
ki, Allah’ n yaratmadaki amac -
n  göstermesi bak m ndan insa-
n n insan ile ili kisinin de temel 

güzergâh n  
g ö s t e r i r . 
Kur’an’ n 
t o p l a m 
m e s a j  

Kur’an’ n ruhudur; Allah ile 
insan aras ndaki ili kiyi ifade 
eden bu ruh, zorunlu olarak insa-
n n Allah ile ve insan n insan 
ile olan ili kilerini de belirle-
yen bir yol güzergâh d r. Bu ruh, 
Kur’an’ n tek bir ayetinden de il, 
bütün ayetlerinden anla labile-
cek bir olgudur. Kur’an’  topluca 
ve defalarca anlayarak okumayan 
bir toplumun bu ruhu kavrama-
s  kolay de ildir. Kur’an’ n s kl k-
la at f yapt  “S rat-  Müstakim” 
kavram n n bu ruhla ili kisi dik-
katten kaçmamal d r. “ te benim 
dosdo ru yolum!” denirken de, 
“Bizi dosdo ru yola ilet!” diye 
dua etmemiz istenirken de kast 
edilen Kur’an’ n ruhu olan bu 
yoldur. Bu yol öyle bir yoldur 
ki, Allah onu insanlara önerir-
ken “ te Benim de üzerinde 
oldu um dosdo ru yol!” diyerek 
bizzat Kendisinin de o yol üze-
rinde oldu unu belirtmektedir. 
Hicr/41’e verilen “Allah’ n üze-
rinde oldu u yol” eklindeki bu 
meal1, Allah’ n i  görme tarz -
n , evreni ve insan  yaratmadaki 
amac n , evreni ve insan  tabi k l-
d  yasalar  [Sünnetullah’ ] ifade 
eden bir cümle olarak tam da 
“Kur’an’ n ruhu” deyimiyle ifade 
etmek istedi imiz anlam  içer-
mektedir. 

Allah’a nispet edildi in-
de O’nun i  görme tarz  olarak 
tasvir edebilece imiz “S rat-  
Müstakim”i, insan n gerek Allah 
ile gerekse hemcinsleriyle olan 
ili kilerini, Allah’ n i  görme tar-
z na uygun bir do rultuda gerçek-
le tirme program  olarak tan mla-
mak mümkündür. Bu da insan n 
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Allah’ n i  görme tarz n  kendi 
hayat tarz n n ablonu olarak 
benimsemesi demektir. Bunun 
günlük dildeki kar l , Allah’ n 
i  görme tarz n n ahlak edinilme-
sidir. Kur’an’da “Allah’ n boyas  
ile boyanmak” eklinde ifade edi-
len bu durum, Kur’an d  litera-
türde “Allah’ n ahlak  ile ahlak-
lanmak” sözleriyle de ifade edil-
mektedir. Bu anlamda ahlak, 
iman ve ibadeti tamamlayan 
üçüncü bir ö e olarak salt davra-
n sal güzellik de il, iman , ibade-
ti ve tüm davran lar  kendi ekse-
ni etraf nda döndüren temel bir 
hayat alg s  olarak anlam kazan-
maktad r. Ahlak Kur’an’ n doku-
su, dinin omurgas d r.  

nsan davran lar ndaki düz-
günlü ün “Güzel Ahlak” kavra-
m yla iman ve ibadetten sonra 
üçüncül bir de er olarak alg lan-
mas , ister istemez iman ile iba-
detlerin, ibadetler ile di er davra-
n lar n aras ndaki ili kinin yan-
l  kurulmas na; davran  düz-
günlü ünün iman ve ibadetlerin 
de amac  oldu u eklindeki daha 
i levli bir dinî alg n n zay flamas -
na neden olmu tur. 

ster fiziksel nitelikli, isterse 
psikolojik nitelikli olsun, insa-
n n tüm davran lar n n rengi ve 
kokusu olarak tasvir edebilece-
imiz “ahlakîlik”, insan eylem-

lerinin ayr lmaz bir niteli idir. 
çine Allah ile olan ili kilerimi-

zi de alacak ekilde bütün davra-
n lar m za de er kazand ran bu 
niteli in bir davran  [amel] ola-
rak de il, davran lar n bir nite-
li i olarak alg lanmas  gerekir. 

bn Teymiye’nin bir kalp eyle-
mi olarak tan mlad  “iman”, bu 
anlamda Allah ile ili kilerimizde 
ortaya koydu umuz bir davran  
düzgünlü üdür. Sosyal ili kileri-
mizde iyili ini gördü ümüz insan-
lara te ekkür etmek ve vefal  dav-
ranmak nas l davran sal bir düz-
günlük ise, bizi yaratan ve nimet-
leriyle besleyip büyüten Allah’a 
inanmak, O’na hiçbir eyi ortak 
ko mamak, k sacas  tevhit inanc  
da Allah’a olan te ekkür ve vefa 
borcumuzdur. Bu anlamda ima-
n n bir yan yla bir kalp eylemi, 
bir yan yla da Allah ile olan ili -
kimizdeki davran sal düzgünlük 
olarak nitelenmesi mümkündür. 
“Ahlak” kavram n n “davran -
sal düzgünlük” anlam nda kulla-
n ld  göz önünde tutuldu unda, 
iman n Allah’a kar  ahlakî bir 
görev oldu u; dolay s yla slam 
ahlak n n iman  da içeren bütün-
sel bir yap  oldu u bilinci de in a 
edilmi  olmaktad r. 

slam’ n ilk döneminde böyle 
bir kavramsalla t rmaya ihti-
yaç duyulmadan iman, ibadet ve 
ahlak n birle ik bir yap  oldu-
u bilinci Kur’an’dan do ru-

dan kazan lm t . Hz. Ai e’nin 
Resulullah’ n ahlak n  Kur’an 
olarak nitelemesi bu alg n n 
sonucuydu. Ne var ki, din diline 
çokça musallat olan kavramsal 
dejenerasyon slamî terminoloji-
nin de ba na gelmi  ve kavram-
lardaki savrulma genel din alg -
s n  da, buna ba l  olarak iman, 
ibadet ve ahlak alg s n  da belirli 
düzeylerde bozulmaya u ratm -
t r. Bu nedenle söz konusu kav-
ramlar  Kur’an’ n ruhundan yeni-

den okuyarak do ru konumlar na 
tekrar kavu turmak lüzumu ba  
göstermi tir. 

A a daki paragraf üzerinde 
dü ünülmesinin sorunun daha iyi 
anla lmas na katk  sa layaca  
kan s nday z: 

“Baz lar  iman eder ama iba-
detlerini ihmal eder. Baz lar  ise 
ibadetlerini de yapar ama güzel 
ahlak konusunda yetersiz kal r. 
Baz lar  ise her üçünü de gerçek-
le tirir. te, her üçünü de ger-
çekle tiren böylelerine muttaki/
takval  insan denir.” 

Görünü te son derece do -
ruymu  gibi görünen yukar daki 
önermenin kurgusunda fark edil-
mesi dikkat gerektiren bir s rala-
ma hatas  vard r. öyle ki: Takva 
denen dinî olgunluk, “imanl  
bir mümin olmak”, “ibadetleri-
ni yerine getiren bir Müslüman 
olmak” ve “güzel ahlakl  olmak” 
gibi birbirinden farkl  üç katego-
riyi öngörmekte ve ilk iki katego-
riye girmenin takval  olmadan da 
mümkün olaca  yarg s n  bar n-
d rmaktad r. Böyle bir takva alg -
s , iman ile ahlak aras nda do ru 
bir ili kiyi kurmay  oldukça zor-
la t ran bir alg d r. 

Allah’ n bizim için öngördü-
ü dindarl k Kur’an-  Kerim’de 

“Takva” sözcü ü ve türevleriyle 
ifade edilmektedir. Türevleriyle 
beraber Kur’an’da 284 kez geçen 
bu sözcük, Kur’an’ n bütünü-
ne yay lm  ahlakî dokunun en 
önemli kavramlar ndan birisidir. 
Oysa geleneksel dindarl k alg -
m zda takva çok özel kimselere 



28 Umran UBAT 2010

DOSYA

mahsus bir durumdur. Bu anlam-
da takva ancak büyük din bil-
ginlerinin, eyhlerin, kutuplar n 
veya çok az say da insan n ula-
abilece i manevi bir makamd r. 

Kur’an’ n toplam mesa-
j  bu alg y  do rulamamaktad r. 
Kur’an’ n toplam mesaj  takvan n 
her müminin ula mas  gereken 
dinî bir duyarl l k durumu oldu-
unu göstermektedir. Bu ancak 

Kur’an’ n bütününden ç kar labi-
lecek bir alg d r. Kur’an’ n doku-
suna nüfuz eden her mümin tak-
van n Allah’ n insandan istedi-
i dindarl n tam kar l  oldu-
unu kolayca anlar. Buna göre, 

her mümin takval  olmak zorun-
dad r. Kur’an bütüncül bir bak -
la okundu u takdirde takvan n 
ula lmas  zor olmayan ahlakî bir 
olgunluk düzeyi oldu u kolayca 
anla l r. Takva Kur’an’da tadat 
edilen ahlaki düsturlara riayet 
etmektir. Eskimi , y pranm  ve 
günlük ya amda istenen etkiyi 
gösterme yetene ini yitirmi  söz-
cüklerin yerine daha canl  ve 
anla l r sözcüklerle ifade etmek 
gerekirse, takvay  dindarl k ola-
rak tan mlayabiliriz. lle de takva 
sözcü ünün kullan lmas  zorun-
lu de ildir. Nas l müslim söz-
cü ü günlük dilde müslümana, 
salât sözcü ü namaza çevrilmi -
se, takva da dindarl k sözcü ü 
ile ifade edilebilir. Zorunlu olan 
Kur’an’daki orijinal sözcükleri 
kullanmak de il, orijinal sözcü-
ün anlam içeri ini korumakt r. 

Dindarl k sözcü ünün 
Kur’an’daki takva sözcü ünün 
anlam n  içermesi, hâlihaz rdaki 

dindarl k alg m z n yeni ba -
tan in a edilmesiyle mümkün-
dür. Unutulmamal d r ki, yozla -
ma denen kavram varl ktaki tam 
bir de i meyi de il, varl n asl na 
benzerlik ta yarak bozulmas n  
ifade eder. Kur’an sözcükleri de 
bu dilbilimsel gerçe e uygun ola-
rak asl yla tüm ilintisini kaybet-
meden görece anlam kaymalar -
na, anlam eksilmelerine ve anlam 
bozukluklar na u rayarak dine 
zarar vermektedir. Bu da iman, 
ibadet, ahlak, takva gibi Kur’an 
kavramlar yla beraber dindar ve 
dindarl k gibi güncel sözcüklerin 
de bir kuyumcu titizli i ile ele al -
n p do ru in a edilmesini gerekli 
k lmaktad r. 

Bu nedenle günlük ya amda 
yeni bir din dilinin in a edilme-
si, bunun da Kur’an’ n dokusu-
na uygun bir ekilde gerçekle ti-
rilmesi zorunludur. Mevcut din 
diliyle slam’ n iman, ibadet ve 
ahlaktan olu an ilahi bir sistem 
oldu u retori i Kur’an’ n ahlaki-
li ini vurgulamakta yeterli etki-
yi gösterememektedir. Bu gerçe-
in yeni bir dille ve in a edici bir 

perspektifle yeniden formüle edil-
mesi zorunludur. slam toplumla-
r ndaki ahlakî performans dü ük-
lü ü, hâlihaz rdaki din alg s yla 
do rudan ilintilidir. Mevcut din-
darl k alg m z  Kur’an’ n öngör-
dü ü takval  bir ya am tarz  alg -
s yla de i tirmek ve davran -
sal düzgünlük demek olan ahla-
k n da iman ve ibadeti tamamla-
yan de il, her ikisinin de amac -
n  ifade eden bir davran  niteli-
i oldu unu anlamak gerekmek-

tedir. 

man, Allah’a kar  ilk ahlakî 
görevimizdir. man ettikten sonra 
ayn  ahlakî sorumlulukla O’nun 
emir ve yasaklar na da yap ma-
m z gerekir. Bu ahlakî bilinç dav-
ran lar m z konusundaki duyar-
l l m z  art racak, duyarl l -
m z ise ahlakî bilincimizi daha 
da derinle tirecektir. Bu kar -
l kl  etkile im sonucunda takva 
denen nihai hedefe do ru bir 
ad m daha yakla lm  olacakt r. 
Allah’a kar  sorumluluk bilinci-
nin yerle ti i bir ki ilikten ken-
dine ve hemcinslerine zarar vere-
cek hoyrat, ac mas z, özensiz 
ve gayriinsanî davran lar ç k-
maz. Ahlakl l n bu olgun hali, 
Kur’an’ n takva dedi i, günlük 
dilde dindarl k diye tan mlayabi-
lece imiz durumdur. 

Y pranan sözcüklerden biri ola-
rak ahlak kavram , daha çok cin-
sel yöndeki davran  düzgünlü ü-
nü içeren bir anlamda kullan l-
maktad r. Oysa Kur’an’ n genel 
mesaj n n takvaya/dindarl a ver-
di i anlam do rultusunda ahla-
k n insan davran lar n n tümün-
deki düzgünlük oldu u anla l-
maktad r. Bu anlamda zina ne 
kadar ahlakî bir yasaksa, iktisadi 
ili kilerdeki ahlakî zemini tahrip 
eden faiz yeme yasa  da ahlakî 
bir yasakt r. Delilsiz olarak ba ka 
insanlar n eylem ve davran la-
r n  kötüye yorma anlam ndaki 
suizan ne kadar ahlakî bir zaafsa, 
insanlar n güvenini istismar etme 
olarak tan mlanabilecek yalan söz 
de o kadar ahlakî bir kusurdur. 
Özgül a rl  en yüksek günah-
lar olan irk ve küfür de, Allah 
hakk ndaki kötü zann  ve veri-
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len nimete nankörlü ü bar nd r-
d  için yine ahlaks zca bir dav-
ran t r. Ahlak n tüm davran -
lar n ta mas  gereken öz güzellik 
anlam  dikkate al nd nda, cin-
sel ahlak n sosyal ahlaktan, siyasi 
ahlak n iktisadi ahlaktan, bireysel 
ahlak n toplumsal ahlaktan ayr  
tutulmas  mümkün olmaz. Böyle 
bir ahlak alg s , Kur’an’ n öngör-
dü ü takvan n/dindarl n bizati-
hi kendisi olmu  olur. 

Etkin ve i levsel bir dindarl k 
alg s n n olu turulmas , Kur’an-  
Kerim’in dokusundaki takva/din-
darl k parametrelerinin birbirin-
den ayr lmadan tek standartl  
bir ahlakî bilinç düzeyine ç kar l-
mas yla mümkündür. Bu bilinç, 
zinay  ahlaks zl k olarak gördü-
ü gibi, faizi de ahlaks zl k ola-

rak görür. Yalan söylemek ile ver-
di i sözü tutmamak bu bilinçte 
ayn  düzeyde birer ahlaks zl kt r. 
Allah’a olan te ekkür borcunu ifa 
etmemek ile topluma kar  sos-
yal sorumluluklar  yerine getir-
memek de ahlaks zca davran -
lar olarak görülür. Dinî ritüelleri 
yerine getirmekte lakayt davran-
mak ahlaks zca bir tutum oldu u 
gibi, i tigal edilen mesle in hak-
k n  vermemek de ahlaks zl kt r. 

Allah’a kar  ahlakl  davran-
ma bilincini kazanmayan bir insa-
n n insanlara her konuda ve her 
art alt nda istikrarl  bir ekilde 

ahlakl  davranmas  beklenemez. 
Ahlak, bütün eylem ve edimleri-
mizin ruhudur. Dindarl n ruhu-
nun bu oldu u Kur’an’ n tüm 
dokusuna sinmi  bir halde insa-
n n gözü önündedir.

Mevcut dindarl k alg s , din-

darl n parametrelerinin namaz, 
oruç, hac gibi görünür ibadet-
lerden ibaret oldu u anlay yla 
ekillenmi tir. Bu da dinin özün-

deki ahlakî vurgunun zay flamas  
neticesini do urmu tur. man ve 
ibadetler müminin Allah’a olan 
ahlakî tutumu olarak görülmedi-
i gibi, verilen sözü tutmak, yok-

sulu gözetmek, toplum huzuru-
nu bozmamak, nezaket, ho gö-
rü, hüsnü zan, temizlik, dürüst-
lük gibi sosyal ve bireysel nitelikli 
davran lar n da dindarl n ayr l-
maz nitelikleri oldu u göz ard  
edilmektedir. Dindarl n ahlaki 
çat s n n parçalanmas  anlam na 
gelen bu olumsuz durum ancak 
omurgas n  ahlak n olu turdu u 
yeni bir dindarl k alg s  edinmek-
le ortadan kald r labilir. Böyle bir 
alg y  edinebilmek ise do rudan 
Kur’an’dan yola ç k larak ba ar -
labilecek bir durumdur. 

At lmas  gereken ilk ad m, 
hâlihaz rdaki dindarl k alg m z n 
problemli oldu unu kabul etmek-
tir. kinci ad m, slam toplumla-
r n n ahlak konusundaki perfor-

mans dü üklü ünü düzeltmede 
etkin olmad  görülen bu alg n n 
Kur’an’ n genel dokusuna uygun 
olarak yeniden in as d r. Bu in a 
sürecinde yeni bir din diline ihti-
yaç vard r. Bu süreçte ahlak söz-
cü ünün de yeni bir anlam co -
rafyas na kavu turulmas  hayati 
bir önem ta maktad r. Bu anlam 
co rafyas n n koordinatlar  iman 
ve ibadet konular n n d ndan 
geçirilen eski retorikteki s n rla-
r ndan kurtar larak daha geni  
ve kapsaml  bir delalete elveri li 
ekilde yeniden belirlenmeli, böy-

lece ahlak kavram n n Kur’an’da 
tekabül etti i anlam co rafya-
s  yeniden gün yüzüne ç kar l-
mal d r. Kur’an-  Kerim’in böyle 
bir ahlak alg s n  olu turmad -

 iddia edilemez. slam dininin 
çerçevesini de, dindarl n çer-
çevesini de Kur’an belirlemekte-
dir. Kur’an hakk ndaki telakki-
miz do ru olmazsa, dinin omur-
gas  olan takvan n/dindarl n, 
dolay s yla da dinin ahlak üzeri-
ne in a edildi i gerçe i yeterince 
anla lamaz. 



30 Umran UBAT 2010

DOSYA

En güzel hatlarla yaz l p ço al-
t lm , birbirinden güzel sesli 
haf zlar n dilleriyle seslendiril-
mi , milyonlarca müminin gön-
lünde derin bir sevgi ve sayg -
ya mazhar olmu  olan Kur’an, 
bütün bu güzel çabalara ra men 
ahlakî dokusu bak m ndan gere-
i kadar içselle tirilememi tir. 

Bunun Müslümanlar n Kur’an’a 
olan yakla mlar ndaki kusurla-
r ndan dolay  meydana geldi i 
muhakkakt r. Kur’an’ n dindar-
l k alg s  ile slam toplumlar n n 
yüzy llar içerisinde üretti i din-
darl k alg s  aras ndaki fark belir-
gin bir ekilde ortada durmakta-
d r. Bu fark mutlaka fark edilme-
li ve giderilmelidir. 

“Kur’an d  dindarl k alg s ” 
eklindeki ele tirel yakla m -

m z yanl  de erlendirilmemeli-
dir. Sözü edilen farkl l kla mut-
lak bir olumsuzlu a de il, olma-
s  gerekene k yasla niteliksel bir 
zay fl a i aret edilmek amaçlan-
m t r. Buna paralel olarak, sözü 
edilen “ahlaki olumsuzluklar” da 
“mutlak ahlaks zl k” olarak de il, 
“gere i kadar ahlakî olmayan” 
eklinde anla lmal d r. 

Di er din mensuplar n n elle-
rinde Kur’an gibi sa lam bir kitap-
lar  yoktur. Ne var ki, ngiliz veya 
Frans z toplumlar nda slam top-
lumlar ndaki kadar yalan söylen-
medi i, randevulara uyma konu-
sunda gev eklik gösterilmedi i, 
ödemelerde aksakl a ve ihma-
le rastlanmad , topluma kar  
i lenen suçlara müsamaha gös-
terilmedi i, kamu araç gereçleri-
ne hoyrat davran lmad , trafik 
kurallar n n ihlal edilmedi i s k-

l kla dile getirilmekte ve mahcu-
biyet içerisinde bütün bunlar n 
as l Müslümanlarda olmas  gere-
ken ahlakî özellikler oldu u ifade 
edilmektedir. Yine Bat  toplum-
lar  kast edilerek “ lerinin bizim 
dinimiz gibi, dinlerinin de bizim 
i lerimiz gibi oldu u” eklinde-
ki ironik ifadelerden de slam 
toplumlar ndaki dindarl k alg s -
n n sosyal hayatta yeterli i le-
vi görmedi i anla lmaktad r. O 
halde mevcut dindarl k alg s  ile 
Kur’an’ n öngördü ü alg  aras n-
daki fark n görülmesi ve düzeltil-
mesi gerekmektedir. 

çkinin haram olmas na ra men 
istatistikler slam toplumlar n-
da ciddi düzeyde içki tüketildi i-
ni göstermektedir. H ristiyanl n 
içkiyi yasak etmedi i göz önünde 
tutuldu unda, içkiyi haram kabul 
eden slam toplumlar ndaki bu 
oran n Bat dakinden daha dü ük 
oldu u söylenemez. çkinin 
haram oldu una inanman n onu 
fiilen içme günah ndan farkl  bir 
kategori olarak kabul edildi i bir 
din alg s n n böyle terslikler orta-
ya ç karmas  do ald r. Oysa inan-
c m z n da, yap p etmelerimizin 
de ayn  ahlakî düzlem üzerinde 
gerçekle ece i bilinci böyle ters-
liklere en alt düzeyde izin verirdi. 

Bu dindarl k alg s yla slam 
toplumlar n n di er toplumlara 
ahlakî rehberlik görevini ifa ede-
meyece i aç kt r. Oysa Kur’an 
geçmi te srailo ullar ’n n di er 
toplumlara örnek olmakla görev-
lendirildi i gibi Müslümanlar n 
da bütün dünya toplumlar na 
ahit olmakla görevlendirildi ine 

i aret etmektedir. 

Sorunun kayna  slam top-
lumlar n n dindarl klar nda-
ki zay fl k de ildir. Tam tersi-
ne, modern hayat n dinî de er-
leri kemiren sald rganl na kar-

n bugün slam toplumlar  dün-
yan n en dindar toplumlar  ola-
rak görünmektedir. Sorunun din-
darl k eksikli inden de il, din-
darl n içyap s ndan kaynaklan-
d  iyi analiz edilmelidir. Mevcut 
dindarl k alg s  slam toplumlar -
n  ahlaki kusurlara kar  yeterince 
donan ml  k lmamaktad r. Bunun 
temel nedeni, Kur’an de erleri-
nin yeterince tedris edilememe-
si, bu tedris sürecini yönetmesi 
gereken dinî kurumlar n yüzy llar 
boyu politik çevrelerle içli d l  
olarak dinin sadece kurallar k s-
m yla [ eriat doktrini ile] me gul 
olmas  ve Kur’an’ n ahlaki doku-
sunu gözden kaç rmalar , böylece 
Kur’an kültürünün halka yeteri 
kadar yay lamamas  olarak de er-
lendirilebilir. 

Daha sonra da de inece i-
miz gibi, dine ve dinî kurumla-
ra siyasetle içli d l  olmak kadar 
zarar veren pek az faktör var-
d r. Bat  dünyas na siyaseten ekil 
vermekte büyük tutku gösteren 
kilise de 1500’lü y llara kadar 
H ristiyan halk  ncil kültürün-
den uzak tutmu , bütün gücü-
nü siyaseti yönetmeye adam -
t . H ristiyan halk ncil’i do ru-
dan do ruya okuyam yor, papaz-
lar n tedris ettikleri kadar y-
la yetinmek zorunda kal yordu. 
H ristiyan din adamlar n n belli 
bir hiyerar ik zorunluluk içinde 
bütün güçlerini kilisenin emri-
ne vermeleri, ba ta endüljans 
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olmak üzere pek çok ahlakî zaafa 
ve suistimallere zemin haz rla-
m t . Reformasyon sürecinde M. 
Luther ve J. Calvin’in ncil kül-
türünü öne ç kar c  etkinlikle-
riyle durum bir ölçüde düzeltil-
mi  ve siyasi etkinli i k r lan kili-
se halk n ahlak yla da ilgilen-
meye yönelmek durumunda kal-
m t r. ncil kültürünün yay lma-
s ndaki müthi  patlama, Bat ’da 
meslek ahlak , sözünde durmak, 
randevusuna zaman nda gelmek, 
dürüstlük, sözüne güvenirlik gibi 
ahlaki düsturlar n yayg nla ma-
s yla sonuçlanm t r. 

Sosyal olaylar n birebir ayn  
ekilde tekrarlanma zorunlulu-
u olmamakla beraber, sosyolo-

jik süreçlerin ayn  temel yasa-
lar ekseninde gerçekle ti i bili-
nen bir durumdur. 

Reformasyon’un bir taraftan 
H ristiyan ahlak n  güçlendirme-
si, di er taraftan da seküler bir 
ya am tasavvurunu yayg nla t r-
mas , birbiriyle çeli ik iki sonuç 
gibi gözükebilir. Bu çeli kinin var-
l  gerçek olmakla beraber nede-
ni ncil kültürünün yayg nla ma-
s  de il, H ristiyan Teolojisi’nin 
kendi içinde yanl  kodlar ta yor 
olmas d r. H ristiyanlar n takri-
ben 500 y ld r ncil’i halka yayma 
konusunda gösterdi i performan-
s n bir benzeri henüz slam top-
lumlar nda gösterilebilmi  de il-
dir. Kur’an-  Kerim’í ba tan sona 
anlayarak okumu , sonra tekrar 
tekrar okumu  insan say m z uta-
n lacak kadar azd r. Din-siyaset 
ili kisi konusunda son dönemler-
de gündeme gelen ele tirel yak-

la m, baz  Müslüman ayd nlar 
taraf ndan dinin siyasî vurgusu-
nun zay flat lmas  ve “ slam’ n 
Protestanla t r lmas ” giri i-
mi olarak de erlendirilmek-
tedir. Soruna böyle yakla an-
lar, Kur’an’ n ahlakî dokusu-
nun insan n siyasî davran lar n  
da formatlayacak bir ahlakî sis-
tem içerdi ini hesaba katmamak-
ta, dolay s yla omurgas n  ahla-
k n olu turmad  bir din alg s -
n n siyasetin vah î do as  kar -
s nda kolayca ahlakî temellerini 
kaybedece ini öngörememekte-
dir. Bu ahlakî temel kaybedildi-
inde, slam’ n temel ilkelerinden 

olan “insan  ihya etme” amac  da 
“insan  slam için öldürme” ama-
c na dönü mektedir. Omurgas n  
siyasî bilincin olu turdu u slam 
alg s n n yol açt  sonuçlar ile 
omurgas n  ahlak n olu turdu-
u slam alg s n n yol açabilece-
i sonuçlar  mukayese etmek için 

günümüzdeki slamc  hareketle-
re bakmak yeterlidir. Kur’an’ n 
ahlakî dokusundan beslenme-
mi  bir slamc  hareketin slam’ n 
temel hedeflerini do ru tespit 
edebilmesi ve o hedeflere zarar 
vermeyecek ahlakî araçlar kul-
lanmas  son derece güçtür. 

Dindarl k alg m z n Kur’an’ n 
ahlakî dokusuyla beslenme-
si ancak onun genel mesaj -
n  kavramakla mümkündür. Bu 
da Kur’an’ n ba tan sona s k s k 
ve anla larak okunmas yla ger-
çekle ebilir. Öylesine tekrar tek-
rar okunmal  ki, hayat n ger-
çek unsurlar yla ilintilenen, sos-
yal hayatta de inilerinin yap ld -

, ya anan, hissedilen, yayg n bir 
Kur’an kültürü olu mal d r. Her 
Müslüman, ya l s  genci, erke-
i kad n , kendi dindarl k alg -

s n  do rudan Kur’an’dan edin-
melidir. Dindarl k alg s  ile gün-
lük pratik dinî bilgiler birbiriy-
le kar t r lmamal d r. Dindarl k 
alg s  Kur’an ile olu turulduktan 
sonra pratik dinî bilgilerin ikin-
cil kaynaklardan edinilmesinde 
bir sak nca yoktur. Çünkü Kur’an 
bu tali bilgilerin nas l de erlendi-
rilmesi gerekti i konusunda zaten 
Müslümanlara yeterli bak  aç s -
n  kazand rmaktad r. 

Dindarl n parametreleri ola-
rak görülen namaz n, orucun, 
zekât n asl nda birer araç oldu-
u; bunlar  emreden Rabbimizin 

bunlarla kalmam z  de il, ahla-
ki olgunluk düzeyine ula mam z  
istedi i, Kur’an’ n genel mesaj y-
la kavranabilecek bir durumdur. 

Mesela namaz; dinin dire i 
olan bu ibadet bile iç dünyam z  
etkileyerek bizi ahlakî olgunlu a, 
yani takvaya/dindarl a ula t ran 
bir disiplin arac d r. E er bunu 
böyle anlamaz, namaz  Allah’a 
olan bir borç telakki edersek, 
namaz  k lmakla bu borcu öde-
di imiz hissine kap l r, dindar-
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l m z  tamamlam  oldu umu-
zu zannederiz. Böyle olunca da 
namazlar n  k lan ama i ine gel-
di i anda hemen yalan söyleyi-
veren ya da sözlerinden cay ve-
ren, topluma kar  herhangi bir 
sorumlulu u olmad n  dü ünen 
Müslüman tipi ortaya ç kar. 

Mümin kad nlara yöneltilen 
ba örtülerini yakalar n n üzerine 
koymalar  emri de ayn  do rultu-
da anla lmal d r. Bu emrin i a-
ret etti i hayâl  davranma, eziyet 
edilmeme, kendilerini daha koru-
nakl  hissetme gibi ahlakî zemin 
anla lmadan Kur’an’ n öngördü-
ü dindarl k in a edilemez. Aksi 

durumda, ba n  örterek Allah’ n 
emrini yerine getirdi ini dü ü-
nen fakat sosyal hayattaki tav r 
ve edalar yla bu emrin ruhuna 
uymayan ba  örtülü hayâs z ve 
laubali kad nlar n türemesi kaç -
n lmaz olur. 

Oruçla ilgili ayet de oruç tut-
man n amac n n takvaya/din-
darl a ula ma oldu unu belir-
ten bir ifade ile son bulmakta-
d r. man m z nas l Allah’a olan 
davran  düzgünlü ümüzü gös-
teriyorsa, ibadetler de kendi iç 
dünyam z  Allah’ n istedi i do -
rultuda düzgün tutmam z  sa -
layan araçlard r. Bu araçlar bizi 
takva dedi imiz dindarl k a ama-
s na ula t r r. 

Buraya kadar anlat lanlardan, 
Kur’an’ n öngördü ü dindarl k ile 
hâlihaz rdaki dindarl k alg m z n 
birebir çak mad  art k anla l-
m  olmal d r. Bunun sebepleri-
nin analiz edilerek telafisi yönün-
de çaba gösterilmesi slam bil-

ginlerinin ba l ca sorumlulukla-
r  aras ndad r. Bu yaz n n slam 
Medeniyetinin bütün birikmi  
sorunlar n  çözmek gibi abart -
l  bir iddias  bulunmamaktad r. 
Ancak bu konuda ortaya kona-
bilecek en basit analiz ve öneri-
ler dahi dikkate al nmaya de er 
görülmelidir. Çünkü bir do ru-
nun bir yerde bilinmesi, ikinci, 
üçüncü, dördüncü ve ilânihaye 
yerlerde bilinmesinin de bir kap -
s d r. 

Mevcut dindarl k alg s  ile 
Kur’an’ n hedefledi i dindarl n 
neden birebir çak mad  ara -
t r l rken slam dünyas n n bu 
konudaki tarihî tecrübesine göz 
atma ihtiyac  hissetmemek müm-
kün de ildir. Yüzy llard r süre 
gelen bir anlay n tarihî kökleri-
ni bulmak, ayn  zamanda o anla-
y taki eksikleri ve kusurlu yönle-
ri tashih etmenin de ilk ad m d r. 

Müslümanlar Peygamberimizin 
vefat ndan k sa bir süre sonra 
sonuçlar  bugünü de etkileyecek 
yo un bir siyasi çalkant  dönemi-
ne girmi tir. Üçüncü halife döne-
minde ba layan bu s k nt  arta-
rak devam etmi , 89 y l süren 
Emeviler döneminde ise doruk 
noktaya ç km t r. Özellikle 
ilk yüzy l slam Medeniyeti’nin 
temel kodlar n n belirlendi i 
hayati bir dönem olmu tur. Bu 
dönemdeki siyasi manipülasyon-
lar n akidevî ve amelî konular 
üzerindeki etkileri, sonraki nesil-
lerin de etkilenmekten kaç na-
mayaca  genetik materyal halin-
de slam Medeniyeti’nin bün-
yesine girmi tir. Max Weber’in 
“Patrimonyal Bürokrasi” diye 

tan mlad  “Do u Despotizmi” 
bu kodlardan beslenerek varl -
n  bugüne kadar devam ettirmi -
tir. slam Dünyas  bugüne kadar 
“Ehl-i Sünnet” ve “ ia” diye yine 
bu kodlar yüzünden ayr k kalm -
t r. slam toplumlar n n ahlakî 
bak mdan dü ük bir performans 
sergilemesinde, insan n temel hak 
ve özgürlüklerine lakayt kalma-
s nda da yine bu kodlar n hat r  
say l r etkisi bulunmaktad r. Her 
soruna bir sebep bulmak müm-
kün olmakla birlikte, her sonucu 
tek bir sebebe ba lamak da do ru 
de ildir. Bu nedenle slam top-
lumlar ndaki ahlak sorununu salt 
ilk dönemdeki siyasi çalkant la-
r n b rakt  genetik mirasla aç k-
lamak do ru olmaz. Ancak bu 
miras n hem slam ulemas  ara-
s nda politik eksenli bir din alg -
s n n yay lmas nda, hem de poli-
tik çeki melerden y lg n dü mü  
toplumlara iç huzuru vaat eden 
apolitik tasavvuf hareketlerinin 
yayg nla mas nda önemli bir pay  
oldu u görmezden gelinemez. 

O karma a döneminin en belir-
gin niteli i, siyasetin parça parça 
etti i toplumun belirli odak-
lar n seslendirdi i akidevî ve 
amelî görü ler etraf nda grupla -
m  olmas d r. Siyasetin en teh-
likeli yöntemi, kendisine me -
ruiyet sa layacak bir dinî alg  
in a ederek yanda  inanç gruplar  
olu turmakt r. Tarihî artlardan 
dolay  siyasetin do as  konusun-
da yeterli tecrübesi bulunmayan 
ilk Müslümanlar böyle bir han-
dikaba dü mekten kaç namam -
lar ve insan do as ndan kaynak-
lanan zaaflar  nedeniyle Kur’an-  



 Kur‘ân-  Kerim

33Umran UBAT 2010

Kerim’de kendilerini destekleye-
cek veriler aramaya, bu verileri 
Kur’an’ n genel mesaj na uygun 
olmayan bir kontekstte yorumla-
maya yönelmi lerdir. Farkl  grup-
lar n kendi tezlerini peki tirecek 
ekilde Kur’an’a parçac  olarak 

yakla malar  zamanla genel bir 
yöntem hüviyetini kazanm  ve 
müfessirler taraf ndan da benim-
senmi tir. Bu kap  bir kez aç ld k-
tan sonra her farkl  grubun kendi 
bak  aç s n  destekleyecek ekil-
de Kur’an’a parçac  olarak yak-
la mas n n da önü al namam -
t r. Böylece tarih içerisinde birbi-
rinden farkl  dört din alg s  ortaya 
ç km t r: Fakihlerin temsil etti-
i ematik din alg s .Tasavvufi 

hareketlerin temsil etti i din alg -
s . Kelam ve felsefe gibi dü ün-
ce hareketlerinin temsil etti i din 
alg s . Dini bir toplum projesi ola-
rak alg layan ve Bat  taraf ndan 
“Siyasal slam” olarak tan mla-
nan ideolojik din alg s .

Bu dört din alg s  toplumda bir-
birine geçmi  katmanlar halin-
de bir arada ya amaktad r. Bu 
nedenle aralar ndaki farklar mut-
lak de il, görecelidir. Hepsi de 
çerçeve olarak Kur’an-  Kerim’i 
esas almakla beraber doktrin ola-
rak farkl  öncelikler ta maktad r-
lar. Bu farkl  önceliklerin konu-
muzu ilgilendiren yan , Kur’an’ n 
dindarl k/takva/ahlak telakkisine 
hangi ölçüde ve hangi teorik çer-
çevede yak nl k ta d klar d r.  

Bu dört ayr  alg n n öyle bir 
analojiyle aç klanmas  mümkün-
dür:

Bilindi i gibi, matbaada bas la-

cak renkli bir resmin önce renk 
ayr m  i lemine tabi tutulmas  
gerekir. Resmin dört ayr  renge 
ayr t r lmas  i lemi farkl  filt-
reler kullan larak gerçekle tiri-
lir. Resimdeki “Cyan, Magenta, 
Yellow, Black” denen dört ayr  
rengin her biri bu özel filtreler-
le alg lanarak objenin dört ayr  
imaj  olu turulur. Bu imajlar n 
hepsi de ayn  objeye ait olmak-
la beraber objenin gerçek hali-
ni de il, özel bir renk alt ndaki 
eksik halini gösterirler. Bu dört 
imaj matbaada üst üste bindiril-
di inde bütün renkler bir araya 
gelir ve objenin gerçek görüntü-
sü ortaya ç kar. 

Dört ayr  din alg s , ayn  obje-
ye ait dört farkl  imaj örne i ile 
aç klanabilir. Ancak her analo-
jide oldu u gibi bu analojinin 
de s n rl  bir aç klay c l  oldu-
u unutulmamal d r. Tarihi süreç 

içerisinde farkl  bak  aç lar  kul-
lan larak dinin gerçeklerine ait 
farkl  öncelikler tespit edilmi  
ve bu farkl  tespitler farkl  din 
alg lar n  olu turmu tur. Her biri 
dinin hakikatinden bir parçaya 
tekabül etmekle beraber, orta-
ya konan bu resimlerden hiçbi-
ri dinin Kur’an’daki hakikatinin 
tam bir görüntüsü olma niteli i-
ni kazanamam t r. Nas l farkl  
filtrelerle elde edilmi  özel renk-
teki imajlar  o objenin gerçekli-
ini ifade etmekte yetersizse, psi-

kolojideki seçici alg  yöntemiyle 
dinin belirli yönlerini görme ek-
lindeki bu yakla m da slam’ n 
gerçek imaj n  ortaya koymakta 
yetersizdir. 

F k h mektepleri, tasavvuf 
hareketleri, kelam ve felsefeciler, 
slam’  siyasî bir toplum proje-

si olarak gören kesimler, Kur’an’  
ölçü ald klar n  belirtmelerine 
ra men Kur’an’a hep parçac  ola-
rak yakla m lar, kulland klar  
özel filtrelerle kendi konumlar n  
tahkim edecek tarzda doktriner 
yap lar kurmu lard r. Seçtikleri 
dinî rengi Kur’an d  malzemey-
le de beslemek ihtiyac n  duyan 
bu doktriner yap lar n farkl  din 
alg lar  k saca öyle özetlenebilir: 

Fakihlerin temsil etti i ema-
tik din alg s : Bu din alg s nda as l 
olan Kur’an’da emredilen iba-
detler/ritüellerdir. Dinin formel 
yönünün öne ç kar ld  bu alg y  
“32 Farz” formülasyonuyla özet-
lemek mümkündür. Bu formü-
lasyonda bir Müslüman’ n uyma-
s  gereken harici ekil artlar  esas 
al nm t r. “32 Farz” n içinde do -
ruluk, dürüstlük, ana babaya iyi-
lik, merhamet, alçakgönüllülük, 
sözünde durmak, adaleti ayakta 
tutmak, do ru ahitlik yapmak, 
cömertlik gibi hayat n omurgas n  
olu turan ahlakili e vurgu bulun-
mamaktad r. Fakihler dine bir 
insan n hukuki olarak Müslüman 
kalmas n  sa layan ekil artlar  
olarak bakm lar ve buna uygun 
bir ematik dinî çerçeve olu -
turmu lard r. Yahudiler de Hz. 
Musa’n n getirmi  oldu u teb-
ligat ve talimat  zaman içinde 
aynen o ekilde formüle etmi -
ler ve “Kutsal Yasa”dan iba-
ret bir dini alg  in a etmi ler-
di. Hz. sa’n n geldi i dönem-
de Kudüs’teki Ferisi din bilginle-
ri hukuki anlamdaki bu din alg -
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s n  temsil etmekteydi. Bu din 
adamlar  “Kutsal Yasa” dedikle-
ri eriat’ n eklî kurallar na bire-
bir uyulmas n  denetlerken dinin 
özünü, ruhunu, as l amac n  olu -
turan ahlakili i tamamen göz ard  
etmi lerdi. Bu tutumlar  yüzün-
den Hz. sa’n n sert ele tirilerine 
maruz kalm t . slam F k h gele-
ne inin Yahudilerin yakla m yla 
birebir uyu tu u kesinlikle iddia 
edilemez. Ancak slam’ n ahlakî 
özünün yeterince vurgulanmad -

 hukuk içerikli bu bak  aç s n n 
slam toplumlar n n ahlakî düze-

yine büyük katk lar sa lad  da 
söylenemez.

Tasavvuf hareketlerinin temsil 
etti i din alg s : Tasavvuf abar-
t l  bir içe dönü  hareketi olarak 
ortaya ç km t r. Fakihlerin tem-
sil etti i din alg s  ne kadar kuru 
ve yavansa, tasavvufun din alg -
s  da o ölçüde spekülatif ve gev-
ektir. F k h bir insan n mistik 

ihtiyaçlar  olan Allah’a s nma, 
tövbe, yalvar p yakarma, kendi 
özünü tan y p murakabe etme 
gibi konulara ne kadar ilgisiz kal-
m sa, tasavvuf da bunun tam 
tersini yaparak sosyal hayat n 
gereklerine ilgisiz kalm  ve dini 
bir içe dönü  arac  olarak gör-
mü tür. Tasavvuf, Kur’an’ n din-
darl kla ilgili kavramlar n  ba -
lamlar ndan kopararak ve mistik 
bir ba lamda yeniden yorumlaya-
rak farkl  bir din alg s  in a etmi -
tir. Abart l  bir iç dünya zengin-
li i önerdi i gibi, akl  ve akl n 
çal ma düzenini bozacak, insana 
e yan n hakikatiyle ilgisini kesti-
recek bir varl k ve bilgi anlay  
geli tirmi tir.

Tasavvufun varl k telakkisi 
“Asl nda hiçbir ey yoktur; sade-
ce O vard r. Varl k diye görü-
nenler birer yan lsamadan ibaret-
tir”  eklindedir. Böyle bir ontolo-
jik alg  elbette ki Kur’an’ n varl k 
anlay na uygun de ildir. 

Tasavvufun “bilgi” telakkisi de 
varl k telakkisi kadar problem-
lidir. Vahiy dememekle beraber 
büyük insanlara da ilham gele-
bilece inin kabulü tasavvufî din 
alg s n n bir ba ka handikab d r. 
Veli mertebesine eri mi  gönül 
ehli din büyüklerinin peygamber-
lerin gösterdi i mucizelere ben-
zer ola anüstü olaylar izhar ede-
bilecekleri inanc  da benzer bir 
durumdur. “Keramet” kavram y-
la kamufle edilmi  olsa da, her-
hangi bir insana tabiatüstü böyle 
bir yetene in verildi ini ileri sür-
mek, nerede duraca  belli olma-
yan bir menk beler/hurafeler y -
n na yol açm t r. Bu da slam 
toplumlar n n Allah’ n evrene 
koydu u fiziksel, biyolojik ve top-
lumsal yasalar  göz ard  etmesi 
sonucunu do uran bir ontolojik 
kurguya neden olmu tur. 

Tasavvufi dindarl n etkileri 
daha çok bilgisiz halk tabakala-
r  üzerinde olmu tur. Bu neden-
le halk dindarl , evrenin i leyi  
düzeniyle alakas  olmayan, akl  
iptal eden bir çerçeveye bürün-
mü , içerdi i ahlakî ö reti de 
insan akl na imkâns zl k telkin 
edecek kadar idealize edilmi tir. 
nsan tabiat na uyumlu olmayan 

bu dindarl k anlay , ya anabi-
lir ve sürdürülebilir bir dindarl -
a ancak evliyan n, kutuplar n, 

büyük gönül adamlar n eri ebile-

ce i kanaatinin yayg nla mas na 
neden olmu tur. Tasavvufî hare-
ketler bu abart l  ahlakî vurgu 
ile ya anabilir dindarl  ideali-
ze ederek ula lmas  zor bir sta-
tüye soktu u gibi, Allah’ n evre-
ne koydu u yasalar  anlama, alg -
lama ve çözme konusunda akl  
tamamen göz ard  ederek de 
slam Medeniyeti’nin gerileme-

sinde olumsuz bir i lev görmü -
tür. 

Kelam ve felsefe ak mlar n n 
temsil etti i din alg s : Bu alg y  
temsil edenler de yine Kur’an-  
Kerim’den yola ç karak özel filt-
reler geli tirmi ler ve Kur’an’ n 
genel mesaj n  öncelemek yerine 
önceki medeniyetlerden intikal 
eden teolojik tart malar n çözü-
müne yönelmi lerdir. Kelamc lar 
ve felsefeciler Kur’an’ n dilbilim-
sel ayr nt lar n  öne ç kararak akl  
o ayr nt lar n gizemli labirentle-
rinde dola t rarak yormu , sonuç-
ta insan n ne iç dünyas na e ile-
cek mecali kalm , ne de ibadet 
ve ritüellerle ilgilenecek hali kal-
m t r. 

Kelam ve felsefe, yo un dü ün-
ce i çili inin gerçekle tirildi-
i bir aland r. Bu alanda yap -

lan ak l yorma faaliyetleri sonu-
cunda ortaya çok görkemli eser-
ler ç km t r. nsanda hayranl k 
uyand rmakla beraber zihin i çi-
li i içeren bu devasa birikimin 
slam toplumlar n n ahlakî yap -

s n  olumlu etkiledi i söylenemez. 
Akl n gizemli labirentlerinde 
gezinirken yorgun dü tü ü için 
feylesoflar n temsil etti i din alg -
s  ne insanlara iç huzuru sa laya-
bilmi , ne de insanlar n günde-
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lik ya amlar ndaki görünür iba-
det ve davran lar n düzelmesine 
etki edebilmi tir. Özellikle slam 
filozoflar , her ne kadar Kur’an’  
temel alm  olsalar da, onu anla-
y p yorumlamada eski Yunan filo-
zoflar ndan ald klar  yöntemle-
ri kullanm lard r. Böylece Antik 
Yunan Akropolleri’nin mer-
mer kal nt lar ndan cami yap-
mak gibi bir duruma dü mü -
lerdir. slam felsefesi ad  alt nda 
tanr , vahiy, nübüvvet gibi kav-
ramlar n Yunan dü ünce mater-
yalleri kullan larak yorumlanma-
s  bu ekolün ana karakteristi i-
dir. bn Sina, Farabi gibi filozof-
lar n eserlerindeki Yunan dü ün-
ce izleri, in a ettikleri camilerdeki 
Akrapol kal nt lar  gibi s r tmak-
tad r. Özetle söylemek gerekirse, 
Kelam ve Felsefe mektepleri de 
Kur’an’ n tefekkür/taakkul  emri-
ne uyarak slam’ n salt dü ün-
ce yönünü öncelemi , Kur’an’ n 
genel mesaj n  dikkate almadan 
slam’a önceki medeniyetlerin 

dü ünce birikimiyle bakm t r. 

Dini bir toplum projesi ola-
rak alg layan ve Bat  taraf ndan 
“Siyasal ‹slam” olarak tan mla-
nan ideolojik din alg s : slamc l k 
olarak da adland r labilecek bu 
alg  daha çok modern zamanlara 
ait bir durumu ifade etmektedir. 

19. Yüzy l, tarihî seyir bak -
m ndan slam toplumlar n n 
askerî, siyasî, ekonomik ve kültü-
rel bak mdan iyice zay f dü tü ü 
bir dönemdir. Osmanl  Devleti, 
slam dünyas n n görece en zen-

gin, en geli mi  ve en güçlü oldu-
u bu yüzy lda her bak mdan 
slam dünyas n  temsil eden bir 

pozisyonda idi. Pe  pe e gelen a r 
yenilgilerden sonra Müslüman 
ayd nlar bu kötü gidi e dur diye-
cek bir formül aray na girmi -
ler, kusurun büyük ölçüde gele-
neksel slam anlay ndan kay-
nakland  kan s na varm lard r. 
Bu nedenle dini as l kaynaklar n-
dan okuyup yeniden yorumlamak 
ve yeni bir slam toplumu projesi 
olu turmak gerekti ine inanm -
lard r. Cemaleddin Efgani ile ba -
layan bu süreç, onu takip eden 
Muhammed Abduh ve Re it R za 
gibi ah slarca doktrine edilmi  
ve ortaya slam Devleti deolojisi 
ç km t r. Modern zamanlardaki 
dinî hareketlerin hemen hepsinin 
de bu ideolojik alg dan etkilendi-
i söylenebilir. Din, toplumu ikti-

dar sopas yla de i tirip dönü tü-
recek ve sosyal hayatta Allah’ n 
hâkimiyetini sa layacak bir sis-
tem olarak alg land  takdir-
de, slam’a ideolojik bir mahiyet 
verilmi  olmaktad r. Bat l lar n 
“Siyasal slam” olarak adland r-
d klar  bu ideolojik alg , Bat  kar-

s nda yenik dü en slâm dünya-
s n  içinde bulundu u gerilikten 
kurtarma yönündeki aray lar n 
ortaya ç kard  tepkisel bir ak m 
olarak tan mlanabilir. Bu ak -
m n slam toplumlar nda yol açt -

 önemli handikaplardan biri-
si, dindarl n merkezine siyasal 
bilinci koymu  olmas d r. Dinin 
görünür artlar na riayet etseler 
bile slamc  bir hareketin toplum 
projesine destek vermeyenler id-
detle k nan rlar ve dindarl kla-
r ndan ku ku duyulur. Kur’an’ n 
irk ve küfre kar  kulland  kav-

ramsal araçlar Müslüman halk n 
siyasal yönden bilinçlendirilme-

si sürecinde de kullan l r. Dinin 
inkârc lara anlat lmas  anlam -
na gelen “tebli ”in siyasal bilin-
ci eksik olan Müslüman bireyle-
re yöneltilmesi gibi, slam inan-
c na kar  duranlara kar  yap la-
cak “cihat” n da slamc  siyasetin 
yararl  olmad na inanan din-
dar insanlar  kapsayacak ekil-
de geni letildi i görülür. Böylece 
kendini Müslüman olarak tan m-
layan bir toplum bu kavramlar 
üzerinden ideolojik bir ayr maya 
itilir. Bu ayr ma giderek kutup-
la maya, kutupla ma da siyasal 
alanda dinî de erlerin de kulla-
n ld  ac mas z bir mücadeleye 
dönü ür. 

Oysa Kur’an kendini Müslüman 
olarak tan mlayan bir topluma 
böyle bir dindarl k önermemek-
tedir. Kur’an’ n dindar bir top-
lum olu turma hedefi bireyle-
rin kendi özgür seçimlerine b ra-
k lm t r. Bir toplumu “Allah’ n 
Hâkimiyetini Tesis Etme” tema-
s yla zorla dindarla t rma giri imi 
Kur’an’dan destek bulamayacak 
bir projedir. Müslüman toplum-
larda dindarl  gerçekle tirme-
nin arac  “Tebli ” ve sava  anla-
m nda “Cihat” de il, Müslüman 
bireyleri bilgilendirmek, onlara 
güzelce ö üt vermek,  haramlar n 
ve günahlar n kötü sonuçlar n  
göstererek onlar  uyarmakt r. Bu 
da Kur’an’ n kendi tarifiyle “Emr 
bi’l-Maruf, Nehy ani’l-Münker” 
yapmakt r. 

slam toplumlar n n içinde bu 
s k nt lara yol açan ideolojik din 
alg s , di er dinlere mensup top-
lumlarda da benzer bir soruna yol 
açm  ve slam’ n imaj n n bozul-
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mas nda olumsuz bir rol oyna-
m t r. “Cihat” ilkesinin Kuran’ n 
dokusundaki ahlakî özden tec-
rit edilerek salt “sava ” olarak 
de erlendirilmesi, beraberinde 
“ iddet”in de sava n bir parça-
s  oldu u kan s n n içselle tiril-
mesine neden olmu tur. lk nesil 
Müslümanlar n cihad  insanlar  
ak n ak n slam’a sevk ederken, 
son dönemdeki cihat anlay la-
r  dünya toplumlar n n slam’ n 
niteli ine ili kin derin ku kulara 
dü mesiyle sonuçlanm t r. 

Sömürge olmaktan kurtulma, 
slam topraklar n n yer alt  ve yer 

üstü kaynaklar n  ümmetin emri-
ne verme, ba ms z ve hür ya a-
ma gibi amaçlar n me ruiyetin-
den daha önde gelen ahlakîlik 
ilkesi, sava  ile iddetin birbirin-
den ayr t r lmas n  gerektirmek-
tedir. Dü man n me ru bir sava  
“ iddet” diye tan mlamas  o sava-

 me ru olmaktan ç karmayaca-
 gibi, iddete “sava ” ad  veril-

mesiyle de gayriahlâkî mücadele 
yöntemleri me ru olmaz. Adalet, 
merhamet ve efkat dini slam, 
tevhit inanc n n siyasal müca-
delesi ad  alt nda haks z öldür-
melere, ac mas zl a, ekilcili e, 
toplumlara güven telkin etme-
yen, tam tersine korku salan bir 
imaja büründürülmü tür. Oysa 
Allah müminleri her halükarda 
adil, merhametli, do ru ve düz-
gün insanlar olmalar  noktas nda 
sorumlu tutmaktad r. 

Zorla, güçle, iktidar sopas yla 
bir toplumu de i tirip dönü tür-
me projesi do ru bir proje de ildir. 
Böyle bir proje, herkesin mensu-
bu olmakla iftihar etti i slam’ n 

siyasi bir ortamda silah olarak 
kullan lmas  kar tl n  getirir. 
Daha dindar oldu una inanan 
taraf n dinî de erleri siyasî bir 
argüman olarak kullanmas  duru-
munda, zay f oldu unu hisseden 
kar tlar  da ya “Ben senden daha 
dindar m” diyerek riyakarl k yap-
maya, ya da ba a ç kamayaca n  
anlay p “Bu de erleri tan m yo-
ruz” diyerek hepten dinden uzak-
la ma yolunu tutarlar. Bu neden-
le, Müslüman bir toplumda dini 
de erlerin topluma uygulanmas -
n  siyasi bir proje olarak gören bir 
bak  aç s , hem dine hem toplu-
ma zarar verme potansiyelini de 
içinde ta maktad r. 

Dört ayr  din alg s n  özetledik-
ten sonra meseleyi öyle toparla-
mak mümkündür:

slam’ n temel özelliklerini 
farkl  filtreler kullanarak fark-
l  bak  aç lar yla öne ç karmak, 
Kur’an’ n toplam mesaj n n göz 
ard  edilmesiyle gelen bir açma-
z m zd r. slam’ n gerçek resmi-
ni alg lamada alan körlü ü olu -
turan bu tarihi açmaz, resmin 
tek rengini seçip onu hakika-
tin tek ölçüsü olarak tan mla-
ma e ilimine neden olmaktad r. 
Oysa bu alg lar  üste koymaya 
ve Kur’an’ n dokusuna uygun bir 
dindarl k alg s n n dört ayr  renk-
ten olu tu unun anla lmas na 
ihtiyaç vard r: 

Bu ihtiyac  ancak fakihlerin 
temsil etti i ekilde ibadetleri-
mizi nas l yapaca m z  bilerek; 
tasavvufun abartt  iç dünya-
m z  Kur’an’ n sade ve anla -
l r ö retisiyle zenginle tirerek; 
Kelam ve Felsefe ekollerinin öne 

ç kard  akl  Kur’an’ n önerdi-
i gibi kullanarak; e yay , olayla-

r  ve olaylar aras ndaki ili kileri 
kavrayacak bir zihin geni li i sa -
layarak; bir toplumu siyaset eliy-
le de il, Kur’an’ n ö retti i gibi 
dinin tabii araçlar n  kullanarak; 
insanlar  ideolojik olarak d tan 
ablukaya alarak de il, gönülleri-
ni kazanarak, kalplerindeki bo -
luklar  slam’ n s cakl yla dol-
durarak; k saca söylemek gere-
kirse, farkl  renkleri öne ç karan 
dört ayr  resmin üst üste çak t -

 ve tek bir resim haline geldi i 
bütünle ik bir din alg s yla gide-
rebiliriz. 

Böyle bir dindarl k alg s  ancak 
yayg n bir Kur’an okuma sefer-
berli i ile in a edilebilir. Kur’an’ n 
önerdi i ya anabilir ve sürdü-
rülebilir bir dindarl n kodla-
r , Kur’an’ n toplam mesaj n n 
öncelendi i bir okumayla çözü-
lebilir. Bu kodlar sütteki ya  gibi 
Kur’an’ n ahlakî dokusu içerisine 
yay lm t r. Bu nedenle Kur’an’  
s k s k, yeniden ve defalarca oku-
mak, böylece o ahlakî dokuyu 
hissetmek ve bütün ruhumuzla 
içselle tirmek gerekir. Kur’an’ n 
kodlar na uygun olmayan bir 
dindarl k, ne kadar samimi ve 
derin olursa olsun, vücut azala-
r  yerli yerinde ve düzgün oran-
larda olmayan bir hilkat garibe-
si olmak durumundad r. Böyle 
bir dindarl n bireye ve topluma 
gere i kadar yararl  olmas  müm-
kün de ildir.

1 Doç. Dr. rfan Ba kurt; Kur’an 

Aç s ndan Din E itiminde Adalet, Ölçü, 

Denge; s.14, aret Yay nlar , 2000
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Kur’an’ı Anlamada
Yöntem Sorunu

D
inde hakika-
ti, Allah’ n maksa-
d  ortaya koyar. Bu 
sebeple slam bil-

ginleri, Allah’ n buyruklar nda-
ki maksad  ortaya ç karmak için 
do ru bir ak l yürütme sayesin-
de elde edilen neticeye bizi ula -
t rmada bir vas -
ta olan de i-
ik yön-

temler 
g e l i -
tirmi -
l e r -

dir. O halde, Kur’an’  anlama-
da nas l bir yöntem takip edilme-
lidir? sorusuna cevap vermeden 
önce, mevcut durumun resminin 
çekilmesini son derece önemsiyo-
rum. Tarihsel aç dan Müslüman 
tecrübede, Kur’an’ n anla lmas -
na yönelik üç zihniyet biçiminin 
ortaya ç kt n  görüyoruz.

Kur’an’  Anlama Konusunda
Üç Görü

 Bunlardan ilkine göre, Kur’an’  
bizden öncekiler çok güzel bir 
ekilde anlam lar ve f k h kal b -

na dökmü lerdir. ctihad kap s  da 
aç k olmad na göre, bize dü en 
tek görev, Kur’an’  ibadet maksa-
d yla yüzünden okumak ve ezber-
lemektir.  

kincisi ise, Kur’an kim, biz 
kimiz? O, çok mukaddes 

bir kitapt r. Ona dokun-
mam z bile hatal d r. 
Onu evimiz ya da i  
yerimizin en yüksek 
yerine ipek ve atlas-
tan k l flar içinde 
saklamal y z. Onun 
bulundu u yere 

bereket iner.

 Bir üçüncü görü  de,  geçmi -
tekilerin Kur’an yorumlar  asla 
bizi ba lamaz. Hatta 1400 y ll k 
irfanî birikimin her biri  (muhte-
lif Kur’an tefsirleri, F k h, Hadis, 
Kelam, Tasavvuf müdevvenat  
vb.) Kur’an’  anlaman n önünde 
bir ayak ba d r.  Bütün bu fikri 
miras, bo a ç kar lmal d r. E er 
bu yap lmazsa, Kur’an’  yeni-
den objektif ve do ru bir ekilde 
anlamak imkâns zla acakt r. Hz. 
Peygamber Kur’an’  nas l anla-
m t r? Sahabe Kur’an’  nas l anla-
m t r? Selef-i Salihin Kur’an’  
nas l anlam t r? Müçtehit imam-
lar ve bilumum kadim ulema 
Kur’an’  nas l anlam t r? gibi 
sorular anlams zd r. Bizden önce-
ki bütün anlay lar gerçek anlam-
da Kur’an’  yeniden yorumlama-
da önümüze dikilen bariyer ve 
duvarlard r. Dolay s yla Kur’an’  
anlaman n önündeki bu bariyerle-
ri tasfiye etmeden Kur’an’ n ya a-
d m z ça a uyarlanmas  müm-
kün de ildir. Bugün biz, gelene-
in her türlü tortusundan zihinleri-

mizi ar nd rd ktan sonra salt akl -
m zla Kur’an’  yeniden yorumla-
yabiliriz.
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Görüldü ü gibi her üç anlay  
a r l k ve gerilik noktas ndaki 
uçlarda seyretmektedir. Maalesef 
Kur’an’  anlama konusunda laf zc  
bir söylemi benimseyen köktenci 
anlay lar kadar mevcut üretilen 
mirasla yetinelim diyen a r  
muhafazakâr söylemin her ikisi de 
büyük yanl lar yapm lard r. Bu 
her iki uç söylemin ba naz, itici, 
b kt r c  ve i levsiz dili, slam’ n 
ça n idrakine sunulmas nda iç 
sorunlar  tetiklemi  ve genç nesiller 
üzerinde heyecan yarat lmas n  
önlemi tir. Hâlbuki Kur’an’da 

bu ümmet, “denge toplumu”1 

olarak nitelendirilmi tir. Her 
Müslüman bu “vasati duru u” 
itikattan ibadete, siyasetten sosyal 
ili kilere, dini do ru anlamadan 
ya ama biçimine var ncaya kadar 
sürdürmelidir. 
Bilindi i gibi, s hhatli ve itidale 
dayal  bir dini dü ünce olmadan, 
s hhatli bir itikat ve s hhatli bir 
ibadet hayat  olamaz. Zaman 
içerisinde ya anan din alg s  
da y pran r. Burada yap lmas  
gereken dinin kendisini de il, 
din anlay lar n  gözden 
geçirmektir.  Bundan dolay , 
slam dü ünce tarihine bakt m z 

zaman bütün dönemlerde 
referans sistemlerimizin 
ilkini olu turan Kur’an’ n 
yorumlar  güncelle tirilmi tir. 
Nas l ki slam gelene inde 
Gazali, hyâu Ulûmi’d-
Dîn/Dini limlerin Yeniden 
Canland r lmas , Muhammed 
kbal, Dini Dü üncenin Yeniden 

Te ekkülü, Vahidüddîn Han, 
Tecdîdü Ulûmi’d-Dîn/Dini 
limlerin Yenilenmesi, M. Âbid 

el-Câbirî, Yeniden Yap lanma 
vs. gibi kitaplar yazma ihtiyaçlar  
duymu sa, ayn  ekilde her ça da 

Kur’an’  yeniden yorumlama 
ihtiyac  duyulmu tur. Çünkü 
dini dü ünce ve hayat tarz nda 
meydana gelecek her yozla ma 
çok geçmeden davran lara 
da yans yacakt r. Bu sebeple, 
y pranan ve yanl  alg lanan 
din anlay lar n  yeniden ray na 
oturtmak için dini referans 
sistemine (Kur’an ve Sünnet) 
ba vurmak yap lmas  gereken ilk 
faaliyettir. 

Hayat m zda ‹nk ta-i Vahiy 
Ya amamal y z

Öte yandan, nas l ki, Kur’an’ n 
nüzûl tarihinde meydana gelen 
“ink ta-i vahiy” ruhsal anlamda 
Efendimizi olumsuz yönde 
etkilemi se, Kur’an’  anlama 
noktas nda ertelenecek bir 
davran  da bizim zihin ve gönül 
dünyam zda benzer gerilimler 
olu turacakt r. Zira Kur’an hem 
tertîl üzere okunacak ve hem de 
okunan âyetler üzerinde derinlikli 
tedebbür, tefekkür ve tezekkür 
faaliyetleri sürdürülecektir. Bu 
anlamda Kur’an’la ba  kesik olan 
mü’minlerin durumu, nefes darl  
çeken bir hastan n oksijen tüpünden 
mahrum olmas na benzer. Kald  
ki, mevcudu do mala t rarak 
skolâstik bir zihniyetten yana 
tav r koymak, ba l  olunan akâid 
sistemine de ayk r d r. Zira Ehl-i 
sünnet Kelam kitaplar nda itikat ve 
ibadetle ilgili konular  delilleriyle 
bilmemek fâs kl k olarak 
nitelendirilmi tir. Bundan dolay , 
tarih boyunca Delilleriyle slam 
Akaidi, Delilleriyle slam F kh  
gibi kitaplar yaz lm t r. te bu 
delillerden ilkini Kur’an âyetleri 
ve o âyetlerin anlamlar  olu turur. 
Dolay s yla her Müslüman kendi 
kapasitesi nispetinde bu delilleri 

bilmek gibi bir sorumlulu a 
sahiptir.
Kur’an’  anlama çabas , bir nevi 
yolda olmak, yola koyulmak 
çabas d r. Bu uzun soluklu 
yolculukta, mecazi anlamda 
yolcunun yan nda bulundurmas  
gereken zorunlu malzemeler 
vard r.  Bunlar, slam gelene inde 
üst düzey entelektüel bilgilenme 
süreçlerini gerektirecek 
ekilde s ralanm t r. Örne in, 

Kâdî Abdülcebbâr,  Kur’an’  
yorumlayacak ki ide,  salt 
Arap diline hâkimiyeti yeterli 
görmez. Arap diliyle birlikte 
nahvi, rivâyeti, dinî hükümler 
ve sebeplerden ibaret olan usûl-i 
f kh  da bilmesini art ko ar. 
Bütün bu nitelikleri kendisinde 
toplayan; Allah’ n birli ini, 
adâletini, f khî delilleri, dinî 
hükümlerin maksatlar n , muhkem 
ile müte âbihi birbirinden 
ay r p, müte âbihi muhkeme 
hamledebilen ki i, ancak Allah’ n 
kitab n  yorumlayabilir. Bu 
ilimleri bilmeyen, sadece mücerret 
dile, nahiv ve rivâyetlere dayanan 
kimsenin Allah’ n kitab n  
yorumlamas  uygun de ildir.2 
mâm-  Gazâli ise, muhkem 

ve müte âbih âyetleri tespit 
etmekte, Arap dilini, bu dilin 
esaslar n , Araplar n istiâre ve 
mecâzlar  kullan taki âdetlerini 
ve atasözlerini kullanmada takip 
ettikleri metotlar  detaylar yla 
ve çok iyi bilen bir kimse 
Kur’an’  yorumlamaya güç 
yetirebilir”3 derken,  ça da  
dü ünür Muhammed Abduh da iyi 
bir Kur’an yorumcusunda Arap 
dilinin medlûlât na muvafakat 
ve kat’iyet ifade eden dinin 
as llar na muhalefet etmemek4 

gibi iki özellik arar. Ebu’l-A’lâ 
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el-Mevdûdî yukar da say lan 
artlara ek olarak, Kur’an’da 

olmayan ifade biçimleriyle, 
âyetlere anlam vermede u özel 
durumlar n dikkate al nmas  
gerekti ini önerir: “Âyetlerin 
ba lam  (siyak-sibak), böyle bir 
anlam n ç kar lmas na uygunsa, 
Kur’an’ n ba ka bir yerinde, 
ç kar lan bir anlam  destekleyici 
ba ka bir karine veya karineler 
varsa, e er âyeti sahih bir 
rivayet izah ediyorsa, güvenilir 
tarihi bir bilgi varsa ve onu 
arkeolojik tespitler, ilmî belgeler/
vesikalar destekliyorsa, âyetler 
yorumlanabilir.”5  
slam dü üncesi alan nda 

yorumlar yla iz b rakm  olan 
âlimlerimizin Kur’an’  anlamada 
uyulmas  gereken ilkeler 
ba lam nda hepsinin üzerinde 
birle ti i temel nokta,  slam n 
tarihsel miras ndan epistemolojik 
usul ve be eri pratikler alan nda 
kopmadan yerine göre illet ve 
yerine göre makâs d temelinde 
hareket etmek suretiyle Kur’an’  
yorumlamaya gitmeleridir. te 
Kur’an’  anlama yönteminde 
itidalli tavr n bu oldu u 
söylenebilir.

Anlaml  Soru: 
Kur’an Bana Ne D‹Yor?

Kur’an’  anlama konusunda 
burada bir ba ka soruna da temas 
etmek gerekti ine inan yorum.   
Her Müslüman, yukar da i aret 
edilen hususlar konusunda bir 
e itim ve ö retim sürecinden 
geçme imkân  bulamam  
olabilir. Bizi ilgilendiren, bilgi 
durumu aç s ndan ortalama bir 
Müslüman n Kur’an’  anlamada 
nas l bir yöntem takip edebilir? 
sorusuna cevap bulmakt r. Bu 
konuda, ister bireysel ve isterse 

grup çal mas  düzeyinde olsun, 
Kur’an’  bütün zamanlarda 
anlamada tek bir yöntem takip 
etmeyi önermek s n rland rmak 
anlam na gelir. Dolay s yla 
Kur’an’  anlamada analitik, 
kar la t rmal , harfi, konulu, 
icmali vb. gibi birçok yöntemden 
bahsedilebilir. nsanlar kendi 
me replerine, ilmi birikim, anlay  
ve yeteneklerine, kendi mizaç ve 
bak  aç lar na uygun dü en bir 
yöntemi ya da çoklu yöntemleri 
seçmede özgürdür. Hangi tür 
okuma yöntemi seçilirse seçilsin, 
burada de i meyen temel ilke, 
salt ba kalar na anlatmak için 
de il, ya ama noktas nda Kur’an 
bana ne diyor, ne söylüyor? 
sorusuna cevap bulabilecek 
bir niyetle okumad r. Elbette, 
insanda bir önyarg  vard r. Bu, 
bilgilenme süreçlerine aç k 
olundu u için zeytinya n n 
zeytin’e, gülsuyunun gül’e 
sindi i gibi, kültürel bir birikim 
diyebilece imiz önyarg lar da 
önceki bilgilenme süreçlerimizden 
dolay  içimize sinmi tir. Kur’an’a 
yakla rken azami derecede 
önyarg lar m zdan uzakla mak 
suretiyle bir okuma biçimi 
seçebiliriz. Ben inan yorum ki, 
niyetleri hâlis olanlara bu Kur’an,  
envâr n  ve esrâr n  açacakt r.
Ortalama bir okuyucu aç s ndan 
Kur’an’  anlamada enstrümanlar 
ne olmal d r? 
Bir dil biriminin çevresini olu -
turan ba lam (iç-d ), laf z-mana 
ili kisi yönüyle çok önemli-
dir. Çünkü kavram, bir nesne-
nin zihindeki tasavvuru olunca, 
do rudan terminolojide meydana 
gelen de i im, dü ünce ve bak  
aç lar n n da de i mesini bera-
berinde getirecektir. Kavram, bir 
nevi anlamad r. Anlama olay  ise, 

dile dayal  bir anlat m n belli bir 
ileti im ortam nda ta d  ya da 
ta mas  muhtemel olan içerik-
tir. Bu sebeple kavramlar n yan-
l  anla lmas na yol açacak bir 
müdahale, özellikle slâmî konu-
larda birçok problemin do mas -
na neden olabilir. Böyle bir anlam 
de i mesinin oldu u bir kavram-
lar dünyas nda, bilgi, varl k ve 
de er ili kileri aras nda alt-üst 
olmalar kaç n lmazd r.
 slâm dünyas n n, uzun as rlard r 
dü ünce alan nda geçirdi i bunca 
ac  tecrübelerden sonra yeniden 
kendi ayaklar  üzerinde durabil-
mesi biraz da Kur’anî kavramlar  
kendi mant  ve mantalitesi içe-
risinde yeniden do ru bir ekilde 
kullanmas na ba l d r. Bu sebep-
le Kur’an’  anlamada, -e er müm-
künse- ba ta Arapça olmak üzere, 
Usûl-i F k h, Ulûmü’l-Kur’an gibi 
usul kitaplar n n yan nda; Râg b 
el- sfehânî’nin el-Müfredât’ , 
Cürcanî’nin et-Ta’rîfat’  gibi st -
lahlarla ilgili ciddi anlamdaki 
kitaplardan bir bilgilenme süre-
ci ya amal y z. Bir nevi bu eser-
ler bize,  Kur’an’  anlamada ana 
malzemeleri sa layacakt r. Sonra 
mümkünse, yap lan Kur’an çal -
malar nda -ister nüzul s ras na 
göre isterse mevcut tasnif seçil-
mi  olsun fark etmez- mam-  
Taberi veya bn Kesir gibi büyük 
yorumcular n rivayet tefsirlerin-
den istifade etmek amac yla i e 
ba lanmal d r. Çünkü bu tefsirler-
de, Hz. Peygamberden gelen riva-
yetleri ve sahabenin görü lerini 
toplu olarak bir arada bulmak bize 
Kur’an’  anlamada ufuk aç c  ola-
cakt r. Burada nüzul sebeplerin-
den istifade etmekle birlikte çok 
fazla tak lmak manay  s n rlan-
d raca  için tarihselli e de kap  
açabilir. Onun için illa da sebeb-i 
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nüzûla tak lmak do ru de ildir.  
Arkas ndan okumalar m zda ayn  
âyet ya da sureleri Fahreddin 
Râzî’nin Mefâtihu’l-Gayb’ ndan 
da okumak büyük yarar sa la-
yacakt r. Buna ilaveten Elmal l  
M. Hamdi Yaz r’ n Hak Dini 
Kur’an Dili tefsirinden istifade 
edilmeli, son olarak bir de nebevî 
davetçilerden olan Mevdûdî’nin 
Tefhîmu’l-Kur’an’  ve Seyyid 
Kutub’un Fiz lâli’l-Kur’an’  
okunmal d r. Elbette Kur’an’ n 
anla lmas nda yan destek olarak 
Hayatü’s-Sahabe gibi kitaplar ve 
ahkâmla ilgili konularda da slam 
F kh  alan nda yaz lm  kitaplara 
bak lmal d r. Zaten iman, ibadet 
ve ahlakla ilgili âyetlerin yorum-
lar  de i ecek de ildir. As l, yeni 
bak  aç lar , sosyal hayata ili -
kin alanlarda ortaya ç kacak-
t r. Yerine göre olgudan, yeri-
ne göre vahiyden hayata bak -
lar bizde yeni dindarl k alg lar -
n n olu mas na ve sosyal hayatla 
Kur’an’ n ba n n daha canl  bir 
ekilde kurulmas na hizmet ede-

cektir, diye dü ünüyorum.

Sonuç
Kur’an okuyup anla lmak ve 
ya am biçimi olarak hayata akset-
tirilmek üzere indirilmi tir. Bu 
okuma, bir usûl dairesinde yap l-
mal d r. Usulsüzlük vusulsüzlük-
tür, fehvas nca, Kur’an’  anlama-
da tekli veya çoklu yöntemler 
izlenebilir.
Kur’an okurken; dil, ak l ve 
kalb üçlüsü, s k  bir ili ki halin-
de olmal d r. Dil âyetlerin lafz -
n  kalbe gönderirken; kalb de bu 
âyetlerin anlam alan n  akla gön-
dererek tesirini davran larda gös-
terecek ekilde sonuçlar ç karma-
l d r.
Her Müslüman Kur’an kendisi-
ne iniyormu  gibi yeniden oku-
mal  ve okur-ya ar olmal d r. 
Bizde fark etme bilinci Kur’an’ n 
ayd nl nda gerçekle ecektir. 
Yoksa ne kendi co rafyam z-
da ve ne de di er co rafyalar-
da olup-bitenleri anlamam z da 
mümkün olmayacakt r. Dün oldu-
u gibi bugün de dünyada mey-

dana gelen olaylar n arka plan n  
iyi okuyup analiz edebilmek için 

do ru yöntemlerle Kur’an’  anla-
mada bilgi ve bilinç düzeyi yük-
sek Müslümanlara ihtiyaç vard r. 
Bu sebeple her Müslüman, ilmî 
düzeyi ve anlama kapasitesi nis-
petinde muteber müfessirlerin tef-
sirlerinden istifade etmek suretiy-
le Kur’an’  anlama yolunda çaba 
göstermelidir. Çünkü biz tek ba -
na dünyaya geldik ve tekrar tek 
ba na Allah’ n huzuruna dönece-
iz. Hepimiz yapt klar m zdan tek 

tek hesaba çekilece iz. O halde 
do ru din anlay m z n ilk refe-
rans sistemini olu turan Kur’an’  
anlamak gibi bir sorumlulu umu-
zun oldu u asla unutulmamal d r. 

* Selçuk Ü. ‹lahiyat Fak. 

   e-mail: raltintas@selcuk.edu.tr
1 Bkz. 2/Bakara 143.
2 Kâdî Abdülcebbâr, erhu’l-Usûli’l-Hamse,  

(Tahk. Abdülkerim Osman), Kahire, 1965,  
s. 606–607.

3 Gazâlî, Faysalu’t-Tefrika, (çev. A. Turan 
Aslan), ‹stanbul, 1992, s. 177. Bu husus-
ta ‹bn Rü d de Gazâlî gibi dü ünür. bk. 
Faslu’l-Makal, (Felsefe-Din ‹li kileri için-
de), çev. S. Uluda , ‹stanbul, 1985, s. 113.

4 Muhammed Abduh, Tefsîru’l-Menâr, M s r, 
1978, VI, 472.

5 Mevdûdî, Tefhîmü’l-Kur’an, (çev. Komisyon), 
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Hangi tür okuma yöntemi seçilirse seçilsin, burada 

değişmeyen temel ilke, salt başkalarına anlatmak 

için değil, yaşama noktasında Kur’an bana ne 

diyor, ne söylüyor? sorusuna cevap bulabilecek 

bir niyetle okumadır. Elbette, insanda bir önyargı 

vardır. Bu, bilgilenme süreçlerine açık olunduğu 

için zeytinyağının zeytin’e, gülsuyunun gül’e sindiği 

gibi, kültürel bir birikim diyebileceğimiz önyargılar 

da önceki bilgilenme süreçlerimizden dolayı içimize 

sinmiştir. Kur’an’a yaklaşırken azami derecede 

önyargılarımızdan uzaklaşmak suretiyle bir okuma 

biçimi seçebiliriz. Ben inanıyorum ki, niyetleri hâlis 

olanlara bu Kur’an,  envârını ve esrârını açacaktır.
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Kur’an’ı Doğru Anlamak ve
nanarak Uygulamak

Fahrettin YILDIZ

‹nsan n Yarat l  Gayesi ve Temel 
Vazifesi Nedir?

Kur’an’ n ifadesine göre insan n 
yarat l  gayesi, Allah’a kulluk 
etmektir. (Zariyat 51/56) Temel 
vazifesi de O’na lay k kul olma 
mükellefiyetini hakk yla yerine 
getirmektir. (Bakara 2/21; En’am 

6/102 vb.) Allah’a kulluk; O’na 
inanmak, buyruklar na uyup 
yasaklar ndan sak nmak ve r za-
s n  kazanmak için yap lan her 
iyi ve do ru i i” ifade etmekte-
dir. Kulluk, bir bak ma varl n 
zekat  olmaktad r.

Allah’a kulluk s nav n n verile-
ce i yer, dünya hayat d r. (Mülk 

67/2) Ancak dünya hayat  sürek-
li de il, süreli oldu undan insan, 
kendisine bu hayatta takdir edi-
len ömrü, yarat l  gayesini ger-
çekle tirecek ekilde de erlen-
dirmelidir. Zira dünya her geçen 
gün arkam zda kalmakta; önü-
müzde ise ahiret bulunmakta-
d r. Bu dünyada amel var hesap 
yok, ahirette ise amel yok hesap 
vard r.

Öyleyse inanm  bir ki i olarak 
insan n ideali, Kur’an’ n reh-

berli ini ve Hz. Peygamber’in 
örnekli ini izleyerek nitelik-
li insan ve kamil bir mümin 
olup, firesiz bir ‹slami hayat  ger-
çekle tirmeye çal mak, k sacas  
kullukta ihsan kalitesini yakala-
mak; hedefi ise Allah’ n r zas n  
kazanmak olmal d r. Bütün bun-
lar n, Kur’an’  do ru anlamak ve 
inanarak uygulamakla gerçekle-
ece i unutulmamal d r. Bu da 

Kur’an’ n hayatta okunan, anla-
lan ve uygulanan bir kitap ola-

rak gündemde kalmas yla müm-
kündür.

Kur’an Nedir, Niçin 
Gönderilmi tir?

Kur’an, Allah kelam d r; O’nun 
kat ndan Hz. Peygamber’e vah-
yedilen muciz sözün ad d r. O, 
Allah ile Hz. Peygamber ara-
s ndaki ilk diyalog ortam nda 
sözlü olarak ba lam , devam n-
da yaz ya dökülüp kitapla m ; 
Kur’an olarak yaz l  bir metin 
haline geldikten sonra da hiç 
de i meden bize kadar ula m -
t r. (Hicr 15/9) Görüldü ü gibi 
Kur’an, birilerinin oturup yazd -

 bir kitap de il, Allah’tan insa-
na yönelik canl  bir hitapt r.

Kur’an, bütün insanlara hayat  
do ru ya aman n yolunu göster-
mek, onlar  hem dünyada hem 
de ahirette gerçek ba ar ya ve 
mutlulu a ula t rmak için gön-
derilmi , kendine özgü dünya-
s ndan hayata yön vermek ve 
insanl  kurtulu a erdirmek 
arzusuyla kopup gelmi  bir hida-
yet kitab d r. O, her ça n insa-
n na hitap eden ve yol gösteren 
temel prensipleri içermektedir. 
Bunun için insan, onun ölçüle-
rine göre hayat n  sürdürmeli-
dir. Çünkü a k n ufuktan gelen 
ve insanl a nihai teklifler bütü-
nü olarak sunulmu  olan Kur’an, 
hayata ve topluma yönelik diri 
bir mesajd r.

Buna ra men günümüzde 
Kur’an’ n pratik hayattan büyük 
ölçüde uzakla t r l p ‹slam’ n da 
hayat n kenar semtinde tutul-
mak istendi ini söylemek, yan-
l  bir tespit olmasa gerektir. 
Nitekim günümüzde ki i ve top-
lum hayat n n Kur’an ahkam n-
dan ve ahlak ndan bir hayli 
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uzakla m  olmas , bu tespiti 
do rulamaktad r. Bu durumda 
Kur’an’ n etkinli i sadece baz  
ibadet, mabed ve mezar i leriy-
le s n rl  tutulmamal d r. Çünkü 
Kur’an’a ve ‹slam’a mabedden 
ve mezardan çok ya anan hayat-
ta ihtiyaç vard r. Bu ihtiyaç da 
Kur’an’ n insandan istedikleri-
ni yerine getirmekle giderilebi-
lecektir.

Kur’an ‹nsanlardan Neleri 
‹stemektedir?

Kur’an’ n insanlardan ilk iste i, 
kendisini “okumalar ”d r. (Alak 

96/1-3; Müzzemmil 73/4; Bakara 

2/121) Bunun için Müslüman’ n 
Kur’an’a önem vermesi, iman -
n n gere idir. Kur’an-  Kerim’i 
anlayarak okumas  ve inanarak 
uygulamas  da en ba ta gelen 
görevidir.

Bilindi i gibi Allah’ n insanl a 
Kur’an’la sesleni i, oku buyru u 
ile ba l yor. Bu yüzden hem oku-
mak, hem de okumay  ve oku-
man n anlam n  bilmek gereki-
yor. Çünkü okumak anlamay  
getiriyor ve bilmeyi gerektiriyor.

“Okumak” kelimesi Türkçe 
lügatlerde: “Yaz l  bir metni 
bakarak telaffuz etmek/Sese 
çevirip dile getirmek.”, “Sözün 
veya metnin ta d  manalar  
yahut iletti i gerçekleri ö ren-
mek.”, “Ö renim görmek/Tahsil 
yapmak.”, “Dua etmek/Dua oku-
mak.”, “Terennüm etmek/ ark  
ve türkü okumak, söylemek.”, 
“Davet etmek/Dü üne ça r-
mak, k naya okumak.”, “Yüksek 
sesle ilan etmek/Ezan okumak.”, 
“Nefes etmek/Okuyup üflemek, 
üfürükçülük yapmak.”, “Bir eyi 
berbat hale getirmek.”, “Meydan 

okumak.”, “Belirtilerinden hare-
ketle bir eyi kavramak, anlam -
n  veya ifresini çözmek.” gibi 
anlamlara geliyor.

Görüldü ü gibi okumak hem 
çok anlaml  bir kelime hem de 
çok amaçl  bir eylem. Bu yüz-
den o dinî ve ilmî terminoloji-
de, bilimlerin de i ik dallar nda 
farkl  terim anlamlar  kazanm -
t r. Bununla birlikte okumak, 
genel olarak öyle tan mlanm -
t r. “D  kaynaktan al nan söz 
ve mesajlar  veya bir yerde yaz l  
olan kelime ve cümleleri bilinç-
li olarak haf zaya al p nak et-
mek ve onlar  düzenli biçim-
de sese çevirip dile getirmek/
telaffuz etmektir.” (Ragıp el ‹sfe-

hani, Müfredat; M. ‹smail ‹bra-

him, Mu’cemu’l el-fâzi ve’l alami’l 

Kur’aniyye, “q r e” maddesi) 

Türkçedeki “okumak” kelimesi-
nin Arapçadaki kar l  “k rat-
t r” ve bu kelimenin Kur’an’la 
kök birli i vard r.

Hz. Peygamber, ilk vahyi ald -
nda önceki kitaplardan hiç-

birini okumam  ve daha önce 
de dinî bir görevde de bulunma-
m t . O, bu emre muhatap oldu-
unda ümmi bir insand . Bu yüz-

den Kur’an vahyinin ilk ayetin-
de yer alan “oku” emri, yaz l  bir 
metni okumaktan öte t pk  ezan 
okumak gibi bir eylem ça r s y-
d . Bu durumda ilk ilahi hitap-
taki oku emri: “Ey ümmi pey-
gamber! Bu ilahi sözleri dik-
katlice dinleyip zihnine nak et 
ve gönlüne yerle tir; sonra da 
insanl n önüne ç k, kendini 
peygamber olarak tan t, insan-
lar  Allah’ n sözüne ça r ve bu 
mesaj  onlara ula t r. ‹nkar ve 
irke de bu mesajla meydan oku” 

anlam na gelmekteydi.

Kur’an, insanı hayat 

yolculuğunda bir-

likte yürümeye 

davet eder; hak-

ikat arayışında 

ona arkadaş ve 

yoldaş olmak 

ister. Bir yanlışlığa 

düşmemesi için 

insanı sürekli uyarır 

ve onu her türlü 

batıla bağımlılıktan 

kurtarıp iman onu-

runa ve özgürlüğüne 

kavuşturur. 

Demek ki Kur’an, 

mükemmelliğe giden 

yolda emin adımlarla 

ilerlemek isteyenler 

için bir yol arkadaşı 

ve haritasıdır.
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Hz. Peygamber’in bu emri al p 
Hira ma aras ndan Mekke’ye 
indikten sonra yapt klar na 
bakarsak oku emrinin belirtilen 
manaya geldi ini görmekte zor-
lanmay z. 

Çünkü Hz. Peygamber Nur 
da ndan ehre indikten sonra 
kitaplarla dolu bir kütüphane-
ye gidip orada har l har l kitap 
okuma i ine giri memi tir. Tam 
tersine ald  ilk vahyi zihni-
ne ve kalbine nak edip onu 
önce e ine bildirmi , sonra da 
insanlar n önüne ç k p kendisi-
ni Allah’ n elçisi olarak tan t-
m , kendisine vahyedilen ilahi 
mesaj  da en yak nlar ndan ba -
layarak ula abildi i herkese 
duyurmu ; bu durum yakla k 23 
y l sürmü , 23 y l n sonunda bu 
süreci her a amada yönlendiren 
ilahi sözler/ayetler bir araya geti-
rilmi , onlar n her birine veya 
toplam na “Kur’an” denmi tir.

Bu yüzden Kur’an, insan  hayat 
yolculu unda birlikte yürüme-
ye davet eder; hakikat aray n-
da ona arkada  ve yolda  olmak 
ister. Bir yanl l a dü memesi 
için insan  sürekli uyar r ve onu 
her türlü bat la ba ml l ktan 
kurtar p iman onuruna ve özgür-
lü üne kavu turur. 

Demek ki Kur’an, mükemmel-
li e giden yolda emin ad mlar-
la ilerlemek isteyenler için bir 
yol arkada  ve haritas d r. O, 
rehberli ine uyanlara do ru, 
güvenli, mutlu ve huzurlu bir 
hayat ya atacak, böylece onla-
r  salimen Allah’a ula t racak-
t r. Ancak bu neticeye ula mak 
için, belli bir gayrete ve yönte-
me ihtiyaç vard r.

Kur’an Nas l Okunmal d r?

Kur’an, kendi bütünlü ü içinde 
ve dü ünerek okunmas  halinde 
do ru anla labilir. Çünkü o, Hz. 
Peygamber’e tutarl  bir bütün 
olu turacak ekilde ve belli bir 
düzen içinde vahyedilmi tir. Bu 
durum, onun bir lafz , bir mana 
ve maksad  oldu unu gösterir. 
Kur’an’da yer alan “k raat”, “ter-
til” ve “tilavet” kavramlar  da, 
onun “laf z, mana, maksat ve 
maslahat” ekseninde okunma-
s  gerekti i mesaj n  verir. Zira 
k raat “bilgi”, tertil “yöntem/
usul”, tilavet de “eylem” a r-
l kl  okumaya i aret eder. Bu 
da Kur’an aç s ndan okuman n 
sadece bir tür de il, ayn  zaman-
da bir tav r oldu unu gösterir.

Görüldü ü gibi Kur’an’  oku-
mak, bir bak ma onu anlamaya 
denk bir söz olmaktad r. Tabii 
ki as l önemli olan da Kur’an’  
anlay p ona uygun biçimde ya a-
makt r. Öyleyse Kur’an’  önce-
likle anlamak için okumal y z; 
sonra da anlad klar m z  tutarl  
bir yöntemle hayata ta mal y z.

Çünkü ilk nesil Müslümanlar , 
Kur’an’ n sadece lafz n  oku-
yup geçmediler. Tam tersine 
onlar Kur’an’  dü ünerek oku-
dular, anlayarak ve inanarak da 
uygulad lar. Onlar n hayat n-
da Kur’an, sünnet ve bunlar n 
ayd nl nda yürüyen ak l tek 
otoriteydi. 

Ayr ca onlar nazil olan her 
ayeti, yüce Allah’tan gelen bir 
mesaj anlay yla kar l yorlar, 
hükmünü hayatta icra etmek 
için okuyorlar, ö rendiklerini de 
vazgeçemeyecekleri bir ilke ola-
rak ya yorlard .

Günümüzde ise durumun böyle 
olmad  a ikard r. Çünkü bu 
gün Kur’an, sünnet, ak l ve 
ilim büyük ölçüde terk edilmi , 
bunun sonucu mesnetsiz görü -
ler, yanl  hükümler ve hurafeler 
dinin yerine; ‹slam d  gelenek-
ler de Kur’an’ n önüne geçmi  
bulunuyor. Bu arada Kur’an ve 
sünnete uyman n gere i çokça 
yaz l p söylenmesine ra men bu 
gerçek bir türlü hayata geçiri-
lemiyor. Kur’an’ n k l f na ve 
kapa na gösterilen sayg , onun 
mana ve mesaj na gösterilmiyor. 
Kur’an bir yandan yüksekçe bir 
yere konulurken di er taraftan 
onun buyruk ve hükümleri çi -
nenebiliyor. 

Kur’an’  anlamadan okumak 
en büyük ibadet ve en iyi din-
darl k say l yor. Dirileri uyar-
mak için gönderilen Kur’an, 
bugün sadece ölülere okunan bir 
mezar kitab  muamelesi görü-
yor. Böyle olunca da o, yete-
rince sayg  görmeyen bir kitap 
halini al yor. Çünkü insan m z 
genelde Kur’an’  anlamaks z n 
yüzünden okumay  yeterli gör-
mekte, ona sadece bir dua, tören 
ya da mezar kitab  gözüyle bak-
maktad r. 

Böyleleri haf z n sesine kap -
l p bazen kendilerinden geç-
mektedirler. Oysa bugün insan-
lar  kendinden geçiren de il, 
aksine onlar  kendine getiren 
ve Allah’a yönelten okumala-
ra ihtiyaç vard r. Bu da haf z n 
sesinden ziyade Allah’ n sözünü 
duymak ve ona uymakla müm-
kün olacakt r. Bunun için de 
öncelikle bilinçli okumaya ihti-
yaç vard r.
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Kur’an-  Kerim’i Bilinçli Okumak

Bilinçli okuma; sadece laf-
z n de il, onun ta d  mana 
ve maksad n da fark na varma, 
ondan nasiplenip yararlanma 
ve do ru sonuçlar ç karmad r. 
Mesela, Kur’an’da yer alan Hz. 
Adem’le ‹blis k ssas n  bilinç-
li okuyan bir okuyucu, o k s-
sadan sadece eytanla insan n 
cennetten kovuldu unu de il, 
Yarat c  ile bozulan ili kinin 
nas l düzeltilip düzeltilemeyece-
inin yolunu da ö renir. Çünkü 

Hz. Adem, hatas n  itiraf ve 
telafi etti i yani tevbe etti i için 
affa mazhar olurken ‹blis, hata-
s nda srar edip onu savundu u 
için laneti hak etmi tir. Demek 
ki helak ve lanet hata yapanlara 
de il, yapt klar  hatay  savunan-
larad r. Ayn  ekilde Hz. Adem, 
i ledi i günah ve etti i tevbe-
den sonra yeryüzüne sürgün edil-
memi , aksine ilahi rehberli in 
süreklili i vaadiyle misafir edil-
mi tir. (Krfl. Bakara 2/36-39) 

Öyleyse ademo luna tahsis edi-
len bu dünya, i lenen günah n 
bedelinden ziyade yap lan tev-
benin bir ödülü olarak da oku-
nabilir. Çünkü bu k ssa “yitik 
geçmi i” “ideal gelecek” olarak 
sunmakta ve “gelece iniz yitir-
di inizdedir” mesaj n  vermek-
tedir.

Kur’an-  Kerim’i Bütüncül Okuma

Bütüncül okuma da Kur’an’  
parçac  yakla mlarla yetinme-
yip kendi bütünlü ü içinde oku-
makla gerçekle ir. Böyle yap l r-
sa ayetleri yanl  anlaman n ve 
yanl  anlamadan kaynaklanan 
anla mazl klar n önüne geçile-
bilir.

Mesela, Zilzal suresinin 7 ve 
8. ayetleri genellikle “Kim 
zerre miktar  iyilik yapm sa 
onun kar l n  görecek, kim 
de zerre kadar kötülük i lemi se 
onun cezas n  çekecektir” ek-
linde çevrilmi tir. Oysa ayetler 
konu, ba lam ve Kur’an bütün-

lü ü içinde de erlendirildi in-
de, onlar n insan fillerinin kar-

l  olan ödül ve cezadan ziya-
de, insan eylemlerinin tümünün 
kay t alt na al nd , hiçbirinin 
atlanmayaca , yani eylemle-
rin “takdiriyle” de il, “tespitiy-
le” ilgili olduklar  aç kça görü-
lür. (Mukâtil b. Süleyman, Tefsiru 

Mukatil, Zilzal suresi; Sâbuni, 

Safvetü’t Tefâsir, III, 591) Çünkü 
Kur’an’ n tamam na bakt m z-
da kafir ya da mü rik olarak 
ölen kimsenin, dünya hayat n-
da yapt  iyiliklerin kar l -
n /sevab n  ahirette göremeye-
ce ini; (7/147; 24/39; 33/19; 

47/9, 28, 32 vb.) mümin ola-
rak ölen kimsenin de dünyada 
i ledi i baz  kötülüklerin ceza-
s n  çekmeyebilece ini ö reni-
yoruz. (4/31; 25/70; 39/35 vb.) 
Zira Allah, büyük günahlardan 
uzak duranlar n küçük günah-
lar n  ba layabilece ini bildir-
mektedir. Bu durumda söz konu-
su ayetleri ba lam n  da dikkate 
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alarak u ekilde tercüme etmek 
daha do ru olacakt r: “O gün 
bütün insanlar, amelleri kendi-
lerine gösterilmek üzere darma 
da n k bir vaziyette kabirle-
rinden ç k p hesap verme yeri-
ne gelirler. ‹ te o zaman zerre 
kadar iyilik yapan onun amel/
sicil defterine kay tl  oldu unu 
görür. Zerre kadar kötülük i le-
yen de yine onun sicil defteri-
ne kaydedilmi  oldu unu görür.” 
(99/6-8) (Krfl. 17/13-14; 18/49) 
Bu anlam n do rulu unun ispa-
t  ise “Böylece o gün herke-
sin amel defteri önüne konu-
lacakt r. ‹ te o zaman görece-
sin ki kafirler, amel defterlerin-
de bulunanlar kar s nda deh e-
te dü üp: ‘Eyvahlar olsun bize! 
Nas l bir amel defteriymi  bu! 
Küçük büyük denmemi  dün-
yada yap lan her i , söylenen 
her söz kaydedilmi ’ diyecek-
ler. Böylece onlar dünyada iken 
yapt klar  her eyin kar lar na 
ç kt n  görecekler…” (18/49) 

mealindeki ayettir.

Kur’an’ n Laf z, Mana ve Maksat 
Bütünlü ü ‹çinde Okunmas

imdi de Kur’an’ n laf z, mana, 
maksat ve maslahat eksenin-
de okunup anla lmas n n ne 
manaya geldi ini bir misal ile 
aç klamaya çal al m. Allah, 
insandan ilahi emre hürmetkar 
olmas n  ister. (Kehf 18/110 vb.) 
Allah’ n bu iste i, Kur’an vah-
yini içerdi i mana ve maksa-
d yla kavray p ona iyi niyet-
le uymakla yerine getirilebilir. 
Zira Kur’an, kötü niyetli insan-
lar n, ayetlerin Arap dili aç s n-
dan ta d  manay  anlad kla-
r  halde onlarda Allah’ n gözet-

ti i maksad  anlamaya yana ma-
d klar na dikkat çekmektedir. 
(Nisa 4/78) Nitekim “Allah’ n 
kat kat fazlas yla geri ödeyece i 
güzel bir borcu O’na verecek yok 
mu?” (Bakara 2/245) mealin-
deki ayet indi i zaman, Ebu’d-
Dahdah Hz. Peygamber’e gelip 
demi  ki: “Allah kerem sahibi-
dir, zengindir, hiçbir eye muh-
taç de ildir; bize verdi i eyi biz-
den ödünç istemesinde elbette 
bir hikmet ve maksat omal d r” 
Onu dinleyen Hz. Peygamber: 
“Evet, Allah sizi cennete sok-
mak için muhtaç olanlara kar -
l ks z olarak yard m etmenizi isti-
yor” buyurmu tur. Bunun üzeri-
ne Ebu’d-Dahdah’ n büyük bir 
hurma bahçesini Allah yolunda 
infak etti i bildirilir. (‹bn Kesir, 

Tefsir, I, 531; Kurtubi, Tefsir, 

III, 236-237) Ancak yahudiler 
ayn  ayeti “Allah fakir biz zen-
giniz.” (Al-i ‹mran 3/181) eklin-
de anlay p onu hicvetme yolu-
na gitmi lerdir. Çünkü onlar 
lafz  anlad klar  halde lafz n öte-
sinde yatan maksad  kavrama-
ya yana mam lar ve ayete iyi 
niyetle yakla mam lard r.

Sonuç olarak denebilir ki, 
Kur’an’ n as l mucizesi, her 
zaman ve mekanda hayat  yeni-
den yap land rma potansiyeli-
ni içinde bar nd ran bir anla-
ma sahip olmas d r. Ancak o, 
zamanla hayat  in a ve tanzim 
edici kitap olmaktan ç kar l p 
nesnele tirildi. Kur’an’ n haya-
ta yön veren bir mesaj olmak-
tan ç kar l p kutsal bir nesne/
Mushaf haline gelmesi öyle 
gerçekle ti. Önce Kur’an vahyi, 
laf z ve manaya indirgendi, mak-
sat göz ard  edildi. Halbuki laf z 

ve manan n hakemi, maksat 
idi. Maksat d lan nca Allah’ n 
murad n  anlamak güçle ti. 
Daha sonra Kur’an’  anlama i i 
ikinci aya ndan da mahrum 
kalarak sadece lafza indirgendi. 
Bunun sonucu, Kur’an’ n muha-
taplar  vahiyle diyalog kurup 
onu anlamak ve uygulamak yeri-
ne hatmetmeye ba lad lar. Yani 
Kur’an’dan anlam üretmediler 
aksine tükettiler. Anlam tüke-
tilince Kur’an insana ve hayata 
rehberlik eden bir mesaj de il, 
insanlar taraf ndan yüceltilen 
Mushaf haline geldi. Halbuki 
Kur’an kendili inden yüceydi; 
o, insan taraf ndan yüceltilsin 
diye de il anla ls n ve uygu-
lans n diye gönderilmi ti. ‹ te 
Kur’an’  anlamadaki bu k r l-
ma süreci onu hayata rehberlik 
eden bir mesaj olmaktan ç kar p 
duvarlara as lan ve raflara kald -
r lan bir Mushaf haline getirdi.

Kur’an’ n insanlardan ikinci iste-
i, kendisini “dü ünmeleri”dir. 

Kur’an’ n önerdi i ve yüceltti-
i dü ünce tefekkür/tedebbür/

tezekkürdür. (Bakara 2/219, 266; 

Nisa 4/82; Muhammed 47/24; 

Kasas 28/51 vb.) Tefekkür: ‹nsa-
n n akl n  kullanarak vahiy, var-
l k, hayat ve olu  üzerinde derin-
lemesine dü ünmesi; bunlardan 
do ru mana ve sonuç ç karma-
s  demektir.

Allah insana bah etti i akl , 
Kur’an ayetlerini anlama arac  
k lm t r. (Ra’d 13/4; Nahl 16/2 

vb.) Bundan maksat, insanda 
Allah inanc n  ve ibadet bilin-
cini diri tutmakt r. Bu da tefek-
kürle mümkündür. ‹ te bu i le-
vinden dolay  tefekkür, bir çe it 
ibadet say lm , bir saat dü ün-
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mek bir gece nafile namaz k l-
maktan efdal tutulmu tur. (‹bn 

Kesir, Tefsir, II, 176) Çünkü 
do ru ve derin bir tefekkür, 
kalpteki kilitleri açar; insan , 
Kur’an’ n davetine sahih iman 
ve salih amelle cevap veren bir 
ki i haline getirir. Bunun için 
Hz. Peygamber’in ilk ibadeti, 
tefekkür eklinde ba lam  ve 
bu ibadet onun hayat n n ayr l-
maz bir parças  olmu tur. Çünkü 
o, Kur’an’ n tefekkür ça r s -
na uyman n en güzel örne i-
ni ortaya koymu , “Kur’an ayet-
lerini okuyup da bunlar üze-
rinde dü ünmeyene yaz klar 
olsun.” buyurmu tur. (‹bn Kesir, 

Tefsir, II, 180) Görüldü ü gibi 
Hz. Peygamber’in bu uyar s  ve 
k namas , Kur’an’ n tilavetiyle 
onu dü ünüp anlamay  bir bütün 
olarak ortaya koyamayan kimse-
lere yöneliktir.

Kur’an’ n insanlardan üçün-
cü iste i de kendisini 
“anlamalar ”d r. (Yusuf 12/2; 

Zuhruf 43/2 vb.) Kur’an’ n hik-
met dolu prensiplerini uygula-
yabilmek için onun anla lmas  
gerekir. Bu yüzden, Kur’an’  yal-
n z yüzünden okumakla yetinip 
onun mana ve hükümlerini anla-
maya çal mamak do ru de ildir. 
Zira insan sadece Kur’an’ n lafz -
n  okumakla de il ayr ca onun 
manas n  anlamakla da yüküm-
lüdür. Öyleyse Allah’ n kela-
m  da gafletle de il, t pk  Hz. 
Peygamber’in yapt  gibi dik-
katle ve aç k bir zihinle okun-
mal d r. Çünkü Hz. Peygamber, 
Kur’an okurken onunla canl  
bir ileti ime girer, merhamet 
ayeti geçti inde durup Allah’ n 

lütfunu diler, azap içeren bir 
ayet okudu unda ise kendisini 
o azaptan korumas  için Allah’a 
dua ederdi.

Kur’an kayna  itibariyle vahye, 
anla lmas  itibariyle de akla 
dayanan bir kitap olmas na ra -
men ‹slam toplumlar  uzunca bir 
süreden beri kalp körlü ünün, 
ak l ve irade zaaf n n had saf-
haya ula t ; kaos ve çaresizli-
in kol gezdi i bir duruma dü -

tüler. Bunun en önemli nede-
ni, onlardan birço unun akl n n 
ba nda bulunmay ; akl  ba n-
da olanlar n da akl n n yeterin-
ce faal olmay d r. Bu durum-
dan kurtulmak, ömür boyu süre-
cek Kur’an merkezli bir e itim-
le mümkün olacakt r. Geçmi  
ça lar, büyük ölçüde inanc n 
bilgiye hakim oldu u ça lard . 
Ama ça m z her eyin ara t -
r l p sorguland  bir ça d r. Bu 
durumda Müslümanlar olarak 
öncelikle inand m z dini bil-
mek, bunun için de okudu umuz 
Kur’an’  anlamak zorunday z.

Acaba günümüzde Kur’an’  
anlaman n imkan ve artlar  
nelerdir, onu nas l anlayabiliriz? 
eklindeki muhtemel bir soruya 
öyle cevap verilebilir:

a) Kur’an’  okumaya istiaze, bes-
mele ve anlama niyetiyle ba la-
mak,

b) Kur’an’ n Allah kelam , hita-
b n n da bize yönelik oldu unun 
bilincine varmak,

c) Bilgi vas talar n  etkin biçim-
de kullanmak,

d) Kur’an’ , yine Kur’an’la anla-
maya çal mak. Zira Kur’an’  

anlamak için, elimizde bulu-
nan en sa lam ve önemli kay-
nak, yine Kur’an’ n kendisi-
dir. Kur’an’  anlamak için, ona 
müracaat eden insan, uzun bir 
yola girmi  ve sa lam bir kulpa 
yap m  demektir.

e) Kur’an’ , Hz. Peygamber’in 
siret ve sünnetiyle anlamaya 
çal mak. Bunun için de Hz. 
Peygamber’in hayat n , ya ad  
dönemi, Kur’an’a ili kin beyan 
ve uygulamalar n  ihtiva eden 
bilgilerden yararlanmak.

f) Kur’an’ n gönderildi i dil olan 
Arapçay  bilmek. Arapça bilgi-
si, Kur’an’  anlamada çok belir-
leyicidir. Ancak bu, Arapça bil-
gisi olmadan Kur’an’ n hiçbir 
ekilde anla lamayaca ; meal 

ve tefsirlerin bu konuda insanla-
ra hiç yard mc  olmayaca  anla-
m na gelmez. ‹lmi ve ciddi meal 
ve tefsirler, Arapça bilmeyenle-
re Kur’an’  anlama imkân  sa -
lar.

g) Ayr ca ilahi iradenin 
sözlü ifadesi olan Kur’an, Hz. 
Muhammed’e Arap diliyle vah-
yedildi inden o, hem “kela-
m ” hem de “lisan ” ifade eder. 
Lisan/dil anlam n imkan , irade 
ve istek ise art d r. Bunun için 
mana, sadece dilin genel bilgi-
si içinde de il, o dilde konu a-
n n maksat ve murad nda gizli-
dir. Bu durumda Kur’an’  anla-
mak için öncelikle onun vahye-
dili  dili olan Arapçay , sonra da 
bu dille ifade edilmi  olan sözde-
ki “murad-  ilahi”yi bilmek art-
t r. Zira konu an n kast  bilin-
meden sözü tam olarak anlamak 
mümkün de ildir.
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h) Kur’an’ , Hz. Peygamber’in 
yapt  gibi önce laf z ve mana 
olarak haf zaya; oradan da gönül 
dünyas na aktarmaya çal mak. 
Yani Kur’an’  okurken onunla 
canl  bir ileti ime girmek; ayet-
leri üzerinde derin derin dü ün-
mek, zaman zaman duygulan-
mak; Rahmet ayeti okundu un-
da durup Allah’tan rahmet dile-
mek; azap içeren bir ayet okun-
du unda ise, o azaptan Allah’a 
s nmak. K saca; Kur’an’ , zihni 
açan, kalbi yumu atan ak l  
harekete geçiren, duygular  da 
geli tirip e iten bir usulle oku-
mak.

Bu a amalar  ba ar yla geçen 
insan, Kur’an’  “anlama” bak -
m ndan iyi bir yere gelse de, 
“Kur’an’ n anla lmas ” ile 
“ondan hüküm ç kar lmas ” 
ayr  eyler oldu undan, vard  
sonuçlar , f khi/hukuki hüküm-
ler gibi de erlendirmemelidir. 
Çünkü Kur’an’dan hüküm ç kar-
man n pek çok zorluk ve artlar  
vard r; ondan hüküm ç karmak, 
özel bir uzmanl k alan d r.

Günümüzde Kur’an’ n anlam , 

tefsir disiplini/ilmi çerçevesin-
de büyük ölçüde ortaya ç kar l-
m  olsa da, bu yöndeki aç k-
lamalar n, Kur’an’ n yorumuna 
son noktay  koydu u iddia edi-
lemeyece i gibi, tefsirin üretti-
i bilgi, de i ik zamanlara ta -

n p uygulanabilecek nitelikte 
bir bilgi de de ildir. Oysa ayet-
lerin hayata yans mas  için, üre-
tilen bilginin, hüküm bildiren 
bir nitelik kazanmas  da gerekir. 
‹ te ‹slam dü ünce sisteminde 
tefsirle üretilen bilgi, o bilginin 
konusuna göre kelam ve f k h 
gibi ilmi disiplinlerin yorum 
sürecinden geçirilerek hüküm 
bildiren bir nitelik kazanm t r. 
Demek ki f k h ve kelam gibi 
ilmi disiplinler, Kur’an’  anlama 
sürecini, tefsirin b rakt  yer-
den devral p, pratik sonuçlar  
olan hükümler üretme noktas -
na kadar götürmü lerdir. Ancak 
onlar bunu, kendi kültürel çev-
relerinden tamamen kopup bo  
bir zihinle de il, tam tersine 
dönemlerinin imkân ve artlar  
içinde yapm lard r. Bu da onla-
r n, yani “yorumcu özne”nin, 
Kur’an üzerinde büyük ölçüde 

belirleyici oldu u dü üncesini 
do urmu , buradan da “yorum-
da öznellik” sorunu ortaya ç k-
m t r.

Buna ra men Kur’an’  anlay p 
yorumlama çabas , son tahlil-
de bu ilmi disiplinler sayesin-
de onu uygulama düzeyine ula -
m t r. Tefsir, hadis, f k h ve 
kelam disiplinleri de bu amaca 
yönelik olarak yap land r lm -
lard r. Ancak, seküler anlay n 
etkin hale geldi i günümüzde bu 
disiplinler aras ndaki bütünlük 
bozulmu ; buna ba l  olarak da 
an lan disiplinlerin baz s  i lev-
sizle mi , baz s  da içerik de i -
tirmi tir. Böyle olunca da, bun-
lar n yerine, modernist nitelik 
ta yan yeni yakla mlar ortaya 
ç km t r.

Sonuç olarak, Kur’an’  okumak-
tan maksat, onu anlamak ve 
muhtevas nca amel etmektir. 
Öyleyse Kur’an öncelikle mana-
s  anla lacak bir tarzda ve bunu 
mümkün k lacak bir süre içeri-
sinde okunmal d r. Meal ve tef-
sirler de bu i i kolayla t r p h z-
land ran unsurlar olarak görül-
melidir. Çünkü Kur’an vahyi, 
Allah’ n insanlarla konu ma-
s  ve kendi iradesini dil ara-
c l  ile onlara bildirmesidir. 
Allah bu konu may , onlar n 
anlayabilece i bir dille yapm -
t r. Bunun için Kur’an, pratik 
hayattan kopuk teorik bir kitap 
de il, Allah’tan insana yönelik 
canl  ve dinamik bir hitapt r. O 
halde Kur’an’  anlamak ve ya a-
mak için okuyal m ki hem laf-
z n n haf z , hem de mana ve 
ahkâm n n muhaf z  olabilelim.
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Kur’an’ n insanlardan dördün-
cü iste i, kendisini “hayatta tat-
bik etmeleri”dir. (Yunus 10/109; 
Sâd 38/26; Nisa 4/105 vb.) Bu 
istek, Hz. Peygamber’in Kur’an’  
duyurdu u ve hayatta uygulad  
gibi tatbik etmekle yerine geti-
rilebilir. Zira Kur’an’ n bütün 
etkinli i ile hayatta yer almas , 
fert ve toplumlar aras  ili kilerde 
düzenleyici rol oynamas  buna 
ba l d r.

Kur’an’ n hayat m za do ru 
ta nabilmesi için, onun nas l 
uygulanaca n  gösteren pra-
tik bir modele ihtiyaç var-
d r. Bu model, Hz. Peygamber 
taraf ndan ortaya konulmu  
olan sahih sünnettir. Çünkü 
sahih sünnet, Kur’an’ n haya-
ta aç l m , ‹slam’ n da pra-
tik ve örnek bir tatbikat d r. 
Bunun için Hz. Peygamber’in 
sünneti, tefsir olunmu  canl  
bir Kur’an’  ve ya ayan ‹slam’  
temsil etmektedir. Nitekim 
‹slam idealinin pratik örne-
i sünnetle ortaya konulun-

ca, ‹slam dünyay  teslim alm  
ve cihan ufuklar n  ayd nlat-
m t r. Böylece dünya Hz. 
Peygamber’in önderli inde ve 
siyasi liderli inde köklü bir 
de i ime u ram t r. Onun bu 
örnek hayat , vefat ndan sonra 
da bütün müminlere hem rehber 
hem de mektep olmu tur.

Hz. Peygamber’in terbiyesiyle 
yeti en sahabe nesli de Kur’an’  
okumak ve ezberlemekle yetin-
meyip onu peygamberden gör-
dükleri ve ö rendikleri gibi 
uygulamaya özen göstermi ler-
dir. K sacas  onlar Kur’an’  ilim 

ve amelle birlikte ö renmi le-
ridir. Her ayeti Allah’tan gelen 
bir mesaj olarak alg lam lar ve 
vazgeçemeyecekleri bir ilke ola-
rak da uygulam lard r. Böylece 
Kur’an, asr-  saadette anlamak 
ve ya anmak için okunmu , 
sadece lafz n n de il manas n n 
da haf z  olmak için çal lm  ve 
ilkeleri do rultusunda ya anm -
t r. Öyleyse biz de Kur’an’da bul-

du umuz ve Hz. Peygamber’den 
ald m z ‹slam’ , hayat n hakim 
dini yapma idealinden asla vaz-
geçmemeliyiz. Çünkü ‹slam, 
dünyada uygulans n diye gön-
derilmi  bir dindir. Bu yüzden 
de o Hz. Peygamber döneminde 
davetten devlete ula m t r.

Ne var ki geçmi te “bu Kur’an’  
dinlemeyin onun kulaklara ula -
mas n  ve hayata ta nmas n  

engelleyin” (fiûra 42/26) diyen-
ler oldu u gibi günümüzde de 
Müslümanlar  Kur’an’da bul-
duklar  ve Hz. Peygamber’den 
ald klar  ‹slam’dan uzakla t rma 
çabalar  sürmektedir. Bu çaba 
içinde olanlar, dine Kur’an’ n 
kabul etmeyece i bir tan m 
getirmekte, bir konum biçmek-
te ve ‹slam’ n toplum hayat -
na girmemesi gerekti ini söy-
lemektedirler. Halbuki ‹slam, 
hem mensuplar  için hayat  
anlaml  k lan bilinçli bir ter-
cih hem de toplumsal ve kül-
türel hayat n en temel unsuru-
dur. Onu hayatta anlaml  k lan 
da budur. Bu yüzden ‹slam’ n 
sosyal hayatta yer almas  do al 
ve do rudur, bunda a lacak ve 
korkulacak bir ey de yoktur.

Buna ra men büyük ölçü-
de pozitivist görü ün etkisinde 
kalan kimi kesimler, ‹slam’ n 
toplum içindeki etkinli ini 
bütünüyle ortadan kald rma-
y  arzu etmektedirler. Bunun 
için an lan kesimler taraf n-
dan radikal bir din aleyhtarl , 
siyasi bir doktrin olarak benim-
senmekte ve bu anlay  zaman 
zaman tekelci bir otorite ara-
c l  ile topluma dayat lmak 
istenmektedir. Halbuki insa-

n n huzur ve güveni, dünyan n 
da dirli i ve düzeni ‹slam’dad r. 
Öyleyse Müslüman bir ülke-
de ‹slams z bir hayat olu tur-
ma hayalinden vazgeçilmeli, tek 
ç kar yolun ‹slam’la ya amay  
ö renmek oldu u bilinmelidir.

ayet Kur’an’a dikkatlice bakar-
sak a r sorumluluklar içeren, 
ancak çok önemli ve onurlu 

İslam idealinin pratik 

örneği sünnetle ortaya 

konulunca, İslam dünya-

yı teslim almış ve cihan 

ufuklarını aydınlatmış-

tır. Böylece dünya Hz. 

Peygamber’in önderli-

ğinde ve siyasi liderli-

ğinde köklü bir değişi-

me uğramıştır. Onun bu 

örnek hayatı, vefatından 

sonra da bütün mümin-

lere hem rehber hem de 

mektep olmuştur.
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olan bir vazifenin bizlere de 
tevdi edildi ini görürüz. Bu 
vazife, hayat m z  ve dünyam z  
‹slam’a göre yeniden yap land r-
ma vazifesidir. (Al-i ‹mran 3/85, 

104 vb.) Çünkü Allah’ n mura-
d , ‹slam’ n asli ekliyle ve uygu-
lan r biçimde insan hayat nda 
yer almas d r. (Bakara 2/21, 108 

vb.) Bu da Kur’an mesaj n , pey-
gamber örne ini izleyerek yeni-
den hayata ta makla gerçekle-
ecektir. Öyleyse bütün mese-

le bu sorumlulu un bilincinde 
olup gere ini samimiyetle yerine 
getirmektir. Aksi halde Kur’an 
hayattaki yerini alamayacak ve 
hak etti i sayg y  göremeyecek-
tir.

Bunun için Kur’an’ n özellikle 
inanm  insanlardan bir iste i de 
“kendisini terk edilmi  bir kitap 
halinde b rakmamalar ”d r. 
Kur’an’ n bu iste i, onu indiri-
li  maksad na uygun olarak oku-
mak, anlamak ve uygulamakla 
yerine getirilebilir. ayet böyle 
yap lmazsa Kur’an terk edilmi /
mehcur b rak lm  olur. Kur’an, 
hayatta kendisine hak etti-
i yeri ve de eri vermeyenle-

ri, Hz. Peygamber’i vesile k la-
rak Allah’a öyle ikayet ede-
cektir: “O gün peygamber der 
ki: Ey Rabbim! Kavmimden 
baz lar  bu Kur’an’  terk etti-
ler; onu gözden ve hayatan 
ç kard lar.” (Furkan 25/30) Hz. 
Peygamber’in ümmeti hakk n-
daki ikayetini dile getiren bu 
ayette kullan lan iki kelime dik-
kat çekmektedir. Bunlardan ilki 
“elle sar l p tutmak ve görünü -
te benimsemek” manas na gelen 
“ittihaz”; ikincisi de “Kur’anî 

hükümleri dikkate de er bulma-
mak, onlar  göz ard  edip hayat-
tan ayr  tutmak” anlam na gelen 
“mehcur” kelimesidir. Anla lan 
o ki Hz. Peygamber ‹slam toplu-
munun zahirde Kur’an’  benim-
ser görünüp hakikatte ve pratik-
te onu devre d  tutmalar ndan 
ikayetçidir. Gerçekten de ‹slam 

dünyas n n yüzy llardan beri arz 
etti i manzara budur.

Kur’an’  kendi dünya görü lerine 
ve ç karlar na ayk r  bulanlar n, 
onu dikkate almay p hayatlar -
n n d nda tutmalar n n nede-
ni bellidir. Ama Kur’an’  Allah 
kelam  olarak kabul ettikleri, 
onun her ça da geçerli ve yeter-
li oldu unu söyledikleri halde, 
gerçekte Kur’an’  hayatlar n n 
rehberi yapamayanlar n ve ona 
aktif bir amelle uyum sa laya-
mayanlar n hangi nedenlerle 
Kur’an’  göz ard  ettikleri, sorgu-
lanmas  gereken bir durumdur. 
Zira bugün yeryüzünde ya a-
nan din Kur’an’la sunulmu  ve 
genel çerçevesi sünnetle orta-
ya konulmu  olan ‹slam’ n ayn  
de ildir. Bunun temel nede-
ni Müslüman kitlelere Kur’an 
ve sünnetten ziyade bunlar n 
d nda olu turulan birçok kay-
nak, ki i, kurum ve sistemlerin 
yön veriyor olmas d r. On dört 
asr  a k n bir süre önce insan-
l k hayat na inen Kur’an’ n bu 
gün Müslüman oldu unu söyle-
yen kitlelerin hayat na hala iste-
nen ölçüde inememi  olmas n n 
nedeni bizce budur. Oysa Hz. 
Peygamber ümmetini Kur’an ve 
sünnete emanet ederken Kur’an 
ve sünneti de ümmetine emanet 
edip gitti. Ama onun ümmeti 

olan bizler bu emanete ne kadar 
riayet edebildik?

Sonuç olarak insan n iman ehli-
yetine lay k olmas , Kur’an’  
okumakla yetinmeyip ayr ca 
onu do ru anlamas na ve uygu-
lamas na ba l d r. Müslüman 
olman n vazgeçilmez art  ise 
ilim, iman ve amel birlikteli-
inin olu turdu u güzel ahlak-

t r. Hz. Peygamber’in terbiyesiy-
le yeti en ilk nesil Müslümanlar  
bu konuda çok ba ar l  oldular 
ve güzel örnekler ortaya koydu-
lar. Fakat daha sonra gelenler 
öncekiler gibi ba ar l  olamad -
lar. Burada amac m z, insanla-
r n ya ant lar n  yarg lay p onla-
r  karamsarl a itmek de il, tam 
tersine Kur’an’  ve sünneti ölçü 
al p hayat  do ru ya amak iste-
yenlere bir muhasebe imkan  
sa lamakt r. Öyleyse yap lmas  
gereken, önce hayat m z  Kur’an 
ve sünnetin ölçüleriyle yeniden 
test etmek; varsa yanl  tercih 
ve uygulamalar  affedilmez bir 
günaha dönü meden terk etmek 
olmal d r. Çünkü Kur’an yeni-
li i eskimeyen ilahi bir mesaj-
d r. Onun nüzulu sona ermi  
olsa da tenezzülat  sürmekte-
dir. Hz. Peygamber de gönülle-
rimizde sevgisiyle, hayat m zda 
da sünnetiyle ya ayan ve ya a-
yacak olan ebedi rehberimiz-
dir. Dile imiz, isteyen herke-
sin Kur’an’ n ayd nl k dünyas -
na ula mas  ve onun huzur dolu 
ikliminde mutlu bir mümin ola-
rak ya amas d r. Bu iradeyi gös-
terip gayretin zaferine erenle-
rin ömürleri mübarek, ba ar la-
r  daim olsun.
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Kur’an-ı Kerim’in
Anlat m Tarz
Murat KAYACAN

K
ur’an-  Kerim’i farkl  
anlayanlar n olma-
s  gayet normal-
dir. Yeter ki fark-

l  anlamalar Kur’an taraf ndan 
yasaklanm  türden yani insan  
cehennem azab na sürükleyecek 
türden olmas n.1 Kur’an  fark-
l  anlama; çevre, kal t m, ki ilik, 
alg  ve takva düzeyi gibi konular-
la yak ndan ilgilidir. Onu do ru 
anlayabilmek için onun nas l bir 
Kitap oldu unu bilmemiz gere-
kir. Bunu da onu okuyarak elde 
edebiliriz. Onu iyi tan yabilir-
sek, farkl  anlamalar  nas l azal-

t a b i -

lece imizin bir yolunu da bula-
biliriz. Bu ba lamda, bu yaz -
m zda Kur’an’ n kendisini nas l 
tan tt n  ve konular  ele al r-
ken nas l bir üslubu benimse-
di ini ve be eri metinler ile 
Kur’an aras ndaki farkl  yönle-
rin neler oldu unu Mevdudi’nin 
yakla mlar n  merkeze alarak 
de erlendirece iz.

A. Kur’an-  Kerim’in Özellikleri

Kur’an’ n akla ve duygulara bir-
likte hitap etti ini hat rda tut-
mal y z. O, k sa, özlü, tam, do -
rudan ve f trat m z  hat rlat c -

d r, dinleyicisini tercihler-
le kar la t r r ve onla-

ra dikkatli olmay  
ve eyleme geç-

meyi ilham 
e d e r . 

O n u n 
d i l i , 

insan  derinlemesine etkileyen 
muhtevas  kadar etkili, argüma-
n  her zaman okuyucular n n 
anlayabilece i, günlük deneyim-
leriyle iç içe ve insan n içinde 
yank  bulabilecek özelli e sahip-
tir. Her eyin ötesinde soyut 
de il, mant kidir. Gönderili  
amac  onun anla lmas d r (Yusuf, 

12: 2). Vahyi anlamadan okuyan 
insanlar Kur’an’da, kitap yüklü 
e eklere benzetilmi lerdir (Cuma, 

62: 5). Kur’an, dü ünmek için 
kolayla t r lm t r ve ö üt alan 
insanlar  beklemektedir (Kamer, 

54: 17, 22, 32, 40). Onun üzerin-
de dü ünmemek ancak kalple-
rinde kilit olanlar n yapaca  
bir eydir (Muhammed, 47: 24). O, 
müminlere dosdo ru yolu gös-
terir ve iyi i ler yapanlara da 
müjdeli haberler verir (‹sra, 17: 

9). Kur’an-  Kerim’i anlamadan 
okursak Ehl-i Kitab’ n durumu-
na dü er, birtak m kuruntular  
din zannederiz. Onlar n ak beti-
ne u ramamak için Rabbimizin 
Kitab n  iyi tan mal  ve onun 
ahitleri olmal y z. ( im ek, 51) 
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B. Kur’an’ n Anlat m Stili

Okuyucu, Kur’an’  inceleme-
ye ba lamadan önce, onun oku-
nan di er kitaplardan farkl  ve 
e siz bir kitap oldu unu akl n-
dan ç karmamal d r. S radan 
kitaplar n aksine Kur’an, belli 
bir s raya göre tertip edilmi  
belirli konular hakk nda bilgi 
ve fikir tart malar  yapmaz. Bu 
nedenle Kur’an’a yabanc  olan 
ki i, onunla ilk kar la t n-
da, bölümler ve k s mlara ayr l-
mam  veya emirlerin düzen-
li bir ekilde verilmemi  oldu-
unu görünce hayrete dü er. 

Kur’an’ n iman ile ilgilendi i-
ni, ahlaki direktifler verdi ini, 
kanunlar koydu unu, insanla-
r  ‹slam’a ça rd n , inanma-
yanlar  uyard n , tarihi olaylar-
dan ibret dersleri verdi ini, uya-
r larda bulundu unu, müjde ver-
di ini ve bunlar n hepsinin bir 

ahenk içinde sundu unu görür. 

Ayn  konular Kur’an’da farkl  
ekillerde tekrar edilir ve görü-

nürde hiç ilgisi olmayan bir 
konu di erini takip eder. Bazen 
hiç görünür bir sebep yokken, 
bir konunun ortas nda ba ka bir 
konu anlat l r.2 Tarihsel olay-
lardan söz edilir fakat anlat m 
tarih kitaplar ndaki gibi de il-
dir. Felsefenin de ilgi alan na 
giren sorular ve metafizik sorun-
lar bu konulardaki ders kitap-
lar ndan çok farkl  bir ekilde 
ele al n r. ‹nsandan ve evren-
den, tabiat bilimlerindekinden 
farkl  bir dille söz edilir. Ayn  
ekilde Kur’an; kültürel, politik, 

sosyal ve ekonomik problem-
leri çözmede kendi metodunu 
izler. Kanunlar  ve prensipleri 
sosyologlardan, hukukçulardan 
ve hakimlerden farkl  bir ekilde 
ele al r. Ahlak, bu konuda yaz -

lan bütün eserlerden farkl  bir 
yolla ö retilir. (Mevdudi, I: 13) 

Kur’an’ n dü manlar  ona çok 
garip iddialarla kar  ç kmak-
ta, Kur’an’ n baz  ça da  izle-
yicileri ise bu üphe ve kar  
iddialar  çürütmek için garip 
yöntemler kullanmaktad rlar. 
Ya kaç  psikolojisi içine dü -
mekte veya zihinlerini yat t r-
mak için garip yorumlara yel-
tenmektedirler. Bazen de görü-
nürde aralar nda ili ki olma-
yan ayetleri aç klayabilmek için 
suni anlam ba lar  kurmakta ve 
son kaç  olarak Kur’an’ n hiç-
bir düzen ve anlam s ras  olmak-
s z n çok çe itli konulara de in-
di i tezini kabul etmektedirler. 
(Tefhim, I: 14) Tüm bunlar, oku-
yucunun Kur’an’  e siz bir kitap 
olarak kabul etmedi inde orta-
ya ç kar. Di er kitaplar n aksi-
ne Kur’an ba lang çta ele ald -
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 konular  ve ula mak istedi-
i amaçlar  liste halinde sun-

maz. Aç klama üslup ve usulü 
de genelde okunan kitapla-
ra benzemez ve herhangi bir 
kitap düzenini takip etmez. 
Bu nedenle, okuyucu s ra-
dan bir kitap beklentisiyle 
Kur’an’a yöneldi inde, onun 
olaylar  sunu  üslubu kar s n-
da a k nl a dü mektedir. 

Kur’an’ n birçok yerinde arka 
plan tasvir edilmez ve pasa-
j n özel nüzul sebebi olan 
durum ve olaylara de inilmez. 
Bunlar n bir sonucu olarak, 
s radan okuyucu orada bura-
da birkaç cevher ke fetse de, 
Kur’an’ n de erli hazinelerin-
den tam olarak yararlanama-
maktad r. Bu kimseler sade-
ce, Kur’an’ n e siz ve ay r c  
özeliklerini bilmedikleri için 
üphelerinin kurban  olur-

lar. Kur’an’ n, tüm sayfalar -
na yay lm  birbirine benzer 
konulardan olu tu unu dü ü-
nürler. (Mevdudi, I: 14) 

Mevdudi, okuyucunun, 
Kur’an’ n üslubunun, yaz -
l  metin üslubu olmay p, bir 
hitabet biçimi oldu unu dik-
kate al nmas  gerekti ini söy-
ler. Yaz  dili ile konu ma dili 
aras nda çok önemli bir fark 
vard r. Sözgelimi bir meseleyi 
yazarak izah edeceksek, önce 
sorunu ortaya koyar, sonra 
izah etmeye geçeriz. Oysa 
hitabette, zaten söz konusu 
meseleyi ortaya atanlar haz r 
bulundu undan, muhaliflerin 
her dedi ini beyan etmeye her 
zaman gerek duyulmaz. Ancak 
konu mac , sözün geli i içinde 

bir cümleyle onlar n dedikle-
rine de inir. Yazarken ba ka 
bir hususa de inilmek istenil-
di inde, sözün ak n n bozul-
mamas  için, bu husus ara 
bir cümleyle ele al n r. Fakat 
konu mac  ses tonunu kulla-
narak birçok ara cümle kulla-
nabilir ve buna ra men sözün 
ak nda bir kopukluk meyda-
na gelmez. Yine bir konu yaz -
larak ifade edilecekse, konu-
nu geçti i ortam  hiç de ilse 
bir iki cümleyle ayr ca aktar-
maya gerek duyulur. Oysa 
konu ma esnas nda, ortam ile 
konu ma do al olarak ba n-
t l d r ve konu mac  çevreye 
i aret etmeye gerek duymak-
s z n konu sa dahi, konu ma-
da bir kopukluk ortaya ç k-
maz. Konu mac , mütekellim 
(söyleyen) ve muhatap (din-
leyen) siygalar n  (kal plar -
n ) birinci ve ikinci tekil kip-
leri sürekli de i tirerek kulla-
nabilir. Konu ma yetene ine 
göre, konu mac  yer ve zaman 
unsurlar n  dikkate alarak, 
kar s nda haz r duran toplu-
lu a, üçünü tekil (orada haz r 
bulunmayan) sigas yla, bazen 
muhatap kal b yla, bazen 
tekil, bazen ço ul olarak, 
bazen kendi ad na, bazen ilahi 
bir kuvvet ad na, bazen ilahi 
kuvvetin kendisinden naklen 
konu abilir. Ve tüm bunlar 
bir konu man n en güzel yön-
leri olarak takdir toplar. Fakat 
ayn  üslup yaz  yaz l rken kul-
lan l rsa bir irtibats zl k, bir 
kopukluk meydana gelir. Bu 
nedenle bir konu ma yaz ya 
döküldü ünde okuyucunun o 
yaz da bir kopukluk hissetme-

Kur’an’ı anlamanın 

hedefi hakkın şahitliği-

ni yapmaktır. Onun beşer 

üretimi eserlerden fark-

lı oluşunu dikkate alma-

yan bir okuma, onu doğru 

anlamada birtakım prob-

lemlere yol açabilecektir. 

O ne bilge kişilere hitap 

eden bir felsefi metin ne 

de sıradan insanların 

seviyesiyle kendini sınırla-

yan bir muhtevaya sahip-

tir. Arınmak isteyenler 

onu okur, her okuyuşta da 

kendisinin hidayetinin 

arttığını hisseder.
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si do ald r. Okuyucunun konu -
man n yap ld  yer ve zaman-
dan uzak oldu u ölçüde, bu 
kopuklu u daha çok hissedece-
i ortadad r. Bu yüzden Arapça 

bildi i halde birçok kimse, s rf 
Kur’an’ n üslubunu kavramad  
için, Kur’an’ n üslubundaki irti-
bats zl k ve kopukluktan ikâyet 
etmektedir. 

Kur’an, ‹slam davetinin ba lan-
g c  ile ayn  anda nazil olma-
ya ba lad  ve bu yirmi üç y l 
sürdü. Kur’an’ n çe itli bölüm-
leri, ‹slam davetinin çe itli mer-
halelerindeki çe itli ihtiyaçla-
ra göre nazil oldu. Bu neden-
le böyle bir kitapta, di er s ra-
dan kitaplar ve din kitapla-
r ndaki gibi bir üslup bütünlü-
ü ve aynili i aranmamal d r. 

Kur’an’ n çe itli bölümlerinin 
indirildi i dönemde küçük risa-
leler halinde yay nlanmak üzere 
de il, (büyük oranda) ihtiya-
ca göre apaç k hitabeler eklin-
de sunulmak üzere gönderilmi  
oldu u ve bu amaca uygun bir 
ekilde yay ld  da unutulma-

mal d r. Bu nedenle, Kur’an’ n, 
kaleme al nm  bir eserin üslu-
buna sahip olmamas  normaldir. 
Ayr ca, bu hitaplar bir profesö-
rün verdi i derslerin mahiyetin-
den de farkl  oldu u için do al 
olarak üslubu da farkl d r. 

Hz. Peygamber’e (s) çok özel bir 
görev verilmi ti. O hem akla 
hem de duygulara hitap etmek 
zorundayd . O, görevi s ras nda 
farkl  farkl  kafa yap s na sahip 
birçok insanla ilgilenmek, bir-
çok farkl  ortama uymak ve 
çok çe itli deneyimler ya amak 
zorundayd . Böyle bir kimse, 
bir mesaj  yaymak ve harekete 

öncülük etmek için gereken her 
eyi yapmal d r. O, kurulu bir 

dü ünce düzenini de i tirmek 
için, insanlara, mesaj n n fark-
l  yönlerini sunmak ve dü man-
lar n n güçlerine kar  koymak 
için duygular  da uyand rmak 
durumundad r. O ayn  zaman-
da, kendisine uyanlar  e itmeli, 
onlar  te vik edip cesaretlendir-
meli, kar  ç kanlar n iddialar na 
cevap vermeli, ahlaki zaaflar n  
onlara göstermelidir. Bu yüzden 
Kur’an’ n bölümlerinde, bilinen 
kitaplardaki veya okul derslerin-
deki üslubu aramak yanl  olur. 
(Tefhim, I, 20)

Bir de Kur’an-  Kerim’in ayetle-
rinin birbirinden kopuk oldu u 
iddias  istisnai durumlar hariç 
yayg n olarak dile getirilen bir 
mesele de ildir.  Bu durum ayn  
zamanda baz  hususlar n tekrar 
tekrar ele al n n  da aç klar. 
Bir hareket veya bir davet, belir-
li bir safhada sadece gerekli olan 
eyleri sunar ve bazen gelecek 

safhalarla ilgili hiçbir ey söy-
lemez. ‹çinde bulunulan safha, 
aylarca veya y llarca sürer-
se hareket bu safhada kald k-
ça ayn  eyleri tekrar tekrar vur-
gulamay  sürdürür. Elbette bun-
lar tekdüze olmamalar  için fark-
l  kelimelerle ve çarp c  olma-
lar  için güzel ve zarif bir dille 
süslenmi lerdir. Allah’ n birli i, 
Onun s fatlar , ahiret ve hesa-
ba çekilme, ceza ve mükafat, 
peygamberlik, kitaplara iman 
vs... bütün sureler ibadeti, sabr , 
sebat , Allah’a inan p güvenme-
yi ö retirler. Çünkü bu hususlar 
hareketin hiçbir safhas nda göz-
den uzak tutulamaz. Bu temel-
lerden biri herhangi bir safhada, 

hatta en son safhada zay flasay-
d , ‹slami hareket gerçek anla-
m yla bir ilerleme kaydedemez-
di. (Tefhim, I, 20)

Kur’an’  anlaman n hedefi hak-
k n ahitli ini yapmakt r. Onun 
be er üretimi eserlerden fark-
l  olu unu dikkate almayan bir 
okuma, onu do ru anlamada 
birtak m problemlere yol aça-
bilecektir. O ne bilge ki ilere 
hitap eden bir felsefi metin ne 
de s radan insanlar n seviyesiy-
le kendini s n rlayan bir muhte-
vaya sahiptir. Ar nmak isteyen-
ler onu okur, her okuyu ta da 
kendisinin hidayetinin artt -
n  hisseder.
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Dipnotlar
1 Yasaklanmayan farkl  anlamalara tenev-

vü ihtilaf  denilmektedir. Bu türden ihti-
laf, farkl  ki ilerden her birinin bir ibare-
nin bir boyutunu anlamas d r. Bu durum-
da elde edilen anlam, kastedilenin tümünü 
içermemektedir. ‹bn Teymiye, bu tür ihti-
lafa Fatiha Suresinde geçen dosdo ru yol 
(s rat-  müstakim) ifadesine verilen anlam-
lar  örnek vermektedir. Bu ibareye kimi 
‹slâm, kimi Kur’an, baz lar  kulluk baz la-
r  da Allah ve rasulüne itaat demi tir. Bu 
görü lerin tümünün esas  birdir (Rumî, 42).

2 Sözgelimi, Harut ve Marut k ssas  böyledir. 
Hz. Süleyman’a “büyücü” iftiras  atanlardan 
ve onlar n inançs z olduklar ndan bahsedi-
len ayette (Bakara, 2: 102) ara cümle ola-
rak “sihir ö rettikleri” iddia edilen Harut ve 
Marut ad ndaki melekler de bu günahtan 
tenzih edilir (Kayacan, 2004).
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Kad n, Mehir ve Kur’an
Bir Sahabi Hatırası
Nurettin YILDIZ

B
uharî, Sahih’inde 
sahabeden Sehl bin 
Sa’d rad yallahu anh n 
dilinden öyle bir olay 

nakleder:
‘Bir kad n Resûlullah sallallahu 
aleyhi ve selleme gelerek dedi ki:
-Ya Resûlellah! Sana kendimi 
feda etmek üzere geldim.
Resûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem ona bakt , gözünü ona 
dikti sonra da ba n  sallad . 
Kad n, onun hakk nda bir karar 
vermedi ini görünce oturdu. 
Ashabdan bir adam kalkt  ve 
dedi ki:
-Ya Resûlellah! Ona bir ihtiyac n 
yoksa onu bana nikâhla. 

Resûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem adama:
-Bir eyin var m , diye sordu. 
Adam:
-Vallahi bir eyim yoktur ya 
Resûlellah, dedi. Resûlullah sal-
lallahu aleyhi ve sellem:
-Git evine bak, bir eyler bula-
bilir misin, dedi. Adam gitti, 
dönüp geldi.
-Vallahi, hiçbir ey bulamad m, 
ya Resûlellah, dedi.
-Git bak, demirden bile olsa bir 
yüzük de bulamaz m s n? Adam 
gitti ve geri geldi.
-Vallahi, demirden bir yüzük bile 
bulamad m. Ama u ete im var, 
yar s n  ona verebilirim. (Sehl 

diyor ki: Adam n ete i bile var 
say lmazd .) Resûlullah sallal-
lahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:
-Kad n senin ete ini ne yaps n? 
Ete i sen giysen ona bir ey vermi  
olmayacaks n, o giyse sana bir 
ey kalmayacak. Adam oturdu. 

Epeyce de bekledi. Sonra da git-
mek üzere kalkt . Resûlullah sal-
lallahu aleyhi ve sellem adam n 
gitmek için kalkt n  gördü. 
Ça r lmas n  emretti. Adam 
gelince ona dedi ki:
-Kur’an’dan ne biliyorsun?  
Adam:
- u u sureleri biliyorum, dedi. 
-Onlar  ezbere okuyabilir misin? 
diye sordu. Adam:
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-Evet, dedi. Bunun üzerine 
Resûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem buyurdular ki:
-Bildi in Kur’an’la kad n  sana 
nikâhlad m, gidebilirsin.’1
‹kinci hat ra
Sahabeden Enes bin Malik 
rad yallahu anh n rivayet etti i 
bir ba ka hat ray  Tirmizî’den 
okuyabiliriz:
Resûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem ashab ndan birine: 
‘Filan ki i, sen evli misin?’ diye 
sordu. O da: ‘Hay r, evlenmek 
için bir imkân m yoktur.’ diye 
cevap verdi. Ona: ‘Kul huvel-
lahu ehad’i bilmiyor musun?’ 
dedi. O da: ‘Biliyorum.’ eklinde 
cevap verdi. ‘O, Kur’an’ n dörtte 
biridir. Kul ya eyyühelkâfirûn’u 
bilmiyor musun?’ dedi. ‘Evet, 
biliyorum.’ cevab n  verince: 
‘O, Kur’an’ n dörtte biridir. 
za zülziletilerdu’yu bilmiyor 

musun?’ ‘Biliyorum.’ dedi. ‘O, 
Kur’an’ n dörtte biridir. za cae 
nasrullahi’yi bilmiyor musun?’ 
‘Biliyorum.’ dedi. ‘O, Kur’an’ n 
dörtte biridir. Âyetelkürsi’yi 
bilmiyor musun?’ ‘Adam: 
‘Biliyorum.’ cevab n  verince 
öyle buyurdu:

‘Evlen. Evlen. Evlen!’ 2

Üçüncü hat ra
bni Abbas rad yallahu anh 

Ömer bin Hattab rad yallahu 
anha ait bir hat ray  naklediyor:
Uyeyne bin H sn Medine’ye 
gelmi ti. Ye eni Hurr bin Kays’ n 
evine yerle ti. Hurr, Ömer’e 
yak n kadrodand . Kura olanlar, 
Ömer’in yan na s k girenler ve 
dan manlar yd . Onlar n ya l  
veya genç olmas  ayn yd . 
Uyeyne ye enine dedi ki: 
‘Ye enim! Senin u emirin 
yan nda sözün geçiyor, bana bir 
izin al da yan na gireyim.’ O da 
izin almaya söz verdi. 

bni Abbas diyor ki: Hurr, 
Ömer’den izin ald . O da 
Ömer’in yan na girdi. Ömer’e 
dedi ki:
‘Hey Hattab n o lu! Vallahi 
senin bize bir ey verdi in yok. 
Adaletle de hükmetmiyorsun.’ 
Ömer k zd , üzerine yürümeye 
yeltendi. Hurr, Ömer’e dedi ki:
‘Ya emirelmüminin! Allah 
peygamberine dedi ki: ‘Sen 
ba lay c l k yolunu tut, iyili i 
emret ve cahillere ald rma.’ 
(A’raf, 199) Bu da cahiller-
dendir.
Ömer bu ayeti duyunca yerinden 
k p rdamad . Vallahi, Allah’ n 
ayetleri kar s nda itirazs z duru-
rdu. 3

Rapor
Ashab için s radan olaylardan 
üçünü izledik. Üç ayr  sahab-
inin Kur’an etraf nda dönen 
tav rlar na en sahih kaynak-
lardan muttali olduk. Her üç 
hadiste de Kur’an’ n hangi gözle 
görüldü ünü, Kur’an’a nas l tes-
lim olundu unu mü ahede ettik. 
Ömer gibi bir liderin, ziyadesiyle 
hakl  oldu u bir pozisyonda bir 
ayetin kendisine hat rlat lmas yla 
nas l sakinle ti ini, bir ey 
olmam  tepkisi verdi ini gördük.
Resûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem ve ashab  aras nda maddi 
konular n konu uldu u bir 
ortamda, paras  olmayan birinin 
ezber bildi i Kur’an ayetlerini 

ve surelerini kredi kart  gibi 
kullanmalar n  iyi tahlil etmek 
durumunday z. Kur’an’a nas l 
bak yorlard  biz nas l bak yoruz?  
Kur’an ayetleri mehir bedeli olar-
ak takdim edilebilir mi, Kur’an 
haf z  olmaya maddi bir de er tak-
dir edilebilir mi gibi tali sorular  
bir kenara b rakarak, Kur’an’ n 
birinci nesildeki etkisini ve yet-
kisini görmeye çal al m. Ayn  
sahneleri imdi tekrarlamaya 
muktedir Müslüman bulunabilir 
mi? Böyle bir Müslüman bulun-
sa, onun bu samimiyeti ne kadar 
ciddi tutulur?
Uzun söze gerek yok: te, 
Kur’an’  s ca  s ca na dinley-
enlerin hali.
Bir de bunlar n, o Kur’an’  
nas l okuduklar n , okurken 
neler hissettiklerini dü ünebilir 
miyiz acaba? Allah’ n ayetlerini 
tefekkür etmek onlar n yapt  
olsa gerek. Onlar n tefekkürü 
bize felsefe olarak yans m sa vay 
halimize. 
Söze hacet yok; biz buradaysak 
ashab orada. Allah onlardan raz  
olsun.

1 Hadisin kaynaklar  için bak n z: Buharî, 
Nikâh, 3-5126; Müslim, Nikâh, 13-3472; 
Ebu Davud, Nikâh, 31-2111; Tirmiz,Nikâh, 
23-1114; Nesaî, Nikâh,69-3359; Ahmed, 
22850; Tuhfe, 4742 
2 Tirmizî, Fedailülkur›an, 10-2895; Ahmed, 
13309; uabuliman, 2285
3 Buharî, Tefsir, 5-4642; uabuliman, 7961

Ashab için sıradan olaylardan üçünü izledik. 

Kur’an’a nasıl bakıyorlardı biz nasıl bakıyoruz? 

Kur’an’ın birinci nesildeki etkisini ve yetkisini 

görmeye çalışalım. İşte,Kur’an’ı sıcağı sıcağına 

dinleyenlerin hali. 
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Metin KARABA O LU

Henüz nmemi  Ayetler

�

K
ur’ân-  Hakîm’in 
dünya semas na bir 
kerede ‘inzâl’ olu-
nup yirmiüç senede 

‘nüzul’ etti ini, gerek tefsir kitap-
lar , gerek Kur’ân’a dair sair çal -
malar defaatle vurgular.

Bir anda topluca inme anlam nda-
ki ‘inzâl’ ile bir süreç içinde pey-
derpey inme anlam ndaki ‘nüzul’ 
aras ndaki bu ince fark, sade-
ce Kelâm-  Ezelî’nin Resûlullah 
aleyhissalâtu vesselam n elçili in-
de bütün insanl a tebli  olundu-
u zaman  de il, bütün zamanlar  

ve tek tek her bir insan  ilgilendi-
rir bir niteliktedir. Denilebilir ki, 
bir bütün olarak Kur’ân’ n varl -

ndan haberdar olup ona iman 
etmekle insan n iç dünyas nda 
‘inzâl’ hadisesi vuku bulmakta; 
kalbimize bir bütün olarak inen 
Kur’ân âyetlerinin ‘nüzul’ü için 
ise ömür boyu süren bir hemhal 
olu  gerekmektedir.

Bu aç dan bak ld nda, bu zama-
n n ve bu topraklar n mü’minleri 
aç s ndan kar m za ç kan tablo, 
bir ‘henüz inmemi  âyetler’ tablo-
sudur. Bu, sadece Kur’ân’dan baz  
âyetleri kabul edip baz  âyetleri 

zamana ve hâkim anlay a kendi 
mahkumiyeti dolay s yla ya itiraz 
eden veya çekince koyan bölün-
mü  seküler zihinler için geçer-
li bir durum de ildir. Böylelerin 
Kur’ân’ n kar s nda patolojik, 
neredeyse ‘ izofrenik’ zihin duru-
mu, ba l ba na bir dikkat konu-
sudur. Lâkin, Kur’ân’a tereddüt-
süz iman eden, hiçbir âyeti ve 
hiçbir hükmü kar s nda itiraz  
veya çekincesi sözkonusu olma-
yan samimi mü’minler nezdinde 
dahi, bir ‘henüz inmemi  âyetler’ 
vâk as  sözkonusudur.

Çünkü, Alâk sûresinin ilk be  
âyetinden ba lay p Maide 
sûresinin son âyetleriyle nihayet 
bulan yirmiüç y ll k nüzul süreci-
ni and r r ekilde, âyetlerin ya a-
d m z kimi olaylarla da irtibat-
l  ekilde peyderpey, a ama a ama 
zihnimize ve kalbimize nak olma-
s  noktas nda bir zafiyet görülmek-
tedir. Nitekim, hepsi Kur’ân’da 
mahfuz olmakla birlikte, pek 
çok mü’min aç s ndan, nice nice 
sûreden henüz zihnine bir iz, bir 
i aret yerle memi  olmas  gibi bir 
durum sözkonusudur.

Meselâ, bugün soka a ç k p sorul-

sa veya öyle diyelim, bir cami 
avlusunda bekleyip camiden ç kan 
cemaate sorulsa, tamam na iman 
etti i Kur’ân âyetlerinden, mânâs  
üzerine dü ündü ü kaç âyet söz-
konusudur? Mesaj n  akl na ve 
kalbine nak etti i âyetlerden 
örnek olarak be ini bize anlatma-
s  istense, kaç ki inin cevab  be  
âyete kadar ula abilir. Ayn  ekil-
de, tamam na iman etti i Kur’ân 
sûreleri aras nda, zihninde bir 
âyetiyle olsun izi kalm  kaç sûre 
mevcuttur?

Örnek olarak, Sâd sûresi, Saff 
sûresi, Beyyine sûresi, Tegâbün 
sûresi, Câsiye sûresi, Muhammed 
sûresi deyince, lafzen veya mânâ 
itibar yla sûrenin tamam  ezbe-
rinde olmasa bile, en az ndan 
sûrenin ana mesaj n n ne oldu-
u, bize neyi bildirdi i... konu-

sunda sokakta kar m za ç kan, 
hatta camide beraberce saf tutan 
mü’minlerin ne kadar n n zihnin-
de bir eyler canlanacakt r?

Yahut, elde mikrofon soka a ç k p 
rastlad m z insanlara, “Meâric 
sûresi deyince zihninizde ne beli-
riyor? Fussilet sûresinden hat r -
n zda ne kalm ? Gâfir sûresinden 
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hangi iz duruyor haf zan zda?” 
diye sorsak, b rakal m lâdinîleri, 
dindar insanlardan dahi ‘bir ey 
belirmiyor, hat rlayamad m, bir iz 
ç karam yorum’ cevab  almam z 
mukadder de il midir?

Vâk a, Kur’ân’  defalarca hatmet-
mi  olmakl m za kar l k, baz  
sûreler için zihnimizde aç lan oda-
lar n neredeyse bombo  olmas , 
ilgili sûrelerin ana konusu ve ana 
mesajlar  konusunda akl m zda 
hiçbir ey belirmemesidir. Bu ise, 
ilgili sûrelerin bizim dünyam za 
henüz lây k nca inmemi li inin 
i aretidir. Dolay s yla, Kur’ân’ n 
dünyam za gerçekten ve tamam 
olarak inmesi için almam z gere-
ken daha epey yol oldu unun da...

Sahabiler, zihin gündemlerini dol-
duracak pek çok ey mevcut iken; 
yüzlerine gelen vahye döndürdü-
ler ve ba ka her eyi âyetlerin reh-
berli inde tartt lar, ölçtüler, ele-
diler, de erlendirdiler. Yüzlerini 
Kur’ân’ n verdi i ‘büyük haber’e 
çevirip, Kur’ân’ n bildirdi i 
‘Vâk a’dan öte bir vâk a olmad -

n  idrak ettikleri ölçüde, yeni 
bir insan oldular ve önce kendi 
iç dünyalar n  Kur’ân’la yeniden 
in a edip, Medine’de beraberce 
yeni bir dünya ve yeni bir mede-
niyet in a ettiler. Bunu, ‘gündem-
lerini’ Kur’ân i gal etti i; ve ba ka 
her eye, bakmalar  gerekiyorsa, 
Kur’ân’ n penceresinden bakabil-
dikleri için gerçekle tirebildiler.

Ama zamane insanlarda, müte-
deyyin ki iler dahil, Kur’ân 
âyetlerinin en fazla birer ‘okuma’ 
konusu olmas , birer ‘dü ünme’ 
ve ‘anlama’ konusu olmamas  
gibi bir vâk a sözkonusu oldu u 
için, zihin ve kalb gündemlerinin 

ba ka eylerle dolu oldu u görü-
lüyor. Üzerine dü ündü ü veya 
dü ünüyor oldu u bir sûre veya 
âyetten söz edemez durumdaki 
niceleri, filan veya falan muha-
lefet liderinin son bir hafta için-
de yapt  konu malar n, ba baka-
n n onlara verdi i cevab n, filan 

cinayette karanl kta kalan nokta-
lar n, avukat n aç klamalar nda-
ki çeli kilerin, lig birincisi tak -
m n hangi oyuncuyu hangi kanat-
ta oynatt nda daha da ba ar -
l  olaca n n, filan artistin oyna-
d  son dizideki filan hareketi-
nin asl nda neye kar l k geldi i-
nin... ayr nt l  dökümüne ve iza-
h na son derece muktedir gözü-
küyor.  Öyle ki, ‹ngiltere ligin-

de veya ‹spanya liginde hangi 
tak m ile hangi tak m aras nda-
ki maçta kimin kesin favori oldu-
unu gerekçesiyle size anlatmaya 

haz r y nlar mevcut.

Ama söz Kur’ân’a gelince; bir gün 
sonra eskiyen haberler, ruha kas-
vet vermekten öte hiçbir i e yara-
mayan bilgiler, daha duyuldu-
u anda anlams zl  aç a ç kan 

beyanatlar ve daha niceleri ile 
âlûde olmu  zihinlerin, Kur’ân 
âyetlerine ayr lm  olmas  gere-
ken nice nice odalar  bo , dahas  
bombo  gözüküyor.

Meselâ, âyetler ile sûrelerin ini  
s ralar na bak ld nda, ilk inen 
sûrelerin büyük k sm n n k ya-
meti ve Hesap Gününü haber 
veren sûreler oldu unun aç kça 
görülmesine kar l k, bu sûrelerin 
büyük k sm n n mesaj  ve muh-
tevas  ile ilgili olarak, ‘Kur’ân’a 
Kelamullah olarak inanan u top-
lumun hâf zas nda büyük bir bo -
luk göze çarp yor.

Ve, k yameti, Hesap Gününü ve 
sonras n  haber veren bu sûrelerin 
fertlerin ve bir bütün olarak top-
lumun hâf zas na silinmez bir 
i aretle yerle mi  olmay ndan 
dolay d r ki, ulusal veya küresel 
dünyevîlikler, bir sel gibi ak p, 
ister lâdinî olsun ister dindar, 
önüne katt  herkesi sürükleyip 
götürebiliyor.

Onlara iman etmi  olsak bile, 
henüz zihnimize inmemi , mânâ 
hazinesinden birkaç damlan n 
dahi henüz kalbimize inmedi i 
sûreler ve âyetler var k sacas .

Bu da, bu topraklarda Kur’ân 
ad na henüz lây k nca ifa edilme-
mi  bir vazifeyi bize hat rlat yor...
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YASAYAN ‹SLAM

Abdurrahman A. EM‹RO LU

E
ksum bin Sayfî (r.a); Resûlüllah’ n (s.) 
risalet ça r s n  duyunca ona gelmek 
istedi. Fakat kavmi raz  olmad . Bunun 
üzerine; “Öyleyse, benim haberimi ona, 

onun haberini bana bildirecek ki iyi gönderelim” 
dedi. Derhal iki ki i seçildi ve Resûlüllah’a (s.) 
gönderildi. Gelip: 
-“Biz Eksum b. Sayfî’nin elçileriyiz. Senin kim 
oldu unu ve ne getirdi ini soruyor” dediler. Nebi (s.): 
-“Ben Muhammed b. Abdullah’ m. Ben Allah’ n 
kulu ve Resûlüyüm” buyurdu. 
Sonra da onlara u ayeti okudu: 
“ üphesiz ki Allah adaleti, iyili i ve akrabaya 
vermeyi emreder. Hayas zl ktan, kötülükten ve 
azg nl ktan sak nd r r. Size böylece ö üt verir ki 
iyice dinleyip-anlay p tutas n z.” (Nahl 16/90)

Hemen Eksum’a (r.a) dönüp bunu anlatt lar. O da 
kavmine öyle seslendi: 
-“Ey kavmim! O size en güzel ahlâk  emrediyor ve 
tüm kötülüklerden menediyor. Bu hususta öncüler 
olun, kuyruklar de il.” Çok geçmeden ölüm 
dö e ine dü tü ve öyle konu tu: 
-“Size takvay  ve akrabayla iyi münasebetler 
kurmay  vasiyet ediyorum.”
Devesini haz rlay p bindi, Resûlüllah’a (s.) do ru 
yola ç kt , fakat varamadan yolda öldü. u âyetin 
onun hakk nda nazil oldu u söylenir: 
“Kim evinden Allah’a ve onun Resûlüne muhacir 
olarak ç k p da sonra kendisine ölüm yeti irse 
muhakkak ki onun mükâfat  Allah’a aittir. Allah 
çok yarl ay c , çok esirgeyicidir.” (Nisa 4/100)

‹bn Abbas’a bu ayet sorulmu ; “Bu âyet Eksum b. 
Sayfî hakk nda inmi tir” demi tir. 
Ebu Hatim, el-Muammerîn adl  kitab nda der ki: 

Eksum, Resûlüllah’ n zuhurunu duyunca, o lu 
Hubey ’i ondan haber getirmek için gönderdi. 
Resûlüllah (s.) ona öyle bir mektup yazd : 
-“Allah’a hamd ederim. Allah öyle bir Allah’t r ki, 
ondan ba ka hiçbir mâ’bud yoktur. üphesiz Allah 
bana: ‘La ilahe illallah (…)’ dememi emretti.” 
Eksum bu haberi al nca o luna “Neler gördün?” 
diye sordu. O lu: 
-“Onun güzel ahlâk  emretti ini ve çirkinliklerden 
al koydu unu gördüm’ dedi. 
Bunun üzerine Eksum (r.a) kavmini toplay p, ona 
uymalar  için ça r da bulundu ve öyle dedi: 
-“Süfyân b. Mucâ  s rf onu çok sevdi i için o luna 
“Muhammed” ad n  koydu. Eskâf, Necrân’da, 
onun hakk nda ve gönderilece ine dair bilgiler 
verdi. Öyleyse onun i inde öncüler olun, sonuncu 
de il.” Bunun üzerine Mâlik bin Nuveyre onlara: 
-“ eyhiniz art k bunam . Ne dedi ini bilmiyor” 
dedi. Eksum (r.a) öyle cevap verdi: 
-“ yiyi, kötüden ay rt edemeyenin vay haline! 
Vallahi ben sana de il, halka ac yorum.” 
Sonra kavmine hitap etti. Onlardan tam yüz ki i 
ona uydu. Baz lar , Akra’ bin Habis, Selmâ bin 
El-Kayy n, Ebu Temîme el-Hüceymî, Rebâh bin 
Er-Rabî’, Hüneyd, Abdurrahman bin Er-Rabî’, 
Safvân bin Esîd Medine’ye dört günlük mesafe 
kal ncaya kadar yürüdüler. O lu Hubey , babas n n 
bu seyahate ç kmas na çok k zd  ve gece gizlice 
babas n n ve arkada lar n n develerine sald r p 
bo azlad . Su k rbalar n  parçalad  ve az klar n  
ya ma etti. Susuz ve bineksiz kald lar. ‹çecek sular  
kalmay nca peri an oldular. Eksum (r.a) ölüm 
dö e inde arkada lar na öyle dedi: 
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-“O zâta gidin, kendisine, benim Allah’tan ba ka ilâh olmad na, 
onun da Resûl oldu una ehâdet getirdi imi bildirin. Bak n, e er 
yan nda dediklerini izah eden bir kitap varsa, ona iman edin, ona 
uyun ve destekleyin .” 
Bunun üzerine gittiler ve Müslüman oldular. Hâcib ile Vekî’, 
Eksum’un yola ç k n  duyunca derhal ard ndan gittiler, kabrinin 
yan na ula nca durdular ve develer kurban ettiler. Sonra 
arkada lar n n yan na gelip: 
-“Eksum size ne emretti?” diye sordular. 
-“Bize Müslüman olmam z  emretti” dediler. 
Bunun üzerine onlar da ‹slâmiyet’i kabul ettiler.
***
‹bn Hacer el-Askalani’nin el-‹sâbe’sinden (‹z Yay nc l k, ‹st-2009, 
1/161-163) özetle aktard m z bu olay n kahraman  Eksum bin Sayfi 
(r.a), hikmet ehli olarak öhret yapm  bir insand  ve sahabeden 
Hanzale bin er-Rabî’ bin Sayfî’nin babas  idi. Hikmet ehli bir 
insan n, bir tek ayeti duyarak iman etmesi ve ard ndan Allah ve 
Resûlüne hicret yolunda ehit olarak hakk nda bir âyet inmesi ne 
kadar anlaml  bir tecellidir…
Eksum’un (r.a) dünya ve ahiretini kurtarmas n  sa layan o ayeti biz, 
her Cuma hutbesinde dinleriz:
“ nnallâhe ye’muru bi’l-‘adli ve’l-ihsâni ve îtâi zi’l-gurbâ ve yenhâ 
‘ani’l-fah âi ve’l-münkeri ve’l-ba y. Ya‘ ziküm lealleküm tezekkerûn.” 
‹mamlar m z da, her okuyu ta bu âyetin Türkçe mealini verirler:
“ üphesiz ki Allah adaleti, iyili i ve akrabaya vermeyi emreder. 
Hayas zl ktan, kötülükten ve azg nl ktan sak nd r r. Size böylece 
ö üt verir ki iyice dinleyip-anlay p tutas n z.” (Nahl 16/90)

Peki, Hz. Eksum’un (r.a) bu âyeti dinleyince ruhunda kopan 
f rt nadan bir esinti bari olsun, duyar m y z?
Ömrünün son demlerinde iman edip Allah ve Resûlü için hicret 
yollar na dü en, ama Medine’ye var p bir vakit namaz k lmak bile 
nasib olmayan Eksum’un (r.a) ecri elbette Rabbimize kald …
Peki, bu âyeti okuyup da adaleti, ihsan , yard m  yerine getirmeyen, 
hayas zl ktan, kötülükten ve azg nl ktan kaç nmayan günümüzün 
‘sözde’ Müslümanlar n n hali nice ola ki?!..
Affet bizi ya Rabbi!..
Hidayet ver bize ya Rabbi!..

NASUH TEVBE 
NED‹R?

Muaz bin Cebel (r.a), 

Peygamberimiz’e (s.) Tahrîm 

sûresinin 8. ayetinde emredilen 

«nasuh tevbe»nin nasıl 

olacağını so rdu. 

(Tahrim/8: “Ey iman edenler! 

Allah’a nasûh bir tevbe ile tevbe 

edin. Olabilir ki, Allah sizin 

kötülüklerinizi örter ve altından 

ırmaklar akan cennetlere sokar. 

O gün Allah, Peygamberi ve 

onunla birlikte iman edenleri 

küçük düşürmeyecektir. Nurları, 

önlerinde ve sağ yanlarında 

koşar parıldar. Derler ki: 

‘Rabbimiz nurumuzu tamamla, 

bizi bağışla! Şüphesiz Sen, her 

şeye güç yetirensin’.”)

Resûlüllah (s.) şöyle buyurdu: 

«Kul bulaştığı günahtan tam 

nadim olur, Allah’tan af diler, 

sütün memeye dönmemesi gibi 

o günaha dönmez.»
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Dr. Kerim Bulad

H
iç üphesiz toplum-
da ya anan hadi-
selerin etki alan  
ve bunlara kar  

olu an tepki  farkl  olmakta-
d r. Cemiyeti derinden yarala-
yan olaylar n görünen yüzün-
den ziyade arka plan n n sorgu-
lanmas , ya anan vak an n  tek-
rarlanmas n  önleyebilece i gibi, 
ders ç kar lmas n  da sa layabi-
lir. Ayr ca sorumluluk aç s ndan 
dü ünüldü ünde zuhur eden her 
hadise, önemli tedbirlerin al n-
mas na, mükellefiyetlerin yeni-
den  hat rlanmas na  vesile ola-
bilir. Bu konuda herkesin etki ve 
yetki gücüne  göre yapmas  gere-
kenler vard r. Tepkisiz ve vur-
dum duymaz bir anlay n geli -
mesi, cemiyetin y k m d r.

Geçti imiz günlerde bas -
na yans yan bir çocu un ba -
na gelen hadise, asl nda toplu-
mumuzun ahlâkî ve vicdani aç -
dan ne safhaya geldi ini ya da 
getirildi ini göstermekte, cemi-
yetimizin d a bakan çehresinin 
röntgenini sunmaktad r. Ayn  
zamanda çocuklar  himaye eden, 

onlar  ba r na basarak çocuk 
sevmenin ne demek oldu unu 
gösteren Peygamber Efendimiz’e 
ümmet olmakla erefyap olan 
mü’minlerin, ne derece hoyrat 
davrand klar n  da ortaya koy-
maktad r. 

Önce Peygamber Efendimiz’in 
çocuklara kar  nas l davrand -
na dair misaller verdikten sonra, 
bas nda ç kan ve ya anan hadi-
senin de erlendirmesine gece-
ce iz.

Müslümanlar n, çocuklar n  
e itirken ve ö retirken bir dav-
ran  modeline ihtiyaçlar  var-
d r. Bu alanda Müslüman için en 
önemli davran  modelini, hiç 
üphesiz Peygamberimiz (s.a.v.) 

göstermi tir. Hz. Peygamber’in, 
kendi çocuklar na ve di er 
çocuklara kar  nas l muamele 
etti ini, onlara nas l davrand -

n , onlar n ahsiyetinin korun-
mas  için nas l ihtimam gösterdi-
ini bilmek, her Müslüman için 

hayati önem ta maktad r. O, bu 
hususta çok önemli ve güzel dav-
ran  modelleri sergilemi tir.

Peygamberimiz’e dokuz veya 

on sene hiç ara vermeden hiz-
met eden Enes b. Malik öyle 
anlat r: “Âile fertlerine kar  Hz. 
Muhammed (s.a.v)’den daha 
efkatlisini görmedim. O lu 
brahim’in Medine’nin kenar 

mahallesinde oturan bir süt 
annesi vard . Süt annenin koca-
s  bir demirci idi. Beraberinde 
biz de oldu umuz halde oraya 
giderdi. Oraya var nca demir-
cinin izhirle dumanlanm  evine 
girer, o lu brahim’i kucaklar, 
öper, koklar ve bir müddet sonra 
geri dönerdi.”1

Hz. Peygamber, çocuklar n  
çok severdi. Ashab-  Kiram ona, 
en büyük o lunun ad na nispetle 
‘Ebu’l-Kas m’ derlerdi ve o bun-
dan ho lan rd . Allah Rasûlü, 
çocuklar n  s k s k kuca na al r, 
onlar  öper, ok ard .2 Mâriye 
validemizden olan ‹brahim, 
vefat etti i zaman, onu kuca na 
al p, ba r na basm , gözlerinden 
hüzün dolu ya lar akm t . Onun 
bu durumunu hayretle seyreden-
lere, “gönül mahzun olur, gözler 
a lar, fakat Allah’ n diledi in-
den, Allah’ n ho nutlu undan 

HZ. PEYGAMBER’İN (s.a.v.)
ÖRNEKLİĞİ ve VİCDANLARI

ACITAN BİR MESELE
�

“Kenar-ı Dicle’de bir kurt  aflırsa koyunu,
Gelir de adl-i ilâhî sorar Ömer’den onu!”

Mehmet Akif Ersoy
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ba kas n  söylemeyiz. Vallahi ya 
brahim, senin ayr l nla üzün-

tülüyüz” buyurmu tu.3

Hz. Fat ma, Peygamber 
Efendimiz’e çok benzerdi. Hz. 
Âi e validemiz bu konuyu öyle 
dile getirir: “Oturu unda, kal-
k nda, yürüyü ünde huyun-
da, ahlak nda Rasûlüllah’a 
Fat ma’dan daha fazla benze-
yen bir kimseyi görmedim. O 
peygamberin yan na gelince, 
Peygamber aya a kalkar, onun 
elinden tutar, onu (aln ndan) 
öper ve kendi oturdu u yere onu 
oturturdu. Hz. Peygamber de 
onun yan na gidince Fat ma 
aya a kalkar, onun elinden tutar 
ve onu öper ve oturdu u yere 
onu oturturdu.”4

Hz. Peygamber, torunlar -
na kar  çok efkatli ve mer-
hametliydi. Onlar  öper, ok ar-
d . Ebû Hureyre’nin rivâyetine 
göre Peygamberimiz, Hasan’  
öptü. Akra’ b. Habis bu s ra-
da Peygamberimiz’in yan nda 
oturuyordu. Rasûlüllah’ n toru-
nu Hasan’  öptü ünü görünce, 
Akra’ öyle dedi: “Benim on 
çocu um var, ben onlardan hiç-

birini öpmedim.” Bunun üze-
rine Hz. Peygamberimiz, ona 
bakarak öyle buyurdular: 
“Merhamet etmeyene merhamet 
olunmaz.”5 Âi e validemizin bu 
konudaki rivayeti ise öyledir: 
“Bir bedevî Peygamberimiz’e 
geldi ve öyle dedi: ‘Siz çocukla-
r  öpüyorsunuz, ama biz öpmü-
yoruz.’ Bunun üzerine Hz. 
Peygamber: “Allah, kalbindeki 
ac ma duygusunu çekip alm sa 
ben sana ne yapay m.”6

Peygamber (s.a.v), çocuk-
lara kar  çok müsamahal  idi. 
Onlar  k rmaz, incitmez, küs-
türmez ve azarlamazd . Bunun 
en güzel numunesini u olayda 
mü ahede ederiz: Rasûlüllah bir 
gün hutbe okuyordu. Tam bu 
s rada, üzerlerine k rm z  göm-
lekler giyinmi  olduklar  halde, 
dü e kalka yürüyerek Hasan ile 
Hüseyin geldiler. Bunun üzeri-
ne Peygamberimiz, minberden 
indi ve onlar  yukar  kald rd  ve 
(kuca na alarak) öyle buyur-
du: “Allah Teâlâ, mallar n z ve 
evlatlar n z birer fitnedir” buyur-
makla gerçekten do ru söylemi -
tir. u iki çocu un dü e kalka 

yürüyü lerine bakt m, sözü-
mü kesip onlar  yukar  kald r p 
(kuca ma) almaktan kendimi 
al koyamad m.7 

Allah Rasûlü, sadece kendi 
çocuklar na ve torunlar na kar  
de il, di er çocuklara kar  da 
ayn  hassasiyetti gösterirdi. 
Çocuklara çok mü fik davran r-
d . Üsâme b. Zeyd’in anlatt na 
göre, Hz. Peygamber, Üsâme’yi 
bir dizine oturtur, Hasan  da 
di er dizine oturturdu. Sonra da 
onlar  kucaklar, ba r na basar 
ve öyle buyururdu: “Allah’ m 
onlara merhamet et. Çünkü ben 
onlara merhamet ediyorum.”8

Abdullah b. Cafer anlat yor: 
“Peygamber (s.a.v) bir sefer-
den döndü ünde bizim taraf -
m zdan kar lan rd . Bir defa-
s nda benimle Hasan veya 
Hüseyin taraf ndan kar land . 
Hz. Peygamber, birimizi önüne, 
di er birimizi de arkas na bin-
dirdi. Ta ki Medine’ye öyle gir-
dik.”9

Enes (r.a) öyle anlatmakta-
d r: “Ben Rasûlüllah (s.a.v)’den 
daha hafif ve ondan daha 

 Hz. Peygamber’in Örnekli i
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tamam namaz k ld ran hiçbir 
imam n arkas nda namaz k l-
mad m. ayet bir çocu un a la-
mas n  i itirse, annesini s k n-
t ya dü ürmekten endi e duy-
du u için namaz  hafif k ld r r-
d .” Enes (r.a)’in rivayetine göre 
ba ka bir hadisinde Peygamber 
(s.a.v), öyle buyurmaktad r: 
“Ben (bazen) namaz k lmaya 
kalkt mda namaz  uzatmak 
isterim (uzatmak niyeti ile gire-
rim). Fakat bir çocu un a lay -

n  duyunca, annesinin çocu-
un a lamas ndan dolay  üzüle-

ce ini, st rap duyaca n  bildi-
imden ve ayr ca annesine s k n-

t  vermeyi ve zorluk ç karma-
y  uygun görmedi imden dolay  
k raatimi k sa tutar m.”10

Hz. Peygamber çocuklara k z-
maz, onlar n hatas n  görmezlik-
ten gelirdi. Bunun en bariz örne-
ini ona y llarca hizmet eden 

Enes’in ahs nda görmekteyiz. 
Bu konuda Enes öyle rivayet 
etmektedir: “Rasûlüllah ahlak 
bak m ndan insanlar n en güzel-
lerindendi. Bir gün beni bir ihti-
yaç için gönderdi. Ben vallahi 
gitmem, dedim. Halbuki içim-

den  Peygamber (s.a.v)’in bana 
emretti i i e gitmek geliyor-
du. Bunu der demez d ar  ç k-
t m. Sokakta oynayan çocukla-
r n yan na u rad m. Birden bire 
Rasûlüllah (s.a.v) arkamdan 
kafam  tuttu. Ona bakt m gülü-
yordu. “Ey Enescik, Sana emret-
ti im yere gittin mi?” buyurdu. 
Bunun üzerine ben “Evet gidi-
yorum ya Rasûlellah! dedim. 
Vallahi O’na dokuz sene hizmet-
te bulundum. Yapt m bir ey 
için: Niçin öyle öyle yapt n! 
Yahut yapmad m bir ey için: 
öyle öyle yapsayd n ya! dedi-
ini bilmiyorum.”11 
Bu misalleri ço altmak müm-

kündür. çocuklar n terbiyesi, 
korunmas , sevilmesi ve onlar n 
gözetilmesi hususunda ümme-
tine davran  modeli b rakan 
Peygamber Efendimiz’in ümme-
tinden olan sabinin ba na gele-
ne bakal m

5 ya ndaki Bedrettin 
Karaduman 10 Ocak 2009 Pazar 
Günü Haliç Köpr üsü’nde a r 
yaral  olarak bulundu. Temizlik 
yapan i çilerin fark etti i 
Bedrettin, orta refüjde hareket-

siz bir ekilde yat yordu. Önce 
maket sand klar  Bedrettin’in 
ya ad n  gören i çiler hemen 
polise haber verdiler. Bedrettin 
olay yerine gelen ambulans-
la hastaneye kald r ld . Olay n 
ard ndan soru turma ba lat ld .

Küçük çocuktan al nan bilgiler 
do rultusunda harekete geçen 
polis pazar gecesi anne ve babas  
ile birlikte 4 çocu u da göz alt -
na ald . 11 Ocak 2009 Pazartesi  
günü Okmeydan  E itim ve 
Ara t rma Hastanesi ba hekimi 
Op. Dr. Cumali Aksoy bir aç k-
lama yapt . Aksoy, yapt  aç k-
lamada Bedrettin’in yedi i dayak 
sonucu kafatas nda çökme, el ve 
sa  kula nda kanama, göz alt-
lar nda morarma ve i me tespit 
edildi ini söyledi. 

Doktorunun verdi i bilgiye 
göre Bedrettin bilinci aç ld k-
tan sonra ya ad  olay  anlat-
t . “Beni abdallar dövdü” diyen 
Bedrettin’in anlatt klar na göre 
olay u ekilde cereyan etti: Olay 
günü Bedrettin annesiyle birlik-
te Zincirlikuyu’da dileniyordu. 
Bedrettin annesinden bir simit 
almas n  istedi. Annesi simit 
almaya gidince Bedrettin’in 
yan na 12 ya ndaki H.S. ve 11 
ya ndaki karde i M.S. geldi. 
Bedrettin’i tehdit ederek kaç -
ran iki karde , Bedrettin’i yan-
lar na alarak Haliç köprüsü-
nün alt na gittiler. Daha sonra 
yanlar na 12 ya ndaki F.S. ve 
H.S. isimli iki çocuk daha geldi. 
“Bizim yerimizde mendil sata-
mazs n” diyerek Bedrettin’i teh-
dit eden çocuklar 5 ya nda-
ki minik çocu un üstüne köpek 
salarak onu korkuttu.
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Ard ndan Bedrettin’in bo a-
z na ip geçirdiler ve onu dövüp 
orada b rakt lar. Küçük Bedrettin 
de iddialara göre sürünerek, 
Haliç Köprüsü’ne kadar ç kt . 
Burada da temizlik i çileri tara-
f ndan bulundu. Belirtilenlere 
göre Bedrettin bilinci aç ld k-
tan sonra annesini görmek iste-
di. Psikiyatrlar n ve doktorlar n 
buna olumsuz bakmas na ra -
men Bedrettin annesini görmek 
istedi. Bedrettin Karaduman ve 
ailesinin ya ad  ev de orta-
ya ç kt . Bir gecekonduda kalan 
ailenin bu evde yaln z olmad k-
lar  da ortaya ç kt .

Mahallelinin belirtti ine göre 
evde yakla k otuz çocuk kal -
yordu ve her gün dilenmeye 
ç kar l yorlard . Mahalleli ayr ca 
çocuklar  dilendiren bu ebeke-
nin altlar nda lüks arabalar oldu-
unu söyledi. Otuza yak n çocu-
un kald  evin haliyse peri an-

d . Yakla k yirmi metre karelik 
evde kalan otuz çocu un nereye 
gitti i bilinmiyor. Ancak evde 
dikkat çeken onlarca öksürük 
urubu çocuklar n sa l k duru-

munun hiç de iyiye gitmedi i-
ni anlat r gibiydi. Evde yiyecek 
nam na hiçbir ey bulunmad -

 görüldü. Birkaç parça kuru 
ekmek, bir çuval kuru fasulye, 
un ve ya dan ba ka g da madde-
sine rastlanmad . Pislik içinde-
ki tuvaletin ayn  zamanda banyo 
olarak da kullan ld  ve sa l k 
aç s ndan oldukça risk ta d  
da tespit edildi.

Evet bas nda ç kan haberler 
ve tespitler böyleydi. Durumun 
gerçek yüzünü ö renmek için 
bir muhabirden de teyit alarak 

durumu özetlemeye çal t m. Bu 
hadisenin tahlilini birkaç yön-
den yapabiliriz: 

Birincisi, çocu un isminden 
hareketle anne-baban n en az n-
dan inanç ya da gelenek itiba-
riyle islamî duyarl l n n oldu u 
anla labilir. Söz konusu ailenin 
be  ya ndaki bir çocu u dilen-
dirmesi de, sorgulanmas  gere-
ken bir vak a olarak kar m za 
ç kmaktad r. 

‹kincisi, bu çocu a iddet ve 
cebir uygulayanlar da henüz 
ergenlik dönemine girmemi  
çocuklar olarak bilinmekte-
dir. Çocu un kafatas n  k racak 
kadar ac mas z, merhametsiz ve 
gaddar olan bu çocuklar, nas l 
bir aileye mensup? Bunlar , kim 
bu hale getirdi? Ailenin, çevre-
nin, e itimin, medyan n bun-
daki rolü nedir? Meselenin bu 
cihetinin de irdelenmesi gerekir. 

Üçüncüsü, kat  kalpli, ac ma 
duygular  körelmi  ve “Bizim 
yerimizde mendil satamazs n” 
diyerek bir mekan  sahiple-
nen ve kendilerine göre iktidar 
alan  çizen bu çocuklar  etkile-
yen unsurlar nelerdir? Ne olursa 
olsun, bu bir çetele me ruhunun 
yans mas d r. 12-13 ya lar ndaki 
çocuklar n, grup niteli i ta yan 
bir kalabal kla sabi bir çocu u 
iddetle darp etmeleri, mesele-

nin arka plan n  ve deh et örgü-
sünü ortaya koymaktad r.

Dördüncüsü, sa l k artlar na 
elveri li olmayan yirmi 
metrekarelik yer ve burada 
kalan çocuklar. Çocuklar, bir 
ebeke taraf ndan dilendiriliyor, 
ebekenin elemanlar n n 

altlar ndaki araçlara kadar 

mahalleli durumu bildi i 
halde, ilgili makamlara hiçbir 
kimse taraf ndan bir haber 
ula t r lm yor. Durumun 
vahameti ancak 5 ya ndaki bir 
çocu un öldüresiye dövülmesi 
ile ortaya ç k yor. Bu vurdum 
duymazl k, avam tabiri ile 
nemelaz mc l k, toplumun 
duyars zl n  göstermektedir. 
Toplumda i lenen insanl k 
suçlar n n, h rs zl klar n, 
yolsuzluklar n, zulüm ve 
adaletsizliklerin temelinde 
cehalet ve duyars zl k yatt n  
söylemek abart l  olmayacakt r. 
Duyars zl k, toplumu kemiren en 
önemli hastal kt r. Duyars zl n 
hakim oldu u bir toplumda 
hakkaniyet ve adâletten 
söz edilemez. Bencilli in ve 
ç karc l n temeli de buraya 
dayan r. 

Müslüman, çevresinde 
meydana gelen hadiseler 
kar s nda tepkisiz kalmamal , 
ilgisiz davranmamal d r. 
Bu onun, iyi bir Müslüman 
olmas n n ve duyarl  bir insan 
olmas n n gere idir. 

Toplumda vuku bulan her 
türlü olumsuzluk kar s nda 
gereken hassasiyeti göstermek 
ve gerekirse bunlar  yok etmek 
için mücadele etmek, bulundu u 
konuma göre herkesin görevidir. 
Merhum Mehmet Akif Ersoy, 
duyarl l n önemine u ifadeleri 
ile önemle i aret etmi tir:

“Zulmü alk layamam, zâlimi 
asla sevemem;

Gelenin keyfi için geçmi e 
kalk p sövemem. 

Biri ecdad ma sald rd  m , 
hatta, bo ar m...

 Hz. Peygamber’in Örnekli i
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-Bo amazs n ki!
-Hiç olmazsa yan mdan 

kovar m!
Üç buçuk soysuzun ard ndan 

za arl k yapamam; 
Hele hak nam na haks zl a 

ölsem tapamam.
Yumu ak ba l  isem, kim dedi 

uysal koyunum?
Kesilir belki, fakat çekmeye 

gelmez boyunum
Kanayan bir yara gördüm mü 

yanar ta ci erim.
Onu dindirmek için kamç  

yerim, çifte yerim.
Adam ald rma da geç git 

diyemem, ald r r m:
Çi nerim, çi nenirim, hakk  

tutar kald r r m.”12

Toplumda ya ayan her fert, 
böyle bir duyarl l a sahip 
olmal , böyle bir hassasiyet 
ta mal d r. Olumsuzluklara 
kar  duyars z kalmak, onlar  
görmezlikten gelmek, gereken 
tepkiyi göstermemek, toplumda 
kötülüklerin yayg nla mas na 
vesile olmaktad r. Kötülüklerle 
ve haks zl klarla mücadele 
konusunda her birey, elinden 
gelen gayreti göstermelidir. 
Otuza yak n sabinin bir ebeke 
taraf ndan dilendirilmeye 
mahkum edilmesi, toplumsal 
uurun ne kadar pörsüdü ünü 

ve dibe vurdu unu gösteremeye 
kafi de il midir?

“Mü’minler, birbirlerini 
sevmekte, birbirlerine 
ac makta ve birbirlerine efkat 
göstermekte bir cesede (vücuda) 
benzerler. O cesetten bir organ 
rahats zlan rsa, di er organlar 
da uykusuzluk ve humma (ate li 
hastal k) gibi sebeplerle tesir 

alt nda kal r ve hastalan r”13 
hadisinde belirtilen gerçeklerin 

 alt nda Bedrettin 
Karaduman’a ve onunla 
birlikte dilendirilmeye mecbur 
b rak lan çocuklara üzülmeyen, 
içi ac mayan bir Müslüman 
tasavvur edilebilir mi? Bu 
hadiseyi sorgulamayan, toplum 
baz nda bunun irdelenmesi için 
elinden gelen gayreti, sözlü ve 
yaz l  olarak dillendirmeyecek 
bir Müslüman dü ünülebilir mi? 
Bu noktada din görevlilerinin, 
ilim adamlar n n, idarecilerin, 
e itimcilerin ve k saca herkesin 
yüklendi i görev ve misyon 
ölçüsünde sorumlulu u vard r. 

Bu konuyu, Mehmet Âkif 
Ersoy’un, “Koca Kar  le 
Ömer” adl  bir anlat m  ile 
tamamlamaya çal aca z:

Zavall n n i i pek çok, zaman 
bulup gelemez;

Gidip te söylememi sen ne 
haldesin bilemez.

-Niçin hilafeti vaktiyle 
eylemi ti kabûl?

sonunda böyle çürük özrü kim 
sayar makbûl?

Zavall n n i i çokmu !...Nedir, 
muhârebe mi?

‹ itme sen de civâr nda inleyen 
elemi,

Medîne halk n  üryan b rak, 
M s r’da dola ...

“Gaza! Gaza!” diye git soy 
cihan , gel payla !

Kenar-  Dicle’de bir kurt  
a rsa koyunu, 

Gelir de adl-i ilâhî sorar 
Ömer’den onu!

Bir ihtiyar kar  bî-kes kal r, 
Ömer mes’ul14

Yetimi, girye-i husran al r, 

Ömer mes’ul 15

Zemîne gadr ile bir damla kan 
dökünce biri:16

O damla bir koca girdâp olur 
bo ar Ömer’i17

Ömer Halife iken ba ka kim 
ç kar mes’ul?

Ömer! Ne yaps n, ilâhî, be er 
zalûm ü cehûl18

Ömer’den isteniyor beklenen 
Muhammed’den...

Ömer! Ömer! Nas l ald n bu 
bâr 19 s rt na sen?20
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Abdulvahap YAMAN

Ölümden Evvel;

Zaman Nehrinin Önüne
yilik Barajlar  Kurmak

i
nanan, inanmayan her-
kes ölüme boyun e mek-
te, ona kar  koyamama-
n n bir ey yapamaman n 

üzüntüsüyle onu  kabullenmek-
tedir. ‹nsanl k ölüm kar s n-
da çaresizdir. Ona kar  çözüm 
üretememektedir. Ölüme kar-

 yapaca  bir eyi yoktur. Ölü-
mün gerçekli ini herkes göre-
rek ve ya ayarak hissetmekte-
dir. Hiç kimse ölüme itiraz et-
memektedir, edememektedir. 
Ölüm varolan bir canl n n yok 
olmas d r. Ölümün, giderken 
yan nda en sevdi in eyi bile 
götüremedi in ve dönü ü ol-
mayan bir seyahate ç k  oldu-
unu herkes bilmektedir. 

‹nanmayan için bu yok olu-
un fazlaca bir anlam  da yok-

tur.  Onlar için, iki insan n 
zevklerinin sonucu varolan 
canl , belli bir süre sonra yok 
olup gitmektedir. Ölüm tüke-

ni tir. Yok olu tur.

‹nanan için ise ölüm ikinci 
bir hayat n ba lang c d r. ‹nsa-
n n dünya hayat nda geçici bir 
süre varl n  devam ettirmesi 
sürecinde, yarat c s n n koydu-
u kurallara uymas , Rabb’ine 

istenilen tarzda kulluk edip, 
O’nun d nda hiçbir güç ve 
otoriteye boyun e ip ilahla t r-
mamas , dini ya ay p yayg nla -
t rmas  için bulundu u haya-
t n kendisi için sona ermesidir. 
Hayatta iken kazan lanlar n 
veya kaybedilenlerin hesab n n 

görülece i yere varmak için ara 
bir istasyonda (mezarda) mec-
buri dinlenmeye çekilmedir. 
Ölüm, yarat lan n Rabb’ine 
kavu mas d r. Yok olu  de il-
dir. ‹kinci bir hayat n ana rah-
midir. Hesap gününe kadar bu-
lunaca  bekleme odas d r.

Ölüm yeni bir hayat için do-
um demektir. Dünya hayat na 

gelecek yavrular m z için nas l 
sa l kl  tedbirler al yor ve on-
lar n sa l kl  ve düzgün bir e-
kilde dünyaya gelmeleri için 
çabal yorsak, ölümle de yeni 

�
Her nerede olursan z olun ölüm size yeti ir, 

son derece sa lam kaleler içinde de bulunsan z yine kurtulamazs n z. 
N SA/78
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bir hayat n ba layaca  dikka-
te al narak bu yeni do uma ha-
z rl kl  olmak için gayretlerimi-
zi artt rmal y z. Ölümle gelen 
do um öncesi, Rabb’imiz tara-
f ndan bildirilen ilahi kuralla-
r  daima hat rlay p ya amal y z. 

Hesab n verilece i gün ön-
cesi, yani ölüm gelmeden ev-
vel; hay rlarda yar n talimat -
n  alan mü’min bu talimat  ak-
l ndan ç karmadan ölümü da-
ima gündeminde diri ve can-

l  tutmal d r. Çal man n, gay-
retin, ya aman n bu dünyada, 
hak edi in ve hesab n da öbür 
dünyada oldu unu iyi bilmeli-
dir. Bu dünyada amel var, he-
sap yok. Öbür dünyada hesap 
var, amel yok.

Ölüm günahlara kar  panze-
hirdir. Günahlardan korunma-
n n yolunun ölümü daima ha-
t rda tutmaktan geçti ini ak l-
dan ç kar lmamal d r. Çünkü 
her nefis ölümü tadacakt r. (En-

biya 35) Allah ile beraber ol-
duktan sonra ölümün de ho , 
hayat n da ho  oldu u inanan-
lar n iar  olmal d r. 

   Ölüm ne kadar ba kalar  
içinse o kadar da bizim içindir. 
Ba kalar na ne kadar yak nsa 
bize de o kadar yak nd r. Al p 
verdi imiz ve tüketti imiz her 
nefesin kendimizi ölüm denen 
do uma yakla t rd n , ölü-
mün sadece ba kalar  için de-
il kendimiz için de oldu unu 

dikkate alarak, zaman dedi i-
miz nehrin önüne iyilik baraj-
lar  kurarak orada, hesap günü 
kendimizi kurtaracak olan iyi-
liklerin, güzelliklerin ve se-
vaplar n birikmesini sa lama-
m z birincil görevimiz olmal -
d r. Ölümü kendisi için de ya-
k n gören mü’minler hesap gü-
nünün haz rl n  iyi yapmala-
r  gerekmektedir. Zerre kadar 
bile yap lan iyilik ve kötülü ün 
hesab n n verilece i günün (Zil-

zal 7,8) dersini iyi çal p, asha-
b  meymeneden (kitab  sa  ta-
raf ndan alacak olanlar), (Beled 

18) olman n gayreti içerisinde 
olmal d rlar.

Ölüm Öncesi Hayat ve F rsatlar

‹nsanlar ölümlü olduklar n  
bilmelerine ra men, zaman za-
man hayat n kendisiyle ba la-
y p kendisiyle bitti ini zanne-
derler.  Hâlbuki her ey kendi 
kurallar  ile hayat bulur, varl -

n  sürdürür. ‹lahi sünnet ge-
re i her ey bir f trat üzere ya-
rat lm t r. Kendi yarat l  mec-
ras nda ak p gitmektedir. ‹nsan 
da bu f trata uygun ya ama ve 
f trat  iyi de erlendirme konu-
sunda Rabb’i taraf ndan içerisi-

ne kotlanm  olan iyilikleri ve 
güzellikleri ortaya ç kar p onla-
ra uygun bir hayat tarz n  sür-
dürmesi için zaman zaman f r-
satlar yakalamaktad r.  Bu f r-
satlar hesap sorucu olarak ken-
disinin yetece i bildirilen gün-
de (‹sra14) yüzünün ak olmas -
n  sa lamal d r.

‹nsanlar bu f trata bazen ve 
s kl kla müdahaleler yapmak-
talar. F trata yapt  müdahale-
ler daima s k nt y  beraberinde 
getirmi tir. Böylece hem içeri-
sinde ya ad  hayat , hem de 
ahiret hayat n  zora sokmu lar-
d r.

Dünyada insan n kar s na 
ç kan bir olay veya f rsat ne ilk-
tir ne de sondur. Hayat boyun-
ca f rsatlar n biri gelir, biri gi-
der. F rsatlar hayat n her an n-
da her zaman vard r. Önemli 
olan f rsatlar n k ymetini bil-
mektir, onlar  de erlendirmek-
tir. F rsatlar kaçm sa sadece o 
anki f rsatlar kaçm t r. Sahip 
olunan veya kaybedilen eyler 
sadece o anki eylerdir. F rsat-
lar ve kurallar insanlar n kar-

s na her zaman ve her yer-
de bazen ki iye ba l  olmaks -
z n bazen da ki inin çal mas -
na ve gayretine ba l  olarak ç -
kar. Terk edece imiz dünya-
l k f rsatlara sahip olmak için, 
her ne pahas na olursa olsun 
ama benim olsun mant yla 
yakla mamak gerekir. Çünkü 
Rabb’imizin rahmeti biriktirdi-
imiz eylerden daha hay rl d r. 

(Zuhruf 329)

F rsatlar  yakalamak bahane-
siyle ba kalar n n hukuku zede-
lenmemelidir. 
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Burada prensip ki inin ken-
disine yap lmas n  istemedi-
i eyleri ba kalar na yapma-

mak olmal d r. F rsatlar  kaç r-
mamak için ba kalar na kötü-
lük yapmak, hatta tasarlamak, 
istenmeyen davran lardand r. 
Mutlaka sak n lmal d r. F rsat-
lar  ölüm kal m meselesi yap-
mak do ru bir davran  de il-
dir.

Ancak hayatta baz  eylerin 
f rsatlar n n kaçabilece ini de 
unutmamak laz md r. Bu ko-
nuda Hz. Peygamber efendimi-
zin tavsiyelerini hat rlayacak 
olursak, ölüm öncesi hayatta-
ki hangi f rsatlara dikkat etme-
miz gerekti ini görürüz. Böy-
lece hayat m z n her dönemi-
ni planlayarak, k ymetini bile-
rek, r zaya uygun ad mlar atma-
m z  sa lam  oluruz. Kaç r l-
mamas  gereken f rsatlara bak-
t m zda bunlar n; Ya l l k gel-
meden önce gençli in, Hasta-
l k gelmeden önce sa l n, Fa-
kirlik gelmeden önce varl n, 
Yo unluk gelmeden önce bo  
vaktin, Ölüm gelmeden önce 
ömrün oldu unu görürüz.

‹ te f rsatlar belki yukar da 
say lan hususlarda kaçabilir. O 
bak mdan insan için hayati sa-
y labilecek hadisteki konular-
da titiz olmak laz md r. F rsat  
yar na koymamak gerekir. Ki i 
yarat l  kanunu gere i kar s -
na ç kan bu f rsatlar  iyi de er-
lendirmelidir. Ke ke bir daha 
dünyaya geri gitme f rsat  ol-
sayd  da, (Bakara 167) deme-
mek için gayretlerin artt r lma-
s  gerekir. Ki i yine Peygambe-
rin kurtulu a ermek için kendi-
sine ba vuran kimseye söyledi-
i Müslüman ol! Dosdo ru ol! 

prensibini ölçü al rsa hem he-
sap günü i lerini kolayla t r r, 
hem de ar nmak ve de i mek 
isteyenlerin dönü ümüne des-
tek vermi  olur. Ölçüye uymak 
ise sürekli olursa bir anlam ifa-
de eder. Zorluklarda y lmadan, 
kolayl klarda rehavete kap l-
madan gayretlerini artt ranlar 
çal malar n n kar l n  elbet-
te alacaklard r.

u unutulmamal d r ki zor-
luklar ve kolayl klar dönü üm-
lüdür ve her zorlu un arka-
s ndan bir kolayl k, ferahl k, 
(‹nflirah 5) her kolayl n ar-

kas ndan da bir zorluk gelebi-
lir. Bunlar  mü’minler, kendi-
lerinin ve toplumun ar nmas  
için ya anan olaylar oldu unu 
hesap etmelidirler. Bu ar nma 
sürecinde, Rabb’imizce tavsiye 
edilen gere i gibi davranman n 
ve gere i gibi ya aman n öne-
mi iyice kavranmal d r. Tavsi-
yeye uyanlara, yüce yarat c m z 
öbür dünyada hesab  çabuk ve-
rip, mükafat yeri olan cennete 
çabuk ula acaklar  müjdesini 
verirken, bu dünya da da onlar  
güç ve iktidar sahibi yapaca n  
vaat etmektedir. Bu gün ‹slam 
dünyas nda görülen zorluklar n 
sona ermesi ve ‹slam’ n bat  ile 
giri ti i bu büyük hesapla ma-
dan k sa zamanda ba ar  ile ç -
kabilmeleri, güç ve iktidar sa-
hibi olabilmeleri, hayat  iyi al-
g layan ve gere i gibi davran p 
büyük bir gayret ve mücadele 
gösteren mü’minlerin sorum-
luluklar n  hat rlamalar ndan 
geçmektedir. (Nur 55)

Unutmayal m ki;  Ölüm var, 
çünkü hayat var. 

“Sana nasihat edici olarak 
ölüm yeter.” Hadis-i fierif
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K
elam-  Kadim’in 
Neml Suresi’nde 
teferruatl  ola-
rak anlat lan Hz. 

Süleyman K ssas nda ad  geçen 
Saba ülkesi i te buras : Yemen.

Saba’dan söz aç ld ktan 
sonra Saba Melikesi Belk s’tan 
söz etmemek olmaz. Kelam-  
Kadim’de aç kça Belk s’tan 
bahsedilmez, ancak Saba ülke-
sinin melikesinin taht  ile birlik-

te göz aç p kapay ncaya kadar 
Kudüs’e getirilme mucizesi ve 
melikenin Hz. Süleyman’a tabi 
oldu u anlat l r, 

Bugünkü Yemen’in yirmi 
kadar vilayetinden birinin ad  
Hadramut ve Hadramut’un 
tarihi merkezinin ad  ise halen 
Saba. Lakin ngiliz hakimiye-
tinden sonra bu i in ngilizce 
imla (yeni dilde yaz m kural-
lar ) esaslar na göre yeniden 

düzenlenerek Sheba olmu . 
Yeni nesil Yemenliler de bunu  
- okundu u gibi yaz yorum - 

iba olarak okumaya ba lam -
lar. Ne yaz k ki iba (Saba)’y  
görme imkan m z olmad . Zira 
Yemen’in Hadramut ve ismi-
ni bilmedi im birkaç bölgesi 
merkezi otoriteye muhalif siyasi 
gruplar n k yam  sebebiyle giri  
ve ç k lara kapal yd . iba’n n 
foto raflar n  gördük… etki-

Ferhat AKKAYA
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lenmemek elde de il. Milattan 
önce 10. as rda yap lm  olan bu 
ehir fantastik bir mimari örne-
i arz ediyor. öyle ki : Kerpiç ve 

ta  kullan larak yap lm  binala-
r n neredeyse tamam  yedi-sekiz 
katl ; halen ayakta ve kullan l -
yorlar.

Modern mimarinin ana mal-
zemesi olan betonun ömrünün 
yüz y l, ah ap yap  malzemesinin 
azami ömrünün üç yüz y l oldu-
u dü ünülürse antik Saba eh-

rinin önemi çok daha iyi anla -
lacakt r.

Modern turizm programlar nda 
mutlaka “ ehir turu” diye bölüm 
bulunur ki bu tam bir aldatma-
cad r. Bu bölümde yap lan i  
udur: Turistler o ülkenin kut-

sanm  müteveffa prezidentinin 
ismini ta yan bir caddeden geçi-
rilir. Geçi  esnas nda rehber asl  
astar  olmayan efsaneler anlat r, 
anlat lanlardan hiçbir ey anla-
mayan turistler ise bir yandan 
dinliyormu  gibi yaparken bir 
yandan da al k al k etraf  seyre-
derler. (Rehber rezaletine örnek 
olmak üzere dergimizin bundan 
sonraki say lar nda, Tahran’da 
profesyonel bir ranl  rehber ile 
aram zda geçen -Tahran ehri-
ni tan mad n gösteren- ibreta-
miz bir olay detayl  olarak anla-
t lacakt r )

Bizim de Sana ehir turu-
muz tam da böyle olmad y-
sa buna benzer  bir ekilde 
geçti. Rehberimiz çok genç, 
o genç ya ta kendini olgun 
bir rehber havas na kapt rm  
olmal  ki,

Yemen’in demokratik seçim-
lerle i  ba na gelen hükü-
metlerce yönetildi ini söyle-
di, ama yol boyunca devam-
l  olarak bize gülümseyen 
siyah saçl , b y kl  genç ada-

m n kim oldu unu sordu umuz-
da cevap k sa ve net oldu:

- Prezident (devlet ba kan ).

Arkada m zdan biri yine 
sordu :

- Kaç ya nda bu prezident, 
saçlar  b y klar  simsiyah da? 
Cevap çok manal  oldu.

- Kendileri kaç ya ndad r bil-
meyiz ama o lu ellibe  ya nda.

- Peki kaç senedir ba kan?

- Otuz be  senedir.

Böylece Yemen’in tam demok-
ratik bir sistem ile yönetilmekte 
oldu unu anlam  olduk.

Yine rehberin anlatt na göre 
her Yemenli erke in olmazsa 
olmaz  cembiye ad  verilen ucu 
e ri kamas d r. Buna bizlerde 
ayn-el yakin olarak ahit olduk. 
Her erke in belinde kemerinin 
alt nda tam göbe ine gelecek 
ekilde yerle tirilmi  bir cembi-

yesi vard . 

Bir ba ka özellik de: Bir 
Yemenlinin karn n  

d o y u r -
madan 
ö n c e 

alaca  ilk ey cembiye imi . 
Bunu ö renmi  olduk. Bundan 
s ra karn n  doyurmaya geliyor. 
O i  kolay, yukarda anlatt m z 
gibi: Türk paras yla on bileme-
din on be  kuru a t kabasa doya-
bilirsiniz. Bir Yemenlinin üçün-
cü olarak yapaca  i  bir tabanca 
sahibi olmakm . Bu arada itiraf 
etmi  olal m gördü ümüz erkek-
lerin ço unda sözü edilen taban-
calardan vard . Efsaneye göre bir 
Yemenli belinde ta d  kama-
y  k n ndan ç kartt ktan sonra 
kana bulamadan yerine sokmaz-
m . Bu olimposvari efsaneyi din-
ledikten sonra bir arda m z :

- O zaman bütün kama-
lar k n nda paslanmaz m ? diye 
nükte dolu bir soru sordu.

Hakikaten efsaneyi yerle-
bir eden soru idi. Zira yer gök 
asker kayn yor. Ve her bir asker 
bir general kudretinde imi  gibi 
pervas z tav rlar sergiliyorlar. 
Yemen’de o derecede bir demok-
rasi var ki sormay n, ya da sormu  
olun da biz de öyle bir örnek-
le cevaplam  olal m, zira teorik 

bir anlat m zihinler-
de kalmayacakt r. 
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Örnek u: Yemen’de bir vilayet-
ten di er vilayete gideceksiniz, 
ç k  yapt n z vilayetin valisin-
den izin almak zorundas n z. 

Bizlerde bu izinlere tabi olduk. 
Ancak bir farkla; biz Türkiyeli 
oldu umuz için izin ka tlar -
m z tereya ndan k l çeker gibi 
zahmetsiz oldu. Bizim sayemizde 
di er ehirlere gitmek için kira-
lad m z 4x4 arazi araçlar n n 
sürücüleri de izinlerini kolay-
l kla ald lar. Kontrol noktala-
r nda durdu umuzda sürücüler 
izin ka tlar n  bile göstermeden 

“dört Türki nefer var” diyorlar-
d . Bunun üzerine asker ise sade-
ce “Hadi yallah” diyerek  bize yol 
veriyordu.

Böylece Yemen de Türk Turist 
olmak Türkiye’de vatanda  
olmaktan çok daha ayr cal kl  ve 
keyifli. Ayr cal ktan bahsetmi -
ken bir konuya da aç kl k getir-
mek gerekiyor. Her Yemenli için 
geçerli midir bilemiyoruz ama 
her Yemenli büyük yabanc  otel-
lere giremiyor.

Bunu da tesadüfen ö renmi  
olduk : Bir gece eytana uyduk 
ve dünyaca me hur bir otel zin-
cirinin Sana’daki otelinde kahve 
içmek istedik.

 Korumalar otele girmenin 
“memnu” oldu unu söylediler. 
Biraz h r-gür’den sonra bizim 
Türkiyeli oldu umuzu anlay n-
ca sadece izin vermekle kalmad -
lar, çöl çad r  eklinde düzenlen-
mi  lobinin yer minderi dö enmi  
ba  kö esine oturttular. Hizmet 
ikram o biçim! Canl  arap müzi-
i, lo  klar v.s. Ama ald  bizi 

bir s k nt . Birer Türk kahve-
si içtik ama akl m z gelecek olan 
hesapta. Ya kabar k bir hesap 
gelirse? Sonunda “bizi kesecek 
de iller ya, sabaha kadar ote-

lin bula klar n  y kar z” diye bir 
karara vard ktan sonra gecenin 
keyfini ç karmaya bakt k.

Sonunda gele gele 15 dolar 
hesap geldi üç ki i için. Bu gün 
üç nefer 15 dolara Çemberlita  
Muhallebicisi’nde tavuk gö sü 
yiyemez. Biz o paraya Sana’n n 
en lüks otelinde iki saat canl  
müzik dinledik, bir ey yemedik 
ama çay kahve içtik, bilseydik bir 
eyler de yiyebilirdik.

Buraya kadar gelip de Melike 
Belk s’ n ba ehri Saba’y  göre-
medik diye çok üzüldük. Ve B 
plan n  uygulamaya koyduk, 
yani ikinci rotay  takip edecek-
tik. Da  yolunu takip ederek 
Taiz üzerinden Aden, dönü te 

ise K z ldeniz kenar n  takib ede-
rek yine Sana. 

Taiz yolu üzerinde El Kaide’ye 
u rad k. Evet evet yanl  okuma-
d n z, bildi iniz efsane El Kaide. 
Burada, bu kasabada temelle-
ri at lm . Usame’de burada do -
mu . Bu bak mdan birtak m kim-
seler için bir kudsiyeti var m d r 
do rusu bilemiyoruz. Ama bir 
tuvaleti yok mesela. Tuvalet 
ihtiyac m z n oldu unu lisan-  
hal ile anlatm  olmal y z ki El 
Kaide’nin bir yerinde (kasaba-
n n içinde yol kenar nda) dur-
duk. Bizim arap sürücü tuvalet 
sordu. Yol kenar nda, el araba-
lar  üzerinde zerzevat satanlar 
elleri ile yolun kar s ndaki y k k 
bir duvar  i aret ettiler. Ben de, 
o duvar n arkas nda tuvalet var 
diye anlad m. Hemen ko tum, 
duvar  döndüm ki ne tuvalet ne 
bir ey! Biraz daha dikkat edince 
anlad m ki bu tenha duvar dibi 
ihtiyaç için kullan l yormu !  

 Çok hareketli bir co rafya-
s  var buran n, ini , ç k , vadi, 
tepe v.s. bizler Karadeniz bölge-
sinin çok engebeli oldu u dü ü-
nürüz, buras  Karadeniz’e engebe 
bak m ndan be  çeker. Bu denli 
zor bir tabiat üzerinde dünya-
n n en eski medeniyeti kurulmu  
ve o eski otantik halini muhafa-
za ediyor.

Bu hüküm cümlemiz öyle des-
tekten yoksun bir cümle de il, 
az sonra Aden ehrine neden 
Aden dendi ini anlatt m zda 
bize hak vereceksiniz.

Engebe, bitmez tükenmez 
virajlar ve e im yüzünden araç-
lar piyade ad m ndan biraz h z-
l ca gidebiliyor. Esas ndan bu 
yava  gidi , tabiat  daha iyi sey-
retmemize yard mc  oldu u için 
olumlu bir durum. Türkiye’de 
karasaban en son atm l  y llar n 
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ba nda kullan lm t r. Bu gün 
karasaban, tarihi ve turistik bir 
obje olarak müzelerde görülebi-
lirken Yemen’de halen fonksi-
yonel olarak i  görüyor. Türkçe 
söylersek: Bu gün Yemen’de 
halen karasaban ile tar m yap -
l yor. Üstelik karasaban  öküzler 
de il e ekler çekiyor. 

Evet arazi oldukça da fazla 
meyilli ama ba ka münasip yer 
yok mu idi de, kartallar n yuva 
yapaca  nitelikte sarp olan 
buralara köyler kuruldu ? Allahu 
alem köy kurulabilecek düz-
lükteki münasip arazileri tar -
ma ay rm  olmal lar. Zira bu 
dik yamaçlarda bir oda büyüklü-
ündeki arazilerde bile ekinlerin 

mevcut oldu unu gördük.

Ac kt m z  hissedince bir 
küçük kasabada mola ver-
dik.  Kasaba deyince siz güzelim 
Anadolu kasabalar n  anlama-
y n.  Yolun her iki taraf nda biri-
ketten yap lm , çat s z ve pen-
celeri çerçevesiz, y k k, dökük 
binalar. Her taraf çöp ve at k 
po et kayn yor. Toz toprak için-
de oyna an çocuklar ve araç-
lar m za ü ü en dilenci kad n-
lar olmasa insan buran n terk 
edilmi  oldu unu san r. Pasl  
bir teneke üzerine “resturant “ 
yaz l  tabela as l  olan harabe-
nin lokanta oldu u kanaati ile 
“resturant”a girdik. Kendi ka t 
mendillerimizle önce sandalyele-
rin tozunu ald k, yine ka t men-
dillerle masan n ya n  temizle-
meye kalkt k lakin ne mümkün. 
Ka t mendille temizleyemeyece-
imizi anlay nca masalara gazete 

yaymak suretiyle sanal bir temiz 
ortam olu turduk. Daha do ru-
su olu turdu umuzu sand k. Her 
ne kadar “mutfa m z  gezebilir-
siniz” yaz l  uyar  olmasa da mut-
fa  görmek istedik. (Buralarda 
ortal kta asker yoksa istedi iniz 

her makul eyi yapabilirsiniz, bu 
Saba Melikesi Belk s’tan bu yana 
müstakil bir devlet olamama-
n n getirdi i genetik bir özellik 
midir, bilemeyiz). Mutafa a gir-
dik… girmez olayd k! A ç n n 
ve yard mc s n n eli yüzü kir pas 
içinde. Yaa arkada m sen bir 
do du un bir de öldü ün zaman 
m  y kanacaks n ?

Bula klar n y kand  le ende-
ki su, hay r hay r bu s v  su ola-
maz. Olsa olsa bir çamur bula-
mac  olabilir. Kirli kaplar  bu 
suya soktuktan sonra, esas ren-
ginin ne oldu u anla lamayan 
bir bezle siliyorlar. Al sana temiz 
tabak, temiz ka k.

Bereket versin, cola yaz l  so u-
tucu dolab n içinde teneke cola, 
su ve yo urt var. Ama yi idi 
öldür hakk n  ver demi ler. Nefis 
ekmekleri var. Türkiye’de öyle 
lezzetli ekmek yemedim. Üstelik 
tand rda pi iriyorlar. Grup içinde 
ekme in bu denli lezzetli olma-
s n n sebebi üzerine bir tart ma 
ba lad . Tart ma iki ana eksen 
üzerindeydi. Birinci görü  ekme-
in lezzetli olmas  ve bizim de 

aç olmam zdand . kinci görü  
ise Yemen bu day n n geneti-
i henüz de i tirilmemi ti, gele-

neksel tohumdan üretiliyordu ve 
suni gübre kullan lm yordu, bu 
yüzden ekmek bu kadar lezzetli 

idi. Sonunda birinci gruptakiler-
de ikinci eksene kaym  olduk-
lar ndan tart ma bir kavgaya 
dönmeden bitti. Daha sonraki 
günlerde tereya  ile s cak tand r 
ekme i yemeyi di er yemeklere 
tercih edenler oldu.

kindi sular yd . Arap sürücü-
müz yol kenar ndaki gezici sat -
c lardan, effaf bir naylon torba 
içinde sat lan -100 gram civar n-
da- bildi imiz ye il çay yapra na 
benzeyen bir torba yaprak ald . 
Ba lad  çi nemeye. Çi niyor ama 
yutmuyor, çi nedi ini avurdu-
na s k t r yor. Böylece adam n 
bir yana nda ceviz büyüklü ün-
de bir i lik olu tu. Bu durum 
tam iki saat devam etti. ki saa-
tin sonunda adam a z nda ye il 
bir hamur haline gelen gat at -
n  yol kenar na lak diye tükürü-
verdi. Bu süre içinde gat içinde 
bulunan etkin maddeyi yana n 
iç yüzeyi ile vücut emiyormu . 
Ve bu madde insana ha ha vari 
bir keyif veriyormu . 

Hay rd r dedik ne yap yorsun?  
Hay r dedi, gat çi niyorum. 

Nedir bu gat ? Arapça nas l 
yaz l r bilemeyiz ama söyleni-
i aynen yaz ld  gibi. Bilindi i 

üzere bizim alfabemiz söyledi i-
miz her sözü yazmaya kafi gel-
mez.  T pk  bu cümledeki “kafi” 
kelimesi a z m zdan ç kan “kafi” 
sesini tam olarak ifade etmedi-
i gibi. Ama o gat sözünü ayn  

yaz ld  gibi söylüyorlard . 

Me er gat Yemen’in milli 
meselesi imi . Nikotine benzer 
ama daha kuvvetli bir etkisi var-
m  insan vücuduna. Bir kere 
al t n m  kurtulma imkan  yok-
mu .  Bizdeki nargile kahveleri-
ne benzer gat çi neme kahvele-
rini her yerde görmek mümkün.

 3. Fas l:TA‹Z’ DE B‹R TÜRK MARKASI
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Metin Önal MENGÜ O LU

Cahit Koytak ve

GAZZE Risalesi

S evgili dostum Cahit 
Koytak’ n ilk iir kita-
b  ‹lk Atlas’ n yay n tari-
hi 1991’di. O tarihten 

bu yana editörlerin, yay nc la-
r n, biz dostlar n n bütün srarla-
r na ra men yeni iirlerini kitap-
la t rmad . ‹lk Atlas’ n yeni bir 
bask s na da izin vermedi. Oysa 
onun iirleri internet ortam nda 
türlü sitelerde dola p durdu. ‹lk 

Atlas’ n fotokopileri, fanzin bas-
k lar  elden ele ta nd . Biz yak n 
dostlar  ise f rsat bulup görü me-
lerimizde, onun binlerce m sra-
ya tekabül eden muhte em çal -
malar n  kendi a z ndan dinleme 
imkân  buluyorduk. Ben kendi 
hesab ma iirlerini yay nlama-
s  için defalarca üzerinde bask  
kurmaktan yorulmu tum. Çareyi 
mail adresime postalanmas  ek-
linde bulmu  birçok iirine böyle-
ce sahip olmu tum.

2009’un ba lar na tekabül eden 
aylarda srail ordusu Gazze’yi 
i gal edip masum insanlar  katlet-
meye ba lad nda Cahit, Gazze 

Risalesi’ni mail adresime postala-
d  zaman hayli heyecanlanm -
t m. Beni dinleyen genç insanlara 
periyodik olarak verdi im semi-
nerlerin birisini, özellikle Gazze 

hadisesine hasretmi  ve ba lar-
ken de bu iiri co kuyla oku-
mu tum. Hadise çok tazeydi ve 
benimle birlikte dinleyen bütün 
insanlar n gözleri nemlenmi ti. 
Ard ndan iir Taraf gazetesinde 
yay mland . O kadar ilgi uyand r-
d  ki Taraf gazetesi Türk bas n n-
da bir ilki gerçekle tirdi; Cahit’e 
haftada bir kö e ay rarak orada 
iirlerini yay mlama imkân  sa -

lad .

Bu arada birkaç arkada m-
la görü melerimiz neticesin-
de Cahit’in üzerinde yeniden 
bir bask  kurmaya ba lad k. Hiç 
olmazsa Gazze Risalesi’nin kitap-
la mas na art k raz  olmal yd . Bu 
sefer ba ard k ve Gazze Risalesi 
P nar Yay nlar ’n n 14. edebi 
eseri ve birinci müstakil iir kitab  
olarak kitap raflar nda yerini ald . 
Ald  almas na ama bunca zaman-
d r beklenen, özlenen oranda 
alaka gördü mü, bundan üphe-
liyim! Çünkü toplumsal haf za 
son derece zay ft r. Gazze hadi-
sesi so udu. Böylece o güzelim 
iir ancak özel merak sahiplerinin 

dünyas na girebildi. 

Kitap üç bölümden olu uyor: 
Gazze Risalesi, Ekler ve Jozef’e 

Mektup. Her ne kadar iirin 
özgün bir konusu varm  gibi 
görünüyorsa da eserin bütünü 
tipik bir Cahit Koytak iiri hüvi-
yetindedir. Malum, airler vic-
dan ve sa duyular  en aç k insan-
lard r. Onlar uurun en alt ve en 
üst katmanlar ndan haberlidirler. 
Be eri uurun en de erli yarat s  
iirdir. Ancak iir dile ba l  hatta 

dile mahkûm bir sanat olmas  iti-
bariyle, daha ziyade yaz ld  dili 
konu an toplumsal uurun ter-
cüman d r. Oysa öyle airler var-
d r ki onlar, kendi ulusal dillerini 
a an, daha evrensel bir dilin uu-
runa da tercümanl k yapmakta-
d rlar. te Cahit Koytak iiri bize 
böyle bir dille hitap etmekte ve 
evrensel sa duyunun, marufun, 
ortak iyili in temsilcili ini yap-
maktad r. 

Cahit Koytak bu kitab n birin-
ci bölümünde kendini ya l  bir 
Filistinli air kimli ine büründür-
mü tür. Gazzeli Yusuf’a o lum 
diye hitap ederek ba lar: kan, 
barut ve gözya  de il, hay r,/ 
kin, öfke ve intikam hissi de 
de il, yanl  anlama,/ tepeden 
t rna a Yakup, tepeden t rna a 
Yusuf,/ tepeden t rna a Musa, 
sa/ ve Muhammed’le dolup ta -
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yor,/ Filistin topra  gibi, on gün-
den beri/ benim de duygular m, 
dü üncelerim. Gazzeli Yusuf’u 
insanl n akrabas  Peygamberleri 
hat rlatarak teselli etmektedir. 
Allah Elçileri Yakup ve Yusuf 
da benzer i kenceler görmü ler-
di çünkü. Devam nda öyle söy-
ler: ve y llar bana ö retti,/ ö ren-
men gerekiyor senin de,/ büyük 
dü ünceler, büyük planlar  hil-
katin,/ ç  gibi y k lmamak için 
ba na insanl n,/ doru undan 
a a , da  tekrar tekrar dola-
an/ fazla çi nenmemi  patika-

lardan/ inerler yamaçlara… air, 
o lu yerine koydu u Yusuf’a baba 
nasihatinde bulunurken, kendi-
sine reva görülen zulüm kar -
s nda Yusuf’un, en çok büyük 
insanl k ülküsü dedi i, ortak iyi-
lik nazar n  yitirmemesi arzusun-
dad r. aire göre dünyan n her 
yerinde keder de umut da ayn  
dili konu maktad r. Nas l ki nef-
ret, ölümün, sevgi ise hayat n 
dilini konu uyorsa, her yerde ve 
tarihin her diliminde. Öyleyse 
Yusuf kap s na ‘Filistin Devleti’ 
yaz l / yeni bir toplama kamp na 
r za göstermemeli. Yeni bir bay-
rak merak na kap larak küçük 
dü ünmemelidir. Çok ac  çekmi -
tir Yusuf; bu sebepten daha yük-
sek idealleri olmal d r. Tanr ’yla 
konu ma kat na yükselmek gibi, 
bütün yeryüzünü istemek gibi, 
öyle ki: çok ac  çektin, Gazzeli 

Yusuf, o lum, çok ac  çektin/ ve 
bu kadar ac  için çok küçük bu 
‘Filistin’/ dünyay  iste, bütün bir 
yeryüzünü,/ duvars z, tel örgü-
süz, may ns z/ ve silahs z yeryü-
zünü, hepimiz için.

Cihan de er mahiyetteki nasi-
hatleri bitmez tükenmez biçim-
de sürer airin ve der ki: 
‘kurtar c ’lardan çok çekti insan 

soyu,/ raz  olma kimsenin ç k p 
kurtarmas na seni, ard ndan 
insanlar  kurtaraca n  iddia 
ederek tanr l k taslayan ta ut-
lar  inkâra ça r r o lu Yusuf’u. 
Peygamberlerin, insanl k tarihi 
boyunca yapt n  yapmaya yani 
zaman n kap s n  açmaya, dü -
man  için bile özgürlük isteme-
ye, ölümü de il hayat  öncele-
meye, dü manl k yerine dost-
luk a s  yapmaya davet eder. 
Irak’ta, Cezayir’de, Vietnam’da, 
Çeçenistan’da, Hiro ima’da 
öldürülenleri de unutmamas n  
ö ütler. Ve öyle ba lar sözü-
nü: vatan n bütün bir yeryü-
zü olsun senin,/ Gazzeli Yusuf, 
o lum, bayra n gökyüzü,/ mille-
tinse, ta Âdem’den ba layarak,/ 
atan brahim gibi,/ yolda onur-
luca yürümesini bilen/ Âdem’le 
Havva’n n bütün çocuklar . 
S n rlar n ve duvarlar n olmad -

 bir dünyad r asl nda airin de 
özendi i.

Kitab n üçüncü bölümünde air 
Yusuf isminin branicesi olarak 
Jozef’i seçer ve tüm srail o ullar -
n  bu isimle sembolize ederek bu 
sefer Jozef ile konu maya/yaz -
maya ba lar. Yapt klar n  gördük 
der Josef’e. Her eyi gördük ama 

senin yüzünü bir türlü göreme-
dik, der. nsanlar n gözünün içine 
gönül rahatl yla bakabilecek bir 
yüzü yoktur çünkü Josef’in. Ve 
çünkü o, resmen bir insanl k suçu 
i lemi tir. En ufak bir vicdan ta -
yan ki i, Jozef’e kar  küçücük bir 
sempati ile bile bakamaz, bakma-
mal d r. Neden Jozef de Filistin’li 
ikizi ile beraber olarak bir kamp 
ate i etraf nda toplanmas n? Bu 
genç insanlar, ellerine silah verip 
suratlar na maske takan ka ar-
lanm  ya l  adamlar’a aldan-
mamal d rlar. Hz. Yusuf’un hain 
karde lerini hat rlatarak hizaya 
sokmaya çal r Jozef’leri. 

airin en hayati nasihati öyle 
ba l yor Jozef’e: ne kadar anlam-
s z!/ ne kadar bo  ve yavan!/ 
bir dü ünsene:/ dünya senin/ ve 
kimse sayg  duymuyor sana/ ve 
kimse güvenmiyor sana,/ dünya 
senin/ ve kimse sevmiyor seni!/ 
dünya senin/ ve gerçekte sen 
yoksun…/ insans z uydu/ insan-
s z insanl k dü ü,/ insans z arz-  
mevut,/ ve insans z dönü ü/ 
akl n, cennete!/ ne kadar ak ls z-
ca ama!/ ne kadar aptalca!/ ne 
kadar sersemce!/ bir dü ünsene 
Jozef,/ bir dü ünsene!

Cahit Koytak, Türkçe iirin son 
dönem büyük ustalar ndan biri-
sidir. Gazze Risalesi adl  eseri-
nin büyük yank  uyand rmas n  
umuyor ve bekliyordum. Bugüne 
kadar umdu uma kavu amad m. 
n allah toplumsal haf za bir gün 

beni yan lt r diye bekliyorum. 
Kitaptan tad ml k üç be  dize 
sundum. Bütünü okundu u vakit 
bu iirin bizi çok yüksek dünya-
lara ta yan bir tak m nefesle-
re sahip bulundu u görülecektir. 
Hay rl  okumalar dile iyle.
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Ali Haydar Haksal ile

Sezai Karakoç
Üzerine

Sezai Karakoç-Eleğimsağmalarda 
Gökanıtı hangi düşünsel bağlantı-
larla oluştu? Bu kitap biyografiler 
çizgisinde bir uğrak mı?

Üstat Sezai Karakoç bizim ku a-
n ve dönemin vazgeçemeye-

ce i en önemli isimlerden biri. 
Hepimizin üzerinde do ru-
dan veya dolayl  eme i ve hakk  
var. Geçen yüz y l çok çalkant -
l , bask l  ve karabasanlarla geçti. 
nsanlar n k p rdayamad , en 

küçük bir devinimin bile suç say l-
d  bir zamanda önemli dü ü-
nürler yer ald . Mehmed Âkif, 
Necip Faz l, Bediüzzaman, Yahya 
Kemal, Nurettin Topçu vb. bun-
lara eklemlenecek ba ka isimler 
elbette var. Her birinin bulunduk-
lar  yerle ilgili katk lar  söz konusu. 
Bunlar n her biri özellikleri bak -
m ndan bir alan açm  bulundular. 
En son bunlara eklemlenen Üstat 
Sezai Karakoç oldu. O farkl  bir 
bilinç. öyle de söyleyebiliriz bun-
lar n bir toplam d r ayn  zaman-
da. Sezai Karakoç bunlar olma-
dan dü ünülemez. Ortam  kapla-
yan yabanc  dü üncelerin ma ma-
s  insanlar  bunaltm  durumdayd . 
Zihinler karma k, kavramlar yerli 
yerine oturmuyordu. Sanat, ana 
izle inden sapm , ortam bir kar-
ma aya bürünmü tü. Bunlar n en 

somutu, bugün de zihinleri bulan-
d ran  “sa ” ve “sol” kavram , ki 
hâlâ gündemde, olumsuz etkisini 
sürdürüyor. Kim sa c , kim solcu, 
kim Müslüman, kim muhafazakâr? 
Oysa bizim ku aktan bu dü ünce 
gelene inden beslenenler bu kav-
ramlar  çoktan a m t . Ne yaz k ki 
bu büyük karga a bugün de sürü-
yor. Bugünün ku aklar  bilgi kar-
ma as  ya yorlar. Yabanc  kav-
ramlar n ku atmas  alt ndad rlar.

Üstat Sezai Karakoç bir bilinç 
insan . Bunu hayat n ve eserlerin 
bütününe yans t r. Dolay s yla biz-
ler için çok önemli bir yere sahip. 
Ele imsa malarda Gökan t  adl  
eserimiz bu bilincin bir silsile-
sini tamamlamak, tan mlamak 
ve anlamak için olu tu. Âkif 
Duru lu Âs m, Necip Faz l Büyük 
Do u Irma , Sezai Karakoç 
Ele imsa malarda Gökan t  eser-
lerimiz isimlerinden de anla labi-
lece i gibi önemli i aretler ta yor-
lar. Bu imlemelerin hepsi onlardan 
do mad r. Âkif  Âs m’s z dü ünü-
lemez. “Âs m’ n nesli” tan mlama-
s  bir süreci de izah ediyor. “Büyük 
Do u” bizler için bir rmak. Üstat 
Sezai Karakoç ele imsa malar gibi 
üzerimize gökan tlar in a etti. 

Bu eserler, kendisi gibi bir biyogra-

Ali Haydar Haksal: 
“Sezai Karakoç’u özgün k lan

çok yönlülü ü ve dolulu udur.”

Sezai Karakoç, 1960’lı yıllarda hem 
İslam dünyasında baş gösteren bil-
gilenme sürecine hem de üçüncü 
dünyanın farklı bölgelerde kendi  
yerlilikleri içinde alternatif üretme-
ye çalışan farklı sesler içinde İslâm 
medeniyetine bütüncül bir bakış 
getirmeye gayret eden  bir sanat-
çı düşünür. Sanatında  ve düşün-
cesinde özgün bakışlar bulunmak-
ta. Gelenekten yeni bir ses üreten 
bir düşünür. Leylâ ile Mecnun mes-
nevi geleneğine katıldığı gibi Hızır 
ile Kırk Saat bu geleneğin yeni bir 
açılımı. Akif’in Âsım’ından sonra 
Karakoç’un Taha’sı bu bilincin yeni 
ve özgün bir izleği. Diriliş düşün-
cesi bunun özünü oluşturuyor. Ali 
Haydar Haksal’la Sezai Karakoç: 
Eleğimsağmalarda Gökanıtı 
(İnsan Yayınları) eserinden hare-
ketle Sezai Karakoç’u konuştuk. 

Sezai Karakoç
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fi olmaktan öte bir monografi özel-
li i ta rlar. Yani bir bilinci bugün-
kü ku aklara bilinç olarak ta ma 
dü üncesi. Geçen yüzy l n daralan 
alan n  onlar bize açt , bizler bu 
yolda ve bir yolculukta bulunuyo-
ruz. Eserin olu  özü budur.

Sezai Karakoç şiiri hem Türkçe şii-
rin yakın geçmişini değerlendirmek 
isteyenler için hem de şiir sanatının 
kimi özgül sorunlarını tartmak açı-
sından hangi imkânları içinde barın-
dırıyor?

Geçen dönem iiri de yabanc  
bak lar n ve sapmalar n kurban . 
Yabanc l k vazgeçilmez bir hasta-
l k haline geldi. Bat c  dü üncenin 
hayat m za abanmas yla iir ruhu 
farkl  bir alana kayd . iirsizlik, 
iirselsizlik, içi bo  anlams z bir iir 

dönemi de diyebiliriz buna. Yahya 
Kemal hayatta, iiriyle medeni-
yetini bir ta y c s yd . Medeniyet 
ruhu eserde güçlü, ama gelecek-
siz. Sanki bir yerde duruyor gibi. 
Bir ey var, ama o ey gelecek 
sunmuyor. Bir hayranl k duygusu, 
geçmi e bak  an msatt . Ahmed 
Hâ im, air, yeni iirin, modern ii-
rin içinde. Ruh olarak medeniyeti-
mizin ruhundan do ma. Yaln zl a 
terk olunmu  hali, göl kenarlar n-
da içini kavuran bir ate  duygu-
su içinde. Ama iir. Mehmed Âkif 
büyük bir mücadele içinde, iiri-
ni bile feda etmi , bir büyük air. 
Geçmi i biliyor, gelece i de, ama 
dönemi onu sava  alan na çeki-
yor. Necip Faz l Üstat bir alana 
bütün olarak yay lm . iir, piyes, 
deneme, Büyük Do u mücade-
lesi, sava . Ve tabiî ki bir bilinç 
çabas . imdiki ku aklar onu hak-
k yla bilmez. Büyük Do u matba-
as n n Masonlar taraf ndan bas -
larak makinalar n n k r ld n  ve 
iflas etti ini. Büyük Do u dizgi-
de ve tam bas lacakken, matbaa 
sahibinin dergiyi basmaktan vaz-
geçti ini. “Büyük Do u” cemiyeti-

ni kurdu unu, cemiyetin ele geçi-
rilmek istendi ini kimse bilmez. 
Bu yüzden bu eserlerimizin önem-
li oldu unu bir kez daha vurgu-
lamak istiyorum. iir ve medeni-
yet dü üncesi damar  gene bura-
da. Nâz m iirini ideolojiye ada-
m . “Putlar  k rmakla” me gul. 
Sonras  da böyle. Kendilerinin de 
birer put haline geleceklerini bil-
diklerinden. Ama olsun, öncekiler 
k r ls n da ne olursa olsun. Ortal k 
put y k nt lar ndan geçilmiyor. 
Dü ünün ki, dönemin kimi putla-
r n n bugün esamisi bile okunmu-
yor, iirde, sanatta. Behçet Kemal 
Ça lar, Falih R fk , Ziya Gökalp, 
Enis Behiç. Belki bu isimleri bile 
art k anmaya gerek yok, ama tari-
hin gerçe i bunlar. Büyük iir-
den ç k  yolu bulamayanlar fark-
l  bir iir alan na geçiyor. “Garip 
iiri” gibi. Bu gariplik; bir tuhaf-

l k m d r, bir s radanl k m  ya da 
bir kar  tez mi? Hepsi de geçerli. 
Bir moda halinde, dalgal  ve etki-
li. Ama bunlar n her biri birer put 
olma yolunda. iirsizlik, dü ün-
cesizlik, metafiziksizlik ba n  
alm  giderken, böyle bir zaman-
da Sezai Karakoç iiri ve dü ün-
ce gelene i yeniden do du. Bunun 
ad  Dirili . Söz konusu etti imiz 
önceki dönemin bir toplam , yeni 
dönemin bir ba lang c  ve ç k -

. iirsizlik bu topluma yak a-
mazd . Sezai Karakoç yeni iirin 

hem yeni bir dönemi, hem de yeni 
bir ba lang c  oldu. Hem iirsel-
lik, hem dolu bir iirle öncü oldu. 
II. Yeni’nin, içinde de il ama ba -
lat c s . Ondan sonra gürül gürül 
akan bir iir rma  var. Duru ve 
ruhu olan bir iir rma .

Şiir yazanların büyük çoğunluğunun 
şiirin sorunlarıyla, yazdıkları şiirin 
düşünsel arka planıyla ve poetika-
sıyla fazlaca ilgili olmadıkları iddia 
edilebilir. Böyle bir şey Karakoç için 
de geçerli mi? Değilse bunu neye 
bağlıyorsunuz?

Sezai Karakoç’ta iir bir kade-
rin tecellisidir. Onda dü ünce, 
fikir, medeniyet ve kültür önce-
li i var. iirini bunlar n üzeri-
ne kurar. iiri de buradan do ar. 

irinin kendi içinde zaten bir poe-
tikas  var. Bunun üzerine Edebiyat 
Yaz lar ’n  eklersek ayr ca poetik 
bir bak  oldu u görülür. iirinin 
içi doludur, tad  var, ruhu var, 
özlüdür. Poetikas  iirinde aran-
mal . Bu iir hem besleyici hem 
doyurucudur. iiri üzerine onun 
ayr ca bir çaba göstermesine gerek 
yok. Hem iiri hem geleneksel ola-
n n üzerine kurar, hem de moder-
nin. Hem geleneksel formlar-
dan yararlan r, hem de gelenek-
sel olana yeni olanlar n  ekler. 
Gelene i yeniler. Taha ile H z rla 
K rk Saat bunun en somut örnek-

Ali Haydar Haksal
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leri. Bu büyük iir rma  kendisi-
ni yenileyerek ak yor. Önemli olan 
yan  buras .

Karakoç’un edebi anlayışında tür-
leri de gözeterek neredeyse kişi-
sel manifestosu sayılabilecek, döne-
minde etkili olmuş birer yazısından 
söz etmek gerekirse hangi yazıları 
anarsınız? Niçin?

Benim için özel bir metin 
yok. Edebî anlamda Edebiyat 
Yaz lar ’n n toplam  bir manifes-
todur, amenna. Dirili  dergisinin 
sunu  yaz lar  bir manifestodur. 
Teke indirgemek yerine bütün-
cül bakmak daha yerinde olur. 
Dirili  dergisinin bir sunu unda 
[Dirili  dergisi, Eylül, 1974, say : 
1,-2, ‘Dönü ’ s. 10] Dirili  kavra-
m yla ilgili olan n  çok önemsiyo-
rum. Onun iir, sanat ve dü ünce 

dünyas n n özeti oradad r. Eserden 
esere geçi  var. Hepsi bir tek eser 
olarak da alg lanabilir.

Öykülerinin şiir alanındaki başarısı-
nın eşdeğeri bir çizgi çekmesinden 
bahsedebilir miyiz?
Şiirlerinde Turgut Uyar’da ve Edip 
Cansever’de görüldüğü üzere öykü-
leme (tahkiye) eğrileri belirleyici 
boyutta. Karakoç şiirinde türler arası 
etkileşimler söz konusu mu? 

Üstat Sezai Karakoç’un hemen 
her ürünün bir özgün taraf  var. 
Bu, Allah’ n bir lütfu. iir mi, öykü 
mü, iir mi, deneme mi? Bunlar n 
hepsi birbiriyle ba lant l  ve diri-
li  özlü. Öykülerini, öykü sana-
t  bak m ndan farkl  bir yere otur-
tuyorum. Çünkü orada yeni bir 
tür deneniyor. Öykünün de içini 
dolduruyor. Bir dü ünce insan -
n n yapaca  ey budur. Bana göre 
yar m kalm  bir eserdir öyküleri. 
Onlar n arka plan nda anlat lma-
s  gereken çok ey duruyor. Orada 
derin ve yüce bir ruhun varl -
n  duyumsar z. Öyküleri okuyun-
ca beni fizik ötesi bir alana çeki-
yor ve dü ündürüyor. Aç l mlar  
var. Orada ben mah eri de, diri-
li i de ya yorum. Zaten dü ünce-
mizin özü burada, bunlar n tan m-
lanmas nda. Bu, ayn  zamanda 
iirinin de temelini olu turuyor. 

Dönemin airlerinin iir çabala-
r  ve iirleri bundan yoksun. II. 
Yeni bu ruhtan yoksun. Zaten 
Sezai Karakoç’u onlardan ay -
ran en temel yan  budur. Asl nda 
onlar bu imkân  kullanm  olsa-
lard  daha büyük bir iir ortam  
do abilirdi. Turgut Uyar divan ii-
rinin geleneksel ruhuna erseydi 
durum çok farkl  olurdu. Bir ese-
rinin ad n  dican koymakla divan 
ruhuna erilmez. O, onda sade-
ce bir malzemedir. Ke ke ruhu da 
olsayd . Bu, di erleri için de geçer-
li. Ne yaz k ki onlar egemen ide-
olojinin bask n dalgas na kap ld -

lar. iirselli e ula t lar Türk iiri-
ne katk  da sa lad lar. Ama iir-
ler özsüz olunca plastik olmaktan 
öteye gidemediler. 

iirsellik baz lar  için özel olabilir, 
ama yeterli mi? Bir ara pastoral iir 
bask nd , ondan bize ne kald . Ne 
ekil, ne tür, ne de ses. 

Sezai Karakoç’u onlardan ay -
ran özgün k lan da çok yönlülü-
ü ve dolulu udur. O, dü üncesi-

nin büyük okyanusunu tercih etti 
ve a t .

Sezai Karakoç iirinde tür ve tarz-
lar aras nda do rudan bir ba  
var. Bunu birçok kez ifade ettik. 
H z rla K rk Saat’de bir medeni-
yet ve kültür tarihini de okuyabi-
lirsiniz. Öz bir anlat m var. Hepsi 
birbirini besliyor. Bir kültür co -
rafyas n  sa anaklar halinde alg -
layabiliyorsunuz.

Karakoç’un yazarlık yaşamı, ülke-
miz edebiyatının en canlı olduğu 
dönemlerde geçti. Bu, yeniliklerin 
olduğu, türlü tartışmaların sürdüğü 
yıllar içinde. . . Buna karşın Karakoç 
külliyatı içinde daha oylumlu bir 
bütünlük oluşturmasını beklediği-
miz edebiyat yazılarının az olmasını 
neye bağlıyorsunuz?

Sezai Karakoç’u, yukar da adlar -
n  and m z önemli airleri geçen 
yüzy l n içinden çekip al rsak geri-
ye ne kal r? Bir yüzy l n iirini söz 
konusu isimlerin üzerine oturta-
bilir miyiz? Büyük iir gelene imiz 
bunu kald r r m ? Tanzimat son-
ras  iirini, dü üncesini nas l ölü 
bir zaman ve dönem olarak al yor-
sak bu dönemi de öyle görmemiz 
gerekmez mi?

Sezai Karakoç’ta fazlal k yok. Her 
ey bir öz ve gerekti i kadard r. 

Bir sohbetinde bize öyle söylemi -
ti. “Bende yüz elli eserlik daha bir 
birikim var.”  Bunun yad rgana-
cak bir yan  yok. O kadar içi dolu 

Sezai Karakoç’ta fazla-

lık yok. Her şey bir öz ve 

gerektiği kadardır. Bir soh-

betinde bize şöyle söyle-

mişti. “Bende yüz elli eser-

lik daha bir birikim var.”  

Bunun yadırganacak bir 

yanı yok. O kadar içi dolu 

ki. Bütün olumsuz koşullara 

rağmen tek başına verebile-

ceği kadar eser verdi. Üstat 

düşünce merkezli durdu 

ve bunu önceledi. Zaten 

hemen bütün yazıları, eser-

leri bu öz üzerine kurulu-

dur. Hepsi edebiyat ve este-

tik bağlamında yetkindir. 
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ki. Bütün olumsuz ko ullara ra -
men tek ba na verebilece i kadar 
eser verdi. Üstat dü ünce merkez-
li durdu ve bunu önceledi. Zaten 
hemen bütün yaz lar , eserleri bu 
öz üzerine kuruludur. Hepsi ede-
biyat ve estetik ba lam nda yet-
kindir. Onun için, Üstad’ n di er 
eserlerine de edebî metin olarak 
bakmak yerinde olur. iirinde 
de zaten söz konusu durumlar n 
kar l  var. Öyküleri, piyesleri, 
denemeleri. Sezai Karakoç ese-
rine bir bütün olarak bakmada 
yarar var. Sütun’daki denemele-
ri yok sayamay z, onlar iirden ayr  
m  tutulur? Hangi eserini s ralaya-
l m burada?

Peki Türkçe edebiyat eleştirisine 
Karakoç’un kendine özgü bir ahlâk 
anlayışı getirdiği söylenebilir mi? 
Onun için eleştiride temel değerler 
neler oldu?

Her eyden önce onda eser önem-
lidir. Bir sat rl k eser bile öncelik 
kazan r. Edebiyat Yaz lar ’ndaki 
ele tirileri bir air ele tirmenin 
yaz lar d r. çeriden olan yaz lar. 
Bunlar birer örnek. O, ilke insan  
oldu u için eser üzerinde yürüyor. 
Dolay s yla gündelik tart malar n 
d nda kal yor. Tespitlerde bulu-
nuyor. Bo  eylerle zaman geçir-
mez. Ahlâk haldir, ya an r. Eserler 
verilir. Dedikodu de il, çeki me 
de il. Eser, yani Dirili  eseri.

Onun sanat ve dü ünce ahlâk  
slâm dü üncesinin ahlâk d r. 

“Peygamber ahlâkl ” deyi imizin 
nedeni de budur.

Türkçe kültür ortamında şairler 
bir noktadan sonra, şairliği ikin-
ci plana itilir korkusuyla başka tür-
lerde ürün vermekten özenle kaçın-
mıştır. Şüphesiz kurallaştıramayız 
bunu, aldırmayanlar azımsanamaz: 
Necip Fazıl, Nâzım Hikmet, Oktay 
Rifat, İsmet Özel… ilk akla gelen-
ler. Aldıranlar İlhan Berk, Cansever, 

başkaları. Cemal Süreya, bu endi-
şenin gerekçesini verir günlüğünde: 
‘Edebiyatımızda öteden beri başvu-
rulan bir saldırı ya da takılma biçi-
midir bu. Her şey şakaya getirilir 
ve şairler için şöyle denir sözgelimi: 
Ama nesri iyidir’ ‘Nesri iyiyse fena 
mı?’ diyecek olursanız, bu kez nes-
rin de gürültüye gideceği bir başka 
‘iyi’ bulunur. Vardır nasıl olsa’. (15 
Eylül 1985). Bu aldırma ya da aldır-
mama tavrı bağlamında Karakoç’un 
yazısı ve şiiri nerede durur? Şiirlerine 
öteki yazın türlerinden hangi köprü-
leri bağladı Karakoç?

Söz konusu uzun sorunuzun ceva-
b  bir bak ma kendi içinde gizli. 
Necip Faz l Abdülhakim Arvasi 
ile tan t ktan sonra onun kanal-
lar  aç ld , birçok alana yöneldi. 
Nâz m Hikmet’in pi manl  ken-
dindedir. Evet do rudur piyes de 
yazd . Ama o iir a rl kl  gitti ve 
bir tarihten sonra kendi sesin-
den b kt . Metafizi e yöneldi, ama 
yetersiz kald . Çünkü bulundu-
u topraklar çorakt . Söz konusu 

ruhtan uzakla t . Art k ona erme-
si beklenemezdi. Vâ-Nu’ya dönük 
yazd  bir mektupta kendisinin 
ortan n alt nda bir air oldu unu 
itiraf ediyor. Onun için ipin ucu 
çoktan kaçm t .

Sezai Karakoç’u farkl  k lan nedir? 
Sezai Karakoç bütünlü ünü göz 
önüne al rsak san r m bu sorunun 
cevab  kendili inden belirir. Sezai 
Karakoç bir dü ünürdür her ey-
den önce. Ö rencilik döneminde 
babas na “ lâhiyat Fakültesi’nde 
okumak istedi i”ni söyler, niye-
ti de budur. Fakat kader onu 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kap -
lar n  aralar. Burada da geçmi -
ten gelen ruh ile dü ünce merke-
zindedir. Birikimi slâm dü ünce-
si merkezlidir. iir yazma önceli-
i yok. Ama iir gelip onu yaka-

l yor, pe ini b rakm yor, birikimi 
onu iire götürüyor. iir ile dü ün-
ce iç içedir, yo undur. iiri de 

dü ünce yüklüdür. Özü bald r. Bu 
kadar birikimi olan birinin iir-
le s n rl  kalmas  olas  m d r? iiri 
bir yüzy l n merkezine oturmas -
n  sa lad . iir milleti oldu umuz-
dan, onun bu yan  do al olarak 
daha çok öne ç kt . iir ortam na 
egemen olan çevreler di er yön-
lerini görmezlikten gelirler. Üstat 
Necip Faz l büyük bir air. Fakat 
bir dü ünce ve eylem insan  olun-
ca onu gözden rak tutmak için 
gölgelemeye çal t lar. Yeni yüzy l-
da ve dönemde toplumu bir ba ka 
düzleme çekme çabalar  elbette 
ki dü üncenin öne ç kmas ndan 
rahats zd lar. Bu, özellikle slâm 
dü ünce merkezliyse. Zaten bütün 
kar  ç k  slâm dü üncesine. Baz  
sanatç lar n kendi as l alanlar n n 
d na ç kmalar n  beklemek de 
pek do ru de ildir. Bu birikim ile 
ilgilidir. Sait Faik’ten öykü d nda 
bir ey beklemek do ru de ildir. 
stense de yapamaz, bütün dün-

yas  o. Cemal Süreya son zaman-
larda denemeler yazd , portreler 
çizdi. Dü ünce içinde olamad n-
dan ironik bir gözle etraf na bakt . 
O, Sezai Karakoç gibi bir dü ünü-
rün birikimine sahip de ildi. Bizim 
dü ünce gelene imiz bir okyanus. 
Oraya dal nca insan ister istemez 
birikimini yans t r. Üstat sadece 
slâm dü ünce birikiminin yan n-

da di er dü üncelerden de besle-
niyor. Bu, onu farkl  k l yor.

Karakoç’un Diriliş düşüncesinde yer 
bulan geleneğin sorunlu ya da sıkın-
tılı yanları var mı?

Gelene in bir s k nt s  yok, ola-
maz. Gelenek besleyici bir rmak 
olarak orada duruyor. Sorun 
ondan beslenememekte. Sorunlar 
yüzy l n içinde. Toplumun de i im 
ve dönü üm sorununda. Kendini 
yenileyememesinde, dirilememe-
sinde. Dirili ; bir insan n bir ba -
na oldu u yerde bir dev gibi büyü-
mesiyle olu tu. Etraf nda amata 
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kopar lmad , zaten kendisi de bun-
dan uzak durdu. Çalkant l  sular 
bulan k olur. O hep duru olan n  
tercih etti.

Karakoç’un yetmişli yıllarda kadar 
İslam dünyasındaki düşünürlere ilgi-
si var. Seyyid Kutub, Muhammed 
Abduh, Malik Bin Nebi vs. Bu konu-
lar bağlamında ne/ler söylersiniz?

O yukar dan bakan biri. Dü ünce 
birikiminde her yeni olu , her 
dü ünü  onun dikkatini çeker. 
Onu son yüzy l n hareketle-
ri içinde de, önceki yüzy lla-
r n içinde de bulursunuz. Hasan 
bin Sabit, Muhyiddin bn Arabî, 
Yunus, Mevlâna, bn Sina, bn 
Rü d, Gazali. Hepsinden besle-
nir. Bilgi neredeyse oraya yöne-
lir. Hepsinden dev irilecek bir öz 
vard r. Onu halk hikâyelerinde, 
masallarda, mesellerde de bulu-
ruz. ehnamesiz, Mesnevîsiz dü ü-
nemeyiz Sezai Karakoç’u. Zaten 
onun bu geni  bak  kimilerinin 
kafas n  kar t r yor. Vaay, Sezai 
Karakoç Seyyid Kutup da oku-
mu , önemsemi  diye. Di erlerini 
de buna ekleyebiliriz.

İslam Toplumunun Ekonomik 
Strüktürü kitabının ilk basımı 1967 
yılında Ötüken Yayınları’ndan çık-
mış. Bu kitaptan önce M. Said 
Çekmegil’in İktisat Anlayışımız kita-
bı çıkmış 1966’da. Bu kitap düz-
leminde Karakoç’un anılarında da 
sözünü ettiği M. Said Çekmegil 
düşüncesi ile irtibatını kurabiliriz 
sanırım. O yıllarda bu kitap özellikle 
sol, ekonomi, İslam’da sosyal adalet 
vb. noktalarında sürdürülen tartış-
malara nasıl bir katkı yapıyor?

Üstat Sezai Karakoç’un öncesi var. 
Merhum Çekmegil Malatya’da, 
s n rl  bir çevrede. Buna bir teva-
fuk demek daha yerinde olur. 
Dönemin ko ullar n n do urdu-
u sonuçlar olarak da kabul edi-

lir. Birini di eriyle kar la t r-
mak do ru de il. nsan ayn  rezo-
nans üzerinde de bulunur, bu da 
ola an. Onlar n her birini kendi 
ko ullar nda ve ortam nda de er-
lendirmek gerekir.

Dostluklardan uzak duran bir yapı-
sı var Karakoç’un. Sevdiği şiirleri, 
öyküleri yazan isimler, insan ola-
rak onu çekmedi mi hiç? Aradaki bu 
insani uzaklığın nedenleri nelerdir?

Bu soruya güldüm. Bu bir pro-
paganda. Dostluklar n en kavisi 
onda. Onun ya ad klar n n onda 
birini ya asan z bunu söylemez-
siniz. nsanlar insanlar  basamak 
olarak kullan r kimi zaman. Bunu, 
çok zaman yan nda olmamakla 
birlikte fiilen ya ad k. nsanlar ona 
geldiklerinde ak l vermeye yelte-
nirler? “Üstat u öyle olsa olmaz 
m ?”; “ u air hakk nda ne dü ü-
nüyorsunuz?” tarz nda. Bunun 
yüzlercesi var. Bir de etraf  bo al-
t ld , yan ndaki en yak n arkada -
lar  kopar l p bir yerlere götürül-
dü. Üstat Necip Faz l onca y l-
l k çaban n ard ndan bir minibüs 
dolusu insan arad . Hatta tabutu-
nu ta yan dört inanm  adam bek-
ledi. Ne yan , y nlar onun tabutu 
etraf nda ko arken onu anlam lar 
m yd ? Sakarya Türküsü’nün öte-
sine geçen kaç ki i var? 

Üstat Sezai Bey’e soru soracak-
lar na esereni okuyup anlamaya, 
onu kavramaya ve bilmeye de il, 
sorular yla kendileri gibi dü ün-
meye bakt lar. O zaman, O, Sezai 
Karakoç olur muydu? Bir i in mer-
kezinde olan dostluklar n nas l 
yürüdü ünü bilir.

Bu noktada kitaplarının ilk basımına 
aldığı ama sonraki basımlarına al/a/
madığı yazıları da söz konusu etme-
miz gerekir sanırım. Ne dersiniz?

Bu, onun en do al hakk . Kendileri 
hayatta. O sa  oldu u müddet-

çe eseri üzerinde tasarruf hakk na 
sahiptir. Bu, büyük dü ünürlerde 
s k rastlanan bir durum.

Karakoç’un edebiyat alanından ya 
da dergi alanından çekilişi bir tavır 
mıydı sizce?.. Yoksa salt alınganlı-
ğı mıydı?
Her eyin bir kaderi ve zaman  var, 
baz  eyleri zorlamaya gerek yok. 
O eserlerini verdi. imdi eserlerini 
konu arak ve dü ünerek veriyor. 
Eser vermeye devam ediyor.

Karakoç anılarının bir kısmını yazdı/
yayımladı. Ama geride anlatılacak 
çok şey var. Bunlara sıra gelir mi?
Üstat hayatta. Onun ad na konu -
mak ve tahminlerde bulunmak 
bize dü mez. An larda ayr nt lar 
önemli. Ke ke onlar kitapla sa da 
yeniden kitap sayfalar nda okusak. 
Önemlidir onlar.

Son yıllarda Çıkış Yolu başlıklı daha 
çok parti merkezli kitapların sayıca 
çokluğu göze çarpıyor Karakoç’un 
yazdıkları arasında. Bunu nasıl açık-
lıyorsunuz?
O, bir bütün. Bütünlü ü için-
de bunlar yeni bir dönem. 
Dü üncenin konferanslarla aç k-
lanmas  ve kitapla mas . Önemli 
eserleridir onlar da. Ke ke di er 
konferanslar  ve sohbetleri de 
kitapla sa. Konu arak yazmaya 
devam ediyor. Siyasal ve kültürel 
t kan kl n önünü aç yor.

Peki Karakoç’un gerek edebi düz-
lemde gerekse düşünsel bakım-
dan olumsuz yanları olabileceğini 
düşündünüz mü hiç?
Bu soruyu bana sormam  olun. 
Biz kusur aray c s  de iliz. O da 
bir be er, bir insan. Put de il. Onu 
sayg yla anar z.

Söyleşi için teşekkür ederim. 
Ben de te ekkür ediyorum.



79Umran UBAT 2010

ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR VAKFI 
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HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. 
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Ara t rma ve Kültür Vakf   taraf ndan  art k geleneksel hale getirelen Cumartesi semi-
nerleri öncelikle Abdullah Y ld z’ n “Kur’an’  Ya ayan Örnek Nesil” ba l yla devam 
etmektedir. Namaz ve Kur’ân merkezli çal malar  ile tan nan yazar Abdullah Y ld z, bu 
sohbet serisinde, Allah Rasûlü aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm n ve onun kutlu ashab n n, 
Kur’ân-  Kerîm’i nas l okuduklar na, nas l anlad klar na ve nas l hissedip ya ad klar na 
dair e siz örnekleri günümüze ta man n imkanlar na dair dinamik yorumlar sunuyor.

Bunun yan nda Yeryüzü Gündemi üstba l yla gerçekle en seminerlerde, Türkiye 
gündemini ve Dünya gündemini me gul eden baz   konular ve meseleler üzerine de  söz 
söylemi  önemli isimleri konuk ediyor. Sizlere Ara t rma ve Kültür Vakf ’n n ubat ve 
Mart ay  seminer takvimini sunuyoruz. Belirtilen seminer Ara t rma ve Kültür Vak-
f ’n n Sofular Mh. Ye iltekke sk. No: 4 Fatih - st. adresindeki merkez binas nda ger-
çekle mektedir. Programlara kay ts z ve ücretsiz olarak kat labilirsiniz.  

‹rt. Tel: 0212 635 42 52 – 53  •  Web: www.akv.org.tr  •  E-mail: bilgi@akv.org.tr  
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As m ÖZ

Kendini Betimlemenin Biçimleri

P
roust ‘Hat ralar tek ger-
çekliktir’ diyor. Klaus 
Mann ise ‘Hat rlamak 
her zaman yararl d r, 

insan bunu ne kadar genç yapar-
sa o kadar iyidir’ diyor Ça n n 
Çocu u’nda. nsan belle i, belli 
bir ya a gelindi inde ayd nlan -
yor ve biriktirmeye ba l yor, kimi-
lerinde ise ileriki y llarda yaz ya 
dönü ebiliyor. Bireyselli in “ken-
dinden bir parça” ilkesine ba l  
olarak yava  yava  toplumsal var-
l a dönü üp örnek olu turmas  
devlet adamlar n n, sanatç lar n, 
yazarlar n otobiyografi ve an lar -
n  yazmalar na neden olmu tur. 
Yay mlanan kitaplar içinde an  
kitaplar n n oran  her geçen gün 
artmakta. Bunun yan  s ra, özya-
amöyküsel olmakla an ya yakla-
an fakat ondan (k smen) ayr lan 

otobiyografi kitaplar  da yayg nla -
makta. Temelde bir ki inin kendi 
hayat n  anlatmas  noktas nda ben-
zerlik kurabilece imiz bu iki türün 
aralar nda fark var m d r? 
Bu konuda farkl  görü ler olmakla 
birlikte yayg n kullan mda bu iki 
tür neredeyse birbiri ile ayn  anla-
ma gelecek ekilde kullan lmak-
tad r. Tabii farkl  kullan mlar yok 
de ildir. Örne in Neuman oto-

biyografi ve an y  öyle tam nlar: 
“An lar bireyin toplumdaki sosyal 
rolünü “kendim aç s ndan yans -
t rken, otobiyografiler ise bireyin 
sosyalle meden önceki olu umu-
nu, toplum içine giri indeki geli i-
mini anlat r.” Bu tan m an  ile oto-
biyografi aras nda geçi kenlikleri 
ama ayn  zamanda farkl l klar  da 
i aret etmesi bak m ndan önemli-
dir. Öte yandan André Gide’nin 
belirtti i temel bir güçlük de var-
d r her iki tür için: ‘Hiçbir betim-
leme ki inin kendini betimleme-
si kadar zor, ama ayn  zamanda da 
yararl  de ildir.’

An  ve Otobiyografi

Her iki türün tarihine göz att -
m zda u bilgilerle kar la r z: 

Frans zcadan gelen memoires, eski 
Yunancada “Hypomnema”, “an  
yaz s , kronik veya bir tür tarihi 
yorum” olarak tan mlan yor. Bu 
an lar dü ünürlerin otobiyografi 
yaz lar n  da içermektedir. Burada 
ki ilerin ya ad klar  tarihi gerçek-
ler anlat lmaktad r. Otobiyografi 
(Autobiographie) Yunanca Auto: 
kendi, özü anlam na gelir. Bios: 
ya am, graphein: yazmak anla-
m ndad r. Otobiyografiler edebi 
oto biyografiler ile edebi nitelik 
ta mayan, daha çok an , gün lük 
türüne giren otobiyografiler olmak 
üzere.  

Norveçli William Taylor otobiyog-
rafi için “öz ya am biyografisi” tan -
m n  getirmi tir. Taylor’ n yan nda 
Alman Neumann ve Roy Pascal 
bu anlat m yap s  üzerine çal ma-
lar yürütmü tür. Onlar n da çal -
malar na büyük örnek te kil eden 
eski Roma kilisesi rahiplerinden 
Aziz Augustine’un (354-430) yaz-
d  dini içerikli tiraflar adl  oto-

�
‘ yidir uzun uzun dü ümek/yitirilen   

    hakk nda bir eyler söylemek için...’ 
Rilke
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biyografisidir. Onun ilk otobiyog-
rafi olarak an lmas  noktas nda 
Nazan Aksoy unu ifade eder: 
“Yazar n bak  do rudan do ru-
ya kendi iç dünyas na yönelik-
tir. Bu kitapta, kendi ba na dü ü-
nüldü ünde önemsiz gibi görünen 
ayr nt lar n bir ki ili in olu ma-
s  çerçevesinde de erlendirilince 
nas l an lam kazand n  görürüz. 
Yazar “Ben kimim?”, “Nas l böy le 
oldum?” sorular n  cevapland rma-
ya çal r. Böylece Aziz Augustine 
ilk kez iç dünyas n , hatalar n , 

korkular n  oku ra açmakla oto-
biyografi türünün ilk örne ini de 
vermi tir.”1 Bat  edebiyat gelene-
inde Aziz Augustine’in tiraflar  

ile ba layan otobiyografi türünün 
gerçek anlamda ilk temsil cisi Jean 
Jacques Rousseau’dur. Onun hayat 
hikâyesi de ay n  ad  ta r: tiraflar 
1770’te  tamamlanan bu otobi-
yografi ancak onun ölümünden 
sonra, 1781-1788 y llar  aras n-
da yay mlanabilmi tir. Rousseau 
bu eserinde kendini gerçekten de 
bir birey olarak tan mlar. Okurun 
anlamas n  istedi i ey de, ki ili i-
ni nas l kurdu u, nas l bireyle ti-

idir. Otobiyografisinin gi ri inde 
öyle der: “Benzeri hiç görülme-

mi  ve hiç görülmeyecek olan bir 
i e gi ri iyorum. Benzerlerime, 
do an n tüm do rulu u içinde bir 
insan göstermek istiyorum ve bu 
insan ben olaca m. Sade ce ben. 
Kalbimi duyuyor ve insanlar  tan -
yorum. Gördük lerimden hiçbiri 
gibi yarat lmam m; ya ayanlar-
dan hiçbi ri gibi yarat lm  olmad -

ma inanmak cüretini gösteriyo-
rum. Öteki insanlardan daha iyi 
de ilsem bile, hiç olmazsa ba ka-

y m. Do a beni içine döktü ü kal -
b  k rmakla iyi mi etti kötü mü, 
bu ancak ben okunduktan sonra 
yarg lanabi lecek bir eydir.
K yamet borusu ne zaman çalar-
sa çals n, ben, elimde bu kitapla, 
yüce yarg c n huzuruna ç kacak ve 
yüksek sesle öyle diyece im: “ te 
ben böyle dü ündüm, böyle yap-
t m, böyle oldum. yiyi de, kötüyü 
de ayn  içtenlikle söy ledim. Hiçbir 
kötülü ü saklamad m, hiçbir iyili i 
ekleme dim; e er baz  önemsiz süs-
ler kulland m olduysa, bu an cak 
bellek kusurumdan ileri gelen bir 
bo lu u doldurmak için olmu tur; 

do ru olabilece ini bildi im eyi 
do ru say d m, yanl  oldu unu bil-
di im eyi asla. Kendimi nas lsam 
öyle gösterdim.”2

Otobiyografinin bir edebiyat türü 
olarak önemine ilk defa dikka-
ti çeken ki i Alman dü ünür 
Dilthey’dir. O pozitivist dü ünce-
nin bi reysel hayat  göz ard  etti-
ini dü ündü ü için otobiyografi-

nin bu bo lu u doldurabilece ine 
inan r. Onun gözünde en önem-
li otobiyog rafi metni Goethe’nin 
Dichtung und Wahrheit adl  oto-

biyografisidir. Goethe’nin as l 
ba l   ‘Aus meinem Leben’ 
(Hayat mdan) olan eser edebiyat 
çevrelerinde alt ba l  ‘Dichtung 
und Wahrheit’ (Edebiyat ve 
Hakikat)la an lan bir çe it otobi-
yografi say labilen, ama benzer-
lerinden mesela Rousseau’nun 
tiraflar’ ndan çok farkl  olan 

Ya am mdan iir ve Hakikat, her 
biri be  kitapl k dört bölümdür ve 
1811 ile 1816 y llar  aras nda kale-
me al nm t r. 

 1811’de bunlar  yazmaya ba lad -
nda Goethe altm  iki ya ndad r 

ve çocuklu unu, ilk gençlik y lla-
r n  ve ilk eserlerinin olu umunu 

Goethe Rousseau Dilthey
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bir günce eklinde de il, hat rlad -
 ekliyle yani an  biçiminde kale-

me al r. Yazma serüvenini önsöz-
de öyle özetliyor:’’ On iki cilt-
lik uzun ya da k sa say labilecek 
edebî yap tlar m n isimlerini yaz p 
bunlar  y llara göre ortaya koyma 
i ine hemen giri tim. Bunlar  yaz-
d m dönemleri ve içinde bulun-
du um artlar  an msamaya çal -
t m(...) çimdeki heyecan-
lar , d  etkileri, geçirdi im 
kuramsal ve uygulamal  e i-
tim basamaklar n  s ras na 
göre anlatarak(...) s n rl  özel 
ya am mdan sonsuz dünyaya 
do ru aç ld m, beni az ya da 
çok etkilemi  yüzlerce önemli 
insan ön plana ç kt .’

Bir biyografiden beklenen, 
Goethe’ye göre, söz konu-
su insan  ya ad  dönemin 
artlar  içinde anlatmas , bu 
artlar n neden oldu u dünya 

görü ünü belirlemesidir. 
Ama otobiyografinin biyog-
rafiden fark , güçlü ündedir. 
Hem özneldir otobiyogra-
fi hem de nesnel olma çaba-
s ndad r. Goethe bu iki özel-
li i dengede tutar. An lar n  
zaman-mekân ili kisi içinde 
ve ince ayr nt lar na kadar 
verirken söz konusu ya an-
t lar n  çok boyutlu olarak 
i ler ve okurlar n  o dönem-
lerin ve o yerlerin kültürel, 
tarihsel, politik manzaras na 
ortak eder. Mesela yedinci 
kitapta Alman edebiyat n n, 
Almancan n sorunlar , hiciv, 
ele tiri ve deneme türlerinde-
ki düzeyini, Frans z ve ngiliz 
kuramc lar  kar s ndaki 
durumunu ele al r. Dönemin ünlü 
yazarlar yla görü melerini, eserleri, 
karakterleri hakk ndaki fikirlerini 
anlat r. Mesela Wieland hakk nda 
öyle der: ‘Hiç üphesiz Wieland 

hepsinin içinde en güzel karakte-
re sahip oland . Küçük ya larda, 
gençlerin ya amak istedi i fikir 

yönünden zengin bölgelerde e i-
tim alm t ; fakat deneyim denilen 
eyler nedeniyle, dünyay  tan mak 

ve kad nlarla tan mak yüzün-
den bunlardan uzakla nca, ken-
disini gerçekli in saf nda buldu, 
aka ve ciddiyet aras ndaki hafif 

gerilim içinde yetene ini en güzel 

gösterdi i iki dünyan n çeli kisin-
den hem kendini, hem ba kalar n  
ho nut k ld . Ba ar l  yap tlar ndan 
baz lar  benim üniversite y llar ma 
denk geldi. Özellikle ‘Musarion’ 
üzerimde büyük etki uyand rd .’3 
Goethe; “ nsan n, kendini tan -
mas , ancak dünyay  ve çevreyi 
tan mas yla mümkün olur.” ilke-

sinden hareket ederek otobiyogra-
fisinde “Beni” ile dünya aras ndaki 
dengeyi gerçekle tirmi tir. Ayr ca 
otobiyografisinde bir bütün olarak 
ya am n  anlatm t r. Bu bütün 
içinde ya am n ince ayr nt lar -
n  do uran ile sanatç  duyarl l -
n  birle tirir. 
Burada Wayne Schumaker’in 
tan m na dikkat çekmek istiyo-

rum: “Otobiyografi ki inin 
kendisinin yazd  gerçek olan 
“Ben”in hikâyesidir. An  ise ki i 
için önemli olan yak n çevre ve 
ki ilerin ele al nd  hikâye ve 
haberlerdir.”  Ray Pascal ise bizi 
bu konuda bir basamak daha 
ileri götürüp iki türün adeta bir 
di erini tamamlad n , an lar n 
giri i daima çocukluk ve genç-
lik y llar na yönelen otobiyog-
rafik unsurlar ta d n  aç kla-
m t r.

Kurgulanm  Benlikler

Nazan Aksoy Kurgulanm  
Benlikler’de yak n tarihimizi, o 
döneme tan kl k eden kad nla-
r n dilinden, onlar n otobiyog-
rafilerinden okuyor. Özellikle 
son y llarda yay mlanan kad n 
otobiyografilerinin de genel ola-
rak odak noktas  modernle -
me ve özel olarak Cumhuriyet 
tarihidir. Bir yak n okumay-
la, kad n otobiyografi yazarla-
r n n hayatlar nda hangi sorun-
lar öne ç k yor ve bu hikâyeler 
otobiyografi türünün Bat ’daki 
örneklerine hangi yönler-
den benzerken nerelerde ayr -

yor sorular n n üzerine e i-
liyor. Kurgulanm  Benlikler, 
modernle me projesi için-

de kimli ini kurmu , bu projenin 
kad nlara sundu u imkânlardan 
yararlanm , böyle meslek ve kim-
lik edinmi  kad nlar n hikâyelerini 
anlat yor. Otobiyografilerden 
yola ç kan Nazan Aksoy, 
Cumhuriyet’e, Türk modernle -
mesinin temel meselelerinden biri 

Nazan Aksoy Kurgulanmış 

Benlikler’de yakın tari-

himizi, o döneme tanık-

lık eden kadınların dilin-

den, onların otobiyografi-

lerinden okuyor. Özellikle 

son yıllarda yayımlanan 

kadın otobiyografilerinin 

de genel olarak odak nok-

tası modernleşme ve özel 

olarak Cumhuriyet tarihi-

dir. Bir yakın okumayla, 

kadın otobiyografi yazar-

larının hayatlarında hangi 

sorunlar öne çıkıyor ve bu 

hikâyeler otobiyografi türü-

nün Batı’daki örneklerine 

hangi yönlerden benzerken 

nerelerde ayrışıyor soruları-

nın üzerine eğiliyor.
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olan kad n n toplumdaki yerine 
yine kad nlar n gözünden bakma 
imkân  sa larken biyografi, otobi-
yografi ve an  aras ndaki farkla-
ra da odaklan yor: “Otobiyografi 
ile biyogra fi aras ndaki fark da ilk 
kez bu yüzy lda (19. yüzy l) orta-
ya ç kar. Otobi yografi ile hat rat 
(an ) aras ndaki fark da belirgin-
le ir. 19. yüzy lda bireyin kendi iç 
dünyas n  gözlemlemesi ve yazma-
s  derin bir içe bak  gerektiren 
büyük bir u ra  olarak gö rülürken, 
hat rat, yazan n kendisinden çok, 
çevresindeki in sanlar  ve olayla-
r  yans tt , ki isel bir hesapla ma 
gerektir meyen, türün daha hafif 
bir alt kolu say l yordu. Otobiyog-
rafilerde sunulan gerçeklik daha 
karma k, daha kapsaml y d , oysa 
hat rat daha çok d  gözleme daya-
nan yal nkat bir gerçeklik sunu-
yordu. Nitekim günah ç karma 
gelene inden gelen bir anlay la, 
bu türde hep ki inin iç dünyas , 
geçmi i bütün ç plakl yla aç a 
vuruluyor, Rousseau’nun otobi-
yografisinde gördü ümüz gibi, suç, 
kabahat, hata itiraf edi liyordu.”4

Anlat c  bireyin ki isel ya ant s -
n n ve tecrübelerinin önemli bir 
rol oynad  bu iki anlat m boyu-
tunda öznelli in konumu aç s n-
dan farkl l k olabilir. Otobiyografi 
de öznellik merkezi konumda 
bulunurken,  an  da, “öznellik ve 
çevre” merkez konumdad r. Belki 
bu sebepten dolay  herkes ya da 
ço u kimse an lar  kaleme alabi-
lirken otobiyografisini yazan, yaz-
may  dü ünüp de tamamlayan pek 
yoktur. Dili bir iplik gibi bükmeyi 
ya da lastik gibi esnetmeyi seven, 
asl nda kurallardan olu an dilin 
nereye kadar esneyebilece ini gör-
mek, s n rlar n  zorlamak, edebi-
yatta da yeni ifade yollar  bul-
mak çabas  içinde bir ömür geçi-
ren George Perec’in otobiyogra-
fik parçalar  bu duruma örnek ola-
bilir. Polonyal  Yahudi bir ailenin 
çocu u olarak Fransa’da dünyaya 

geliyor ve Katolik bir okulda e i-
tim görüyor Perec. kinci Dünya 
Sava nda hem babas n  hem de 
annesini çok küçük ya ta kay-
betti i için atalar n n dilinden ve 
kültüründen kopuk büyüyor. Çok 
kereler otobiyografi yazma giri-
imlerini k sa süren ya am nda bir 

araya getiremedi i için, ölümün-
den sonra derlenmi  parçalar bir 
çe it ya amöyküsünü ve otoport-
resini sunuyor okura. On bölüm-
den olu an Do dum mektup, an , 
makale, hikâye gibi farkl  türle-
ri birle tirerek ortaya bir otobi-
yografi ç kart yor. Kitab n kurgu-
su Perec’e ait de il ama Philippe 
Lejeune tam da Perec’e yara r bir 
derleme yaparak yazar n çok yönlü 
anlat mlar yla kendi portresini 
ç karmas na olanak sa lam . Bir 
otobiyografi yazman n da nede-
nini aç kl yor Perec, onun arad -

 gerçekli e ula mak de il, çünkü 
gerçeklik bellekte gizli olan bir ey 
ve dinamik do as  gere i de i -
ken bir ey. Ya amöyküsünü daha 
ba ka eylere ula mak için yaz yor 
“benim sorunum daha çok ula -
mak, gerçe e ula mak demiyorum, 
geçerlili e ula mak da de il söyle-
di im, derdim daha çok içtenli e 
ula mak. Bu ahlaki bir sorun de il, 
pratik bir sorun.”5 
Genelde otobiyografilerin bir yönü 
kendini kan tlamakt r. Ya am 
öyküsünü anlatan ki i, okurdan 
anla lmay  ve kabul edilmeyi bek-
ler; Perec’in yazmas n n ard n-
da böyle bir beklenti yok, o as l 
kendisini anlamak için yaz yor. 
Zihninin içtenli ine ula mak isti-
yor. Gördüklerini ya da ya ad k-
lar n  do ru kaydedip etmedi i-
ni sorguluyor; ya da kaydettikleri-
ni hâlâ ayn  izlenimle mi görüyor, 
onu merak ediyor. Anlad m z 
anlamda bir otobiyografi olarak 
görünmese de asl nda Perec ya a-
möyküsünden çok daha fazlas -
n  anlat yor, an lar n  ‘olgunla ma’ 
sürecinde test ederek dile getiri-
yor. Otobiyografide yazar, ken-

disinden ba ka kimsenin ortaya 
dökemeyece i bir bilgiyi serebi-
lir.  Biyografi, bir yazar n haya-
t n n derlenmesi anlam na gelir-
ken, otobiyografi (yeni) bilgi üre-
tir. Bu sebeple otobiyografiye kur-
gusal bir nitelik bula r; bu tür, 
yazar n geçmi ine kar  konumla-
n n n da ürünüdür. Bu ise ço u 
zaman anlat m biçiminin ard na 
saklanarak yap l r. imdi u soru-
labilir: Otobiyografi, yaz nsal yap -
ta ne kadar içkindir? Ara t r lmas  
gerekir:  Kurmaca ve otobiyog-
rafi aras ndaki belirsizlik, Marcel 
Proust’ta da vard r: Kendi ya a-
m n  m  anlatt , yoksa “Marcel” 
ad ndaki anlat c n n sadece bir 
anlat  arac  m  oldu u bugün bile 
tart l p durur.
Sonuç olarak an  ve otobiyogra-
finin farkl l klar  iki türün anla-
t m yap s n  belirlemektedir. 
An da çevre özellikleri söz konusu 
iken otobiyografi de anlat  tama-
men kendi benli i üstüne kapan-
m t r. Burada gözlemlenen ki i 
ayn  zamanda gözleyen ki idir. ki 
türde de anlat m geriye dönü ler-
le gerçekle ir. Zaman bak m ndan 
ise geçmi  ile imdi iç içedir yani 
senkronik olarak geli ir. Özne’nin 
kendinden söz etti i her iki türe 
dair farkl l klar  fark etme süreci 
türlerin kesi en ve farkl la an yan-
lar n  görmeyi mümkün k lacakt r. 

1 Nazan Aksoy, Kurgulanm  Benlikler: Oto-
biyografi, Kad n Cumhuriyet, ‹leti im  Yay n-
lar , 2009, s. 15.
2 Aktaran: Nazan Aksoy, Kurgulanm  
Benlikler: Otobiyografi, Kad n Cumhuriyet, 
‹leti im  Yay nlar , 2009, s. 17-18.
3 Johann Wolfgang  von Goethe, Ya am m-
dan iir ve Hakikat, Çeviren: Mahmure Kah-
raman, Türkiye ‹  Bankas  Kültür Yay nlar . 
4 Nazan Aksoy, Kurgulanm  Benlikler: 

Otobiyografi, Kad n Cumhuriyet, ‹leti im  
Yay nlar , 2009, s. 21.

5 Georges Perec, Do dum, Çev. Aysel Bora, 
Yap  Kredi Yay nlar , 2003.
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G
ençler ilkö retimden 
ortaö retime, oradan 
yüksekö retime, ora-
dan da ba ka ö re-

timlere geçerlerken birtak m imti-
hanlara tâbi tutulurlar. Ya tlar yla 
yar t klar , birkaç saatte hâlledilen 
bir imtihan için aylarca, belki sene-
lerce porsiyonluk bilgiler ezberle-
meye çal rlar. S nav müfredat -
n n sorumlu tuttu u konularda, 
yine ayn  müfredat n “do ru” kabul 
etti i bilgilerdir bunlar. Sorudaki 
seçeneklerden yaln zca birisi do ru 
olmas  gerekti i için, ortada sadece 
bir do runun varl ndan söz edi-
lir. Meselâ co rafyada ö retilen bir 
gölün suyu kurumu  da olsa, s nav 
müfredat nda hâlâ bir göl oldu u 
takdirde, ö renci de öyle bir gölün 
mevcudiyetini kabul etmek zorun-
dad r.
Liseye ba layan bir gencin kom-
pozisyon yazamamas , üniversite-
ye giden bir gencin nas l dilek-
çe yaz ld n  bilmemesi, kendini 
ifade edememesi, konu amamas  
vs.  klasik ama do ru örneklerdir. 
Bu tip meselelerin kayna , okul-
larda verilen e itimde aranmal d r. 
Peki, okullarda verilen e itimin 
kalitesi artt  takdirde bir de i me 
olabilir mi? Çok da fazla olmaz gibi 
gözüküyor. Çünkü genç, e itim sis-
teminin icab  olarak okuldan ziya-
de s navlara yo unla r. Ona mes-
lek kazand racak olan okul de il, 
dershanedir. Dolay s yla s nav müf-
redat na kulak dikkat verir, her 
ald  bilgiyi sorgusuz sualsiz kabul-
lenir. Peki, bu bilgilere itimat edi-
lir mi?

Tarih, co rafya, fizik, biyoloji vs. 
imtihanlarda sorumlu tutulan 
bütün bilimlerin insan hayat nda 
mühim yeri olmakla birlikte belki 
en önemli k sm n  dil ve edebiyat 
olu turur. Zira ileti im kurmak-
tan tutun, s nav  okuyup anlama-
ya kadar her ey dil ile ba lar. Bu 
sebeple bu imtihanlarda Türkçe’ye 
ciddi yer ayr l r. Her bilimde oldu-
u gibi dil ve edebiyat hakk nda da 

porsiyonluk bilgiler verilir ve bu 
bilgilerde birçok yanl l k söz konu-
sudur. 

Hemen hemen her test kitab , 
konu anlat m nda ayn  bilgileri 
ihtiva eder. Bu sebeple a a da ver-
di im örnekleri istedi iniz kitaptan 
teyit edebilirsiniz.

Dildeki Karma a
Kendini ifade ederken do ru keli-
meyi bulacak dil da arc na sahip 
olmayan, basit bir metni yanl  
noktaland ran, kelimeleri yanl  
yazan, kendi dilini iyi bilmedi i 
için yabanc  dil de ö renemeyen 
gençler her zaman olacakt r. Tüm 
gençli i uurlu ve kültürlü yeti -
tirmek elbette mümkün de ildir. 
Mesele, ö renenden önce ö reti-
lenden ba lar. 

Türkçe’nin dilbilgisi, s nava giren-
ler için haddinden fazla külfet-
li olmu tur. Asl nda çok rahat 
ö renilebilecek gramer kaideleri, 
o kadar da n k ve mü kül bir 
hale getirilmi tir ki, gençler kendi 
dillerini çözümlerken bile i kence 
çeker duruma gelmi lerdir. Suçu, 
dilimizi s nav müfredat na ömrü-

nü vererek çal an ama ö reneme-
yen gençlerde mi, yoksa dili karma-

k hale sokanlarda m  arayaca z? 
Örneklerle tetkik edelim.
Dilbilgisindeki Hatalara Örnekler
1) Dilbilgisi izah edilirken yanl  
kelimeler kullan lmaktad r. Tekil, 
ço ul, belgisiz gibi mânâs  kavra-
namayan sözcükler yerine; teklik, 
çokluk, belirsiz gibi anlam  sarih 
olan kelimeler tercih edilmelidir.
2) “Hem eskisi, hem uydurukça-
s  “derken bir kavrama elli tane 
kar l k koymak kafalar  kar t -
r r. Zamir-ad l, s fat-önad, zarf-
belirteç, edat-ilgeç, fiil-eylem vs. 
gereksizdir. Kaidelere dayanan 
grameri daha da zorla t rmaktan 
ba ka hiçbir i e yaramaz.
3) Bazen bir kavrama ‘en yeni 
uydurcas ’ diye yepyeni kar l klar 
bulunmas , felâketin doruk nok-
tas  olur. Meselâ “zarffiil” diye bil-
di imiz gramer eklinin üç tane 
daha ismi vard r: ulaç, belirteçey-
lem, ba eylem. Bu bir trajedidir.
4) kilikler bazen yanl  kullan l r-
lar. Meselâ “Adlar- simler” tabi-
ri yanl t r. Çünkü ad ve isim ayn  
ey de ildir. Her ad isimdir ama 

her isim ad de ildir. ngilizcedeki 
name-noun gibi.
5) Baz  kurallar her ya tan insa-
n  çileden ç kartacak kadar güç-
tür. Büyük harf yaz m n  ele ala-
l m. “ sim tamlamas  kal b nda 
olan ama birle ik kelime olma-
m ” co rafi yerin ikinci kelime-
sinin ba harfinin küçük, “Ad n  
ba ka yerin ad ndan alan” co ra-
fi yerin ikinci kelimesinin ba har-
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finin  büyük yaz lmas  gibi. Yani 
“Nemrut da ” yazarken “d”, “A r  
Da ” yazarken”D” yazacakm z...
Verdi imiz birkaç misal etraf nda 
görüldü ü üzere s nav sisteminde 
dilbilgisi bahsi, s k c  ve kar k bir 
duruma getirilmi tir. Tane tane ve 
güzel güzel anlatmak varken böyle 
yap lmas n n sebebi nedir sizce?

Edebiyattaki Yanl lar
Edebiyat kelimesini duyunca sade-
ce aruz vezinleri olan “failatün 
failatün”leri hat rlayanlar n, ede-
biyat  toplumdan kopuk ve yanl  
bilenlerin ço unlukta oldu u bir 
gençli e sahibiz. Hayattaki zevk-
lerin ba l calar ndan olan “güzel 
kelâm söyleme ve i itme” diye de 
tabir edebilece imiz edebiyata bu 
kadar antipati duyulmas n n ba l -
ca sebebi, yanl  ö retilmesidir.  
Bir memlekette edebiyat sevilmi-
yorsa, kitap da okunmuyor demek-
tir. Kitap okunmuyorsa, gerisini siz 
getirin. Biraz evvel dilbilgisi bah-
sinde sordu umuz soruyu tekrar-
lam  olal m: Porsiyonluk verilen 
edebiyat bilgilerinin do rusu var-
ken, srarla yanl n n ö retilme-
sinin sebebi nedir? Bitmek tüken-
mek bilmeyen bir gaflet mi? Kuru 
bir inat m ? Gençli i mahsus cahil 
b rakmak gayesi mi? Bir de edebi-
yatta verilen yanl  bilgilere baka-
l m, belki o zaman sorumuza cevap 
vermemiz kolayla r.

Edebiyattaki Hatalara Örnekler
1- iir bahsinde, “Hece ölçüsü dili-
mizin do al ölçüsüdür” diye anlat -
l p öyle devam edilir, “Aruz vezni, 
Arap iirinin bir ölçüsüdür”. Evvelâ 
Türk edebiyat n n ilk eserlerinden 
olan Kutadgu Bilig’den beri kullan-
d m z vezin d land . Sonra as r-
lard r kulland m z ve Türklerde 
ekillenen bir “Türk aruzu” yok 

say ld . Bunlar  gençlere böyle 
ö retirseniz, stiklal Mar ’n  gör-
düklerinde öyle derler:  Bu adam 
dilimizin ölçüsünü de il, Araplar n 
ölçüsünü kulland . Bu adam Türk 
iirine yabanc d r.

2- Aruz vezni bahsinde bilgiler 
öyle devam eder, “Türkçede uzun 

okunan ünlüler yoktur. Bu sebeple 
aruzla iir yazmak çok güç olmu -
tur”. Bir kere, en eski Türkçede 
bile uzun ünlü tesbit edilmi tir. 
Haydi onu geçelim, uzun okunan 
ünlü olan kelimeler Türkçe de il 
midir? Yüzy llard r Türkçede kul-
lan lan ve Türkçe kabul edilen 
say s z kelime vard r ve birço u da 
uzun ünlülüdür. Aruzla yazmak 
zor de il, asl nda serbest iir ek-
liyle yazmak en zorudur. Çünkü 
iyi yaz lmad  takdirde hiçbir eye 
benzemez. Vezinli iir hiç olmazsa 
ekilden kurtar r.

3- “Divan iirinde beyitler aras nda 
konu bütünlü ü yoktur”  diye bir 
safsata tekrarlan r durur. Elbette 
Klasik Türk iirini beyitler üzeri-
ne in a olmu tur, lâkin genel bir 
yarg ya var lmas  yanl t r. Konu 
bütünlü ü olan binlerce iir vard r. 
Bunu, bu yanl  bilgiyi veren kitap-
lar bile söylerler. Nitekim gazel 
bahsinde yekahenk gazeli tan m-
larken, “konu birli i olan gazel” 
derler. Demek ki neymi ? Baz  
gazellerde konu birli i varm . Ya 
mesnevi? Ba tan a a  ayn  konu 
etraf nda döner. 
4- Bat n n dikte etti i baz  bil-
giler yanl  da olsa ö retilmeye 
devam edilir. Bu bir bak ma e i-
tim emperyalizmidir. Meselâ Bat  
Edebiyat nda edebî ak mlar söz 
konusu oldu unda, ilk ak m ola-
rak Hümanizm saçmal  gösteri-
lir. Böyle bir ak m yoktur, ak m 
olman n vas flar na haiz de il-
dir. “ nsanseverlik”, Bat n n as r-
lar evvel söylemeye ba lad  ve 
hâlâ tüm olanlara ra men ina-
nanlar  olan bir yaland r. Meselâ 
Parnasizm dedikleri de bir ekoldür, 
“izm” olacak niteli e sahip de ildir, 
o da ak m diye ö retilir. 
5- Bizde 4 tane ak m oldu unu 
yazar kitaplar: Tasavvuf ak m , 
Türk-i Basit ak m , Sebk-i Hindi 
ak m , Mahallile me ak m . 
Bunlardan ak m vas flar na tam 
uymayan ama en çok benzeyen 

Sebk-i Hindi’dir. Di er üçü ak m 
falan de ildir. Tasavvuf bir gele-
nektir, Türk-i Basit bir fantezi-
dir, Mahallîle me ise milliyetçilik 
dü üncesinin zorlama bir kabu-
lüdür. Bunlar  çok k sa geçtim. 
Umulur ki ba ka bir yaz da s rf bu 
bahsi ele alal m.
6- Millî Edebiyat anlay yla alâkas  
olmayan Halikarnas Bal kç s , 
Abdulhak inasi Hisar gibi yazarlar 
“millî edebiyatç ”; Mehmet Akif 
Ersoy ve Yahya Kemal Beyatl  gibi 
memleket edebiyat  yapan adam-
lar ise “ba ms z sanatç lar” ola-
rak gösterilirler. Gerçekten insan n 
akl  alm yor... 
7- En soysuz ve çirkin bilgiyi en 
sona b rakt m. Divan iiri bahsin-
de, dil, öyle geçer, “Divan iirin-
de dil Osmanl cad r. Osmanl ca; 
Arapça, Farsça ve Türkçe sözcükle-
rin karmas ndan olu an bir dildir”. 
Bir; Osmanl ca diye bir dil yok-
tur. Osmanl  Türkçesi, Türkçe’nin 
bir devresidir; Karahanl , Göktürk 
devresi gibi. E er böyle ö retirse-
niz, gençler 80 y l evvel uzaydan 
yeni bir dil ö renip Anadolu top-
raklar na indiklerine inan rlar. ki; 
her dil ba ka dillerin karmas n-
dan olu ur. Osmanl  Türkçesinde 
sadece müslüman milletlerin de il; 
talyanca, Rumca vs. birçok kül-

türün kelimeleri vard r. Kelime 
al veri i her dilin kaç n lmaz d r. 
Ayn  Cumhuriyet Türkçe’sindeki 
Frans zca ve ngilizce kelimeler 
oldu u gibi. Mesele bunlar  kendi 
kültüründe eritmektir.
Herhâlde yukar daki sualimize en 
münasip cevap, “kas tl  olarak” 
baz  eylerin karma k ve yanl  
ö retildi idir. Bu kadar feci 
yanl lar, do rusu biline biline, 
srarla ve inatla dikte edildikçe 

iyimser bakmam z imkâns zd r.
Son olarak ba l kta yer alan 
felâket kelimesini, meseleye 
mübala al  yakla mak için de il, 
bilâkis durumun vahimiyetini en 
uygun ekilde ortaya koymak için 
seçti imizin de alt n  çizelim. 
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H ayatta bir iz 
b rakmal , bir iz. Bir 
mim b rakmal . S k  
bir iir. Derin bir 

öykü. Ya da bir film. Gholamreza 
Ramezani’nin filmi gibi; Hayat 
gibi. Hat rlanmal , hat rlatmal  bir 
eyleri. S ms k  tutmal  bileklerim-

izi, b rakmamal ; bizi götürecek bir 
yerleri olmal . Bir eyler beklemeli 
bizi, iyi bir eyler. Büyük laflar 
etmemeli, manifestolarla dolu 
olmamal ; ama çarpmal . Yal n 
oldu u kadar karma k olmal . 
Söyleyecek sözleri olmal , biz de 
öyle dinlemeliyiz i te. Bir film bun-
lara yapacak kudrette midir? Hem 
de nas l!

Ça da  ran sinemas n n 
güzel örneklerinden biri ile 
kar  kar yay z. Yönetmenli ini 
“Oyun” filmi ile tan nm , sen-
arist, tiyatro oyuncusu Gholam 
Reza Ramezani’nin yapt , 
ba rollerinde Mohammad Sa’eed 
Babakhanlo, Mehrdad Hassani 
ve Ghazaleh Parsafar’ n oynad -

 “Hayat”, 2005 y l nda çekildik-
ten sonra, stanbul Çocuk Filmleri 
Festivali’nde En yi Çocuk Filmi 
ödülünü kazand . 

Neredeyse gerçek zamanl  olan 
filmde, babas  rahats zlan p has-
taneye kald r lan ve annesinin de 
hastaneye gitmek zorunda kald -

 bir k z n, karde ine bakmakla 
s nava gitmek ikileminde kalma-
s yla ya ad  süreci izliyoruz.

Hayat’ n s nav günüdür. Çera  
Ali’nin k z  Hayat. Otuz ö renci-
den yaln z be i al nacakt r okula. 
Büyük bir s nav. Karde ini kom-
ulara b rakmas  laz m. Kuca nda 

karde i, ko turur Hayat. 
A açlardan, klardan olu-
an hareketli gölgeler aras ndan 

geçer. Kom u kap lar na, akraba 
kap lar na gider durur. Elmac k 
kemikleri pembele ir de pembe-
le ir. Daha bir çocuk; kuca nda 
da bir çocuk. reti bir annelik-
le dolan r durur. B rakacak kimse 
bulamaz. Bulduklar na da güvenip 

b rakamaz. “Okul erkekler içindir” 
diyenden tutun da “senin ya n-
dayken kuca mda bebe im vard  
ve ev i leri yap p tarlada çal yor-
dum” diyene kadar pek çok ki i-
den yard m ister; ald  tek ey 
nasihat olur. Okula gider ama 
s nava çocukla giremeyece ini 
ö renince kahrolur. Ö retmeni, 
Nebet’i kendi e ine b rakmas n  
söyler ama ne yaz k ki Hayat’ n 
annesi, önceki gün ö retmenin 
e iyle hamamda kavga etmi tir. 

Hayat, okuldan ç k p eve döner, 
Nebet’i evde uyutup s nava gitme-
ye karar verir. Nebet’in eline bibe-
ronu veren k z, meram n  anla-
t r çocu a/bize: “Nebet uyu, Allah 
a k na uyu. Seninle ne yapaca m 
ben? Burada okul sadece 5. s n -
fa kadar. te bu yüzden babam 
s navda ba ar s z olursam, daha 
fazla okumama izin vermeyece-
ini söyledi. E er s nav  geçer-

sem, babam harç paras  yat rmak 
zorunda kalmayacak. Tatl  k z m, 
sütün elinde. Alt n da temiz. Uyu! 
Allah a k na uyu!” 

Kap y  kilitler Hayat. Akl nda 
bir sürü soru: Sütü içerken bo u-
lursa… Kedi kap dan girerse… 
Tavuklardan biri gagalay p bir 
gözünü kör ederse… Tam ç kacak 
Belk s Nine gelmesin mi? Laf üstü-
ne laf. Hayat sahnede, biz koltuk-
ta bunal r z. Dayan l r gibi de il. 
Kad n süt hesab  yapar. Aritmetik, 
dedikodu, genel kültür, nezaket 
dersleri birbirini izler. Belk s Nine, 
güç bela oradan ayr l r. Hayat, 
kan ter içindedir. Ç kmadan önce 
kuyudan çekti i suyla isli yüzünü 
siler ama anahtar  kuyuya dü ür-
mesin mi? Felaket. Nebet içeride 
a lamaya ba lar. Hayat, bin pi -
man. Anahtar, Yusuf olmu  gir-
mi  kuyuya. Ç kar ç karabilirsen. 
Kap ya ko ar, açmaya çal r,  h 
aç lmaz. Tela , panik, korku, pi -
manl k kol gezer etraf nda. Cam  
k rmaya cesaret edemez. Akl ndan 
sürekli geçirdi i bilgiler devreye 
girer Hayat’ n. M knat s! Ucuna 

Gholamreza 
Ramezani



87Umran UBAT 2010

 Sinema

m knat s ba lad  ipi kuyuya uza-
t r ve anahtar  ç kar r. Hepimiz 
derin bir soluk al r z o an. Ko up 
kap y  açar. Nebet, k pk rm z  
olmu tur a lamaktan. “A lama” 
der Hayat, Nebet’e. “S nava sene-
ye girerim, sorun de il.” 

in ilginç yan  üçüncü s n -
fa giden di er karde i Ekber de 
ablas n n s nava girmesi için okul-
dan ç kma yollar  arar bu esna-
da. Okuldan ç kacak ve Nebet’e 
bakacakt r akl nca. Tuvalet izni 
ister, alamaz. Alt na i edi i izle-
nimi vermek için pantolonunu 
tükürükler ve izni kapt  gibi 
olanca gücüyle eve ko ar. Ne 
yaz k ki, yalan  gerçe e dönü ür; 
kom u köpe i sald r nca, koyverir 
çi ini çocukca z. 

Eve var r Ekber. Hayat’la kar -
la r. Bu esnada ablas n n akl na 
parlak bir fikir gelmi tir. Evreka! 
Nebet’i Ekber al r, yola ç karlar. 
Hayat ipleri ve battaniyeleri top-
lar. Ekber, çocu u güç bela ta r, 
yalpalamaktad r. Ko ar ad m 
okula yürürler. Sürekli, bilgilerini 
tekrar eder Hayat. Elindekilerle 
ne yapaca n  bilemeyiz. Heyecan 
içinde izleriz öyle. 

Sonra Ekber ablas n n s nav -
n n oldu u s n fa girer ve Hayat’ n 
arkada  olan tekerlekli sandalye-
deki Leyla Yekca Na in’e bir eyler 
söyler. K z da arkada na pencere-
den gelecek ipi çekip s raya ba -
lamas n  söyler. Yerimizde dura-
m yoruz bu esnada heyecandan. 
Hayat s n fa girer, rica minnet 
s nava ba lar. Ekber, slak panto-

lonuyla kendi s n f na döner, kaç-
maz, bir bahaneyle yerine otu-
rur. Hayat, sorulara bakar, sorular 
Hayat’a. D ar dan bir a lama sesi 
yükselir. Hayat, arkada na ipi 
çekmesini söyler. K z ipi çektikçe 
ses kesilir. Sonra tekrar s nav na 
döner, tekrar bebek a lamas  gelir 
d ar dan. S nav gözetmeni olan 
bayan pencereden d ar ya ba n  
uzat r, bir de ne görsün? Upuzun 
bir ip, ucunda bahçenin d nda-
ki bir a aca yap lm  sal ncak ve 
onun içinde de bir çocuk. p sal-
land kça çocuk uyuyor. Nebet bu. 
Zekice bir bulu . Kad n, ipi ö ren-
cinin elinden al yor. Ne yapaca-

n  merak ediyoruz, so uk bir 
kad n çünkü. pi çekerek sal n-
ca  sallamaya ba lay nca Hayat 
da huzur içinde s nava koyulur. 
Bo az m zda bir yumru, bu ulu 
gözler ve diken olmu  tüylerle 
sonland r yoruz filmi.

Yenilgiyi kabullenip hayat m -
z  donuk bir portreye çevirmek 
do ru de il. O çocuk, Hayat, bize 
bunu gösteriyor; perçemimizden 
tutarak ölümcül bir yan lg dan 
kurtar yor bizi. Pes etmek yok! 
Memleketin dört kö esi yeni-
len, hayallerini da tan umut-
suz çocuklarla dolu. Tokat’tay z, 
Beytullah Emrah anlat yor: 
“Benim bir ye enim vard . O kadar 
hayal gücü zengin bir çocuktu ki, 
birden bir ey oldu ve hayalleri-
ni yitirdi” “Ne oldu ki?” diye sor-
du umuzda, “Okula ba lad  da 
ondan” demi ti. Ne kadar hakl y-
d . Zekây  hor gören, körelten bir 

e itim sistemimiz var. De er, k y-
met bilmeyen. ekillere ve ideolo-
jik hezeyanlara kurban edilen bir 
organizma. nsana önem verme-
yen, bir e ya gibi gören kurumlar 
organizasyonu. 

Bu filmi izlemek ve izlettirmek 
laz m. Hiçbir eyin kolayl kla elde 
edilemeyece ini; azmin, hayat n 
özü oldu unu anlatmak gerek-
li. Nas l ve ne tür bir sistemin 
içinde olursak olal m, bizim için 
konulan ve yer yer de daralt lan 
s n rlar  a maya çal mak gerek-
li. Hayat’ n girdi i s nav, yokluk 
içinde varolma s nav ; annesinin 
babas n n çok gönüllü olmad k-
lar , çevresinde rahats zl k uyan-
d ran, okuma konusunda henüz 
ayd nlanmam  bir toplulu un 
içinde bir çera  olmaya çal -
mak, hem de 12 ya nda, müt-
hi  bir ey. 2010’un ilk günle-
ri, Çorum’un Sungurlu ilçesin-
de 12 ya nda bir k z, Ankara’da 
ya ayan bir in aat i çisine 4 inek 
kar l  sat ld  haberleri gaze-
telere dü ünce, film, benim için 
daha fazla anlam kazand . Hayata 
bak , direnme eksenli olmal . Bu 
filmi sömestr tatiline giren ö ren-
cilere ve velilere ilaç niyetine bir 
doz kadar vermek hiç de fena 
olmaz. Filmin sonunda “Ac  bir 
gün geçti.” diyordu Hayat, ve 
ekliyordu, “Edison, azmi sayesin-
de ba ar s zl klar n  telafi etti.” 
Azim, bir i teki engelleri yenme 
kararl l  diye aç klan yor sözlük-
te. Evet, azim, her eyin ilac .
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Osmanl ’dan Cumhuriyet’e  
Ordu-Politika ili kileri

28 ubat 1997 tarihli Millî 
Güvenlik Kurulu’nda hükûmete 
dikte edilen 18 maddelik karar-
larla ba lay p Haziran 1997’de 
Refahyol iktidar n n dü mesiyle 
sonuçlanan ve etkileri uzun süre 
devam eden süreç, siyasal litera-
türümüze “28 ubat Post-Modern 
Darbesi” olarak geçti. Yak n tari-
himizde meydana gelen 27 May s 
1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 
1980 (modern) askeri ihtilallerin-
den yöntem itibariyle fark n  vur-
gulamak için “post-modern” nite-
lemesi uygun görülmü se de, 28 

ubat süreci, MGK’n n bir tav-
siye kurulu olmaktan ç k p tam 
anlam yla bir karar organ  hali-
ne gelmesi, di er kurumlar n ise 
bu kararlar  uygulamak zorun-
da olan icrac  kurumlar düze-
yine indirgenmesi; dahas  bu 
dönemde iç ve d  politikada-
ki “konsept” de i ikliklerinden 
e itim, kültür ve iktisat alanlar -
n  dizayn etmeye yönelik karar-
lar na ve bu geli melerin hukuk-
sal altyap s n  olu turma çabala-
r na kadar toplumsal hayat n her 
alan na MGK’n n müdahil olma-
s  itibariyle “klasik darbe”lerden 
daha etkili ve daha belirleyici 
bir operasyona dönü tü. Öte yan-
dan, “post-modern” de olsa darbe 
“darbe” idi ve bu ba lamda 28 

ubat, Jön Türkçü-ittihatç  ihti-
lal gelene inin Cumhuriyet elit-

T araf gazetesince ortaya ç kar l p 20 Ocak 2010’dan 
itibaren yay mlanan ve Orgeneral Çetin Do an ve 
ekibi taraf ndan 2002-2003 y llar nda haz rland  
iddia edilen Balyoz Darbe Plan ’nda; darbe yap l-

mas  halinde tutuklanmas  öngörülen 36 gazeteci ve yazar ara-
s nda, Umran Dergisi sahibi, editörü ve ayn  zamanda Vakit 
Gazetesi yazar  olan Abdullah Y ld z da yer alm t r.

Abdullah Y ld z’ n o dönemde gerek Umran Dergisi’nde 
ve gerekse Vakit Gazetesi’nde yazd  yaz lar, Balyoz Darbe 
Plan ’n  haz rlayan cuntac lar  ciddi anlamda rahats z etmi  
olmal  ki, ad  36 gazeteci aras nda ilk s ralara yerle tirildi. 
2000-2002 y llar nda yay mlanan ve üst üste birkaç bask  yapan 
28 ubat – Belgeler kitab  ile Postmodern Darbe’ye kar  net 
ve vakur bir duru  sergileyen Y ld z, yine çok say da bask  
yapan Me rutiyetten Cumhuriyete ktidar Kavgalar  ve Sanal 
rtica isimli kitab nda da “irtica” kavram  etraf nda kopar lan 

f rt nalara kar  tarihi belgelere dayal  en köklü itiraz  yapm  
ve psikolojik sava  planlar n n ipli ini pazara ç karm t . 

Kökleri ttihat ve Terakki’ye kadar uzanan cuntac l k ve dar-
becilik gelene i hakk nda yapt  derin ara t rmalar  ile o y l-
larda büyük ilgi gören dergimiz editörü Abdullah Y ld z, 
hem Umran Dergisi’ndeki inceleme yaz lar  hem de Vakit 
Gazetesi’ndeki kö e yaz lar  ile 28 ubatç  bask lara kar  en 
kararl  duru u sergileyen kalemlerden biri olmu tu. Son yirmi 
y lda kaleme ald  bir düzineyi a k n kitapta, a rl kl  olarak 
namaz bilinci, tarih felsefesi ve Kur’ân üzerinde yo unla an 
Y ld z, mahut süreçte, slami perspektiften yapt  siyasal-
sosyal tahlilleri ile öne ç km t .

Dergimizin bu say s nda, Abdullah Y ld z’ n 28 ubat – 
Belgeler kitab na yazd  Giri  bölümünü; hem ülkemizde-
ki ordu-politika ili kileri ile darbecilik gelene inin serencam -
n  ortaya koymas  ve 28 ubat Postmodern sürecini bütüncül 
bir bak  aç s yla de erlendirmesi bak m ndan, hem de tarihe 
not dü mek amac yla okuyucular m z n istifadesine sunuyoruz.

ARS‹V

KA  EM VE BA  YOZ
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lerince sürdürülen ve tekrarlana 
tekrarlana geli tirilen son versi-
yonundan ba ka bir ey de ildi. O 
halde, 28 ubat Süreci’ni do ru 
olarak tahlil etmek ve bu kitapta 
bir araya getirdi imiz belgeleri bir 
bütün içinde de erlendirebilmek 
için yak n tarihimizdeki ihtilal-
ler, müdahaleler ve darbeler seri-
sini k saca hat rlamak zorunday z. 

“Ordu Politika yapar m ?” 
diye sorar Nizamettin Nazif 
Tepedelenlio lu Ordu ve Politika1 
isimli kitab nda ve hemen de 
cevab n  yap t r: 

“Yapar! 
Ordu, zâten politik bir 

kurumdur. Harp edi i de 
politikad r, sulhü devam ettiri i 
de... Ve yaln z tanklar n , 
toplar n , uçaklar n  konu turdu u 
günlerde de il, bandolar  ile 
meydanlar  inletip geçit resimleri, 
paradlar yapt  günlerde de 
politika yapm  say l r.

Küçük, büyük manevralar  bir 
ba ka politikad r, geçit resimleri 
bir ba ka politikad r, k lalar na 
kapan p ko u lar ndan tambura 
sesleri duyuru u gene bir ba ka 
politika.

Atatürk devrinde ordu politika 
d  kalm t r derler... Öyle 
midir?

Bence, böyle dü ünenler sadece 
kendilerini aldatm  olurlar...”

Asl na bak l rsa, bizde ordunun 
politika’ya müdahalesi kadim bir 
gelenektir. Eski Türk devletlerin-
de ve Osmanl  Devleti’nin kuru-
lu  y llar nda geçerli olan eli silah 
tutan herkesin asker say ld  
“ordu-millet” anlay , profesyo-
nel ordular n, özellikle Yeniçeri 
Oca ’n n kurulmas yla birlikte 
ekil de i tirir; “saltanat n dire i, 

mülkün bekçisi” olsun diye yeti -

tirilen “kap kulu askerleri” k sa 
bir süre sonra iktidar kavgalar -
n n belirleyici unsuru haline gele-
rek “kulluk”tan “efendili e” yük-
selirler: Y ld r m Bayezit yeniçe-
rilere dayanarak Anadolu asker-
lerini tasfiye eden ilk padi aht r; 
Kosova’da babas n n ehit olmas  
üzerine, karde i Yakub’u hemen 
orac kta Yeniçerilere bo durtuve-
rir. Y ld r m’ n o lu Mustafa’y  
“Düzmece” ilan eden de, tahta 
ç karan da, karde i Çelebi 
Mehmet’e sat p Gelibolu kalesin-
de ipe çeken de “ordu hüneri”dir.2 
Taht ndan feragat eden II. Murat’  
tekrar taht na oturtan, Fatih döne-
minde Çandarl  Halil’i harca-
yan, Veli Bayezit’i azledip yeri-
ne Yavuz Selim’i getiren... yine 
“yeniçeri marifeti”dir.

Osmanl  Devleti’nin “askeri” 
tonu a r basan bir siyasal yap -
ya sahip oldu u, sadrazam, vezir, 
beylerbeyi, sancakbeyi vb. yöne-
ticilerin önemli bir kesiminin de 
“seyfiye”den (k l ç erbab ) geldi-
i dü ünülürse, yönetim gelene i-

mizde askerî ve siyasi alan  birbi-
rinden tefrik etmekte hayli güçlük 
çekeriz. Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kuran, yeni siyasal yap y  belir-
leyen ve devrimlerle toplum-
sal hayat  tepeden t rna a yeni-
den dizayn edenler de a rl k-
l  olarak askerlerdir. Bayar, Özal, 
Demirel ve Sezer hariç tutulursa, 
di er Cumhurba kanlar  hep asker 
kökenli olmu tur. Devlet proto-
kolünde askeri erkan n konumu, 
di er demokratik ülkelere k yas-
la hem ayr cal kl  hem de önce-
liklidir.

Osmanl  ve Türkiye Tarihi, 
ordunun politik hayata müdahale-
sinin say s z örnekleriyle doludur. 
Özellikle duraklama devrinden 
itibaren ordu, iktidar kavgalar n n 

kenar nda-kö esinde de il, tam 
göbe indedir. III. Murat döne-
minde patlayan Yeniçeri isyanla-
r  sonraki dönemlerde de devam 
eder ve Genç Osman’ n bu “âsî 
kullar” taraf ndan fecî ekilde 
öldürülmesiyle yepyeni bir boyut 
kazan r. IV. Murat, Deli ibrahim, 
IV. Mehmet dönemleri ve sonra-
s nda yeniçerilere yan bakan solu-
u ipte al r. 
Padi ahlar n bile can na kaste-

den bu “zorbalar gürûhu” devle-
tin de iktidar n da gerçek sahibi-
dir. Yeniçeri Oca ’n n d nda ilk 
kez yeni bir askeri ocak kuran III. 
Selim, Kabakç  Mustafa isyan yla 
yeniçerilerin elinde can verir. II. 
Mahmut’un Vak’ay  Hayriye ile 
Yeniçeri belas n  ortadan kald r-
mas n n “ordu-politika ili kilerin-
de” yeni bir dönem açaca  dü ü-
nülmü se de hiçbir ey de i mez. 
Ordu, politikan n yine göbe inde, 
hatta “tepesinde”dir.

Tanzimat’tan itibaren ordu yeni 
bir misyon üstlenir. Avrupa’da 
tahsil gören genç subaylar n olu -
turdu u cuntalar, Bat l la ma 
hareketlerinin öncülü üne soyu-
nurlar. Tanzimat’ n ünlü sima-
lar ndan Âlî Pa a’n n yönlendir-
mesiyle, Dâr-  ûrây-  Askerî 
Ba kan  Hüseyin Daim Pa a, 
“lüks ve sefahat içinde yüzen” 
padi ah  devirmek amac yla “ilk 
cunta”y  kurar.3 Daha sonralar  
Jön-Türkleri görürüz siyaset sah-
nesinde. “Konyak içip Jambon 
yemeyi bir eref sayan”4 bu gruba 
mensup subaylar, Bat l la ma 
yolunda at lacak ad mlar n ancak 
kuvvet zoruyla ve “tepeden inme” 
yöntemlerle ba ar ya ula aca  
kanaatindedir. Jön Türklerin fikir 
babas  Mithat Pa a aynen öyle 
der:

“Bizim millet gibi cahil bir 
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millet aras nda ciddi reformlar 
yapabilmek için askeri 
s n f n, i ba nda bulunan 
devlet adamlar n n elinde 
bulunmas  artt r. Çünkü bu 
s n f elde edilemeyince bir ey 
yap lamaz.”5 

Ordunun Politikaya Müdahaleleri/
ittihatç  Darbe Gelene i

Bizde, ordunun me rû hükü-
mete, sivil idareye kar  gerçek-
le tirdi i ve cumhuriyet döne-
mi darbelerine de öncülük eden 
“ilk askeri darbe” 1876 Jön-
Türk ihtilalidir. ihtilali planlayan 
Mithat Pa a, uygulayan Serasker 
(yani Genelkurmay Ba kan  
ve Savunma Bakan ) Hüseyin 
Avni Pa a’d r. Arka planda ise 
ingiliz Büyükelçisi Sir Henry 
George Elliot vard r. H. Avni 
Pa a’n n talimat yla harekete 
geçen Harbiye ve Askeri Okullar 
Komutan  SüleymanPa a, “Sultan 
Abdülaziz’e yap lacak suikast  
önlemek” gibi erefli bir görev ifa 
edeceklerini söyleyerek kand r-
d  askerleriyle Saray’  ku at r. 
Saray aç gözlü subaylarca ya ma-
lan rken, Sultan Abdülaziz Feriye 
Saray ’na nakledilir. Ve intihar 
süsü verilerek iki bilek damar  
da kesilmek suretiyle orada öldü-
rülür. Hüseyin Avni Pa a, Bat l  
gazetecilere, “darbeyi 68 ki ilik 
bir cunta ile gerçekle tirdi ini” 
i inerek anlatacakt r.6 
Sultan II. Abdülhamid döne-

minde Jön-Türkler’in devam  
olarak kurulan ittihat ve Terakki 
Cemiyeti üyelerinin kahir ekse-
riyeti subayd r. 1908’de ikinci 
kez Me rutiyet’in ilan n  sa la-
yanlar, Manast r’da kazan kald -
r p da a ç kan bu gruba men-
sup genç subaylard r: Resneli 
Niyazi, Enver Bey ve di erle-

ri. istanbul’da “mücahidîn-i hür-
riyet” diye kar lanan ittihatç  
subaylar, k sa zamanda hükümet 
üzerinde tam bir “vesayet” kura-
rak bakanlara, valilere, yönetici-
lere direktifler ya d rmaya ba -
larlar. Nihayet Kamil Pa a hükü-
meti ittihatç lar n bask s  sonu-
cu dü er. ubat 1909 tarihli 
Meb’usan Meclisi’nin manzara-
s  hayli ilginçtir: Ba ta “hürri-
yet kahraman ” Enver Bey olmak 
üzere kalabal k bir subay ve er 
grubu resmi ve sivil elbiseleriyle 
Meclis’in içini tutarken bir z rhl  
da Meclis’in hizas nda beklemek-
tedir.7 Art k buna benzer manza-
ralara Cumhuriyet döneminde de 
s k s k tan k olunacakt r.

Yeni hükûmetin kurulmas y-
la yönetimde a rl klar  iyiden 
iyiye artan ittihatç lar, bir yandan 
muhalif yöneticileri bir yandan 
da ordu içindeki “alayl ” subay-
lar  tasfiyeye yönelirler. ittihatç -
lar n bu tür uygulamalar na kar  
bir tepki olarak geli en 31 Mart 
Ayaklanmas ’n  Selanik’ten getir-
dikleri Hareket Ordusu’yla bast -
r p Sultan Abdülhamid’i tahttan 
indirerek yönetime tam anlam y-
la el koyarlar.

Ordunun siyasete batt kça bat-
mas , subaylar aras nda “cunta-
la ma” e ilimlerini büsbütün art -
r r. ittihatç lara kar  olan subaylar 
bu grubun iktidar na son vermek 
amac yla Halaskârân-  Zabitân 
grubunu kurarlar. Rumeli’de 
da a ç kma s ras  imdi (1912’de) 
Halaskârlara gelmi tir. iyice 
sevimsizle en ittihatç lar ayn  y l 
iktidardan uzakla t r l rlar. ittihat-
ç  - Halaskâr çeki mesi, Balkan 
Harbi’nin bir faciaya dönü mesi-
ne yol açar; tüm Balkanlar elden 
ç karken Bulgarlar Çatalca’ya 
kadar gelir. Bunu f rsat bilen 

komitac  ittihatç  subaylar, Enver 
ve Talat Bey öncülü ünde ünlü 
Bâb-  Âl-i Bask n ’n  gerçekle ti-
rirler. Hükümet toplant  halindey-
ken Bab-  Ali’yi basarak Naz m 
Pa a’y  vururlar ve Sadrazam 
Kamil Pa a’ya da istifa mektu-
bunu zorla imzalat rlar. Ard ndan 
Saray’a gidip Sultan Re ad’a 
bask  yaparak Mahmut evket 
Pa a’y  sadrazam tayin ettirirler.

Ertesi y l Sadrazam Mahmut 
evket Pa a’n n muhaliflerince 

öldürülmesini f rsat bilip rakip 
gruplar  tümden tasfiye eden itti-
hatç lar, art k imparatorlu un 
yegane hakimi, Evner Pa a’da 
“Führer”idir. 1914’te Osmanl  
Devleti’ni, hayran  oldukla-
r  Almanya saf nda sava a sok-
makta tereddüt etmezler. Enver, 
Talat, Cemal triosu, sava  kara-
r n  Sadrazam’a, Padi ah’a ve 
Mebusan Meclisi’ne kabul ettir-
mekte hiç güçlük çekmezler. Ve 
koskoca bir imparatorluk, mace-
rac  ittihat-Terakki cuntas n n 
ham-hayallerine inat Düvel-i 
Muazzama’n n kendi aralar nda 
imzalad klar  gizli antla malarla 
parça parça edilir.

Cumhuriyet Dönemi/
Tek Parti Egemenli i

Kurtulu  Sava ’ndan zaferle 
ç karak Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kuran Mustafa Kemal Pa a ve 
arkada lar , ittihatç  veya kar -
t  cuntalarla zaman zaman yolla-
r  kesi en, zaman zaman da ayr -
lan Osmanl  subaylar yd . Ancak, 
Misak-  Milli ortak paydas nda 
“vatan n kurtulu unu her eyin 
üstünde tutma” anlay , olduk-
ça farkl  gruplar n birlikte hareket 
etmesini sa lam  ve ba ms zl k 
elde edilmi ti. 

e i
de, ordunun me rû hükü-
sivil idareye kar  gerçek-
i i ve cumhuriyet döne-
belerine de öncülük eden 
skeri darbe” 1876 Jön-
tilalidir. ihtilali planlayan 
Pa a, uygulayan Serasker 
Genelkurmay Ba kan  
unma Bakan ) Hüseyin 

a’d r. Arka planda ise 
Büyükelçisi Sir Henry 
Elliot vard r. H. Avni 

talimat yla harekete 
biye ve Askeri Okullar 
SüleymanPa a, “Sultan 
e yap lacak suikast  
ibi erefli bir görev ifa 

söyleyerek kand r-
riyle Saray’  ku at r. 
lü subaylarca ya ma-
an Abdülaziz Feriye 
kledilir. Ve intihar 
k iki bilek damar  
uretiyle orada öldü-

Avni Pa a, Bat l  
darbeyi 68 ki ilik 
gerçekle tirdi ini” 
cakt r.6

bdülhamid döne-
kler’in devam  
tihat ve Terakki 
nin kahir ekse-
1908’de ikinci 

ilan n  sa la-
a kazan kald -
u grub

09 tarihli 
Meb usan Meclisi’nin manzara-
s  hayli ilginçtir: Ba ta “hürri-
yet kahraman ” Enver Bey olmak 
üzere kalabal k bir subay ve er 
grubu resmi ve sivil elbiseleriyle
Meclis’in içini tutarken bir z rhl  
da Meclis’in hizas nda beklemek-
tedir.7 Art k buna benzer manza-
ralara Cumhuriyet döneminde de
s k s k tan k olunacakt r.

Yeni hükûmetin kurulmas y-
la yönetimde a rl klar  iyiden
iyiye artan ittihatç lar, bir yandan
muhalif yöneticileri bir yandan
da ordu içindeki “alayl ” subay-
lar  tasfiyeye yönelirler. ittihatç -
lar n bu tür uygulamalar na kar  
bir tepki olarak geli en 31 Mart 
Ayaklanmas ’n  Selanik’ten getir-
dikleri Hareket Ordusu’yla bast -
r p Sultan Abdülhamid’i tahttan
indirerek yönetime tam anlam y-
la el koyarlar.

Ordunun siyasete batt kça bat-
mas , subaylar aras nda “cunta-
la ma” e ilimlerini büsbütün art -
r r. ittihatç lara kar  olan subaylar 
bu grubun iktidar na son vermek 
amac yla Halaskârân-  Zabitân
grubunu kurarlar. Rumeli’de
da a ç kma s ras  imdi (1912’de)
Halaskârlara gelmi tir. iyice
sevimsizle en ittihatç lar ayn  y l
iktidardan uzakla t r l rlar. ittihat-
ç  - Halaskâr çeki mesi, Balkan
Harbi’nin bir fa i

m
Saray’a gidip
bask  yaparak
Pa a’y  sadraza

Ertesi y l Sa
evket Pa a’n n

öldürülmesini f
gruplar  tümden 
hatç lar, art k 
yegane hakimi, 
“Führer”idir. 191
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r  Almanya saf nd
makta tereddüt etm
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 Kalem ve Balyoz

Yeni Türk Devleti’nde, ba m-
s zl k s ras nda ve sonras nda izle-
nen politikalar ve yap lan devrim-
ler, asker ve sivil elitin grupla -
mas na yol açar. Kurtulu  sava-

 y llar nda (1920-23) I. Büyük 
Millet Meclisi’nde “Birinci Grup” 
ve “ikinci Grup” ortaya ç karken, 
II. Meclis seçimlerinde, asker des-
te inden mahrum olan muhalif 
“ikinci Grup”un tümüyle tasfi-
ye edilmesiyle “dikensiz gül bah-
çesi” olu turuldu u san l r, ama 
devrimler konusundaki anla -
mazl k “Birinci Grup”u da ikiye 
böler. Kat  laikçi, otoriter, devlet-
çi “Halk F rkas ”na kar  demok-
rat, muhafazakar ve liberal e i-
limli Terakkiperver Cumhuriyet 
F rkas  kurulur (1924)8. Her iki 
f rkan n kurucular  da a r topla-
r  da subay a rl kl d r. iki f rka, 
daha do rusu iki “cunta” aras n-
daki gerilim, Terakkiperver Parti 
Ardahan Mebusu Halit Pa a’n n 
Halk Partili mebuslarca Meclis’te 
vurularak öldürülmesiyle hat saf-
haya ç kar. Nihayet eyh Sait 
isyan  bahane edilerek ç kar lan 
Takriri Sükûn Kanunu (1925) 
ile Terakkiperver Parti kapat l r. 
1926’da M. Kemal’e kar  eski 
ittihatç lar n düzenledi i izmir 
Suikast  ise, muhalefetin tama-
men sindirilmesine vesile olur. 
Terakkiperver F rka’n n kurucu-
lar ndan Kaz m Karabekir Pa a 
istiklal Mahkemesi’nde yarg -
lan rken, Rauf Orbay M s r’a, 
Adnan Ad var’la kar s  Halide 
Edip Fransa’ya kaçarlar. Bu 
ah slar ancak 1938’den sonra 

Türkiye’ye döneceklerdir.
Devlet Partisi’ne yani Halk 

Partisi’ne kar  kurulan ikinci 
muhalif parti, Serbest F rka’d r. 
Mustafa Kemal Pa a’n n kadim 
dostu, okul arkada , asker köken-

li Fethi Okyar, Parti’yi kurmak-
la görevlendirilir. Kontrollü ve 
güdümlü bir muhalefet yaratarak, 
halk n nabz n  yoklamaya yönelik 
bu deneme, misyonunu tamamla-
m  olmal  ki “irtica” ve komü-
nistlik” suçlamalar  ile estirilen 
siyasal terör sonunda parti kendi-
ni kapatmak zorunda kal r. 

Parti’nin kapanmas ndan bir 
süre sonra Menemen’de meyda-
na gelen adî bir kaçakç -jandarma 
müsademesi, “irticâ ayaklanmas -
n ” diye sunularak bu bahaneyle 
bütün muhalefet sindirilir.

Tek Parti yönetimi, II. Dünya 
Sava  sonuna kadar bask c  uygu-
lamalar n  istikrarl  bir biçimde 
sürdürür. D arda Sava ’ n galip-
lerince dayat lan demokrasi talep-
leri, içerde ise patlama noktas -
na gelen halk n tepkileri, 1946’da 
Demokrat Parti’nin kurulmas , ilk 
çok partili seçimlerin yap lma-
s  ve sonra da 1950’de otuz y ll k 
Tek Parti iktidar n n y k lmas yla 
neticelenir.

On Y lda Bir Darbe:  
27 May s, 12 Mart, 12 Eylül

DP iktidar na Kar  
Cuntala malar

1950’de Demokrat Parti’nin 
iktidara gelmesi ile birlikte ordu-
da ilk k p rdanmalar da ba lam -
t r. “Ebedi ef” ve “Milli ef” 
yönetimindeki Tek Parti iktida-
r yla zihnen ve fiilen bütünle -
mi  bulunan askeri bürokrasi, 
sivil a rl kl  yeni iktidar  bir türlü 
içine sindiremez. Baz  üst düzey 
subaylar, ismet Pa a’ya “seçim 
sonuçlar na ra men CHP’yi ikti-
darda tutma” önerisinde9 bulunur-
lar. Ancak “gezgin istiklal mahke-
meleri ile bir ülkenin yönetileme-

yece ini”10 çok iyi bilen inönü, bu 
teklifi geri çevirir. iktidara geli-
inin ilk günlerinde darbe söy-

lentileriyle kar la an DP lideri 
Adnan Menderes, Genelkurmay 
Ba kan  dahil, ordunun üst düzey 
subaylar n  de i tirir. Ordu ile 
DP iktidar  aras ndaki bu ilk ho -
nutsuzlu u, ayn  y l n sonlar n-
da Ankara-Erzurum aras nda uçu  
yapan bir grup askeri uçaktan 
ehir ve köylerin üzerine “mille-

tin birlik ümidi olan inönü’nün 
ahs  etraf nda toparlan lmas  

gerekti i”ni ifade eden beyanna-
melerin at lmas  izler.11 DP’nin 
sonraki seçimlerde daha ezici bir 
ço unlukla iktidar n  peki tirme-
si bu tür giri imleri azalt rsa da 
“cuntala ma” e ilimleri bitmez. 
1954-1955’te Dündar Seyhan-
Orhan Kabibay ikilisinin çal ma-
lar  ve di er k p rdanmalar darbe-
ci hevesleri besler.12 1957’de yine 
bir grup subay, ihtilal için i birli i 
yapmak üzere ismet Pa a’ya ba -
vururlarsa da bu tekliflerine olum-
lu cevap alamazlar.13 

1957 seçimleri DP’nin zay f-
lamaya ba lad n n ilk i areti-
ni verir. Seçim öncesinde ikti-
dar n kurdu u “Vatan Cephesi” 
ile muhaliflerin olu turdu u “Güç 
Birli i” aras nda ya anan gerilim, 
ekonomik s k nt lar; seçim son-
ras nda ise Medreres yönetimi-
nin h rç n tutumu ve muhalefe-
ti sindirmeye yönelik kat  uygu-
lamalar , sadece sivil bürokrasi-
de de il askeri bürokraside de 
tansiyonu hayli yükseltir. 1957 
Aral k ay nda ihtilal haz rl  
içinde olan 9 subay tutuklana-
rak cezaland r l r. 1958’den itiba-
ren “ihtilal” söylentileri konu ul-
maya ba lar: Menderes, inönü’yü 
ihtilal haz rlamakla suçlar. Irak’ta 
Nuri Sait’e kar  yap lan ihtilal 
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Parti’nin kapanmas ndan bir 
süre sonra Menemen’de meyda-
na gelen adî bir kaçakç -jandarma
müsademesi, “irticâ ayaklanmas -
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Sava  sonuna kadar bask c  uygu-
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sürdürür. D arda Sava ’ n galip-
lerince dayat lan demokrasi talep-
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na gelen halk n tepkileri, 1946’da 
Demokrat Parti’nin kurulmas , ilk 
çok partili seçimlerin yap lma-
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Tek Parti iktidar n n y k lmas yla 
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Türkiye’deki ihtilal tart malar na 
da ivme kazand r r. 1959’da Halk 
Partisi lideri inönü’nün ba latt  
“Büyük Taarruz” hayli gürültülü 
geçer ve Pa a Topkap ’da sald r -
ya u rar. Bu durum orduda infia-
le neden olur. iktidar  k k rtarak 
ortam  gerdikçe geren “komitac ” 
inönü, ad m ad m hedefine yak-
la maktad r.

27 May s ihtilali: Modern Darbe 
Gelene i’nin Öncüsü

1960’da iyice alevlenen siyasal 
tart malarda Menderes “irticâ’a” 
inönü ise “ihtilal’e” prim ver-
mekle suçlan r. DP hükûmetinin 
kurdu u Tahkikat Komisyonu, 
muhalefete kar  sert önlemler 
al r. inönü bu uygulamay  ele -
tirirken “bir idare... bask  rejimi 
kurarsa o memlekette ihtilal olur,” 
der ve ekler: “Arkada lar art-
lar tamam oldu u zaman milletler 
için ihtilal me ru bir hakt r... Bu 
yolda devam ederseniz ben de sizi 
kurtaramam.”14

28 Nisan’da patlak veren ö ren-
ci olaylar , ihtilal için dü meye 
bas ld n  göstermektedir. CHP 
Gençlik Kollar  taraf ndan kulak-
lara f s ldanan “555-K” paro-
las  (5. ay n 5. günü saat 5’te 
K z lay’da) ile K z lay’da topla-
nan gençlerle Menderes’in iti -
kak  yapt  görü me tansiyonu 
dü ürmeye yetmez. 21 May s’ta 
Ankara’da hükümeti protesto için 
yürüyen ö rencilere Kara Harp 
Okulu ö rencileri de kat l r.

Bu arada ihtilali fiilen ger-
çekle tirecek olan ordu içinde-
ki cunta da gerekli organizasyo-
nu tamamlam  bulunmaktad r. 
Büyük rütbeli bir darbeci ba  
bulmakta mü kilat çeken ihtilal-
ciler, Kara Kuvvetleri Lojistik 
Ba kan  olan Korgeneral Cemal 

Madano lu’nun, “Ulan peki, bu 
i  de erkeklik u runa olsun, kabul 
ettim.” sözü ile bu sorunu da a ar-
lar. Art k ihtilal için gün say l-
maktad r.

Nihayet 27 May s saba-
h  Türkiye, Albay Alparslan 
Türke ’in tok sesiyle radyodan 
yapt  “Türk Silahl  Kuvvetleri 
memleketin idaresine el koy-
mu tur.” anonsuyla uyan r. Ayn  
gün Ba bakan ve di er bakan-
lar “muhafaza alt na” al n rken 
izmir’de emeklilik için gün sayan 
mecburi izinli Kara Kuvvetleri 
eski Komutan  Cemal Gürsel 
apar-topar Ankara’ya getirile-
rek Milli Birlik Kurulu Ba kan , 
Cumhurba kan  ve Ba bakan ilan 
edilir. Ertesi gün ismet Pa a’y  
arayan Cemal Pa a, “Emirleriniz 
bizim için daima peygamber buy-
ru udur Say n Pa am” diyerek 
hulus çakarken; inönü de CHP 
örgütüne gönderdi i tamimde 
“Türk ordusunun anayasa d  
bask  idaresine son verdi ini”15 
duyurarak memnuniyetini izhar 
edecektir.

Askeri Vesayet Rejimi ve 
Hukuki Gerekçeler

ihtilalden bir gün sonra hukuk 
profesörlerinden olu an bir kurul 
(Prof. S. Sami Onar, T. Zafer 
Tunaya, H. Veldet Velidedeo lu, 
H. Naili Kubal  vd.) darbenin 
“me ru” gerekçelerle yap ld -
n  ifade eder bir bildiri yay n-
lar. Yeni bir anayasa haz rlamak-
la görevlendirilen i bu kurul, dar-
becilere “nas l bir anayasa istiyor-
sunuz?” diyerek darbe ak akç l -

n n ilginç bir örne ini sergiler.16 
27 May s ihtilali birçok yönüy-

le ordu-politika ili kilerinde bir 
dönüm noktas d r. ihtilal, ittihat-
ç  darbe gelene inin izlerini ta -

mas na ilaveten, sonraki darbe-
lere de örneklik te kil edecek-
tir. Bu nedenle; darbe öncesin-
deki geli melere yer verdi imiz 
kadar, darbe sonras na da k saca 
göz atmal y z: 

Ordu bundan böyle siyaset 
sahas n n en etkin aktörüdür. Bu 
darbede, TSK’n n 1935 tarihli iç 
Hizmet Kanunu’nun 34. maddesi-
ni (Türkiye Cumhuriyeti ve Türk 
Anayurdunu koruma ve kollama 
görevi) ihtilale dayanak yapmas  
ile, ordunun sivil yönetime müda-
halesi me rula t r lm  ve yap la-
cak yeni darbelerin önü aç lm -
t r. ihtilal fetvac lar n n haz rlad -

 1961 Anayasas  gere ince olu -
turulan Milli Güvenlik Kurulu ise, 
ordunun sivil hükümetler ve mec-
lis üzerinde sürekli denetim kur-
mas n  sa layan bir mekaniz-
ma olmu tur.17 Sonraki y llarda 
Anayasa’da yap lan de i iklikler-
le MGK’n n yapt r m gücü ve 
etkinli i daha da art r lm t r.

Bu tarihten itibaren ordu gerekli 
gördü ü her zaman (siyasal buna-
l m, iç veya d  tehdit, ola anüstü 
artlar... vesilesiyle) “durumdan 

vazife ç karacak” ve “sivil reji-
min bekçisi” s fat yla yine siyasal 
hayata müdahale etmekten geri 
durmayacakt r. 

27 May s’tan 12 Mart’a/
Cunta içinde Cunta

27 May s ihtilali sadece orduyu 
politikan n merkezine oturtmakla 
kalmaz; ayn  zamanda ordu için-
deki “cuntala ma” e ilimlerini de 
alabildi ine art r r. 

27 May s sabah  ordunun yöne-
time el koydu u ilan edilmi -
tir, ama kimse ne yapaca n  bil-
memektedir. ihtilali gerçekle ti-
ren subaylar aras nda ne amaç, 
ne fikir, ne de program birli i 

yak-
maktad r.
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mecburi izinli Kara Kuvvetleri 
eski Komutan  Cemal Gürsel
apar-topar Ankara’ya getirile-
rek Milli Birlik Kurulu Ba kan ,
Cumhurba kan  ve Ba bakan ilan
edilir. Ertesi gün ismet Pa a’y  
arayan Cemal Pa a, “Emirleriniz
bizim için daima peygamber buy-
ru udur Say n Pa am” diyerek 
hulus çakarken; inönü de CHP
örgütüne gönderdi i tamimde
“Türk ordusunun anayasa d  
bask  idaresine son verdi ini”15

duyurarak memnuniyetini izhar 
edecektir.

AsAskekeriri VVeesessayet Rejimi ve 
HuHukukuuukkki Gerekçeler

ihtilalden bir gün sonra hukuk 
profesörlerinden olu an bir kurul
(Prof. S. Sami Onar, T. Zafer 
Tunaya, H. Veldet Velidedeo lu,
H. Naili Kubal  vd.) darbenin
“me ru” gerekçelerle yap ld -
n  ifade eder bir bildiri yay n-
lar. Yeni bir anayasa haz rlamak-
la görevlendirilen i bu kurul, dar-
becilere “nas l bir anayasa istiyor-
sunuz?” diyerek darbe ak ak l

n il

Ordu bu
sahas n n e
darbede, TS
Hizmet Kan
ni (Türkiye 
Anayurdunu 
görevi) ihtila
ile, ordunun s
halesi me rula
cak yeni darb
t r. ihtilal fetva

 1961 Anayas
turulan Milli Gü
ordunun sivil hü
lis üzerinde süre
mas n  sa layan
ma olmu tur.17 
Anayasa’da yap l
le MGK’n n yap
etkinli i daha da a

Bu tarihten itibar
gördü ü her zaman
l m, iç veya d  tehd
artlar... vesilesiyle

vazife ç karacak” v
min bekçisi” s fat yla
hayata müdahale et
durmayacakt r. 

27 May s’tan 12 M
Cunta içinde Cu

27 May s ihtilali sade
politikan n merkezine o
kalmaz; ayn  zamanda 
deki “cuntala ma” e ilim
alabildi ine art r r

u 
la
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vard r; hiyerar ik disiplin altüst 
olmu tur; astlar üstlerini dinle-
memekte, hatta emir vermekte, 
her kafadan bir ses ç kmaktad r. 
ihtilalin lideri Madano lu, ekibe 
henüz 14 May s’ta kat lm  ve 
sorumluluk onun üzerinde kal-
m t r. Cemal A a MBK tara-
f ndan apar-topar getirilip Devlet 
Ba kan  ve Ba bakan yap lm -
sa da “lider”li i dolduramam t r.

Çok geçmeden ihtilal komitesin-
de gruplar ve klikler olu ur. MBK 
toplant lar  adeta bir “muharebe 
meydan na” dönü ür.18 ihtilalciler 
aras ndaki iç hesapla malar baz  
gruplar n tasfiyesi ile sonuçlan r. 
(Türke ’in de aralar nda bulundu-
u 14’ler sürgün edilirler.) Ancak 

sular bir türlü durulmaz. 
ihtilalden birbuçuk y l sonra 

15 Ekim 1961’de yap lan genel 
seçimlerde MBK’n n telkinleri-
ne ra men CHP’nin tek ba na 
iktidar olamamas , DP’nin deva-
m  olan Adalet Partisi’nin ikin-
ci parti olmas , komutanlar  tedir-
gin eder. Bir grup subay, “bu seçi-
mi saymamay ” ve “iktidar  mille-
tin hakiki ve ehliyetli mümessille-
rine tevdi etmeyi”19 kararla t r r.
Sonuçta ordunun tekrar yönetime 
el koymas , ancak “aslan kafesi-
ne koyun atma” yöntemiyle önle-
nebilir: Partiler aras nda imzala-
nan Çankaya Protokolü’ne göre, 
“Cemal Gürsel Cumhurba kan  
seçilecek, ismet inönü ba ba-
kan olacak, eski DP’liler için 
hemen bir af ç kar lmayacak, 
‘60’da ordudan at lan subaylar 
görevlerine iade edilmeyecektir.” 
Nitekim, tek aday olan Gürsel 
Pa a askeri birlikler alarma geçi-
rilip Meclis ku at lmak suretiyle 
Cumhurba kan  seçilir. 1962’de 
ç kar lan bir yasa ile de, “27 
May s’ n ele tirilmesi, eski DP 

yönetiminin ise övülmesi” yasak-
lan r. Ard ndan 27 May s günü 
“Hürriyet ve Anayasa Bayram ” 
ilan edilir.20 

Bütün bunlar, h zl  ihtilalcile-
ri teskin etmeye yetmedi i gibi, 
ordudaki cuntac  faaliyetleri de 
sona erdirmez. ubat 1962’de 
bir ihtilal te ebbüsünde bulunan, 
ancak ba ar ya ula amayan Albay 
Talat Aydemir 20-21 May s 1963 
gecesi ikinci bir darbe giri imin-
de bulunur; fakat bu kez tutukla-
n r ve 1964’te idam edilir. Talat 
Aydemir’in idam na ve ordu için-
deki hiyerar ik düzeni korumaya 
yönelik birtak m tedbirlere ra -
men cuntac  darbe hevesleri bir 
türlü dinmek bilmez. Siyasal gidi-
at  be enmeyen sivil ve asker 

gruplar cuntalar olu turup ihti-
lal haz rl klar  yapmaya devam 
ederler. Böylece 12 Mart arafesi-
ne gelinir. 

smet nönü 12 Mart ihtilali’nden 
tam bir y l önce (12 Mart 1970’de) 
askeri müdahalelerin art k otoma-
tik hale geldi ini ve giderek s k-
la an bir periyotla tekrarland -
n  söyler: “Türkiye zaman zaman 
restorasyon (onar m) dönemlerine 
girer. O dönemlere girildimi ordu 
müdahale eder; bir süre kal r ve 
ayr l r. Bir süre geçer ve biz poli-
tikac lar i leri yine bozar z; yine 
ordu müdahale eder. Bu böyle 
gidecektir ve bu onar m dönemle-
ri de gitgide s kla acakt r.”21 

Evet, bu hep böyle gider; muh-
t ralar, darbeler ve postmodern 
darbeler periyodik aral klarla bir-
birini izler. inönü’nün belirtti i 
gibi, “politikac lar n i leri bozma-
s ” da ordunun müdahalesine hak-
l l k kazand ran gerekçeler olarak 
kar m za ç kar. Nitekim 12 Mart 
ve 12 Eylül ihtilallerinin kamuo-
yuna ilan edilen gerekçeleri ayn -

d r: Anar i, terör, “irtica”, ekono-
mik ve siyasal kriz...

1968’de bütün dünyay  saran 
ö renci hareketleri, Türkiye’yi de 
etkilemekte gecikmez. Ankara Dil 
ve Tarih-Co rafya Fakültesinden 
ba layarak dalga dalga di er üni-
versite ve yüksek okullara yay lan 
masum ö renci hareketleri gide-
rek siyasal bir görünüm kazan r. 
Polisle yap lan çat malarda bir 
ö rencinin ölmesi i leri iyice ç -
r ndan ç kar r. Gösterilerde anti-
Amerikanc  ve anti-emperyalist 
söylem öne ç kar; 6. Filo’ya kar  
protesto mitingleri ve yürüyü -
ler yap l r. Polisle çat an gençler 
askerle kar la nca “ordu-gençlik 
elele” eklinde slogan atmaktad r.
Muhalefet lideri inönü ise, ö ren-
cilerin okullar  i gale ba lama-
lar na arka ç karak 10 y l önceki 
misyonunu yeniden üstlenmi tir. 
Ona göre “i gal ile boykot ayn  
eydir.”
K saca, 27 May s öncesinde 

oynanan oyun, 12 Mart öncesinde 
de aynen sahnelenir. 27 May sta 
yar m kalan Milli Demokratik 
Devrim idealini gerçekle tirmek 
isteyen a r  solcu sivil cuntan n 
darbe tahrikçili i meyvesini ver-
mekte gecikmez. “9 Martç lar” 
olarak bilinen sol e ilimli subay 
grubunun hava kuvvetlerinde yap-
t  toplant , yüksek komuta kade-
mesinin kula na gidince darbe-
nin rengi ve biçimi de i ir. Ordu, 
hiyerar ik düzenini bozmadan 12 
Mart müdahalesini gerçekle tirir.

“Modern” Darbelerden 
“Post-Modern” Darbelere

Türkiye’de Ordu-Politika ili -
kilerinin hassas noktalar ndan 
biri Cumhurba kanl  seçimi-
dir. Cumhurba kanl  makam , 
bizde, bir subay n terfi’an ula-

altüst 
dinle-

ermekte, 
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abilece i “en üst makam” ola-
rak alg lanm t r. Bayar ve son 
üç Cumhurba kan  hariç önce-
ki cumhurba kanlar n n hepsi 
asker kökenlidir. Baz lar  ola a-
nüstü artlar gere i, baz lar  dar-
belerle, baz lar  da ola and -

 seçimlerle Çankaya’ya ula -
m t r. 12 Mart’tan sonraki ilk 
cumhurba kanl  seçimi ilginç 
bir gerilime ve “tereya ndan 
k l çeker gibi” yap lan bir tasfi-
yeye sahne olmu tur. Yedi y l-
l k süresi dolan Cevdet Sunay’ n 
yerine Cumhurba kan  seçilmek 
üzere Genelkurmay ba kanl n-
dan istifa eden (“9 Martç lar” n 
1 numaras  olarak bilinen) Org. 
Faruk Gürler, radyodan yap lan 
naklen yay nda belirtildi i gibi 
“daha büyük bir göreve” gel-
mek için22 ordudan u urlanm -
t r ama, parlamentoda hiç bekle-
medi i bir sürprizle kar la m -
t r. AP lideri SüleymanDemirel’in 
siyasal manevralar  sonu-
cu partiler anla arak DP’nin 27 
May s’taki Dz. K.K. olan emek-
li Oramiral Fahri S. Korutürk’ü 
Cumhurba kan  seçmi ler-
dir. Korutürk de asker kökenli-
dir, ama Gürler’in seçilememe-
siyle, Cumhurba kanl  makam  
Genelkurmay Ba kanl ’ndan bir 
sonraki makam olmaktan bir ölçü-
de ç km t r.

Ne ki, bundan önce oldu-
u gibi bundan sonra da 

Cumhurba kanl  seçimleri are-
fesinde belli çevrelerde rahat-
s zl klar görülmeye devam ede-
cektir. 12 Eylül ihtilali’nin, 
4.6.1980’de görev süresi dolan 
Fahri Korutürk’ün yerine yeni bir 
Cumhurba kan ’n n seçilememe-
si üzerine bu göreve Cumhuriyet 
Senatosu Ba kan  ihsanSab-
ri Ça layangil’in vekalet etti i, 

yani Cumhurba kanl  sorunu-
nun sürüncemede kald  bir s ra-
da gerçekle tirilmi  olmas  ilginç 
de il midir? Daha da ilginç olan  
ANAP eski milletvekillerinden 
Faik Tar mc o lu’nun 1989 ve 
2000 Cumhurba kanl  seçim-
leriyle ilgili de erlendirmesidir: 
Aksiyon dergisinin 172. say s n-
da (1998) yer alan ifadelerinde 
Tar mc o lu, “1988 sonu ve 1989 
ba  itibariyle Türkiye’de garip 
olaylar n meydana gelmeye ba -
lad n ” ifade ettikten sonra, 28 

ubat süreciyle ba layan s k nt -
n n da kendisinde baz  üpheler 
uyand rd n , May s 2000’deki 
Cumhurba kanl  seçimine bir 
tak m müdahalelerin olabilece i-
ni, “bu müdahalelerin de meclis 
eliyle yapt r labilece ini” söyle-
mi ti.23 

Ku ku yok ki, “modern” ve 
“post-modern” darbelerle, politik 
dengelerdeki de i ikliklerde güç 
odaklar n n egemenlik mücadele-
si önemli bir yer tutar. iktidar erki-
ni ellerinden b rakmak istemeyen 
“ittihatç  cunta gelene i”ne s k  
s k ya ba l  sivil-asker elitlerin, 
ülke kamuoyunu “darbe yapmaya 
haz r” hale getirmek için “müret-
tep” olaylar, terör eylemleri vb. ile 
nas l bir suni tehdit umac s  yarat-
t klar na genç-ya l  herkes bizzat 
tan k olmu  bulunuyor. Bu konu-
da iki Demirel’in sözlerini hat rla-
mak yeterlidir. 12 Eylül’ün gene-
rallerinden Bedreddin Demirel, 
“1979 Temmuz’unda da müda-
haleyi gerektiren sebepler vard  
ve müdahale karar  da vard , ama 
biz biraz daha olgunla s n, itiraz 
edilmesin diye o zaman müdaha-
leyi yapmad k.”24 eklinde bir iti-
rafta bulunurken, 12 Eylül’de ap-
kas n  al p giden zaman n ba ba-
kan  Süleyman Demirel, u me -

hur soruyu soruyordu: “Devlet’in 
yasal ve di er imkanlar  tamamiy-
le birbirinin ayn  iken, 13 Eylül 
günü durdurulan kan, 11 Eylül 
günü niçin ak yordu? Niçin?”25 
Say n Demirel’in bu sorusunu 
müteselsilen önceki ve sonraki 
darbeler için de sorabiliriz. 

Evet, seçim ile i ba na gel-
mi  hükümetleri, anar i, terör, 
kriz veya “irtica”y  bahane ede-
rek modern ve post-modern yön-
temlerle ala a  etmenin arkas n-
da ba ka neden aramal y z.

Darbeler’de D  Etkenler
Osmanl ’n n son yüzy l ndan bu 

yana “Düvel-i Muazzama” aras n-
daki kuvvet dengelerinin de i -
mesine paralel olarak bizdeki 
siyasal iktidarlar n da ani ve bek-
lenmedik de i ikliklere u rad  
malumdur. I. Dünya sava  önce-
sinde y ld z  parlayan Almanc  
sivil asker elitlerin Alman yenil-
gisiyle beraber tasfiye olmalar  
ne kadar tabiî ise, iki cihan sava-

ndan da galip ç kan Amerikan-
ingiliz ekseninin Türkiye’de ken-
dilerine yak n gördükleri yönetici 
elitle birlikte i  tutmalar  o kadar 
tabiîdir. Dolay s yla önemli ikti-
dar de i imlerine yol açan darbe-
lerin yerli güç odaklar m zla bir-
likte i  tutan süper güçlerle yak n-
dan ili kili oldu u yads namaz bir 
gerçektir.

Gerek 27 May s 1960, gerek 12 
Mart 1971, gerekse 12 Eylül 1980 
askeri müdahalelerinde ABD ve 
CIA etkisi aç kt r.

27 May s ihtilali ABD’yi 
hiç tedirgin etmemi , bilakis 
Amerikan yönetimi bu de i ik-
li i memnuniyetle kar lam -
t r. Geçti imiz y llarda Hürriyet 
gazetesinde (27.5.1990) yay nla-
nan ABD D i leri Bakanl  gizli 
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 Kalem ve Balyoz

raporlar na göre, 27 May s’ n 
lideri Madano lu “sa lam ve 
güvenilir bir Amerikanc ”, Milli 
Birlik Komitesi üyelerinin ço un-
lu u da “Amerikan yanl s ”d r. 
Zaten, ihtilalin gerçekle ti i rad-
yodan duyurulurken, yeni yöne-
timin “NATO’ya, CENTO’ya ve 
di er antla malara ba l  kalaca ” 
özellikle vurgulanm t r. Dahas , 
27 May s sonras nda ABD ile ili -
kiler iyice s kla m ; Amerikan 
Bar  Gönüllüleri Türkiye’ye 
ak n etmi lerdir. Okullarda ise, 
Amerikan süt tozu, tereya  ve 
bisküvileri ikram edilmeye ba -
lanm t r. 26 Buna ra men, darbeyi 
alk layanlar n, Menderes hüku-
metini ‘memleketi Amerika’ya 
satmak’la suçlamalar  komik bir 
çeli ki olarak tarihin haf zas na 
kaydedilecektir.

12 Mart müdahalesi, çok aç k 
bir ABD/CIA operasyonu idi. ihti-
lal öncesinde Türk hükûmetleriyle 
ABD aras nda önemli sorunlar 
ya anm t : Türkiye’nin islam 
ülkeleriyle yak nla mas , Rusya’y  
gözlemleyen U-2 casus uçaklar -
na izin verilmemesi, Anadolu’da 
ha ha  ekiminin yasaklanmama-
s  vs... 12 Mart’tan önce uzun 
y llar D i leri Bakanl  yapm  
bulunan ihsan Sabri Ça layangil, 
12 Mart’la ABD aras ndaki ili -
ki soruldu unda unlar  söylemi -
ti: “Amerikal lar n bizden gayr  
memnun olduklar n  arzetmi tim. 
Sebepler belli: Afyon, muayyen 
siyasetler, U-2...”27 Öte yandan, 
içerde h zla t rmanan anar i de 
bir CIA tertibiydi. Dönemin CIA 
Ba kan  Helms, daha sonralar  
u itirafta bulunacakt : “Evet, 12 

Mart’  haz rlayan olu umlar , biz 
ajanlar m z arac l yla düzenle-
dik...”28 ihtilal’in i ba na getir-
di i Nihat Erim Hükûmeti’nin 

ilk icraat olarak ha ha  ekimini 
yasaklamas  do rusu manidard . 

1974’te kurulan CHP-MSP 
koalisyonu, ha ha  ekimine izin 
verdi inde The Times, “ha -
ha  ekimine ili kin karar , Türk 
hükûmetine çok pahal ya mal ola-
bilir” yorumunu yapacakt .29 12 
Eylül’e kap  aralayan faktörler-
den biri yine ha ha  bir di eri 
de Türkiye’nin ABD’ye ra men 
K br s’a müdahalesi olacakt r.

12 Eylül darbesinde de elbet-
te ABD vard : O s ralar Amerikan 
yönetimi Türkiye’de iran tipi bir 
devrimin gerçekle mesi halinde 
bölgeden tümüyle silinece inden 
korkuyordu. 12 Mart ve 12 Eylül 
darbelerine muhatap olan zama-
n n Ba bakan  Demirel, 9 A ustos 
1987 tarihli Güne  gazetesinde, 
her iki darbede de ABD’nin var 
oldu unu aç kça ifade etmi , “U-2 
uçaklar n n yasaklanmas , üslerin 
denetim alt na al nmas  ve Türk-
Sovyet ticari ili kilerinin geli ti-
rilmesinin ABD’yi rahats z etti i-
ni” söylemi tir. Yine Demirel’e 
göre, 12 Eylül öncesinde “ABD 
Türkiye’nin iran’a dönebilece in-
den korkmu tur.”

12 Eylül ak am  ABD D i leri 
Bakan  Muskie, Washington’daki 
Kennedy Center’da “Damdaki 
Kemanc ” müzikalini seyretmek-
te olan Ba kan Carter’  acil olarak 
arar ve kendisine u bilgiyi verir: 

“Mr. President, Türk ordusunun 
komuta heyeti Ankara’da 
yönetime el koydu. Herhangi 
bir kayg ya gerek yok. Kimlerin 
müdahale etmesi gerekiyorsa, 
onlar müdahale etti.”30

28 ubat sürecinde ayn  güç-
lerin ne düzeyde etkin oldu u-
nu ö renmek için, herhalde biraz 
daha zaman n geçmesini bekle-
mek gerekiyor. Ancak, “28 ubat” 

sürecinin, So uk Sava ’ n sona 
ermesiyle birlikte NATO’da kon-
sept (stratejik anlay  ve kavram) 
de i ikli ine gidilmesiyle do ru-
dan ili kili oldu u söylenebilir. 

Bilindi i gibi, II. Dünya Sava  
sonras nda Do u ve Bat  blok-
lar  aras nda ya anan So uk 
Sava  döneminde NATO’nun 
1. numaral  dü man  “Komünist 
sald rganl k”t . 1990’da Sovyet 
imparatorlu u’nun da lmas y-
la birlikte “Komünizm tehdidi” 
de sona ermi ti. Varl  ve anla-
m  tart lmaya ba lanan NATO, 
1991’de “yeni Konsept’ini belir-
leyerek yeni “global tehlike”lere 
kar , daha güçlü ve daha müdahil 
bir örgüte evrilmi ti. 1999’da daha 
da geni letilip baz  detaylar  vur-
gulanan bu Yeni Konsept’e göre; 
NATO’nun kar  kar ya bulun-
du u tehdit, art k “K z l” renkli 
de il “Ye il” renkli idi. Buna göre 
NATO/Global Dünya art k, “terö-
rizm”, “a r  milliyetçilik”, “kök-
tendincilik” gibi daha sinsi, geni  
cepheli ve çok yönlü (bkz. NATO 
1991 ve 1999 Konsepti, madde 7 
ve 8, Umran-Ek, A ustos 1999, 
say : 60) tehlikelerle kar  kar -
ya idi ve bunlar n içinde en tehli-
kelisi de islam Fundamentalizmi/ 
köktendincili i idi. Art k yeni 
so uk sava , “Bat  medeniyeti” 
ile “islam” aras nda ya anacakt . 
Nitekim NATO Genel Sekreteri 
Willy Claes, 1995 ubat’ nda 
“islam köktendincili i”nin 
Komünizm’den daha tehlikeli” 
oldu unu aç kça ilan ediyor, ilk 
etapta bu tehdidi ense kökünde his-
seden Kuzey Afrika ve Ortado u 
ülkeleri (M s r, Fas, Tunus, israil 
vs.) ile i birli i projelerini hayata 
geçiriyordu.Yine ayn  tarihlerde 
( ubat 1995) Türkiye’deki “Ye il 
tehlike”ye dikkat çeken Claes, 
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“Türkiye’nin fundamentalistlerin 
eline geçmemesi için, desteklen-
mesi gerekti ini” söylüyordu. (Y. 

afak, 8.2.1995)
1995’te yap lan seçimler-

de RP’nin 1. Parti olmas  ve 
1996’da da Refahyol koalisyo-
nunun kurulmas  ile Türkiye’de 
“Köktendincili e Kar  Sava ” 
tamtamlar n n yükselmesi bir 
oldu. Ard ndan NATO’daki 
Konsept de i ikli ine para-
lel olarak Türkiye’de de Milli 
Askeri StratejikKonsept’in 
(MASK) de i ti ine tan k olundu. 
B rak n Komünizm tehlikesini, 
Türkiye’nin bir numaral  ba bela-
s  PKK bile ikinci planda kal rken 
“irtica” yani “islam köktendincili-
i”, “birinci tehdit” ya da “önce-

likli tehdit” düzeyine yükseltil-
di. (Kas m 1997) “irtica’ya kar  
stratejik sava ” ilan edildi. “irti-
ca” yaftas  yap t r larak Kur’an 
Kurslar na, imam Hatip okulla-
r na, üniversitelerdeki ba örtülü 
ö rencilere, hatta islami duyarl -
l a sahip tüm kurum ve kurulu -
lara kar  adeta sürek av na ba -
land .

Do rusu So uk Sava  dönemin-
de %99.9’u müslüman bir ülkede 
komünizm’in “umac ” haline geti-
rilerek “her görüldü ü yerde ezil-
mesi” bir ölçüde anla labilir bir 
strateji idi; ama ayn  ülkede sanal 
bir “irtica” fobisi üreterek halk n 
kahir ekseriyetinin dini de erleri-
ne kar  “yeni so uk sava ” süre-
cinin ba lat lmas , ak l kâr  olma-
d  gibi ba ar  ans  da kesinlikle 
imkans z olan bir giri imdir. 

Sonuç
Osmanl ’dan Cumhuriyet’e 

ordu-politika ili kilerinin bu k sa 
tahlilinden gelece e dönük olarak 
ç kar labilecek ders udur: Asli 

görevi “vatan savunmas ” olan 
ve bütün enerjisini bu alana tek-
sif etmesi gereken silahl  kuv-
vetlerin iç politika labirentlerine 
müdahil olma giri imleri, tarihin 
hiç bir döneminde hem ülke için, 
hem de ordu için olumlu sonuç-
lar do urmam t r. ittihatç  dar-
beler serisinin faturas n , Balkan 
Sava lar nda ve nihayet I. Cihan 
Harbinde imparatorlu u feda ede-
rek ödedik. 27 May s, 12 Mart ve 
12 Eylül ihtilallerinin aktörleri 
hay rla yâd edilmiyor, bilakis tak-
bih ediliyorlar. 28 ubat süreci-
nin bitip bitmedi inin en çok tar-
t ld  1999 y l  ise, Türkiye’nin 
son elli y l nda ekonomik aç -
dan en fazla geriledi i y l oldu: 
Memleketi “gericiler”den kurtar-
man n (!) bedeli %6.4 “gerileme”! 

Öyle görülüyor ki, “mili-
ter demokrasi”den “sivil 
demokrasi”ye geçmeden ve 
“güçlü olan hakl d r” anlay -
n n yerine “hakl  olan güçlüdür” 
ilkesini yerle tirmeden modern/
post-modern darbe süreçleriyle  
ülkenin güçlenmesi ve geli mesi 
mümkün de ildir.

Dipnotlar
1-2- Nizamettin Nazif Tepedelenlio lu, 
Ordu ve Politika, Bedir yay., ist./ 1968, 
s. 7-9. Ayr ca bkz. Erol Toy, Ordu 
ve Politika, Mozaik Bas m ve Yay., 
ist./1989, s. 68-70
3- Erol Toy, a.g.e s. 109-115.
4- Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin 
Do u u, çev. Metin K ratl , T.T.K. 
yay., Ank/1970, s. 389.
5- N.N. Tepedelendio lu, a.g.e., s. 153.
6- Y lmaz Öztuna- Ayvaz Gökdemir, 
Türkiye’de Askeri Müdahaleler, 
Tercüman yay., ist/1987, s. 24.
7- ismet-Bozda , Sultan Abdülhamit’in 
Hat ra Defteri, P nar yay., ist/1986, s. 
103-104.
8- F. Hüsrev Tökin Türk Tarihinde 
Siyasi Partiler, Elif yay., ist/1963, s. 38.

9- Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, 
Çok Partili Politikan n Aç klamal  
Kronolojisi (1945-1971) Bilgi Yay. 
ist/1976, s. 69-71.
10- Faik Ahmet Barutçu, Siyasi An lar, 
Milliyet yay., ist/1977, s. 417.
11- Ali Fuat Ba gil, 27 May s ihtilali ve 
Sebepleri, çev. M. Ali Sebük, i. Hakk  
Ak n, Çeltüt mat., ist/ 1966, s. 155-156
12- Y. Öztuna, A. Gökdemir, a.g.e., 
s. 103.
13- Dündar Seyhan, Gölgedeki Adam, 
Hürda t m, ist/1966, s. 63.
14- evket Süreyya Aydemir, ihtila-
lin Mant  ve 27 May s ihtilali, Remzi 
Kit., ist/1976 s. 295.
15- Y. Öztuna, A. Gökdemir, a.g.e., 
s. 42.
16- Burhan Bozgeyik, ihtilal 
Fetvac lar , Emre Yay., ist/1996, s. 
10-17.
17- Bkz. Muharrem Balc , MGK ve 
Demokrasi, Yöneli  Yay. ist/1997; 
MGK’n n 1961 Anayasas ’na göre 
kurulu u, 1982 Anayasas ’na göre yet-
kilerinin art r l , MGK kararlar n n 
sivil siyaset üzerindeki yapt r m gücü 
vb. konular için kitab n okunmas nda 
fayda var. 
18- evket Süreyya Aydemir, a.g.e, s. 
249-320, 351-382.
19- ükrü Karatepe, Darbeler, 
Anayasalar ve Modernle me, iz yay., 
ist/1993, sh. 237.
20- Geçi  Sürecinde Türkiye, Cem 
Ero ul, Çok Partili Düzenin Kurulu u, 
s. 140-142.
21- M. Ali Birand, 12 Eylül, Karacan 
yay., ist/ 1986, s. 13.
22- Y. Öztuna- A. Gökdemir, a.g.e., 
s. 183.
23- Aksiyon, 172. say , 1998 s. 31.
24- “12 Eylül’e 5 kala, 5 geçe”, 14 
A ustos 1989, Milliyet.
25- Süleyman Demirel, “Demirel’den 
Evren’in An lar na Yan t”, 24 Kas m 
1990, Milliyet.
26- Abdurrahman Dilipak, ihtilaller 
Dönemi, Beyan y., ist/ 1991, s. 129.
27- ismail Cem, Tarih Aç s ndan 12 
Mart, Cem y., ist/ 1977, s. 52.
28- ismail Cem, a.g.e., s. 72.
29- Abdurrahman Dilipak, a.g.e., s. 
204-205.
30- Mehmet Ali Birand, a.ge.., s. 34-35.

lmas  ile Türkiye’de 
öktendincili e Kar  Sava ” 
tamlar n n yükselmesi bir 
. Ard ndan NATO’daki 
sept de i ikli ine para-
larak Türkiye’de de Milli 
ri StratejikKonsept’in 
K) de i ti ine tan k olundu. 
n Komünizm tehlikesini,
e’nin bir numaral  ba bela-
bile ikinci planda kal rken 
yani “islam köktendincili-
rinci tehdit” ya da “önce-
hdit” düzeyine yükseltil-

m 1997) “irtica’ya kar  
sava ” ilan edildi. “irti-
s  yap t r larak Kur’an 
a, imam Hatip okulla-
versitelerdeki ba örtülü 
e, hatta islami duyarl -
üm kurum ve kurulu -
deta sürek av na ba -

o uk Sava  dönemin-
müslüman bir ülkede 
 “umac ” haline geti-
örüldü ü yerde ezil-
üde anla labilir bir 

ma ayn  ülkede sanal 
bisi üreterek halk n 
inin dini de erleri-
so uk sava ” süre-
s , ak l kâr  olma-
ans  da kesinlikle 
r giri imdir. 

ç n, 
e ordu için olumlu sonuç-

lar do urmam t r. ittihatç  dar-
beler serisinin faturas n , Balkan
Sava lar nda ve nihayet I. Cihan
Harbinde imparatorlu u feda ede-
rek ödedik. 27 May s, 12 Mart ve 
12 Eylül ihtilallerinin aktörleri
hay rla yâd edilmiyor, bilakis tak-
bih ediliyorlar. 28 ubat süreci-
nin bitip bitmedi inin en çok tar-
t ld  1999 y l  ise, Türkiye’nin
son elli y l nda ekonomik aç -
dan en fazla geriledi i y l oldu:
Memleketi “gericiler”den kurtar-
man n (!) bedeli %6.4 “gerileme”!

Öyle görülüyor ki, “mili-
ter demokrasi”den “sivil 
demokrasi”ye geçmeden ve
“güçlü olan hakl d r” anlay -
n n yerine “hakl  olan güçlüdür”
ilkesini yerle tirmeden modern/
post-modern darbe süreçleriyle
ülkenin güçlenmesi ve geli mesi
mümkün de ildir.

Diiipnpnpnpnpnototototlaalarrr
1-2- Nizamettin Nazif Tepedelenlio lu,
Ordu ve Politika, Bedir yay., ist./ 1968,
s. 7-9. Ayr ca bkz. Erol Toy, Ordu 
ve Politika, Mozaik Bas m ve Yay.,
ist./1989, s. 68-70
3- Erol Toy, a.g.e s. 109-115.
4- Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin
Do u u, çev. Metin K ratl , T.T.K.
yay., Ank/1970, s. 389.
5- N.N. Tepedelendio lu, a.g.e., s. 153.
6- Y lmaz Öztuna- Ayvaz Gökdemi
Türkiye’de A

11- Ali Fuat Ba
Sebepleri, çev.
Ak n, Çeltüt ma
12- Y. Öztuna
s. 103.
13- Dündar Sey
Hürda t m, ist/1
14- evket Süre
lin Mant  ve 27 
Kit., ist/1976 s. 29
15- Y. Öztuna, A
s. 42.
16- Burhan B
Fetvac lar , Emre 
10-17.
17- Bkz. Muharrem
Demokrasi, Yöneli
MGK’n n 1961 An
kurulu u, 1982 Anaya
kilerinin art r l , M
sivil siyaset üzerindek
vb. konular için kitab
fayda var.
18- evket Süreyya Ay
249-320, 351-382.
19- ükrü Karatepe
Anayasalar ve Modernl
ist/1993, sh. 237.
20- Geçi  Sürecinde T
Ero ul, Çok Partili Düzen
s. 140-142.
21- M. Ali Birand, 12 Ey
yay., ist/ 1986, s. 13.
22- Y. Öztuna- A. Gökde
s. 183.
23- Aksiyon, 172. say , 1998 
24- “12 Eylül’e 5 kala, 5 
A ustos 1989, Milliyet.
25- Süleyman Demirel, “De
Evren’in An lar na Yan t”, 2
1990, Milliyet.


