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Yeniden Diriliş İçin Kur'ân ve Namaza Dönüş
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“İn an an lar için h â lâ vakit gelm edi mi ki, kalpleri A llah’ın zikrine(K ur’â n ’a ) ve
inen halika hıışû duysun ve bundan önce kendilerine kitap verilmiş, son ra d a üzerlerinden uzun zam an geçm ekle kalpleri katılaşm ış, çoğu d a yoldan çıkm ış kim sel
er gibi olm asınlar.” (Hadîd 58/16)
Bu âyet, Allah’ın kitabını okuyup-anlamayı, öğrenip-öğretmeyi ihmal ederek
vahiyle ilişkileri zayıflayan ve hatta kopan, bu sebeple de kalpleri katılaşan ‘inanan
lar’ zümresi için sarsıcı bir ikaz olduğu kadar; ‘Dinim İslâm, kitabım Kur’âri diyen,
ama Kitabullah’la bir türlü bağlantı kuramayan geniş kitleler için de müthiş bir
uyarı niteliğindedir.
Evet, Kur’ân’la tanıştığı halde O’nu şu veya bu nedenle “m ehcür/terkedilm iş”
(25/30) bırakanların yeniden dirilişleri tekrar Kur’ân’a dönüşle gerçekleşeceği
gibi, O’nunla bir türlü tanışamayan, O’nun “hayat veren /dirilten ” (8/24)
ilkelerinden haberdar olamayan ve 21.yüzyılın cahiliyesi içinde bocalayan insan
ların hayat bulmaları da ancak Kur’ân’ı bir yaşam/a biçimi haline getirmeleriyle
mümkün olacaktır. Zira, şeytanın adımlarını izleyerek ‘yaşayan ölüler’ haline gelen
insanlar, ancak Allah’ın insanlığa en büyük rahmeti olan Kur’ân sayesinde canlanıp
dirilebilirler. Yukarıdaki âyetin devamında, Rabbimizin ölü toprağı su/yağmur rah
meti ile dirilttiğini hatırlatması, akıl sahipleri için ne harika bir yönlendirmedir:
“Bilin ki, A llah ölü/cansız h a le gelen toprağı yeniden diriltir! B elki aklın ızı
kullanırsınız diye siz e âyetleri a çık lad ık .” (Hadîd 58/17)
Katılaşan kalplerinizin, çoraklaşan gönüllerinizin, ‘ölü’ bedenlerinizin yeniden
dirilmesini mi istiyorsunuz, o halde Allah’ın Kitabına sarılacaksınız! Ve imandan
sonra ilk farz olan namazı ikâme edecek, yani dosdoğru ve devamlı kılacaksınız.
İşte o Kitab, sizin yolunuzu aydınlatacak, sizi istikamet krizinden kurtaracaktır,
işte o Namaz, sizi her türlü çirkin ve kötü işlerden, ilişkilerden, durumlardan uzak
tutacaktır:
“Sana K itap’tan vahyedileni oku ve nam azı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz,
çirkin hayâsızlıklardan(fahşâ) ve kötülüklerden(mımker) vazgeçilir. Elbette ki Allah’ın
Zikri/Kur’ân’ı daha büyüktür!..’’ (Ankebut 29/45)
Derginiz Ümran, bu gerçeklerden hareketle, -halen 12 yaşma kadar Kur’ân
öğretiminin yasak olduğu- ülkemizde özellikle yaz mevsimiyle hız kazanan Kur’ân
ve Namaz eğitim/öğretim faaliyetlerini, kelimenin tam anlamıyla bir “Kur’ân ve
Namazla Diriliş Seferberliği”ne dönüştürmeyi, Ahmet Kalkan hocanın ifadesi ile,
“dinlenme”yi “Din’lenm e”ye çevirmeyi öneriyor. Ve bu amaçla Temmuz sayısında
kapsamlı bir dosya sunuyor: Abdullah Yıldız, Fahrettin Yddız, Nurettin Yıldız,
Ahmet Kalkan, Kerim Buladı, Asım Öz ve Bülent Ata’nm yazılarından oluşan
dosya, okuyuculara asli görev ve sorumluluklarını hatırlatıyor.
Bu bağlamda, hayatını Kur’ân’a adayan Konyalı maneviyat mimarı Tahir
Büyükkörükçü Hocaefendinin “Geçmişten Geleceğe” sayfalarımıza misafir olması
da güzel bir tevafuk.
----- Okuyugtdaamız-iB^-değerli edebiyatçı-yazar A.Vahap Akbaş’la yaptığımız röportajı ve kıymetli araştırmacı-yazar Vahdettin Işık’m İslâm! dergilerin 1980-2000
gündemine dair belgesel analizini kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz.
Yeni Ümranlarda buluşmak duâsıyla...

Üm ran Dergisi Abone Hattı: 02 12 514 57 47

abone@umran.org
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Cumhurbaşkanı

KAOSTAN BESLENENLER

Sezer

ve

Baykal üç ayda dört kere Köşk'te
yemek yemişler. Son yemeğe Ge
nel Kurmay Başkanı da katılmış.
Meclis'te anayasal olarak cum
hurbaşkanını seçme imkânı var

Metin Alpaslan

ken, Baykal, görev süresinin b it
mesine on buçuk ay kalan Sezer’den neyin desteğini istiyor,
sorusunu herkes soruyor. Anlaşı
lan o ki, 30 Ağustos'a kadar geri
lim iyice tırmanacak, sıcak gün
ler yaşanmaya devam edeceğiz.

T

ü rkiye hem siyasi hem

ellerinden geleni yapanlar, ülke

Kendisini cumhuriyetin bekçi-

ekonomik sorunlar y a ş a d ı

de gerilim yaratarak darbeye da^-

si olarak gören CHP, "ben olma

ğı bir döneme girdi, Ülke-

vetiye çıkarmak isteyenler var.

sam Cumhuriyet elden gider" di

nin her yanında çeteler ve hukuk

Medyanın büyük bir bölümü ve

yor. Kuruluşundan bu yana 8 0 yıl

suzluk fışkırırken, bombalar pat

CHP sorumsuzca Hükümet aley

geçmesine rağmen hala birileri

ladı, suikastlar düzenlendi. Bir

hine veryansın etm ekteler. 50

Cumhuriyet korumak ve kolla

anda siyasi ve ekonomik açıdan

yıldır darbelerden medet ummuş

mak görevini durmadan te kra rlı

bir belirsizlik içine girildi. Çanka

partinin başkanı, AKP'nin Cum

yorsa, hala bu göreve soyunu

ya savaşı, erken seçim süreci ve

hurbaşkanlığı seçimini, "devleti

yorsa, Cum huriyet'te bir şeylerin

de Ağustos başında yapılacak

ele geçirm e" olarak gördüğünü

yanlış g ittiğini düşünmek lazım.

Yüksek Askeri Şura ile TSK’da

iddia ediyor. Sanki AKP'liler bu

Deniz Baykal'ın, 'Cumhuriyet

yeni kuvvet dengelerinin b elir

ülkenin insanı değil.. Sanki Bay-

m illi mücadele ile kazanıldı. San

lenmesi trafiğ i yanında, 39 yıla

kal devletin tek sahibi de kimse

dıkta kaybedilmeyecek' şeklinde

mahkum edilen Şemdinli sanıkla

ye kaptırmak istemiyor. Sivil ve

ki demeci, halkı yok sayarak, ge

rı ile ilgili karar gündemi meşgul

askeri bürokrasinin uzantısı olan

rektiğinde sandığa da müdahale

eden konular oldu.

CHP, dem okratik yollarla elde

edileceğini ima eden jakoben

Birbirinden farklı senaryolar

edemediklerini ülkeyi kamplara

tavrı bir siyasi parti liderine ya-

üretip, ortamın kaynaması için

bölerek elde etme çabası içinde.

kışm am aktadır.

K A V A
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Baykal

sırtını

hangi güç odaklarına dayadı ki

henüz atlatamayan Türkiye'de,

ancak bir aşiret devletinde olabi

bu sefer yine karanlık senaryola

lecek te h d itle r savuruyor. Bu

rın ve komplo teorilerinin ü re til

Genelkurmay Adli Müşavirliği de,

devletin kuralları yokmuş gibi

mesine yol açacak "Atabeyler"

tıpkı birkaç gün önce Ertuğrul

davranarak bir takım tertiplerle

adlı yeni bir çete oluşumu ortaya

Ozkök'ün yazdığı gibi, Van 3.Agır

Bırakın Ordunun Yakasını

mevzilerini korumak isteyenler,

çıkarıldı. Liderliğini bir Pilot Yüz

Ceza Mahkemesinin Şemdinli sa

Cumhuriyeti politik hesaplarının

başının yaptığı grupta, Özel Kuv

nıklarını mahkum eden kararının

aracı yaparak ülkeyi kaosa götü

ve tle rd e görevli bir astsubayın

"Yüksek Askeri Şura öncesi as

renler bu anaforun herkesi yuta

da çetenin bombacısı olduğu öne

keri yıpratm ayı" amaçladığını

cağını bilm elidirler.

sürüldü. Ankara Terörle Mücade

vurguluyor. Ayrıca Adli Müşavir

le ekiplerinin, Eryaman'da ger

lik bu kararla "Sarıkaya'nın rö 

Korkunç Komplo

çekleştirdiği operasyonda, Baş-

vanşı alınıyor" gibi hukuk diline

bakan'a ve danışmanına yönelik

hiç uymayan, siyasi bir değerlen

Şemdinli davası, Danıştay saldırı

suikast hazırlığı içinde oldukları

dirme de yapıyor. Bu davanın en

sı, Atabeyler çetesi gibi arka ar

iddia edilen 3'ü asker 9 kişi yaka

başından beri, siyasi bir dava ola

kaya gelen olaylar, Devletin için

landı. Zanlılarla b irlik te Glock

rak görüldüğü, hükümetin yediği

de bir kavga olduğu izlenimini

marka tabanca ile C-4 tipi patla

ültimatomdan, Van savcısının ba

veriyor. Susurluk'tan sonra, de

yıcı ve Cumhuriyet Gazetesi'ne

şına gelenlerden belliydi. Bir iddi

rin devlet ile devlet arasında so

saldırıda da kullanılan MKE yapı

anamede bir kuvvet komutanının

run çıkmıştı.. Devletin içinde, çe

mı bombalar ele geçti. Ev sanki

adı geçiyor diye kıyameti kopar

teciliğin artık devleti çok çürüt

bir cephanelik gibi.

dılar. İki ordu mensubu görevli

"İyi çocukların" güçlü odak

oldukları sırada, bir çete oluşumu

meyeceğini düşünen bir yapı ile,

lardan aldıkları destekle çetecilik

içerisinde bomba patlatıp adam

devletin bazı birimlerinde yasa

yaptıkları, tehlikeli buldukları ki

öldürmekten mahkum oldularsa,

lara uymama hakkına sahip oldu

şileri devlet adına katlettikleri,

bu zaten ordu için yeteri kadar

ğuna inanarak örgütlenm iş bir

canları istediği zaman provokas

yıpratıcı bir durum değil midir?

başka yapı var. Şemdinli’de de

yonlar tezgahlayıp meşru hükü

Ortada böyle bir çete oluşumu

devlet derin çeteleri suçüstü ya

m etleri devirmek için tü rlü te z

varken, Mahkemenin kararını As

kalamıştı. Ordu mensubu iki kişi

gahlar tertipledikleri bir ortam 

keri Şur’a’dan önce veya sonra

bombalı bir eylemle Güneydo-

da, halkımız ordusundan farklı

vermesinin ne önemi vardır.

ğu’yu provoke etmeye kalktı ve

açıklam alar

beklem ektedir.

Aslında şu anda kamuoyu,

suçüstü yakalandı ve bu suçları

TSK'nın şaibeli işlerle illşkilendi-

TSK'dan böyle "karşı saldırı" ni

mahkeme kararıyla sabit oldu.

rilmesi, kirli dedikodulara alet

teliğinde açıklamalar değil; duru

edilmesi vatandaşı üzmektedir.

mun vahametine uygun, ordunun

tüğünü ve daha fazla devam ede

Danıştay saldırısının şokunu
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öî zaman Gerekirse carıma okuyor..
28 Şubat sürecinde dik dura'm a ya n la rın akıbetini biliyoruz.
Şimdi aynı omurgasız tavırları
göste renler, yine onlardan umutla bir şeyler bekleyenleri hayal
kırklığına

uğratm ak

üzereler.

Başbakan bir selam veriyor, bir
selamı geri alıyor. Hükümet bir
adım atıyor, baskılar gelince iki
adım geri gidiyor. Bunu da p oliti
ka zannediyor^- iktidar olduğunu
sanıyor. Dayandığı kitlenin hiçbir
meselesini çözmeyen, yeni bir
heyecan dalgası oluşturamayan
hükümetin maalesef siyasetteki
gücü tartışılır durumdadır. Adam
gibi ülkeyi yönetmek yerine, tü r
lü tezgahlarla özgürlükleri kıs
mak için ülkeyi karıştırmak iste
yenlerin ekmeğine yağ sürer gibi
polis ve jandarmanın yetkilerini
itibarını korumaya yönelik, içinde

zılelma koalisyonu, ulusalcılar,

a rtıra n

ortaya çıkan bu tip yapılanmala

AKP'nin ayağının sürçmesi için

ye'de özgürlükler daha da zayıf-

rın üstüne ciddiyetle gideceği

fırsa t bekliyordu. AKP gerekli

latılırsa bunun acısını ilk çekecek

inancını yaratan açıklamalar bek

adımları atmak yerine, kendisini

olan siyasi iktidar olacaktır.

liyor. Devletin en önemli kurumu-

yıkmak isteyen laikçi cephenin

nu değişik hesaplar doğrultusun

eline "laikliğin tarifini yeniden

da istismar eden bu yapılanmala

yapalım", "türbana Danıştay de

düzenlem elerle

T ü rki

Terörle Mücadele Kanunu (TMK)

ra dur denilmesini istiyor. Med

ğil, ulema karar versin" diyerek,

Hak ve özgürlükleri iyice kısan

yanın ve CHP'nin orduyu keyfi

kendi eliyle bütün kozları verdi.

TMK, eylemlerin hız kazanması

manşetlere ve günlük politikala

Şemdinli olayının ucu nereye

ra alet etmesi daha ne kadar de

varırsa varsın sonuna kadar gidi

ne getirildi. Sivil toplum örgütleri

vam edecek? Ne zaman ordunun

leceğini söyleyen Başbakan, ilk

tarafından hükümete ve meclis
üyelerine iletilen mesajlarla; bu

üzerine yeniden Meclis gündemi

yakasından düşecekler. Provoka-

önce "hırsız içeride" diyen Emni

t if manşetleri kabak tadı verm e

yet İstihbarat Daire Başkanını

kanunun bir baskı kanunu oldu

ye başladı. Yok "genç subaylar

görevden aldı. Adalet Bakanı

ğu, süresiz "olağanüstü hal” uy

rahatsızmış", yok "YAŞ'la oy

Savcıya sahip çıkmayarak ihraç

gulamaları ile ülkeyi bir açık hava

nanmaya çalışıyormuş", vs. Bu

edilmesinin yolunu açtı. Bugün

cezaevine dönüştüreceği, toplu

ülkenin ordusunu yargıyla karşı

AK Parti bu kadar zor duruma

mun tüm kesimlerini zor duruma

karşıya getirmek için elinden ge

düştüyse Şem dinli’deki duruşu

düşüreceği belirtilm esine rağ

leni yapan bir zihniyet en az te 

nedeniyledir. Hükümet çok ciddi

men Meclis tasarıyı görüşmeye

röristler kadar tehlikelidir.

bir şekilde zemin kaybetti. Türki

devam ediyor.

ye’de aydınlar hakkında birçok

Başörtüsü

yasağını

veya

Hükümetin Durumu

dava açıldı, iddianamelerden do

YÖK'ü protesto edeceklere, bir

layı savcılara

bir soruşturm a

vakıf veya derneğin Türkiye'de

Türkiye'deki istikrarsız ortam gi

açıldı mı bilm iyoruz. Savcı bir ge

"Kur’ân yasağı" vardır demesine,

derek büyütülüyor şimdi. Laikçi-

neralden söz e ttiğ i için işinden

aynı vakıf ve dernekte Kur'ân öğ

lerin istediği de buydu zaten. Kı-

oluyor ama bir yazardan söz e tti-

retilmesine, vakıf ve derneklere
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kurban bağışında bulunulmasına

Toplumsal K atılım ” adlı

ağır cezalar gelmektedir. Bir pro

araştırmada, 'haberlerde

testo esnasındaki bir işaret ne

dahi kadının cinselliğinin

deniyle en azından örgüt üyesi

yoğun bir şekilde kullanıl-

iddiası ile lb yıl hapis cezası ile

dığı' sonucu ortaya çık-

yargılanmanın önü açılacaktır.

mış. On ay süre ile 4 gaze

Yapılmak istenen masum bir yar

te y i baz alarak yaptığı

dım nedeniyle, "teröre finans

araştırm ada,

man sağlama" iddiası ile insanla

teşhir edildiği haber sayısı

rın yargılanması söz konusu ola

1620 iken erkeklerin oranı

bilecektir. Mülki amirler ve kolluk

101

güçleri müşahhas delil olmadan

TV'de görülen kadınların

sadece istihbarata dayanarak

büyük çoğunluğunun eğ

şüphelendiği kişinin hayatını zin

lence ve magazin dünya

dana çevireb ilece ktir. Taslağa

sından ünlüler olduğu gö
rülmüş.

göre ‘suç işlemesinden şüphele
nilen' kişilerin, tüm mal varlıkla

olarak

Konu

kadınların

belirlenm iş.

sağlık,

göster

rına, vali, kaymakam, em niyet

baldır-bacak; konu turizm,

baskılardan, baskıcılardan ve su

müdürü emriyle el konulabiliyor.

baldır-bacak; konu spor, göster

ni g e rilim /te h d it üretenlerden

Bu kişilerin belli yerlere seyahat

baldır-bacak; herşeyin ilacı bal-

rahatsız.

etmesi yasaklanabiliyor, evine

dır-bacak, göğüs, manken; kim

alacağı misafire bile müdahale

kimin kucağında belli değil... Bir

İşte Başörtüsü Anketinin

edilebilecektir.

sürü Allah'ın belası, ahlaksız, ho

Sonuçları

Vatandaşın ifade özgürlüğü

moseksüel, kadın kılığına girmiş

nü, gösteri ve protesto haklarını,

erkek... Yok Huysuz Virjin, Fatih

Sabancı Üniversitesi ve Işık Üni-

haber alma ve verme haklarını

Ürek, Kuşum Aydın... Sanki bu ül

versitesi'nin ortaklaşa gerçek

ciddi anlamda kısıtlayan, savun

kede doğru dürüst sanatçı yok

leştirdiği "Türkiye'de Sosyal Ter

ma makamını iyice zayıflatan,

cihler Araştırması"nın o rta ya

para ödülü nedeniyle bir çok

muş gibi sadece birkaç ahlaksız
teşhir edilip duruyor.

m üfterinin birçok masum insanın

Bazı medya organları da gaf

toplumunun yüzde 6 8'i başörtü

canını yakacağı TMK tasarısı, si

let ve ihanet içerisinde bu yoz

lü öğrencilerin üniversitelerde

vil toplum kuruluşlarını "silahsız

laşmaya çanak tutuyorlar. Türki

özgürce okuyabilmesine destek

terör örgütü" olarak görm ekte

ye'deki ahlaki çöküntüyü hızlan

veriyor. Ülke genelinde 1.846 ki

dir.

dırmak ve yozlaşmayı artırmak

şiyle yüz yüze görüşme yönte

"Hukuk devleti" ve "adaleti"

için dış güçler tarafından finanse

tesis etmek yerine özgürlükleri

ediliyorlar. "Fuhuş''un adı "çık

kısıtlayacak olan yeni baskıları

ma" olmuş. Falan sözde sanatçı

m illet istemiyor. Ceza müeyyide

filanla çıkıyormuş. Gömlek değiş

leri te rö r dışı alanlarda masum

tir ir gibi birbirlerini değiş-tokuş

vatandaşları ezecektir. Bunun,

yapıyorlar. Bu insanların gayri

sosyal ve siyasi faturasını da bu

ahlaki yaşamları topluma örnek

kanunu çıkaranlar ödeyecek, ve

bir hayat olarak sunuluyor. Top

baline katlanacaklardır.

lumda ciddi bir değer kaybı söz
konusudur—

Medyada Kadının
Bir Metâ Olarak Kullanılması

Ülkedeki derin ahlaki yozlaş
mayı "tehlike" olarak görmeyen
kimi çevreler ise, hala başörtüsü

üyesi Doç. Dr. Mine Gencel Bek

ve 'türban'la uğraşmaya devam
ediyorlar. Oysa toplumun büyük

tarafından yapılan "Medya ve

çoğunluğu, başörtüsünden değil,

A.Ü. İletişim Fakültesi öğretim

koyduğu bulgulara göre, Türk

miyle gerçekleştirilen araştırma
ortaya ilginç sonuçlar çıkarıyor.
Halkın yine yüzde 65'i başörtü
sünü

devlet

m em urluğunun

önünde bir engel olarak görmü
yor. Geçtiğimiz aylarda Boğaziçi
Üniversitesi ve Açık Toplum Ens
titüsü tarafından yürütülen bir
araştırmada, kamuoyunun yüzde
93'ünün başörtüsünden ra h a t
sızlık duymadığı b elirle nm işti.
Araştırmanın bir başka sonucu
da ülkede sıkça dile getirile n
"Cumhuriyet tehlikede, şeriat
gelecek" iddiasının karşılığının
olmadığını gösteriyor.

□
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hametli tercihler yapmakta zor

DUYGUSUZ DÜŞÜNCELER,

lanırlar. İdeolojik akıl, Türkiye'de

DÜŞÜNCESİZ DUYGULAR

toplumun hassasiyetlerine göre

her zaman görülebileceği üzere,
değil, değerlerine göre değil, bü
rokratik pragmatizme göre çö
zümlemeler yapar. İdeolojik bilgi,
inançtan ve ahlaktan bağımsız

Atasoy Miiftüoglu

dır. İdeolojik akılcılık, ahlak/vic
dan içermez. İdeolojik bir dünya
da, düzende, toplumda bilge ve
bilgeliklere yer yoktur.
İdeolojik düşünceler duygu
suz düşüncelerdir, ideolojik duy
gular düşüncesiz d u y g u la rd ır^ :

vrupa merkezci modern
kavram ve kurumlar, he

men/baskıcı/tahakküm edici/sö-

İdeolojik her yaklaşım hem bi-

m ü rge ci/ırkçı kültürün, dünya

reyleri, hem de toplum ları her tü r

pimizi kuşatıyor, teslim

görüşünün, kirlenmiş, lekelenmiş

erdeme yabancılaştırır.

almaya ve tutsak etmeye çalışı

norm ve kuralları adına yargılanı

Dünyanın bugün içerisinde

yor. Avrupa'nın kendi düşünce

yoruz ve aşağılanıyoruz, bu norm

bulunduğu durum, kirli bir du

tarzının dışında kalan düşünme

ve kurallarla ötekileştirillyoruz.

Â

rumdur. Çok kibirli, nihilist bir

biçimlerine tahammülü yok. Ken

Ö tekileştirllm ek demek; suç

dünyada yaşıyoruz. Sözünü e tti

di kendisini yücelten Batı'nın

lanan, engellenen, baskılanan ve

ğimiz kirlilik hayatın her alanında

standartlaştırdığı, siyasallaştır-

kınanan dem ektir. Ö tekileştiri-

kirli ilişkilere neden olmaktadır.

dığı, tica rile ştird iğ i kavram ve

len, her durumda yargılanabilen

Pazarın büyüsü bütün toplumları

kurumlar ırkçı nitelikler taşıyor.

demektir. Ötekileştirilenler, her

büyülem ektedir. Dünyanın bu

Batı; kendisini yüceltirken, öteki-

toplumda ideolojik çerçevelerle

günkü durumunu sorgulamamak,

leştirdiği toplum ları, kültürleri,

yargılanıyor, ahlaki çerçevelerle

amansız

bu kültür ve uygarlıkların kavram

değil.

amansız bir sessizliği seçmek;

ve kurumlarını aşağılıyor. Bizler,

İdeolojik temeli olan her dü

şiddet

karşısında,

adaletsizliğe/zulm e/faşizm e ka t

bugün herkesin bir AvrupalI gibi

zen, erdem değil, katı ideolojik

lanmak anlamına gelir. Bugünün

düşünmesinin dayatıldığı bir dün

tavırlar üretir, ideolojik dil, çok

dünyasında biz Müslümanlar hu

yada/toplumda yaşıyoruz. Çök-

kaba ve çok küstah bir dildir. İde

kuksal muamelelere muhatap ol

kültürlülük yalnızca bir propa

olojik siyaset, soğuk, sert, gri ve

mak yerine, yalnızca ideolojik

ganda malzemesi olarak kullanılı

çatışmacı bir siyasettir. İdeolojik

muamelelere muhatap oluyoruz.

yor. Avrupa'da Müslümanlar her

klişelerle baskılanan bireyler ve

Hepimiz Batılı ırkçı kavramların

şekilde taciz ediliyor. Bizler, ege-

toplumlar, erdemli, ahlaklı, mer-

tehdidi altında yaşıyoruz. Bu du
rumun akıl almaz bir faşizm oldu
ğunu bilmek gerekiyor.

İdeolojik bilgi, inançtan ve ahlaktan bağımsızdır. İdeolojik akılcılık, ah
lak/vicdan içermez. İdeolojik bir dünyada, düzende, toplumda bilge ve
bilgeliklere yer yoktur. İdeolojik düşünceler duygusuz düşüncelerdir,
ideolojik duygular düşüncesiz duygulardır. İdeolojik her yaklaşım hem bi
reyleri, hem de toplumları her tür erdeme yabancılaştırır.
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Bugünün dünyası, paranın,
iletişimin, teknik örgütlenmenin,
faşizmin egemenliği altındadır.
Böyle bir dünyada gerçek bilgi
nin, ahlakın, bilgeliğin ve niteliğin
itibarı yoktur. Bugünün insanı
düşünerek var olmak yerine, he

ten kü ltürle r, içerik geliştiren

sap yaparak var olmayı seçmiş
tir. Modern bilimin insani dünya

kültürler, zayıf, kendini te kra r

ile bir ilişkisi yoktur. Modern bi

eden kültürleri etkiliyor, eziyor,

lim istatistiklerle sınırlı hale gel-

savunmasız hale getiriyor. İleti-

m iştir, sayısal bilgilerle sınırlı ha-

şim a rttıkça yaşama biçim leri

le gelm iştir. Bilimsel olgular, son

güçlü kültürlerin rengine bürünü

suza kadar kabul edilmiş, yada

yor. Biz Müslümanlar kendi adı

kanıtlanm ış olgular gibi kabul

mıza konuşmayı başaramadığı

edilebilmektedir. Bilim ve tekno

mız için, başkaları bizim adımıza

loji insanın/insanlığın hizmezinde
değil, insanlğa ve hayata egemen
olmak, insanlğa ve hayata tahak
küm etmek isteyen m uhterisle
rin,

işg a lcile rin /soykırım cıla -

rın/katliam cıların/işkencecilerin
hizmetindedir.
Günümüzde yerel anlamda si
yaset, küresel sermayenin, en
formasyonun, iktidar hareketle
rinin/rekabetlerinin baskısı altın
dadır. Günümüzde siyaset medya
mantığını aşamıyor, medya man
tığını sorgulayamıyor. Siyaset,
Türkiye'de yaşandığı üzere ide
olojik spekülasyonlara ve dema

Bugünün dünyasında devlet poli
tikalarının uluslararasılaşmasına
rağmen, Türkiye'de oligarşik bü
rokrasi her türlü açılımı reddedi
yor, tanımlanmamış iktidar kay
naklarım, siyaseti ve siyasal açı
lımları engellemek için harekete
geçiriyor. Uluslararası bağlantı
ları olan kriminal örgütler hükü
metleri sarsan siyasal skandallara neden olabiliyor.

konuşuyor. Sözlerimizle, davra
nışlarımız, ilkelerimizle pratikle
rimiz bir bütünlüğü yansıtmalı,
bir kimliği yansıtmalıdır. Eylem
lerimiz, hayat tarzımız yazıp söy
lediklerimizle uyumlu olmalı. Ah
laki niteliklerim izi somut durum
larda göstermeliyiz. Ahlak, daha
çok pratik alanda ihtiyaç duydu
ğumuz bir değerdir. Hayatımızın,
düşüncelerimizin sınırlarının baş
kaları tarafından belirleniyor ol
ması varoluşumuzu tahrip eder,
yaralar.
İnsanların çıkarlarını sürdüre
bilmek için, hayatta kalmak için,
sorunsuz yaşamak için, yenilgiye

gojik ta ra fta rlıkla ra kilitlenm iş
bulunuyor. Türkiye'de statüko,

diyor,

iktida r

uğratılm ış, yalnızlaştırılm ış bir

siyasal özgürlük değil, tek yanlı

kaynaklarını, siyaseti ve siyasal

dava'yı te rk etmeleri kabul edile

ideolojik özgürlük istiyor, siyaset

açılımları engellemek için hare

bilir bir durum değildir. Ahlaki se

ideolojik sorunlara odaklanıyor.

kete geçiriyor. Uluslararası bağ

çimler yapanlar, hangi nedenle

Bugün, siyaset yapma, g eliştir

lantıları olan kriminal örgütler

olursa olsun dava'yı terk etmez

me, siyasal içerik üretme yete

hükümetleri sarsan siyasal skan-

ler. İnsanın kendisini bir erdem

neğine sahip olmak, iktidar ol

dallara neden olabiliyor. Ulusla

mücadelesine adayabilmesi için,

maktan daha önemli hale gelmiş

rarası siyasette kendi başına ha

her türlü bencillikten vazgeçme

tir. Siyaset denilince aklımıza de

reket etme imkanları daha çok

si gerekir. İkbal peşinde koşmak

tanım lanm am ış

magoglar ve demagojiler gelme

kısıtlanıyor. Siyasal eylemin, si

demek, kişinin kişiliğinden her

melidir. Kendi çıkarlarını, toplum

yasal erdemle, siyasal kültürle,

türlü ödünü vermeye hazır hale

çıkarlarının üzerinde gören dev

siyaset felsefesiyle bütünletiğin-

gelmesi demektir.

let seçkinleri, iktidarlarının eroz

de daha anlamlı ve daha etkili

Bir varoluş seçimi yapmak,

yona uğramasını kabul edemiyor.

olabileceğini unutmamak gereki

seçim derdi İle seçim yapmak de

Hiç bir devlet toplumsal değer

yor. İktidar uğruna iktidar ancak

ğildir, para için, nam için, seçim

lerle çatışmaz, bu değerlerle mü

popülizm lerle, m illiye tçilikle rle

yapmak değildir. Bir varoluş se-

cadele etmez. Hiç bir ordu kendi

sürdürülebiliyor. Güçlü ve gerçek

çimi yapmak, kendimiz kalarak

halkını ve toplumunu baskılaya

siyaset için, toplum sal bilinç,

yaşamak üzere, eğilip bükülme

rak denetlemez.

toplumsal dayanışma ve işbirliği

den, yön değiştirmeden yaşamak

gerekiyor.

üzere, bir seçim yapmak demek

Bugünün dünyasında devlet
politikalarının uluslararasılaşma-

K ültürler arasında her türlü

tir. Bir varoluş seçimi yapmak

sına rağmen, Türkiye'de oligarşik

alış verişin çoğaldığı bir zamanda

demek, bir dava adına seçim yap

bürokrasi her türlü açılımı redde-

yaşıyoruz. Güçlü kültürler, üre

mak demektir.
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TOPLUMSAL HUZURA
KAVUŞMANIN YOLU

dana getirir. Sonuç itibariyle iç
huzuru bozulmuş bireylerden
müteşekkil bir toplumu doğurur.
Bugün Türk halkı bunu yaşa
maktadır. Gücü elinde bulundu
ranlar, kendi kutsallarını başkala
rının kutsalları yerine koyma niyetlerini açıkladıkları günden be

Muammer Yalçın

ri "içinde taşıdıklarıyla dışarıya
g ö ste rd ikleri farklı insanlar"ın
ortaya çıkmasına yol açmışlardır.
İnsanların uzun süre yaptıkla
rı rollerin bir süre sonra kişilikle
ri olduğu da bilinen bir vakıadır.

er insanın üzerine bastığı
toprak ve içinde yaşadığı
toplum a karşı sorum lu
lukları vardır. Bütün insanlar bu
bilinçle hareket etmiş olsa dünya
üzerinde iç barışı tehdit edebile
cek sıkıntılar ortaya çıkmaz. İç
huzursuzlukların, ileriki safhada,
çatışmaların ortaya çıkmasının
temelinde bireylerin bencil tu 
tum ve davranışları vardır. Bu
bencillikler kimi zaman önü alın
maz bir noktaya getirebilir insan
ları. Akıl almaz entrikaların kay
nağı da zaten bu değil midir?
Ego sahipleri, bu duygularını
tatm in edebilmek maksadıyla tü r
lü senaryolar yazarlar. Bu senar
yoda alınan ve satılan hep insan
ve bir insan için en kutsal, en vaz
geçilmez değerleridir. Kutsalların
bu pazardaki değeri kimi zaman
beş para bile değildir. Senarist
için en iyi kutsal, istismar edildiği
zaman kendisini amacına bir adım
daha yaklaştıran kutsaldır.

H

Senaryo öyle doğal ve ger
çekçi oynanır ki, bütün bir kamu
oyu, sahneye bakarken gerçeği
unutur. Yaşanmakta olanları ha
yatın bir parçası olarak görür ve
nihayetinde "gerçek" yaşananlar
oluverir. Her zuhur eden olayı da
1ü ÜMRAN TEMMUZ'06

yaşananların ışığında, senaristle
rin amacı doğrultusunda görme
ye, yorumlamaya başlar. İş, öyle
bir noktaya gelir ki, oyunun sah
nelenmesi sırasında insan yüre
ğinde vuku bulan patlamanın e t
kisiyle oluşan şok, oyun öncesi
gerçekleri "eskiden yaşanmış iyi
günler" biçiminde hatıra d efter
lerine mahkûm eder.
Senaryonun figüranları ve ola
yın bir oyun olduğunu fark edeme
yenler, türlü komplo teorileri üre
terek süreci içinden çıkılmaz bir
duruma sokarlar. Güne not düşen
ler, tarihin tanıkları sıfatıyla "ta ri
hileşme" imkânı bulurlar.
Bugünün Türkiye'si
Niçin Mutsuz?
Bütün bunlar olurken sıkıntıların
pençesinde kutsallarından ödün
veren insanlar, daha az zarar
görmek için (maslahat gereği)
kutsallarının uç noktalarında çı
kış yolları aramaya başlar. Bu
arayış, bireyle kutsal arasında
soğumaları beraberinde getirir.
Başka bir deyişle'bireyle kutsalı
arasına belli bir mesafe koyar.
Mesafe zamanla açılır ve uzak
laşmalar, yabancılaşmalar mey-

Postm odern
darbelerden
sonra, rom ancıların "yu varlak
tip " dedikleri cinsten insanların
çoğalması da bundandır. Gelişme
dönemi Türk romanlarında tipler
"düz tip " idi. Yani romanın başın
da "k ö tü " olarak tanıtılan bir
kahraman, romanın sonuna ka
dar "kö tü ", "iy i” olarak tanıtılan
kahraman da "iy i” rolünü üslenir
di. Bugünün romanlarındaki kah
ramanlar aslında bir biçimde bu
günün insanını, yani "yuvarlak
tip " insanı tem sil etm ektedir. Sa
nırım bu yüzden "Her roman, ya
zıldığı döneme ayna tu ta r." ifa
desi kullanılmıştır.
Kişisel m enfaatlerini, toplum
m enfaatlerinin önünde tutan ve
bu uğurda elinden geleni ardına
koymayan bazı toplum mühen
dislerinin d irektifleriyle gerçek
leştirilen adı geçen darbenin ar
kasından iç huzuru bozulmuş, bu
yüzden bir başkasına itimadı kal
mamış bireyler, toplumun önemli
öğeleri haline gelmiştir.
Mutluluk Hangi Adreste Acaba?
İç huzurun sağlanmasında en e t
kili form ül kendi değerlerimize
bağlı bireyleri ye tiştirm ektir. Bu
değerleri içselleştirm iş bir neslin

yetişmesini engellemek, bir top
lum için sonun başlangıcı olur.
Mustafa ismet İnönü(1884 1973)’nün ifadesiyle “ Bu memlekette namuslular, en az namussuzlar kadar cesur olmak zorun
dadır." Bu itibarla iyi olmak, na
muslu olmak hiçbir zaman yet
mez, iyiyi korumak ve yaşatmak
gerekir. İyi olmak için ne kadar
gayret sarf edilmişse, iyiyi koru
mak için, onun on katı daha fazla
çaba harcanmalıdır. Çünkü her iyi,
bir kötünün yerini işgal eder. Kö
tüler, iyileri ortadan kaldırmadık
ça yaşama imkânı bulamayacakla
rının bilinciyle iyinin yok olması
için her yolu mubah görürler.
Toplum huzurunu sağlamak
ve korumak zannedildiği kadar
kolay bir iş değildir. Her şeyden
önce toplumu oluşturan bireyle
rin tek tek iç huzura kavuşması
gerekir. Bu huzur, ruhun, tanrısı
ile olan ilişkileriyle doğrudan ilgi
lidir. Zira ruh, Allah'ın bedene üf
lediği bir varlıktır ve ondandır.
Ruhun onunla uyumu insana hu
zur verir. Her bir bireyi olmasa
bile, ekseriyetin bu yolla iç huzu
ru yakalamış olması huzurlu bir
toplumu meydana getirecektir.
İç çatışmalar yaşayan birey
lerin bu çatışmaları dışa vurmala
rı sonucunda insanın insanla, in
sanın doğayla, insanın diğer var
lıklarla olan çatışması zuhur eder.
Çatışmaların arttığı toplumlarda
yapılacak şey, iç çatışmaları sona
erdirecek çalışmalara önem ver
mektir. Böyle olmazsa alınacak
her tedbir, bir başka huzursuzlu
ğa neden olacaktır. Bir kültürün
yaşanması sırasında ortaya çıka
cak sorunlara bulunacak çözüm
ler, yine o kültürün içinde aran
malıdır. Bir başka kültürden yapı
lacak transferin bizatihi kendisi
bir başka sorun olacaktır.
Türkiye'deki halkların huzu
runu, barışını yürekten isteyen
ler, bu halkların onlarca yüzyıl

Bir başka kültürden yapılacak transferin bizatihi kendisi bir başka so
run olacaktır. Türkiye'deki halkların huzurunu, barışını yürekten isteyenler, bu halkların onlarca yüzyıldan beri bir arada, mutlu biçim de
yaşam alarını sağlayan öğeleri ortadan kaldırm aya çalışm ak yerine
onlara sarılm alıdır.
dan beri bir arada, mutlu biçimde
yaşamalarını sağlayan öğeleri
ortadan kaldırmaya çalışmak ye

için yüzyıllarca bu topraklara sal
dırmış insanlar oturmaktaydı.

rine onlara sarılmalıdır.
İç huzura ermiş bir toplumun

Sonuç olarak denebilir ki:
1. Toplumun tarih ve kültürünün
bir tezahürü olan değerinde
aranırsa kalıcı huzura erişilebi
lir. Aksi durumda bulunacak
her çözüm, bir başka sorunun
başlangıcı olmaktan öte bir şey
getirmez.
2. "Evrensel kültür" aldatmacası
na kapılmadan milli kültüre da
ha fazla sarılmalı. Milli kültür
içinde hakikaten yanlışlar ola
bilir; bu yanlışlar yüzünden topyekûn bir kültür küçümsene
mez, yok edilemez. Yanlışlar
ayıklanmalı; ancak burada
"yanlışın neye göre yanlış oldu
ğu" da iyice irdelenmelidir.
3. Toplum, toplumun bütün bir ya
şamını derinden etkileyen, geç
mişiyle uyumunu zedeleyen,
geleceğe milli kültür ölçütleriy
le bakmayı engelleyen darbeler
başta olmak üzere hiçbir eyle
me izin vermemelidir.
4. Unutulmamalıdır ki, toplum mü
hendisleri, bütün hesapları ken
di geleceklerinin daha aydınlık
olabilmesi için yaparlar. Top
lum menfaatlerini öne çıkaran
toplum mühendisi bugüne ka
dar yetişmemiştir. Yetişse de
bunun adı bu olmaz zaten.
5. Toplumsal huzura kavuşmanın
yolu, bireysel huzur sokağın
dan geçer. Sokaklarında huzur
olmayan mahallede huzurdan

fakirlerinin onurunu kırmamak
amacıyla neler yaptığının en çar
pıcı örneklerinden birini Süheyl
Ünver'in "Sadaka Taşları" adlı
yazısından bir bölümü birlikte
okuyalım:
"Benim alicenab, İstanbul'un
eski zaman efendisi üstadım,
ressam ve hattat Murtaza Ekler,
uzun seneler Üsküdar'da, İmrahor Caddesi'nde oturmuşlardır.
Bana, Mevlevihanenin karşı sıra
sında, bir sadaka taşını haber
verdiler. Mehmet Türkmenoğlu
dostumuzla, birlikte isimlerini al
mışlar. Şöyle ta rif ediyorlardı:
Sadaka taşı, iki metre boyunda
mermer bir sütun. Üstünde bir çu
kur var. Geçen asırda, yolu buraya
düşenlerden hal ve vakti yerinde
olanlar, mermerin üstündeki çuku
ra birer m iktar para bırakırmış.
Derdini kimseye açamayan
hakiki bir fakir ihtiyacı olunca
oradaki parayı alır. O günkü ih ti
yacı bir kuruş mu, yüz para mı?
Onu ayırır, kalanını, kendisi gibi
ihtiyacı olanları düşünme te rb i
yesi icabı çukuruna kor ve meç
hul sadakacıya içinin memnunluğunu kalbinden ulaştırır ve dönermiş.” 1
Böyle bir niteliğe sahip Os
manlI toplumu, bu niteliğini, hu
zuru yanlış bir adreste, Batı’da,
arama sevdasına düştüğü zaman
kaybetmiştir. Çünkü huzur aradı
ğı adreste, bu huzuru bozmak

söz edilemez.
1

E

Süheyl Ünver, H a y a t Tarih, Yıl: 1967,
Sayım .
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SOMALİ:
BARONLARIN TÖVBESİ VE
AMERİKAN STRATEJİSİNİN İFLASI

İsmail Yaşa

18 Şubat 2 0 0 6 'd a Somali'de,
"Barışın Yeniden İnşası ve Terör
le Mücadele" adıyla yeni bir it t i
fakın kurulduğu ilan edildi. Savaş
baronlarından oluşan bu yeni it t i
fakı Amerika ve bazı komşu ülke
ler, özellikle de Etiyopya destek
liyordu. 2 0 0 4 ’te kurulan geçici
hükümetin dört bakanı da yeni it 
tifa kın
üyeleri
arasındaydı.
1991'de Siad Barre'nin devrilm e
sinden beri başkent Mogadişu
savaş baronlarının kontrolündeydi. İttifakın misyonu, varolduğu
öne sürülen El-Kaide hücrelerini
yok etmek ve te rö r tehlikesinin
önüne geçmekti.
Fakat işler yeni ittifakın ve
destekçilerinin istediği gibi geliş
medi. İttifakın kuruluşunun ila
nıyla birlikte ittifa k m ilisleri, İslâ
mî Mahkemeler Birliği güçleriyle
çatışmaya girdiler. İslami Mahke
meler Birliği, şu dört ana gruptan
oluşuyor: Müslüman Kardeşler
çizgisindeki İslami liderler, mü
cahit gençler, savaş baronların
dan bıkan kabile liderleri ve ülke
de istikrar isteyen iş adamları...
Uluslararası Kriz Grubu'nun
Aralık 2 0 0 5 'te yayınladığı rapor
da, 1994'te başkent Mogadişu'da
ortaya çıkan İslami mahkemele
12 ÜMRAN TEMMUZ '06

rin 2 0 0 4 'te n sonra görülmemiş
bir şekilde yayıldığına işaret edi
liyordu. Çünkü bu mahkemeler,
devlet o to rite s in in yokluğuyla
ortaya çıkan güvenlik boşluğunu
dolduruyor, yağmalardan ve te 
cavüzlerden bıkan halka adalet
dağıtıyordu.
5 Haziran 2 0 0 6 Pazartesi
günü haftalar süren çatışmaların
ardından islami Mahkemeler Bir
liği başkent Mogadişi’yu savaş
baronlarından kurtardı. 15 yıldır
başkenti ellerinde bulunduran
baronlar ve m ilisle ri M ogadi
şu'nun altmış kilom etre kuzeyin
deki Cevher kentine kaçtılar. 14
Haziran Çarşamba günü, savaş
baronlarının son kalesi Cevher de
düştü. Bazıları Kızıldeniz'de ken
dilerini bekleyen Amerikan gemi
lerine kaçarken bazıları da teslim
olup tövbelerini ilan e ttiler. Töv
besini ilan eden savaş baronla
rından biri de, geçici hükümetin
ulusal güvenlik bakanı Muhammed Kumayri Efrah... Barışın Ye
niden inşası ve Terörle Mücadele
Birliği'ni kurulmasında önemli rol
oynayan Muhammed Kumayri Ef
rah, savaş baronları birliğinin
yaptığı hatalardan dolayı Somali
halkından özür diledi ve birlikle

ilişkisini tamamen kestiğini ilan
etti.
Amerikan'm ve komşu ülkelerin desteğine rağmen savaş ba
ronları İslami Mahkemeler Birliği
karşısında neden yenildi?
Savaş baronları yolsuzlukla
rıyla bilinen ve iç savaş boyunca
Somali halkına büyük acılar ya
şatmış kimselerden oluşuyordu
ve halk artık onlardan bıkmıştı.
Müslüman Somali halkının en
önemli değerlerinden birini, dini
ni hedef almaları ve İslami eğitim
veren okullara saldırmaları savaş
baronlarını iyice halkın gözünden
düşürdü. Amerika'nın ve Etiyop
ya gibi bazı Afrika ülkelerinin
desteğiyle, halk desteği olmadan
ve halka rağmen savaşı kazana
caklarını sandılar ve yanıldılar.
Somali halkı, Am erika'yla birlikte
savaş baronlarına da iyi bir ders
verdi.
İslami Mahkemeler Birliği, aç
lık ve kuraklığın pençesindeki So
mali halkının yardımına koştu.
Hayatın en önemli unsurlarından
biri olan güvenliği sağlamak ve
mazlumun hakkını zalimden al
mak için çalıştı. Bu nedenle suça
ve yolsuzluğa bulaşmamış kabile
liderlerinden ve iş hayatının ge
lişmesi için güvenliğe ihtiyaç du
yan iş adamlarından büyük des
tek gördü. İslami Mahkemeler
Birliği'nin izlediği hikm etli siya
set halk desteğinin günden güne
artmasını sağladı. Çünkü gayesi
nin savaşmak için savaşmak ol
madığını halka anlatabildi.
Am erika’nın "A frika Boynu
zuma yönelik stratejisi iflas e tti.
Üzerine alınmıyor görünse de,
savaş baronlarına güvenen Ame
rika'nın yenilgisiydi bu... Ulusla
rarası Kriz Grubu hesabına çalı
şan Somali uzmanı John Prendergast'e göre CIA, savaş baron

destek olmadı. Aynı za
manda İslam Konferansı
Örgütü üyesi olan Soma
li'y e İslam ülkeleri de
destek— olmadı. İslami
Mahkemeler Birliği ülke
uçakları gün boyu Somanin kontrolünü ele aldık
i'de kalıyor ve savaş ba
tan ve güvenliği sağla
ronlarıyla Amerikalı ajan
dıktan sonra, Arap Birlilar toplantılarda durum
ği'nden ve İKÖ'den bek
değerlendirmesi yapıyor
lenen Somali halkının ya
lardı.
nında yer almak ve dün
Başkent
M ogadi
ya kamuoyunu Somali
şu'nun İslami Mahkeme
halkının iradesine saygı
ler Birliği'nin kontrolüne
duymaya davet etm ektir.
geçmesinden sonra Was
Mogadişu'nun İslami
hington, Somali'nin te rö 
Mahkemeler B irliğ i'n in
ristle rin barınağı haline
eline geçmesinden sonra
dönüşmesinden endişe
dünya medyasının üzeri
ettiklerini dile getirdi. Sa
ne odaklandığı en önemli
vaş baronlarına verdiği
nokta, ülkede şeriat dü
destekten hiç bahsetme
zeni kurulması ihtim ali
yerek ve sanki yenilen ta 
olmuştur. Somali’nin İs
raf değilmiş gibi davrana
lâmî kurallarla y ö n e til
rak, Beydava'daki geçici
İslami
Mahkem
eler
Birliği,
Pentagon
des
mesine karşı olanlar, iyi
hükümete desteğini yine
veya kötü aynı kurallarla
ledi. Bu, savaş baronları
tekli savaş baronlarıyla girdiği savaşı ka
yönetilen başka ülkeler
üzerinden yürüttüğü sa
de olduğunu ve Somali
vaşı kaybeden A m e ri
zandı. Şimdi daha çetin bir m ücadele ken
halkının %100’ünün Müs
ka'nın rotasını geçici hü
dilerini bekliyor.
lüman olduğunu u n u t
küm ete çe virdiğ ini ve
maktadırlar.
ta ktik değiştirdiğini gös
İslami Mahkemeler
teriyor.
nıklarının ifadelerine göre 100
Birliği,
Pentagon
destekli savaş
Nitekim, İslami Mahkemeler
askeri kamyon ve 300 kadar Eti
baronlarıyla girdiği savaşı kazan
Birliği lideri Şeyh Şerif Şeyh Ah
yopya askeri sınırı geçerek Beydı. Şimdi daha çetin bir mücadele
med, başkentin 250 kilom etre
dava'ya doğru ilerliyor ve yedi
kendisini bekliyor. Çünkü ta rih te
kuzey batısında yer alan geçici
Etiyopya subayı geçici hüküme
bir çok kez görülmüştür ki, savaş
hüküm etin karargâhı Beydava
tin karargahı Beydava'da onları
alanında kazanılan bir çok kez
kentine saldırmayacaklarını ilan
bekliyor. Anlaşılan o ki; İslami
başka alanlardaki başarısızlıklar
etmesine rağmen, Beydava'da
Mahkemeler Birliği’ne karşı Ame
la kaybedilmiştir. Savaşta elde
toplanan Somali Parlamentosu,
rika'nın desteğiyle ve Etiyopyaedilen başarı, siyasi alandaki ba
83 muhalif oya karşı 125 oyla ül
geçici hükümet işbirliğiyle yeni
şarıyla da desteklenmelidir. İsla
keye yabancı asker davetini
bir ittifa k oluşturuluyor ve bu it
mi Mahkemeler Birliği'nin yap
onayladı. Asker çağrılacak ülke
tifak, geçici hükümetin uluslara
ması gereken en önemli iş, Tali
lerden biri de, aslında Somali
rası arenadaki m eşruiyetini kul
ban yönetim indeki A fganistoprağı olan Ogadin'i işgal edelanacak.
ta n 'd an ders çıkarmak, ülkeyi
rek sınırları içerisine katan EtiAraplar tarafından unutulmuş
yalnızlaştırm am ak ve düşman
yopya... İslami Mahkemeler Birli
bir Arap ülkesi olan Somali, Kıcepheye karşı dost cephesini ge
ği ve Somali halkı ise, ülkenin iş
zıldeniz’in güney girişinin ve as
nişletmek, Arap Birliği ve İKÖ ül
gali anlamına gelecek bu karara
keleriyle diyalog kurmak ve baş
lında Arap ülkelerinin güvenliği
karşı çıkıyor.
ta ordu olmak üzere devlet kuBölgeden son gelen haberler,
için önemli bir ülke... Fakat Arap
rumlarını hızla ayağa kaldırmak
Etiyopya’nın Somali sınırına as
ülkeleri Arap Birliği üyesi bu ül
olmalıdır.
_
ker yığdığı yönünde... Görgü ta 
keye bugüne kadar hiçbir şekilde

larına her ay 100-150 bin
dolar kadar para aktarı
yordu. Yine John Prendergast'in ifadesine göre
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de dikkati çektiği gibi göç sorunu
Avrupa'nın kendi toplumu içindeğildi. Avrupa vatandaşları artık
ne AvruDa ne de Fransa deaerle-

le a n B a u d .rilla .rd

rine entegre oluyordu, sadece
kendilerini diğerlerinden koruma
çabası içindeydiler.
Entegrasyon resmi bir çizgiaır. ı-aKaı neye/neyıe entegras
yon? Başarılı entegrasyonun
acıklı ve dehşetli manzarası; te k
nik, donanımlı, kendini sorgula
maktan uzak tekdüze bir hayat
tarzına entegre olmuş Fransız-

B a u d rilla rd ’ın, 2 0 0 5 sonbaharında P a ris 'te p a tla k veren
o la yla rı y o ru m la y a n aşağıdaki d e ğ e rle n d irm e s i, Ocak-Şubat 2 0 0 6

New L e ft R eview 3 7 'd e y e r aldı. T ü rk iy e 'n in

A B 'ye ü y e lik yo lu nd a çabalarını yo ğ u n la ş tırd ığ ı b ir s ü re ç te
A v ru p a ’nın d e rin e n te g ra s y o n so ru nu nu b ir kez daha t a r 
tışm a ya a çm ak am a cıyla bu yazıya y e r v e rd ik ;

nuşmak hele de tanımlanamaz
Fransa nosyonu adına; kilitle n 
menin bir işaretidir.
Fransa daha doğrusu Avrupa,
sosyalleşme sürecinde gün be
gün, işaret e ttiği kurbanların ya
ni göçmenlerin amansız ayrımını
gizliyor, işte demokrasi pazarlı
ğındaki değişim bu. Bu toplum
her hangi bir dış tehditten oldu

in beş yüz araba bir gece
de yakılmalıydı ve sonra
sayı azalarak dokuz yüz,
beş yüz, iki yüz, ki günlük normu

B

yakalayabilsinler ve insanlar bi
zim ta tlı Fransa'mızda her gece
yaklaşık doksan arabanın yakıldı
ğını fark edebilsinler. Bir tü r
ölümsüz alev, tıpkı Arc de Triomphe'in (Paris'in meşhur a n ıtı,'
Zafer Kapısı' ) altındaymışçası
na, tanınmayan(bilinmeyen) bir
göçmenin onurunda yanan. Yara
lama sürecinden sonra bilinen
ama hala biz göz aldatmacası, il
lüzyon (tro m p e l'o e il) içinde
olan...
Demek ki Fransa artık bir is
tisna değil ve Fransız modeli
g özlerim izin önünde çöküyor.
Lâkin Fransa bu durumun yalnız
kendisine has değil, dağılmakta
14 ÜMRAN TEMMUZ ‘06

olan tüm batı modeline ait oldu
ğunu düşünerek kendini teselli
etmeli, toparlanmalıdır. Sadece
dış baskılar değil bizzat kendi
içerisindeki tehditler de bu süre
ci tetikleyen fa ktö rlerd ir(terö rizmin etkileri, Afrikalıların Melilla'da sınır ihlalleri) Çıkarılması
gereken ilk sonuç şu ki, sonbahar
ayaklanmaları tüm dinsel resmi
vaazları hükümsüz bırakmıştır.
Kendi içinde dağılan bir toplu
mun, yine kendi içindeki kötüye
gidişi sürdüren, çürümüşlüğün
ürünü, bozulmuş ve medeniyet
ten bihaber göçmenlerle entegre
olması imkânsızdır. Acı olan ger
çek şu ki, kimlik ve mirassızlık
bunalımı ile yüzleştik, banliyö ya
raları kendine özgü bu toplum da
ki ayrılıkçılığın ilk semptomları(belirtileri) oldu. Hele Beji'nin

ğundan daha zor bir testle yüzle
şiyor: kendi yokluğu, realitenin
kayboluşu. Fransa çok yakında
çevreyi ziyaret edenler ta ra fın 
dan şöylece tanımlanacak: dünün
dışlanmışları bugün kendi içinde
kileri dışlıyor. Aslında ayrımın or
taya çıkmasını sağlayan ve farkındalık olanağını sunan kendi
zoraki

gensorularıydı.

Şayet

Fransız/Avrupa toplumu onlarla
entegrasyon hususunda başarılı
olabilseydi var olabilm ek için
ateşkese göz yummak zorunda
kalırdı.
Dünya genelinde, iki uzlaş
maz evreni karşı karşıya getiren
Fransa yahut Avrupa ayrımcılığı
küreselleşmenin ironik bir işareti
olarak sadece bir mikro model
den ibaret. Aynı analiz küresel
manada tekrar meydana gelebi-

lir. Uluslar arası terörizm kendi
içinde tek olan dünya gücünün
karakterini bozmaktan başka bir
şey değil. Bir çözüm bulmak gelerden İslam'ın evlerine kadar
her şekilde/derecede uygulana
bilir: dünyanın geri kalanının, ba
tının hayat standartlarına karşın
yükselişi fantezisi problem teşkil
edecektir. Kırılma bundan daha
da derin. Her ne kadar batı güçle
ri bu kırılmayı kapatmak istese
de -ki bunu yapmak istedikleri
konusunda şüphelenmekte haklıyız- başaramadı. Onların hayatta
kalma ve üstün olma mekaniz
maları kendilerini engelleyebilir
di. Evrensel değerler hakkındaki
tüm dini konuşmaların ürünü
olan bu m ekanizmalar sadece
batılı gücün kuvvetlenmesine ve
onu mahvetme sevdasında olan
koalisyon tehdidini kışkırtmaya
yarar.
Başlatanlar asla Fransa veya

rafından dışlananların, sosyalleş
me sürecinde göçmenlere yapıl

yat tarzını farklı buluyor ve eleş

dığı gibi sürülenlerin cevabıydı.
Tıpkı 1960’lardaki Watts ve Detro it'te ki siyahiler gibi, genç göç
menlerin komşularına saldırarak,

mekten değil yanarken görmek

tiriy o rla r. Belki de arabaları sür
ten zevk alıyorlar. Belki de dış
lanma ve baskıya olduğu kadar
ciddi

boyutlarda

bir

kuşku

kendi okullarını yakarak AB’ye
yaptıkları bu saldırı olayında da
aynı umursamazlık ve aynı so
rumsuzluk vardı. Şimdi bir çoğu

ya/vesveseye karşı geliştirilm iş

nin ona katılma, onunla birleşme

Batının ideolojik iflasına kederlenenler şunu hatırlamalılar: 'Tanrı

kültürel ya da siyasi anlamda
kendilerine bir milli aidiyet tanı
mını artık sunamayan bir ülkede
göçmen olarak yaşıyor; Robert
Castel'ln de dediği gibi kopmuş

günahlarını ortaya çıkardığı za

bir şekilde.

man günahkarların haline güler'
Şayet banliyölerin patlaması di
rekt olarak dünyadaki duruma

Lâkin bu kopma, savunmadan
meydan okumaya doğru atılan
küçük bir adım. Dışlanmış, banli

Avrupa olmayacak. Yüzyıllardır
yaptığı gibi olayları kontrol ede
meyecek, bilakis ardı ardına ge
lecek
görülem eyen
gazların(blovvbacks) kontrolü altında.

bir tepki bu.
Batı

kültürünün

üstünlüğü

yalnızca dünyanın diğer ülkeleri
hevesine tutunarak ayakta kalı
yor. Reddedilmenin en zayıf bir
işareti ve bu arzudaki ufacık bir
azalma ile batı kendi gözünde
kışkırtıcı cazibesini kaybedecek.
Sunulacak en iyi şeyler yakı
lan yıkılan arabalar, okullar ve
alışveriş merkezleri; hatta araba

bağlıysa bu aynı zamanda -İlginç
tir ki hiç tartışılm am ıştır- bir di

yölerden bile ilişkisi koparılmış
tüm göçmenlerin ya da yerlilerin,

ğer epizotla da ilişkilidir. Tıkan
mış ve aynı zamanda yanlış su
nulmuş AB referandum undaki

bir anlamda savunma ve kopma
ya giden yolları saldırganlıktan
geçmekteydi. Bu aşağılanmayı,

'H ayır'. Aslında referandum da

dışlanmayı, kovulmayı durdura
bilecek tek yollarıydı. Kasım
ateşlerinin hemen ardından siya
sal sosyoloji entegrasyon, işsiz
lik ve güvenlik konularından bah
setmeye başladı. Ayaklananların

e n te le k tü e lle rim iz i

bu hususlarda tekrar entegre ol

oysa, bunların hepsi sonu görün

mak istediklerinden emin değilim

meyen ardı ardına gelecek ayak

doğrusu. Belki onlar da kendi ha-

lanmalar.

'Hayır' diyenler hakikatte neye
'hayır' dediklerini de bilm iyorlar,
belki de zaten sık sık tuzağa düş
müşlerle bir oyuna girmek iste
medikleri için; şaşırtıcı bir 'Evet'
yüzünden Avrupa'nın işgale ha
zır oluşuna razı olmadıkları için.
'Hayır' cevabı tem sili sistem ta-

yakanları entegre etmek için on
larla uğraşmış, onlara kucak aç
mış anaokulları. Elbette bizim ay
dınlanmış politikacılarım ızı ve
sonbahar

ayaklanmalarının tüm kültürlerin
dem okratik uzlaşmasına giden
yolda ufak bir kaza olduğu dü
şüncesinden hiçbir şey uzaklaştı
ramaz. Her şey aksini gösteriyor

n
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Gambari, ölümlerin 49'unun, ya

FİLİSTİNLİLERE KUMDAN KALELERİ
BİLE COK GÖRDÜLER

ralanmaların da 259'unun İsraillilerle Filistinliler arasındaki çatışma nedeniyle, geri kalanlarınsa
Filistinliler arasındaki çatışma so
nucu gerçekleştiğini söyledi. İsra
il'in Gazze’de iki gün içinde gerçekleştirdiği ikinci hava saldırısı
sonucu, 21 Haziran’da bir Filistin

Turan Kişlakçı

li kadın öldürüldü; aralarında ço
cukların da bulunduğu 14 kişi ya
ralandı. Bundan bir gün önce, İs
rail Hava Kuvvetlerinin gerçek
leştirdiği bir başka hava saldırı
sında, üç çocuk öldürülmüştü. 13

î

srail ordusu Filistinlilerin tek

de yaralandı. Birleşmiş Milletler

! dinlenme veri sayılabilecek

(BM) Genel Sekreteri Kofi An-

Gazze sahilinde, 9 Haziran

nan'ın siyasi ilişkiler danışmanı

günü piknik yapan bir aileye

İbrahim Gambari, Güvenlik Kon-

"

bombalı saldırıda bulunmuş ve

sey'inde yaptığı konuşmada, "İs

aynı aileden sekiz kişi hayatını

ra il'in siville rin hayatına kast

kaybetm işti. Özellikle bu bom

eden, hedef gözeten ¿¡¡dürme ey

bardımanda babası Ali'yi, annesi
Raisa'yı ve 3 küçük kardeşini
kaybeden Hûda Halya'nın dünya
televizyonlarından yayımlanan
çığlıkları m ilyonları yasa boğ
muştu. Hatta İsrail gazeteleri ve
televizyonları bile, 'bu kadarı da
fazla oluyor' diyerek İsrail ordu
suna ağır eleştirilerde bulunmuş
tu. İsrail Başbakanı Ehud Olm ert'in kızı dahi babasına "Katil"
diye haykırmıştı. Ancak Filistinli
lerin zihinlerinde daha bu olayın
tesiri devam ederken, İsrail sa
vaş uçaklarının yine Gazze'ye
düzenledikleri saldırılarda çoğu
çocuk ve kadın olmak üzere on
larca kişi öldü.
BM: Bir Ayda 13'ü Çocuk
6 4 Sivil Öldü
BM'ye göre Haziran ayı içerisinde
Filistin'de 64 kişi öldü, 328 kişi
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Haziran'daki saldırıda 9 sivil, 9
Haziran'daki saldırıdaysa, Gazze
plajında piknik yapan bir ailenin
sekiz üyesi öldürülmüştü.
"Avrupa'daki Köpekler Bile
Bizden iyi Yaşıyor"

lemlerini durdurması g e re k "dedi.

İsrail askerlerinin Gazze'deki pla

Gambari, BM verilerine göre, son

ja düzenlendiği saldırıya rağmen

bir ayda 13'ü çocuk, 64 Filistin-

Filistinliler, tek dinlenme yerleri

li’nin

az

olan plajdan vazgeçemiyor. Plaj

328'inin de yaralandığını açıkladı.

da nargilelerini içen aile babaları,

öldürüldüğünü,

en

çaylarını yudumlayan kadınlar ve
şemsiyenin altından kumdan kale

MUSTAFA EĞİLLİ, HASİP YOKUŞ VE

yapan çocuklar görünse de bazı

METİN DEMİR’DEN HÂLÂ HABER YOK!

ları korkuyor, bazıları sinirli, bazı~lâfl ‘'Yaşamaya devam etmeye
m ecburuz" diyor.
Es-Sudaniye'de sıcak kumla
rın üzerine uzanmış Kur'an-ı Ke
rim okuyan Ahmed et-Tum, "Bu
raya gelmeye korkuyoruz. Ama
nereye gidebiliriz? Gazze'de sa
dece bu plajımız va r" diyor ve "iki
hafta önce olanların yeniden ya
şanmasından korktuklarını” belir
tiyo r. Sadece denizin yaşanması
çok zor hale gelen hayatı biraz ol
sun unutturabildiğini söyleyen iki
çocuk babası Ahmed, "çocukları
oynam aları için götürebileceği
başka yer olmadığını, çocukların
ev ile okul arasında mekik doku
duğunu" anlatıyor. Ahmed, tepki
sini, "Avrupa'daki köpekler bile
bizden iy i yaşıyor. Hiçbir şeyimiz
yok. Ne devletimiz, ne işimiz, ne
toprağımız... Plajları da bombalı
yo rla r” diye dile getiriyor.
"Siyonistlerden Korkmuyoruz"
Musa Matta ise Sudaniye plajına
ailesiyle birlikte meydan okumak
am acıyla

geldiğini

belirte rek,

" Buraya Yatıudilere korkmadığı
mızı gösterm ek için g eldim " di
yor. Musa’nın eşi Şad ise "Her yer
tehlikeli, Han Yunus'ta 3 gün ön
ce b ir ev bombalandı, bundan ön
ce Cebaliye'de çocuklar sokakta
öldü. Huda'yı televizyonda ağlar
ken ve bağırırken gördüğümüzde
çok ü z ü ld ü k " diye konuşuyor.
Bombardımanın ardından çocuknu söyleyen Ahmed Recep El
Daşhan da, "Ne yapabiliriz? Cu
m artesiden Perşembeye kadar
çok yoğun çalışıyorum. Cuma gü
nü plaja geliyorum, bu tek eğlen 
cem " diyor.

m

Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı,
Uluslararası Af Örgütü-Türkiye
ji
(UAÖ-T) ve bazı Kürt yetkililerin
1
devreye girmesine rağmen Haziran
ayı içerisinde Kuzey Irak’ta gözaltı
na alınan üç Özgür-Der üyesinden
.
,
hâlâ haber alınamıyor. Uluslararası
Af Örgütü Türk vatandaşının (UAÖ-T),
|
Özgür-Der üyesi 3 Türk'ün Kürtlerin kontrolündeki Kuzey Irak'ta gözaltına alındıklarının sanıldığını bej
lirterek acil eylem çağrısında bulun
du. UAÖ-T'nin internet sitesinde;
22 Haziran günü Özgür-Der Yöne* *'?■
tim Kurulu üyesi Metin Demir (38),
®
Özgür-Der Yönetim Kurulu üyesi ve
' k~
<„- J j|
Kudüs dergisi editörü gazeteci
Mustafa Eğilli (38) ve Özgür-Der
İp n J
Yönetim Kurulu üyesi Hasip YoB flF ' J m iâ 'RT ' '/
kuş'un Zakho bölgesinin yakınında
bulunan Türk-lrak Habur/ibrahim B B B M j! f.t.11
Halil Sınır Kapısı'nda yetkililer tara- |jM ff^ııiııkilll'r :'‘ -¥Tin T İK r ı~ı j
fından gözaltına alındıktan sonra
te crit gözaltısında tutulduklarına H .
v
1
inanıldığı belirtildi.
1 Haziran tarihinde Irak sınır ka- H H İp
pısında gözaltına alınan ve bu tarihten beri hakkında hiçbir bilgi verilV o i
meyen Özgür-Der Diyarbakır Şube- H K
i
si yöneticilerinden Metin Demir’den
sonra, Demir’in serbest bırakılması,•
nı sağlamak için bölgeye giden Mustafa Eğilli ve Mehmet Hasip Yokuş da hiçbir gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alındı. Kudüs Dergisi editörü gazeteci Mustafa Eğilli
ile Diyarbakır Şubesi Özgür-Der üyesi M. Hasip Yokuş, Metin Dem ir’in uğradığı mağduriyetin giderilmesi için hukuki girişimlerde
bulunmak üzere 12 Haziran'da Kuzey Irak'a geçmişlerdi. Yaklaşık
bir hafta Kuzey Irak eyalet yönetiminin başkenti Erbil'de yetkililer
den bilgi almaya çalışan Eğilli ve Yokuş, girişimlerinin sonuçsuz kal
ması üzerine 18 Haziran Pazar günü akşam Türkiye'ye dönmek üze
re yola çıktılar. En son Pazar gecesi saat 23.30 sularında Irak sınır
kapısında kendileriyle irtibat kurulan Eğilli ve Yokuş'la o saatten iti
baren irtibatlar kesildi. Edinilen bilgiye gore, Mustafa tğ iiii ve M.
Hasip Yokuş, Zaho’ya bağlı İbrahim Halil sınır kapısında KDP gü
venlik birimlerince gözaltına alındı.
Mustafa Eğilli, Hasip Yokuş ve Metin Demir’in bir an önce kurta
rılması için yetkilileri göreve çağırıyor, kardeşlerimizden iyi haber
ler bekliyoruz.
ÜMRAN DERGİSİ
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KUR’ÂN VE NAMAZLA DİRİLİŞ
ABDULLAH YILDIZ

ur’ân, insanlar tarafından okunup anlaşılsın
ve bir-hayat tarzı haline getirilerek dünya ve
ahiret mutluluğuna erişilsin diye Rabbimizin inzal buyurduğu mucize bir kitabdır. Onun ön
gördüğü ilkeler, hayatı tümüyle ibadet haline geti
rir; merkezinde namazın yer aldığı ibadet...
“Sana K itap’tan valıyedi leni oku ve nam azı
dosdoğru kıl. Gerçekten namaz, jahşadan/çirkin
utanmazlıklardan ve münkerden/kötülüklerden vaz
geçilir. Elbette ki Allah’ın zikri/Kur’ân’ı daha büyük
tür! Allah, yapm akta olduklarınızı bilm ektedir.”
(Ankebut 29/45)
Müminlerin hayatını a’dan z’ye bütün alanları
ile kuşatan ve tanzim eden ibadetin özü/iliği me
sabesindeki namaz, dosdoğru ve düzenli kılındığı
taktirde fahşâ ve mimken müminlerden, mümin
leri de fahşâ ve münkerden uzak tutar. Günde beş
vakit kılınan her namazın her rekatında okunan
Kur’ân, müminleri kötülüklere ve haramlara karşı
sürekli müteyakkız/uyanık kılmakla kalmaz, onla
rı hep diri ve canlı tutar, kendilerine sık sık görev
ve sorumluluklarını hatırlatarak onları Allah’ın ra
zı olacağı davranışlara yöneltir.
“Ey iman edenler, Allah ve Peygamberi, sizi d iril
tip/can verecek şeylere çağırdıkları zaman icâbet
edin ve bilin ki Allah, hiç şüphe yok, insanın kendi
siyle kalbinin arasına girer ve hiç şüphe yok ki onun
huzurunda toplanacaksınız. ” (Enfal 8/24)
Allah’ın(c.c), insanların nefsi ile kalbi arasına
girdiğini (M.Hamdi Yazır’m ifadesi ile, “kişiye k a l
binden, kalbin e d e kişiden y akın olduğunun”) ve
bu dünyada yaptığı her davranışın hesabını Al
lah’ın huzurunda vereceğini bilen şuurlu mümin
ler, hayatlarının her ânında uyanık ve dipdiri olur
18 ÜMRAN TEMMUZ '06

lar; Allah ve Rasülünün buyruklarının kendilerine
hayat bahşettiğine yürekten inanırlar ve o buyruk
lar doğrultusunda tertemiz bir hayat yaşarlar.
Kur’ân ve Namazdan Uzak, ‘Ölü’ Nesiller
Gerçek müminler yine bilirler ki, Kur’ân’m hayat
veren mesajından uzak kalıp onun şaşmaz ilkeleri
ni bir yaşam/a biçimi haline getiremeyenler, “yaşa
yan ölüler” haline gelirler. O insanların kıyamet
günü pişmanlık duyup ‘keşke’ demeleri de bir fay
da sağlamaz.
“(O gün nefsine zulmeden kişi şöyle der:) ‘Vah
bana, n’olurdu, falancayı kendime dost edinmemiş ol
saydım.
Bana uyarıcı-hatırlatıcı m esaj geldikten sonra,
ben i (Kur’â n ’ı) hatırlam aktan o alıkoydu. Zaten
şeytan, işte böyle yalnız ve çaresiz bırakır insanı.’
Ve (o gün) Rasül: ‘Ey R abbim !’ diyecek; ‘kuşku
suz ümmetim, bu Kur’ân ’ı m ehcûr/terkedilm iş b ı
raktı’ ’’ (25/28-30)
Gerçek şu ki, Kur’ân’a sırt çevirenler sadece
Kureyş müşrikleri ve inkarcılar değildir; bollukta
ve darlıkta, iyi günde ve kötü günde “Sırat-ı Müs
takim den ayrılmaması gereken Müslümanlar da
zamanla hevalanna ve şeytani dürtülere uyarak
Kur’ân’ı ‘mehcür/metruk’ bırakabilirler ve böylece
duyarlılıklarım yitirebilir, erozyona uğrayabilir,
iman ve amelce zaafa düşebilirler. Bu bağlamda,
Kur’ân, inananlar için en büyük tehlikenin
“Kur’ân ve Namaz duyarlılığını yitirmek” oldu
ğunu beyan eder:
“Onlara Rahman’ın âyetleri okunduğu zaman ağ
layarak secdeye kapanırlardı. Sonra onların ardın

dan öyle bir nesil geldi ki, namazı zayi ettiler,
tutkularına uydular; işte bunlar ileride kaybe
deceklerdir.” (Meryem 19/58-59)
Kur’ân’ın, Meryem sûresinde, baştan itiba
ren; Allah’ın kendilerine nimet verdiği Adem
soyunu... Nuh ile beraber gemide taşıdıkları
nı... dosdoğru bir insan ve nebi olan İdris’i...
babası dahil putperest kavmine, ‘Sizden ve si
zin Allah’ı bırakıp taptıklarınızdan uzaklaşıyor
ve yalnız Rabbime kulluk ediyorum’ diyen İbra
him’i... bunun üzerine kendisine bahşedilen,
doğruluğun/ gerçekliğin üstün diline sahip lshak ve Yakub’u/lsrail’i... keza, ‘halkına nama
zı ve zekâtı emreden’ sadık peygamber İsma
il’i... hem nebî hem rasûl olan ihlas sahibi
Musa’yı ve kardeşi Harun’u... saçları ağarana
dek Rabbine yalvardığı halde hiç bedbaht ol
mayan Zekeriyya’yı... ihtiyarlık çağında ona
müjdelenen muttaki oğlu Yahya’yı... ‘Allah be
nim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; ona kullak
edin!’ diyen İsa’yı... andıktan sonra, o kutlu
neslin ortak özelliğini ‘Rahman’ın âyetleri
okunduğunda ağlayarak secdeye kapanır
lardı’ şeklinde tanımlaması çok anlamlı oldu
ğu gibi, aynı soydan gelen ve öncekilerin ta
kipçileri olmaları gereken sonraki kuşakların
zamanla hevâ ve tutkularına uyarak na
mazlarını savsaklamaları sebebiyle kayba
uğramaları da calib-i dikkat bir durumdur!
Secde ile gözyaşı arasındaki sıkı bağı vur
gulayan bu âyet, Kur’ân’ı can kulağıyla dinle
yip ilahi hakikatleri kavrayan ve Allah’ın ken
dilerine yüklediği ağır sorumlulukları gereği
gibi yerine getirememe endişesiyle ağlayan
öncüleri örnek alarak onlar gibi huşû, hudû
ve gözyaşı içinde Kur’ân okumamızı, namaz
kılıp secdeye kapanmamızı ister biz mümin
lerden...
Namazlarından önce, namazlarında ve na
mazlarından sonra, Allah’ın âyetlerini oku
yup da akleden kalpleriyle anlamaya çalışan
ların, bu dünyada yerine getirmek zorunda
oldukları başta Allah’a karşı, sonra insanlara
karşı, sonra bizzat kendi nefislerine karşı ve
eşyaya karşı görevlerini ihmal etmelerinden
dolayı, hatalarından, isyanlarından, günahla
rından dolayı uğrayacakları çetin azap tan
korkarak tüyleri ürpermez mi ve gözleri ya
şarmaz mı?
Ama, Kur’ân ve namaz duyarlılığını kay-

betmişseniz, namazlarınızı savsaklamaya,
baştan savmaya ve nefislerinize uymaya baş
lamışsanız, anlayışınız ve kavrayışınız da kıt
laşır:
“Sonra onların ardından öyle bir nesil
geldi ki, namaz(duyarlılığın)ı zayi ettiler,
hevâlarına uydular; işte onlar taşkınlıkları
nın cezasıyla mutlaka karşılaşacaklardır.”( 19/59)
Kur’an, iki nesil arasındaki temel farkı,
Kur’ân ve namaz’a odaklayarak ortaya koyu
yor:
Örnek ve öncü nesil: Allah’ın Kitabını
yürekten okuyup anlama ve yaşama gayretin
de olan ve kavradıkları gerçeklerle ağır sorumlulukları nedeniyle ağlayarak secdeye ka
pananlar.
Kaybeden nesil: Hevâ ve tutkularına uya
rak namazlarını savsaklayanlar ve böylece bu
dünyada kaosa, bunalıma sürüklendikleri gi
bi ahirette de cezayı(Gayya kuyusunu) hak
edenler.
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Müzzemmil/42-45’te tasvir edilen k ıy a m e t
sahnesinde; “-Sizi bıı Sekar’a (yakıcı ateşe) sürükleyen nedir?” sorusuna, “-Biz namaz ku
tanlardan değildik; yoksulu da doyurmazdık;
bâtıla dalanlarla birlikte biz de dalardık” ce
vabını verenlerin acı hali, asıl kaybı resmedi
yor.
Yeniden Diriliş tçin Kur’ân ve
Namaza Dönüş Zarureti
Bugün, “Müslüman” kimliğini taşıdığı halde,
—Kur’ân’ın mesajı ile buluşamayan, onu can
kulakları ile işitemeyen, kalp gözleriyle oku
yup akledemeyen ve dolayısıyla da İlahî ger
çekliği kavrayamadıkları için bırakın ağla
mayı, -meşhur bir deyimle- ağlanacak halleri
ne gülen bir nesille karşı karşıyayız. Kaybet
mek üzere olduğumuz, tutkularının esiri ha
line getirilmiş, haz ve hız peşinde koşturulan,
işte bu yüzden de Kur’ân ve namazla yeni
den buluşturulması, belki de önemli bir kıs
mının ilk kez tanıştırılması zaruri olan bir ne
sil!...
Zira Kur’ân, hevâları peşinde koşup du
yarlılık kaybına uğrayan, kalpleri katılaşan ve
böylece ‘yaşayan ölüler’ haline gelen insan
lar/inananlar için dirilişin tek çaresi, tek vesi
lesidir.
“İnananlar için hâlâ vakit gelmedi mi ki,
kalpleri Allah’ın zikrine(Kur’ân’a) ve inen
hakka lıuşû duysun ve bundan önce kendile
rine kitap verilmiş, sonra da üzerlerinden
uzun zaman geçmekle kalpleri katılaşmış,
çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasın
lar.”
“Bilin ki, Allah cansız(ölü) hale gelen
toprağa yeniden hayat verir! Belki aklınızı
kullanırsınız diye size âyetleri açıkladık.”
(Hadîd 58/16-17)
Vahiyle irtibatı kesen, ilahi mesajdan uzak
kalıp onun hayat veren ilkeleri doğrultusun
da hareket etmeyen insan ve toplulukların el
bette kalpleri kararmaya ve katılaşmaya baş
lar. Ashabın Kur’ân hocalarından Ebû Mu
sa’nın, “Kur’ân’dan uzun süre uzaklaşma
yınız! Aksi halde ehl-i kitabın kalplerinin
katılaşması gibi sizin kalpleriniz de katıla
şır!” uyarısı, tam da bu noktada hatırlanmalı
dır. Kur’ân’la ürperip titremeyen, Kur’ân’dan
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knntnkca r)ııvarhh.ftını vitirep kaçkatı İl ilç
gelen kalpler ve handiyse yaşayan ölülere
dönüşen bedenler...
Peki, bu ölü canlar, hissiz/ruhsuz beden
ler, katı kalpler, nasıl yeniden hayat bulacaktır?
Hadid suresinin 17. ayeti aklını kullanan
lara önemli bir hatırlatmada bulunuyor: Al
lah nasıl ki ölü toprağa yağmur ve su ile
yeniden hayat veriyorsa, kalpler/gönüller
de ancak Kur’ân’la annıp yumuşayarak di
rilirler, dirileceklerdir. (Bkz: Zümer 39/21—22) Namazlarını huşû içinde düzenli ve sü
rekli kılarak günde en az beş vakit Rahman’m
âyetlerini okuyup anlamaya ve yaşamaya çalı
şan müminlerin üzerine Kur’ân’m diriltici rûhu ve nûru adeta bir rahmet gibi yağacaktır.
____Böylesine bunalımlı ve sıkıntılı dönemle
rin gelebileceğini öngören Hz. Peygamber(s)
bir hadisinde “Karanlık geceler gibi işler ka
rıştığı zaman Kur’ân’a sanlınız.” buyuruyor.
(Hadislerle Müslümanlık, s. 1783) Benzer bir
hadiste de, “fitne/karışıklık” ortamında mü
minler için “tek kurtuluş yolu”nun “Allah’ın
Kitabı” olduğu vurgulanarak “hevâlar, ancak
onun sayesinde hakkın dışına meyletmezler”
buyuruluyor. (Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an, 14)
Evet, karanlık geceler gibi işlerin ve ilişki
lerin karmakarışık hale geldiği şu 21. yüzyıl
da, cahili hevâ uygarlığının bir karabasan gi
bi üzerimize abandığı zifiri karanlık ortamın
dan insanları ve insanımızı kurtaracak olan
yegane vesile-i necât Kur’ân ve Kur’ân’m
günde beş kez tekrarlandığı namazdır.
Bizlere düşen ise; güncel olayların, tartış
maların gürültü-patırtısı içinde kaybolmadan
asli görevimiz olan Kur’ân ve namaz eğitimi
ni, hiç aksatmadan sürdürmektir. Bilinmeli
dir ki, bir takım yasaklar sürüyor olsa da,
Kur’ân eğitim/öğretimi Müslümanlar için ke
sintisiz bir görevdir, namaz ise, savaş anında
bile aksatılmayan zorunlu/sürekli bir ibadettir.(4/101-103)
Ve dirilişimiz, “hayat verici”(8/24) kitap
olan Kur’ân’la ve tevhid eylemi olan namazla
gerçekleşecek, inşaallah.
O halde, yaz mevsimi, tatil gibi fırsatlar
dan da yararlanarak, özellikle çocuklarımızı
Kur’ân ve namazla tanıştırmak üzere kolları
sıvamalı ve bir seferberlik başlatmalıyız.
m

Kapak

KUR’ÂN'I DOĞRU ANLAMAK
VE YASAMAK
FAHRETTİN YILDIZ

İnsanın Yaratılış Gayesi

dünya her geçen gün arkamızda kalmakta; önü
müzde ise ahiret bulunmaktadır. Bu dünyada

H

er varlığın bir var oluş gayesi vardır. Al

amel var hesap yok, ahirette ise amel yok hesap

lah hiçbir şeyi amaç ve anlamdan yoksun

vardır.

yaratmamıştır. (3/191; 38/27) Kur’ân’m

İnsanın vazifesi: Allah’a layık kul olma mü

ifadesine göre insan Allah’a kulluk sınavından

kellefiyetini yerine getirmektir. (2/2 1; 6/102 vb.)

geçirilmek için yaratılmıştır. (51/56; 67/2) Al

İdealimiz: Kur’ân’m rehberliğini ve Hz. Pey-

lah’a kulluk; O’na şirksiz imam, ihlaslı ibadeti,

gamber’in örnekliğini izleyerek nitelikli insan,

hilesiz ve lekesiz ameli, hayata daha doğru, aktif

kamil mümin ve firesiz müslüman olmaktır.

ve olumlu biçimde katılıp faydalı, meşru ve güzel

Çünkü Hz. Peygamber her fazileti ve üstün mezi

işler yapmayı ifade etmektedir. Kur’ân’da kaste

yeti kendinde toplayan bir kişiliğin örneğidir.

dilen, her bir insanın zorunlu olarak Allah’a kul

Hedefimiz: Allah’ın rızasını kazanmaktır. Bü

luk etmesi değil, isteyenin kendi seçimiyle bunu

tün bunlar Kur’ân’m ve sünnetin hayatımızda

yapmasıdır. Şu halde insan, önce Allah’ın varlığı

hak ettiği yeri ve değeri almasıyla gerçekleşebilir.

nı tanımalı, sonra da kendi varlığını ve hayatını
İslam’a göre şekillendirmelidir. İşte insanın Al

Kur’ân-Hayat İlişkisi Açısından Kur’ân’a

lah’ı tanıyıp O’na inanmasına ve hayatı İslam’a

Nasıl Yaklaşmalıyız?

göre yaşamasına ibadet denir. Demek ki ibadet
“Allah’a inanmak, O’nun buyruklarına uyup ya

Allah, insanlardan bu dünya hayatında kendisine

saklarından sakınmak ve rızasını kazanmak için

kulluk etmelerini istediğine göre, kadın-erkek

yapılan her iyi işi” ifade etmektedir.

herkesin bu görevi yeryüzünde yapması gerek

Allah’a kulluk sınavının verileceği yer dünya

mektedir. Bu da Kur’ân’ın hayatta okunan, anla

hayatıdır. (67/2) Allah, dünya hayatını kimlerin

şılan ve uygulanan bir kitap olarak gündemde

kendi emir ve yasaklarına uyarak daha iyi işler

kalmasıyla mümkündür. Zira dünyada yaşarken

yapacağını ortaya çıkarmak için yaratmıştır. Bu

elde edilmemiş bir değeri ahirette kazanma im

yüzden ibadet insanın ömür boyu yapması gere

kanı yoktur. (2/110; 53/39 vb.) bu durumda

ken bir görevdir. (15/99) Ancak dünya hayatı sü

Kur’ân’m ne olduğu, hayatımızın neresinde

rekli değil süreli olduğundan insan kendisine bu

yer aldığı veya alması gerektiği soruları üzerin

hayatta takdir edilen ömrü, yaratılış gayesini ger

de yoğunlaşmak zorundayız.

çekleştirecek şekilde değerlendirmelidir. Zira

Kur’ân Allah kelamıdır; onun katından Hz.
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uygulanmaz da çiğnemrse
o zaman Kur’ân hayattan
çekilip koparılmış olur. Abdullan b. Mesud’un, kendi
zamanının insanlarına söy
lediği şu sözler, sanırım günümüz insanları için de
çok önemli ve anlamlıdır:
“Siz, sanki Kur’ân sizden
çekilip alınmış gibisiniz.
Kur’ân’ı yanınızda bulun
duruyor, onunla beraber
oluyorsunuz, ama kendi
benliğinizde ve yaşantınız
da ondan pek bir şey bu
lundurmuyorsunuz.” (Kur-

Peygamber’e vahyedilen muciz sözün adı
dır. O, Allah ile Hz. Peygamber arasındaki
ilk diyalog ortamından çıktıktan sonra kitaplaşmış; Kur’ân olarak yazılı bir metin ha
line geldikten sonra da hiç değişmeden bize
kadar ulaşmıştır. (15/9) Görüldüğü gibi
Kur an birilerinin oturup yazdığı bir kitap
değil Allah’tan insana yönelik canlı bir hitap
olduğundan Kelamullah hem yaratıcı, hem
buyurucu hem de ahlaki olanı belirleyicidir.
(36/82; /17/22-38 vb.) Bunun için Kur’ân’m
günlük hayatımızla ve davranışlarımızla ir
tibatının sağlanması kaçınılmazdır.
İslam’ın dünya hayatında yaşanması, in
sanın da hayatının her anını İslam’a göre ya
şaması gerekiyor. İşte bu durum Kur’ân’m
pratik hayatta hak ettiği yeri almasını kaçı
nılmaz kılıyor. Öyleyse Kur’ân’a sahip çıkıl
malıdır. Onun etkinliği sadece bazı ibadet,
mabet ve mezar işleriyle sınırlı tutulmama
lıdır. Çünkü günümüzde Kur’ân’a ve İslam’a

tubi, Tefsir, X, 325-326)
Bugün de Kur’ân’m p ra-:
tik hayattan büyük ölçüde
uzaklaştırılıp İslam’ın, hayatın kenar sem
tinde tutulmak istendiğini söylemek yanlış
bir tespit olmasa gerektir. Nitekim günü
müzde kişi ve toplum hayatının Kur’ân ah
kamından ve ahlakından bir hayli uzaklaş
mış olması, bu tespiti doğrulamaktadır. Hal
buki dine ilginin azaldığı, din bilgisinin ve
duygusunun zayıfladığı, günlük hayatın da
büyük ölçüde sekülerleştiği çağımızda
Kur’ân’ı anlamaya ve İslam’a göre yaşamaya
her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır.
Zira modern hayat standartlarının getirdiği
karmaşa içinde müslümanm, kendi inancı
doğrultusunda yaşaması neredeyse bir ihti
sası gerektirecek kadar güçleşmiştir. Ayrıca
artık İslam’ı sadece methetmek yetmiyor;
bütün mesele İslam’ın pratik hayatta nasıl
yaşanabileceğini tespit ve tatbik etmekte dü
ğümleniyor. Bunun için de İslam’ın günlük

mabetten ve mezardan çok dışarıda, yaşa
nan hayatta ihtiyaç vardır.

hayatta nasıl uygulanabileceğini ortaya ko
yacak ciddi, ilmi, fikri ve samimi çalışmala
ra ihtiyaç duyuluyor. Eğer söylenen nitelik

Kur’ân’a sahip çıkmak, onun lafzının ha
fızalarda, manasının akıllarda tutulması,
hükümlerinin de pratik hayatta uygulan

te ve etkinlikteki çalışmalar yapılırsa deği
şim sürecindeki gerilimler yeni dinamik
yaklaşımlarla ve sunulan taze anlayışlarla

mak suretiyle korunması ve yaşatılması an
lamına geliyor. Şayet insanlığın yolunu ay

salimen aşılabilir. Aksi halde Kur’ân, kişisel
görüş ve hizipçi anlayışlarla adeta neshedilmiş gibi olur. İlaç da hastalıktan daha tehli

dınlatan Kur’ân hafızalardan silinir, onun
bildirdiği ilkeler ve ölçüler günlük yaşamda
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keli hale gelir. İçtihat, elbette müçtehidin il

miyle olur. Ama onun kanun ve kural hali

Kur’ân muhataplarından kendisini oku

ne gelip davranış düsturu olması cemaatin

m alarım (96/1-3; 73/4; 2/121), düşünmele

kararıyla mümkündür. Bunun için sahabe
ve tabiinin büyükleri müctehid olmalarına

rini (3/190-191; 4/82; 38/29 vb.), anlama
larını (12/2; 43/3 vb.) ve ilkeleri doğrultu-

rağmen toplumsal sorunlarrşura kararıyla
çözüme kavuşturmuşlardır. Bu yüzde icma,

suııda yaşamalarını (7/2-3; 11/112; 42/15
vb.) istemektedir.

hükmün delilinden ziyade icra kuvveti ol
muştur. Çünkü kararı almak ve infaz etmek

Müslümanın Kur’ân’a önem vermesi,
imanının gereğidir. Kur’ân’ı Kerim’i anlaya

bir heyetin, ona uymak da cemaatin işidir.

rak okuması ve inanarak uygulaması da en

(İcma-ı ulemâ gereklidir ama yeterli değil

başta gelen görevidir. Bu görevi hakkıyla ye
rine getirmek için, belli bir gayrete ve yön

dir, ayrıca icmaı ümmet de gereklidir.)
Sonuç olarak kolaycı ve boş sözleri terk

teme ihtiyaç vardır. Kur’ân kendi bütünlüğü

edip ihtiyacı karşılayan geçerli çözümler

içinde ve düşünerek okunması halinde doğ

üretilmelidir. Bu gün yapılanmış ve kurum

ru anlaşılabilir. Çünkü o, Hz. Peygamber’e

sallaşmış bir şura sistemine ihtiyaç vardır.
Zira ictihad şu ralan oluşturup birlik için

tutarlı bir bütün oluşturacak şekilde ve bel
li bir düzen içinde vahyedilmiştir. Bu du

de çalışmanın daha yüksek düzeyde sonuç

rum, onun bir lafzı, bir mana ve maksadı ol
duğunu gösterir. Kur’ân’da yer alan kıraat,

lar getireceği aşikardır. Bunlar gerçekleşti
rilmeden, İslam’ın üstünlüğü, duygusal bir
inanç olmaya devam edecektir. Oysa günü

tertil ve tilavet kavramları da onun lafız,
mana ve m aksat bütünlüğü içinde okun

koyacak yaşayan aydınlık bir örneğe ihtiyaç

ması gerektiği mesajını verir.
Kıraat: Okumak anlamına gelir, bunun

vardır.

için dış kaynaktan alınan sesleri anlamak

müzde İslam’ın pratik üstünlüğünü ortaya

Kur’ân Niçin Gönderilmiştir?

niyetiyle zihne nakşetmeye; hafızada bulu
nan veya bir yerde yazılı olan kelimeleri se
se çevirip dile getirmeye (telaffuz etmeye)

Kur’ân’ı, ilk nesil Müslümanları gibi doğ
ru anlam ak ve yaşam ak için onun ne ol

kıraat denir.
Tertil: Bir şeyin parçalarını, bütününü

duğuna, niçin indirildiğine, bizden neleri

meydana getirecek şekilde bir araya getirip

istediğine bakmamız gerekir.
Yukarıda değinildiği gibi Kur’ân yüce
Allah’ın Hz. Muhammed’e gönderdiği va
hiylerin yazılıp derlenmesinden oluşan ve

onlara uygun bir düzen vermek demektir.
Bu kelime Kur’ân’ın okunuşuyla ilgili olarak
kullanıldığında, onun düşünce süzgecinden
geçirilerek sakin, ölçülü ve bütüncül biçim

kendine özgü özellikleri olan muciz kelam

de okunması anlamına gelir. (25/32) şu hal

dır.

de Kur’ân’ı okuma ve öğrenmede tertil me

Kur’ân bütün insanlara hayatı doğru ya
şamanın yolunu göstermek, onları hem dün

todu takip edilmeli; o, düşünüp anlamayı

yada hem de ahirette gerçek başarıya ve
mutluluğa ulaştırmak için gönderilmiştir. O,
her çağın insanına hitap eden ve yol göste
ren temel prensipleri içermektedir. Bunun

hedef alan bir yöntemle okunmalıdır.
Tilavet: Hem okumak hem de okunan
şeye bilgili ve bilinçli biçimde uymak de
mektir. Bu yüzden her tilavet kırattır, fakat
her kıraat tilavet değildir. Çünkü tilavet, ke

için-insaıı onun ölçülerine göte hayalım sür

limeyi söylenmesi gerektiği şekilde seslen

dürmelidir. Çünkü aşkın ufuktan gelen ve

dirmenin yanı sıra kelamın anlamını kavra

insanlığa nihai teklifler bütünü olarak su

yıp onun gereğini yerine getirmeyi de ifade

nulmuş olan Kur’ân, hayata ve topluma yö

etmektedir. (2/121)
Görüldüğü gibi Kur’ân’ı okumak bir ba

nelik bir mesajdır. O, kendine özgü dünya
sından hayata yön vermek ve insanlığı kur
tuluşa erdirmek arzusuyla kopup gelmiştir.

kıma onu anlamaya denk bir söz olmakta
dır. Tabii ki asıl önemli olan da Kur’ân’ı an

layıp ona uygun biçimde yaşamaktır. Övlevse Kur’ân’ı öncelikle anlamak için okumalıyız; sonra da anladıklarımız tutarlı bir yön
tem le hayata taşımalıyız.
İlk nesil Müslümanları, Kur’ân’m sadece
lafzını okuyup geçmediler. Tam tersine on
lar Kur’ân’ı düşünerek okudular, anlayarak

Bu aşamada bir gerçeğin altını çizmek
gerekiyor. Doğru yolun üstündeki en büyük
tehlike, şeytan tuzağıdır. İnsanı bu tuzağa
karşı koruyan en önemli koruyucular ise va
hiy ve salim akıldır. İnsanları şeytan tuzağı
na düşürmek için çalışanlar vahyi ve aklı bir

ve inanarak da uyguladılar. Onların haya

kenara bırakıp duygusallığı öne çıkarmakta
dırlar. Onlar, dinin akıl işi değil gönül işi ol

tında Kur’ân, sünnet ve bunların aydınlığın
da yürüyen akıl tek otoriteydi. Ayrıca onlar

bi görünen bu söylemin arkasında, insanla

nazil olan her ayeti yüce Allah’tan gelen bir

rı Kur’ân’ı anlayamayacakları yalanma inan

duğunu söylerler. İlk bakışta çok masum gi

mesaj anlayışıyla karşılıyorlar, hükmünü

dırma amacı yatmaktadır. Çünkü insanlar

hayatta icra etmek için okuyorlar, öğrendik

bir kere Kur’ân’ı anlayamayacakları yalanma

lerini de vazgeçemeyecekleri bir ilke olarak

inanırlarsa artık önlerine hangi ayet konsa
onu görmezlikten gelirler ve din d,ye öne

yaşıyorlardı.
Günümüzde ise durumun böyle olmadı
ğı aşikardır. Çünkü bu gün Kur’ân, sünnet,
akıl ve ilim büyük ölçüde terk edilmiş, bu

sürülen bir yığın yanlışın peşinden giderler.

nun sonucu mesnetsiz görüşler, yanlış hü

manaya geldiğini bir misal ile açıklamaya
çalışalım. Allah, insandan ilahi emre hür

kümler ve hurafeler dinin yerine; İslam dışı

Şimdi Kur’ân’m lafız, mana ve m aksat
bütünlüğü içinde okunup anlaşılmasının ne

gelenekler de Kur’ân’m önüne geçmiş bulu

metkar olmasını ister. (18/110 vb.) Allah’ın

nuyor. Bu arada Kur’ân ve sünnete uymanın

bu isteği Kur’ân vahyini içerdiği mana ve

gereği çokça yazılıp söylenmesine rağmen

maksadıyla kavrayıp ona iyi niyetle uymak

bu gerçek bir türlü hayata geçirilemiyor.
Kur’ân’m kılıfına ve kapağına gösterilen say

la yerine getirilebilir. Zira Kur’ân, kötü ni
yetli insanların, ayetlerin Arap dili açısından

gı, onun mana ve mesajına gösterilmiyor.
Kur’ân bir yandan yüksekçe bir yere konu

Allah’ın gözettiği maksadı anlamaya yanaş

taşıdığı manayı anladıkları halde onlarda

lurken diğer taraftan onun buyruk ve hü
kümleri çiğnenebiliyor. Kur’ân’ı anlamadan

madıklarına dikkat çekmektedir. (4/78) Ni

okuman en büyük ibadet en iyi dindarlık sa
yılıyor. Dirileri uyarmak için gönderilen

ği güzel bir borcu O’na verecek y o k mu?
(2/245) mealindeki ayet indiği zaman Ebud-

Kur’ân, bugün sadece ölülere okunan bir

Dahdah demiş ki: “Allah kerem sahibidir,

tekim Allah’ın kat kat fazlasıy la geri ödeyece

mezar kitabı muamelesi görüyor. Böyle

zengindir, hiçbir şeye muhtaç değildir; bize

olunca da o, yeterince saygı görmeyen bir
kitap halini alıyor. Çünkü insanımız genel

verdiği şeyi bizden ödünç istemesinde elbet

de Kur’ân’ı anlamaksızm yüzünden okuma
yı yeterli görmekte. Ona sadece bir dua, tö

sözlerini işiten Hz. Peygamber: “Evet, Allah
sizi cennete sokmak için muhtaç olanlara

te bir hikmet ve maksat omalıdır” Onun bu

ren ya da mezar kitabı gözüyle bakmaktadır.

karşılıksız olarak yardım etmenizi istiyor”

Böyleleri hafızın sesine kapılıp bazen kendi
lerinden geçmektedirler. Oysa bugün insan

buyurmuştur. Bunun üzerine Ebud-Dah-

ları kendinden geçiren değil onları kendine

lunda infak ettiği bildirilir. (İbn Kesir, Tef
sir, 1, 531; Kurtubi, Tefsir, III, 236-237) An

getiren ve Allah’a yönelten okumalara ihti

dah’m büyük bir hurma bahçesini Allah yo

yaç vardır. Bu da hafızın sesinden ziyade Al

cak yahudiler aynı ayeti Allah fa k ir biz zen

lah’ın sözünü duymak ve ona uymakla
mümkün olacaktır. Kur’ân’ı yaşamaksızın

giniz (3/181) şeklinde anlayıp onu hicvetme
yoluna gitmişlerdir. Çünkü onlar lafzı anla

okumak da anlamaya çalışmaksızın yaşa
mak da ona karşı saygısızlık anlamına gel
mektedir.

kavramaya yanaşmamışlar ve ayete iyi niyet
le yaklaşmamışlardır. Bunun sonucunda da

dıkları halde lafzın ötesinde yatan maksadı

her şeyden müstağni olan Allah’ın borç iste

bir mesaj değil, insanlar trafmdan yüceltilen

mesini, fakir bir insanın borç istemesi gibi

Mushaf haline geldi. Halbuki Kur’ân kendi

yorumlamışlardır. Buradan çıkarılabilecek

liğinden yüceydi; o, insan tarafından yücel

sonuç şudur. İnsan Kur’ân okurken onun

tilsin diye değil anlaşılsın ve uygulansın di

mana ve maksadından mahrum olduğu

ye gönderilmişti. İşte Kur’ân’ı anlamadaki

oranda Allah yolundan sapmakta; Kur’ân’a

bu kırılma süreci onu hayata rehberlik eden

iyi niyetle ve samimiyetle yaklaşıp onun

bir mesaj olmaktan çıkarıp duvarlara asılan

mana ve maksadına vakıf olduğu ölçüde de

ve raflara kaldırılan bir Mushaf haline getir

başarılı olmaktadır.

di.

Sonuç olarak denebilir ki, Kur’ân’m asıl
mucizesi, her zaman ve mekanda hayatı ye

Kur’ân’ı Anlama ve Yaşama Mecburiyeti

niden yapılandırma potansiyelini içinde ba
rındıran bir anlama sahip olmasıdır. Ancak

Kur’ân muhataplarından kendisini dü

o, zamanla hayatı inşa ve tanzim edici kitap
olmaktan çıkarılıp nesneleştirildi. Kur’ân’m

şünmelerini de istemektedir. O, insanı dü

hayata yön veren bir mesaj olmaktan çıkarı

veren bir kitaptır. Kur’ân’m önerdiği ve yü

lıp kutsal bir nesne/Mushaf haline gelmesi

celttiği düşünce tefekkür/tedebbür/tezek-

şöyle gerçekleşti. Önce Kur’ân vahyi, lafız
ve manaya indirgendi, maksat göz ardı edil

kürdür. (2/219, 266; 4/82; 47/24; 28/51 vb.)
Tefekkür: İnsanın aklını kullanarak va

di. Halbuki lafız ve mananın hakemi, mak

hiy, varlık ve oluş üzerinde derinlemesine

şünmeye çağıran ve ona düşünme eğitimi

sat idi. Maksat dışlanınca Allah’ın muradını

düşünmesi; bunlardan doğru mana ve so

anlamak güçleşti. Daha sonra Kur’ân’ı anla-

nuç çıkarması demektir.

ma işi ikinci ayağından da mahrum kalarak

Allah insanı yaratmış, ona bahşettiği ak-

sadece lafza indirgendi. Bunun sonucu,

lı da Kur’ân ayetlerini anlama aracı kılmış

Kur’ân’m muhatapları vahiyle diyalog ku

tır. (13/4; 16/2 vb.) Bundan maksat, insanda

rup onu anlamak ve uygulamak yerine hat

Allah inancını ve ibadet bilincini diri tut

metmeye başladılar. Yani Kur’ân’dan anlam

maktır. Bu da tefekkürle mümkündür. İşte

üretmediler aksine tükettiler. Anlam tüketi

bu işlevinden dolayı tefekkür, bir çeşit iba

lince Kur’ân insana ve hayata rehberlik eden

det sayılmış, bir saat düşünmek bir gece naTEMMUZ ‘06 ÜMRAN 25

file namaz kılmaktan efdal tutulmuştur.
(İbn Kesir, Tefsir, II, 176) Çünkü doğru ve
derin bir tefekkür, kalpteki kilitleri açar; insanı, Kur’ân'm davetine sahih inanç ve salih
amelle cevap veren bir kişi haline getirir.
- -Hz,—Peygamber’in ilk ibadeti tefekkür

ki siz onların namazları ve oruçları yanında
kendi namaz ve oruçlarınızı; iyi işleri yanmda da kendi güzel davranışlarınızı basit ve
küçük göreceksiniz. Onlar Kur’ân da okuya
caklar. Fakat Kur’ân’m feyzi onların boğazlarından aşağı geçmeyecektir. Onlar, ava atı
lan okun avı delip geçtiği gibi dinden çıka

şeklinde başlamış ve bu ibadet onun hayatı
nın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Çünkü o,

caklarıdır.” (Buhari, Fedail, 35Fedail, 35) Bu

Kur’ân’m tefekkür çağrısına uymanın en gü

hadis, dini Kur’ân bilgisi ve ibadet bilinciyle

zel örneğini ortaya koymuştur. Nitekim Ab

değil de sadece bir adet anlayışıyla yaşayan
insanların durumunu tasvir etmektedir. Öy

dullah b. Ömer’in Hz. Aişe’den naklettiği şu
olay değinilen güzel örnekten bir kesit sunmaktadır. (Olay kısaca özetlenecek) Peygamberimiz: “Bu ayetleri (3/191-194) oku
yup da onlar üzerinde düşünmeyene yazık

leyse dil Kur’ân’m lafızlarını okurken akıl ve
kalp de tefekkürle meşgul olmalı, her ayet
manası bilinerek okunmalıdır.
Kalp insanın manevi dünyasının merke

lar olsun” buyurmuştur. (Ibn Kesir, Tefsir,
II, 182) Hz. Peygamber’in bu uyarısı ve kınaması K u ran ın tilavetiyle onu düşünüp

zi, ruhî yeteneği, anlama kaynağı, akıl ve

anlamayı bir bütün olarak ortaya koyama

idare eden öz benliğidir. İnsanı, ayetleri ve
diğer hakikatleri anlamaya muktedir kılan

yan kimselere yöneliktir.
Kur’ân tslami bir hayat sürmeleri için in
sanlarla konuşur; böylece o, mesajını oku
yan, düşünen, anlayan ve uygulayan bir top
lumu varlık alanına çıkarıp bu toplum vası
tasıyla kendine özgü bir medeniyet kurmayı
amaçlar. Bu Kur’ân’m gücüdür ve bu güç
onda her zaman vardır. Çözüm, Kur’ân’ı dü
şünerek okuyup anlayan ve inanarak uygu
layan insan olabilmekte veya bu vasıfları ta
şıyan nesiller yetiştirebilmektedir.

sağduyu anlamlarına gelir. O, insanın bütün
uzuvlarını maddi-manevi varlığını sevk ve

bu yetenektir. Bu yüzden Kur’ân’da kalp, in
sanın öz benliği, hakikati yakalayan eriş ve
seziş kudreti olarak tanımlanır. (50/33, 37;
22/46) O, kavrayıcı ve geliştirici bir şuur,
varlık ve oluşun düğümlendiği bir sırdır.
Kur’ân bu yeteneği yitirenlerin hakikati an
layamayacaklarını; gerçeği görmeyi engelle
yen körlüğün, gözlerin körlüğü değil kalp
lerin körlüğü olduğunu belirtir. (22/46)

Kur’ân m uhataplarından anlaşılm ası

Çünkü insan, kalbinin körelmesiyle basire
tini yitirir; basiretini yitirince de kendi var

nı da istemektedir. (12/2; 43/2 vb.) Çünkü

lığım ve diğer hakikatleri göremez hale ge

Kur’ân’m hikmet dolu prensiplerini uygula

lir. (7/179) Bunun için Kur’ân’m bir gayesi

yabilmek için onun öncelikle anlaşılması

de kalpteki körlüğü giderip insana selim bir

gerekir. Gerçek kurtuluş da onu doğru anla
yıp prensiplerini uygulamakla gerçekleşir.

kalp kazandırmaktır. Çünkü selim kalbe sa

Bunun için, Kur’ân’ı yalnız yüzünden oku

hip olmayan bir benlikte İslam sadece kuru
bir iddia olarak yer alır, işte bunun için

makla yetinip onun mana ve hükümlerini

kalp, Kur’ân’la diri tutulmalı, Allah’ın kela

anlamaya çalışmamak doğru değildir. Zira

mı da gafletle değil dikkatle ve açık bir zi

biz sadece Kur’ân’m lafzını okumakla değil
ayrıca onun manasını anlamakla da yüküm

hinle okunmalıdır. Hz. Peygamber Kur’ân

lüyüz. Zaten manasını anlayıp inandığımız
zaman Kur’ân’m hükmüyle amel edebiliriz.
Hz. Peygamber, Kur’ân’ı yalnız diliyle

okurken onunla canlı bir iletişime girer,
merhamet ayeti geçtiğinde durup Allah’ın
lütfunu diler, azap içeren bir ayet okudu
ğunda ise kendisini o azaptan koruması için

okuyup da üzerinde düşünmeyen ve onu

Allah’a dua ederdi.

anlamayanların Kur’ân’da gereği gibi yarar

Kur’ân kaynağı itibariyle vahye anlaşıl
ması itibariyle de akla dayanan bir kitap ol

lanamayacaklarını şu sözleriyle dile getir
miştir: “İçinizden öyle guruplar türeyecektir
26 ÜMRAN TEMMUZ ‘06

masına rağmen İslam toplumları uzunca bir

süreden beri kalp körlüğünün, akıl ve irade
zaafının had safhaya ulaştığı; kaos ve çare
sizliğin kol gezdiği bir duruma düştüler. Bu
nun en önemli nedeni, onlardan bir çoğunun aklının başında bulunmayışı; aklı başmda olanların da akimın yeterince faal ol
mayışıdır. Bu durumdan kurtulmak, ömür
boyu sürecek Kur’ân merkezli bir eğitimle
mümkün olacaktır. Geçmiş çağlar, büyük
ölçüde inancın bilgiye hakim olduğu çağlar
dı. Ama çağımız her şeyin araştırılıp sorgu
landığı bir çağdır. Bu durumda Müslümanlar olarak öncelikle inandığımız dini bilmek
bunun için de okuduğumuz Kur’ân’ı anla
mak zorundayız.
Kur’ân m uhataplarından kendisini
h ay atta

tatb ik

etm elerini

de

ister.

(10/109; 38/26; 4/105 vb.) Bu istek, Hz.
Peygamber’in Kur’ân’ı duyurduğu ve hayat
ta uyguladığı gibi tatbik etmekle yerine geti
rilebilir. Kur’ân’m bütün etkinliği ile hayat
ta yer alması, fert ve toplumlar arası ilişki
lerde düzenleyici rol oynaması buna bağlı
dır. Öyleyse Kur’ân’m hayata nüfuz etmesi
nin yolu mutlaka açılmalıdır.
Kur’ân’m hayatımıza doğru taşınabilme
si için, onun nasıl uygulanacağını gösteren
pratik bir modele ihtiyaç vardır. Bu model
Hz. Peygamber tarafından ortaya konulmuş
tur. Çünkü sünnet, Kur’ân’m hayata bir açı
lımı İslam’ın da pratik ve örnek bir tatbika
tıdır. Bunun için Hz. Peygamber, tefsir
olunmuş canlı bir Kur’ân’ı ve yaşayan İs
lam’ı temsil etmektedir. İşte İslam idealinin
pratik örneği sünnetle ortaya konulunca, İs
lam dünyayı teslim almış ve cihan ufukları
nı aydınlatmıştır. Böylece dünya Hz. Pey

mışlar ve vazgeçemeyecekleri bir ilke olarak
da uygulamışlardır. Böylece Kur’ân asr-ı sa
adette anlamak ve yaşanmak için okunmuş,
sadece lafzının değil manasının da hafızı ol
mak için çalışılmış ve ilkeleri doğrultusun
da yaşanmıştır. Öyleyse biz de Kur’ân’da
bulduğumuz ve Hz. Peygamber’den aldığı
mız İslam’ı hayatın hakim dini yapma ide
alinden asla vazgeçmemeliyiz. Çünkü İslam,
dünyada uygulansın diye gönderilmiş bir
dindir. Bu yüzden de o Hz. Peygamber dö
neminde davetten devlete ulaşmıştır.

gamber’in önderliğinde ve siyasi liderliğinde

Ne var ki geçmişte “bu Kur’ân’ı dinleme

köklü bir değişime uğramıştır. Onun bu ör

yin onun kulaklara ulaşmasını ve hayata ta

nek hayatı vefatından sonra da bütün mü
minlere hem rehber hem de mektep olmuş

şınmasını engelleyin” (42/26) diyenler ol

tur. Hz. Peygamberdin terbiyesiyle-yetişen

Kur-ân-da-buldukları-ve -Hz.- Peygamber’den

sahabe nesli de Kur’ân’ı okumak ve ezberle

aldıkları İslam’dan uzaklaştırma çabaları de

mekle yetinmeyip onu peygamberden gör

vam etmektedir. Bu çaba içinde olanlar, di

dükleri ve öğrendikleri gibi uygulamaya
özen göstermişlerdir. Kısacası onlar Kur’ân’ı

ne Kur’ân’m kabul etmeyeceği bir tanım ge

ilim ve amelle birlikte öğrenmişleridir. Her

toplum hayatına girmemesi gerektiğini söy

ayeti Allah’tan gelen bir mesaj olarak algıla

lemektedirler. Halbuki İslam, hem mensup

duğu gibi günümüzde de Müslümanları

tirmekte, bir konum biçmekte ve İslam’ın
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lan irin hayata anlamlı kılan bilineli bir ter-

mma gelmektedir. Buradaki emir de itikadı

cih hem de toplumsal ve kültürel hayatın en
temel unsurudur. Onu hayatta anlamlı kılan

ve ameli hükümlerin tamamını kapsamakta,

da budur. Bu yüzden İslam’ın sosyal hayatta

üzere insanın bütün yükümlülüklere riayet

yer alması doğal ve doğrudur, bunda şaşıla-

etmesini, üzerine düşen görevleri hakkıyla
yapıp Allah’a kulluk yolunda ilerlemesini

cak ve korkulacak bir şev de yoktur. _
Buna rağmen büyük ölçüde pozitivist
görüşün etkisinde kalan kimi kesimler, di
nin siyasetten ayrılmasını yeterli görme
mekte İslam’ın toplum içindeki etkinliğini

başta tevhid inancındaki kararlılık olmak

ifade etmektedir. Bu yüzden O, “Rabbimiz
Allah’tır diyerek iman eden insanlardan
önemli bir bölümünün daha sonra inkara
saptığını” söylemiş; ardından da “H er kim

bütünüyle ortadan kaldırmaya çalışmakta

tevhid inancına sahip olarak ve sadık kala

dırlar. Bunun için anılan kesimler tarafm-

rak ölürse işte gerçek doğruluk üzere olan

dan radikal bir din aleyhtarlığı, siyasi bir

odur” buyurmuştur. (Ibn Kesir, Tefsir, V,

doktrin olarak benimsenmekte ve bu anla

173) Bütün bunlar, tevhidin dille ifadesinin

yış tekelci bir otorite aracılığı ile topluma

önemli olmakla birlikte yeterli olmadığını,

dayatılmak istenmektedir. Halbuki insanın
huzur ve güveni, dünyanın da dirliği ve dü

ayrıca onun ikame edilmesi gerektiği mesa
jım vermektedir. Öyleyse bütün mesele bu

zeni İslam’dadır. Öyleyse Müslüman bir ül
kede Islamsız bir hayat oluşturma hayalin

sorumluluğun bilincinde olup gereğini sa

den vazgeçilmeli, tek çıkar yolun İslam’la

iyi niyet ve samimiyetle yapmaya çalışırsak,
gücümüzün tükendiği yerde Allah’ın yardı

yaşamayı öğrenmek olduğu bilinmelidir.

mimiyetle yerine getirmektir. Biz bu görevi

mı imdadımıza yetişecek, O’nun yardımı ve
Kur’ân’m Bize Yüklediği Sorumluluk
Şayet Kur’ân’a dikkatlice bakarsak ağır so
rumluluklar içeren, ancak çok önemli ve
onurlu olan bir vazifenin bizlere de tevdi

gücü geldiğinde de aşmaya güç yetiremediğimiz engeller birer birer ortadan kalkacak
tır.
Kur’ân’ı Terkedilmiş Bırakmamak

edildiğini görürüz. Bu vazife, hayatımızı ve
dünyamızı İslam’a göre yemden yapılandır

Kur’ân’ı terkedilmiş bir kitap halinde bı

ma vazifesidir. (3/85, 104 vb.) Çünkü Al
lah’ın muradı, İslam’ın asli şekliyle ve uygu

rakm am ak için onu indiriliş maksadına

lanır biçimde insan hayatında yer almasıdır.

mak zorundayız. Asr-ı saadette Kur’ân hem
lafzını ezberlemek hem manasını kavramak

(2/21, 108 vb.) Bu da Kur’ân mesajını pey
gamber örneğini izleyerek yemden hayata
taşımakla gerçekleşecektir. Çünkü Kur’ân’m

uygun olarak okumak, anlamak ve uygula

hem de düşünüp bilgi elde etmek ve yaşa
mak amacıyla okunurdu. Ne var ki Kur’ân

insana yüklediği bu ağır sorumluluğu hisse

sonraki devirlerde, özellikle de Emeviler dö

dip gereğini hakkıyla yerine getiren Hz.Pey
gamber olmuştur. O, bir hadisinde; “H ûdve

neminin başlarından günümüze kadar gere

kardeşlerinin kendisini ihtiyarlattığını”
söylemiş; Hûd sûresinin neresinin kendisini

zıyla okunur ve ezberlenir olmuştur. Günü
müzde de Müslümanlar genellikle Kur’ân’ı

ği gibi anlaşılıp uygulanmamış, sadece laf

ihtiyarlattığı sorulunca da “Emrolunduğun

anlamamakta, sadece güzel sesli hafızlardan

gibi dosdoğru ol” ( 11/112) mealindeki aye
tin yüklediği ağır sorumluluğun kendisini

dinlemekle yetinmektedirler. Böyle olunca

ihtiyarlattığını belirtmiştir. Çünkü buradaki

makta, onun iç dinamiğine aykırı görüşler

da Kur’ân günlük hayatımızdan uzaklaş

doğruluk (istikamet) “hak ölçüsünü aşma

farkında olmaksızın benimsenmekte ve ha

mak, hayatı İslam’a uygun şekilde yaşamak,

yatımıza yerleşmekte böylece Kur’ân terk

kulluk yolunda Kur’ân’m irşadı ile yürü

edilmiş (mehcur) bırakılmaktadır.
Kur’ân hayatta kendisine hak ettiği yeri

mek, söze yalan işe de hile katmamak anla28 ÜMRAN TEMMUZ '06

ve değeri vermeyenleri, Hz. Peygamber’i ve

Sonuç olarak insanın iman ehliyetine la

sile kılarak Allah’a şöyle şikayet eder: “O

yık olması Kur’ân’ı okumakla yetinmeyip ay

gün peygamber d er ki: ‘Ey Rabbim! Kav-

rıca onu doğru anlamasına ve uygulamasına

mimden bazıları bu K ur’ân’ı terk ettiler /

bağlıdır. Müslüman olmanın vazgeçilmez

onu

şartı ise ilim, iman ve amel birlikteliğinin

gözden

ve

hayattan

çıkardılar’.”

(25/30) Hz. Peygamber’in ümmeti hakkm-

oluşturduğu güzel ahlaktır. Hz. Peygam

daki şikayetini dile getiren bu ayette kulla

ber’in terbiyesiyle yetişen ilk nesil Müslü

nılan iki kelime dikkat çekmektedir. Bunlar

manları bu konuda çok başarılı olmuşlar ve

dan ilki “elle sarılıp tutmak ve görünüşte

güzel örnekler ortaya koymuşlardır. Fakat

benimsemek” manasına gelen ittihaz; İkin

daha sonra gelenler öncekiler gibi başarılı

cisi de “Kur’ânî hükümleri dikkate değer

olamadılar. Bunun nedenini Hz. Ömer’den

bulmamak, onları göz ardı edip hayattan ay

nakledilen şu sözler çok net olarak ortaya

rı tutmak” anlamına gelen mehcûr kelime

koymaktadır.

sidir. Anlaşılan o ki Hz. Peygamber İslam

Hz. Ömer: “Sizi Kur’ân’ı sadece lafzıyla

toplumunun zahirde Kur’ân’ı benimser gö

okuyan kimse yanıltmasın. Kur’ân’ı lafzıyla

rünüp hakikatte ve pratikte onu devre dışı

okuma ancak dilimizden çıkan bir sözdür.

tutmalarından şikayetçidir. Gerçekten de İs

Fakat onunla kim amel ediyor, onun doğru

lam dünyasının yüzyıllardan beri arz ettiği

luk ve değer ölçülerine göre kim yaşıyor siz

manzara budur.

esas ona bakın” diyor.

Kur’ân’ı kendi dünya görüşlerine ve çı

Aynı konuda Ömer’in oğlu Abdullah da

karlarına aykırı bulanların, onu dikkate al

şunları söylemiştir: “Biz Hz■ Peygamber za

mayıp hayatlarının dışında tutmalarının ne

manında Kur’ân’ı hafızamıza nakşederek ve

deni bellidir. Ama Kur’ân’ı Allah kelamı ola

hayatımıza taşıyarak okurduk. Bu gün kalp

rak kabul ettikleri, onun her çağda geçerli ve

lerine iman tam olarak yerleşmeden önce el

yeterli olduğunu söyledikleri halde, gerçekte

lerine Kur’ân verilmiş insanlar görüyorum.

Kur’ân’ı hayatlarının rehberi yapamayanların

Onu başından sonuna kadar okuyorlar; ama

ve ona aktif bir amelle uyum sağlayamayan

onda ne emrediliyor ne yasaklanıyor hiç ha

ların hangi nedenlerle Kur’ân’ı göz ardı ettik

berleri bile yok.”

leri, sorgulanması gereken bir durumdur. Zi

Nihayet Semerkand asıllı büyük alim Fu-

ra bugün yeryüzünde yaşanan din Kur’ân’la

dayl b. Iyaz da bu konuda şu tarihi tespiti ya

sunulmuş ve genel çerçevesi sünnetle ortaya

pıyor: “Kur’ân insan hayatında uygulansın

konulmuş olan İslam’ın aynı değildir. Bunun

diye nazil oldu; ne var ki insanların çoğu

temel nedeni Müslüman kitlelere Kur’ân ve

onu uygulamak yerine Kur’ân’ııı kıraatini

sünnetten ziyade bunların dışında oluşturu

amel haline getirip bununla yetindiler.”

lan birçok kaynak, kişi, kurum ve sistemle

Burada amacımız, insanların yaşantılarını

rin yön veriyor olmasıdır. On dört asrı aşkın

yargılayıp onları karamsarlığa itmek değil,

bir

inen

tam tersine Kur’ân’ı ve sünneti ölçü alıp ha

Kur’ân’m bu gün Müslüman olduğunu söy

süre

önce

insanlık

hayatına

yatı doğru yaşamak isteyenlere bir muhasebe

leyen kitlelerin hayatına hala istenen ölçüde

imkanı sağlamaktır. Öyleyse yapılması gere

inememiş olmasının nedeni bizce budur.

ken, önce hayatımızı Kur’ân ve sünnetin öl-

Oysa _Hz; - Peygamber ümmetini Kur’ân w

çüleriyle yenidem est etmek; varsa yanlış ter

sünnete emanet ederken Kur’ân ve sünneti

cih ve uygulamaları affedilmez bir günaha

de ümmetine emanet edip gitti. Ama onun

dönüşmeden terk etmek olmalıdır. Çünkü

ümmeti olan bizler bu emanete ne kadar ri

Kur’ân yeniliği eskimeyen ilahi bir mesajdır.

ayet edebildik?

Hz. Peygamber de gönüllerimizde sevgiyle,
hayatımızda da sünnetiyle yaşayan ve yaşa
yacak olan ebedi rehberimizdir.

m
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KUR'ÂN'IMIZ İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?
NURETTİN YILDIZ

ur’an bizim imanımız, Rabbimiz ile ara-

ikinci plana koyup, git gide zayıflamasına zemin

!/

mızda bağımız, hidayet kaynağımız, sada-

hazırlayarak, onunla tedaviyi yanlış mecraya çe

-I-

katimizin mihengi, ölçümüz-ölçeğimizdir.

kerek veya kökten bırakarak, onu cenazelerde,

Kur’an’a ehil olarak yaşayabilmek, böyle bir

törenlerde kimilerinin ticari kazancına alet ede

yaşamın peşinde olmak; Peygamber aleyhisselam

rek ya ihmale zemin hazırlanmış ya da göz göre

efendimizin izinde olmanın en önemli göstergele-

göre ihmal edilmiştir.

r indendir.
“Ehl-i Kur’an” Nasıl Olunur?

Çünkü Kur’an, okumasından ezberine, her
türlü alakaya kadar her şeyi tam bir ibadettir.
Ona dayanıp yaşamak, dünya milletleri arasın

Kur’an’a bir yolla hizmet şerefine ermek, onu ge

da en istikrarlı ve en kapsamlı kaynağa dayan

lecek kuşaklara taşımak gibi ulvi bir maksadı ta

maktır. Tahrif görmemiş yegâne Kitap’a sahip ol

hakkuk ettirmek için ‘Kur’an ehli’ olmak ilk basa

maktır.

maktır. Önce onun ehli olmak, ardından da onun
için bir şeyler yapmak gerekmektedir. Ehliyete
Kur’an Nasıl İhmal Edilir?

nasıl haiz olabiliriz?
1- Ona iman ederek: Allah’tan indiğine, indi

Kur’an için neler yapabileceğimizi bilmek, önce

ği gibi, hiçbir müdahale görmeden kaldığına, tek

onun için neler yapmamamız gerekirdi sorusu

bir kelimesi hatta harfinin dahi değişmemiş oldu

nun tatmin edici cevabından geçmektedir.

ğuna, içinde her ne varsa kayıtsız ve şartsız ona

Kur’an, ona imanın zayıflaması ile, okunması
nın azalması ile, kıraati dinlenirken ve okunur
ken gerekli edebe uyulmayarak, ahlakımız ve

teslim olunacağına iman etmek, bu iman ile amel
etmek.
2- Ona hak ettiği saygı ve ilgiyi göstererek:

günlük hayatımızda ona ters düşmekle, onu pra

Çünkü o, Rabbimizin sözüdür. Ona saygı Rabbi-

tik hayattan uzaklaştırıp, kütüphane kitabı yap

mize saygıdır. İbni Abbas (r.a) diyor ki: ‘Kim Al

makla, helal ve haramlarını bildiğimiz halde bu

lah’ı sevme iddiasını test etmek istiyorsa kendisi

bilgimizi yok sayarak, onu anlamanın en önemli

ni Kur’an’la ölçsün; eğer içinde Kur’an sevgisi var

basamaklarından birisi olan Arapça’yı ihmal ede

sa o, Allah’ı sevmektedir. Zira Kur’an Allah’ın sö

rek, yeni nesillerin eğitilip hazırlanmasında onu

züdür.’
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3-

Hayatlarını ona adayanlara, adı onunla de düşünmeye çalışarak: Okuduğu her ayeti ko

anılanlara farklı ilgi göstererek: Resûlullah sal-

nusu ne olursa olsun kendisi ile ilgili görüp, on

lallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: “Sizin en

da hayatına uyarlayacağı şeyler aramak, okuma-

hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerdir.”

nın sayısal çokluğu ile değil etkisi ile ilgilenmek
esastır.

(Buhari) Onun gözünde iyi olanlara iyiler diye
bakmak zorundayız.

6- Yürüyen Kur’an olarak: Asıl olan da bu-

4- Onu okumayı öğrenerek: O Allah’tan Ceb

dur. Ne diyorsa ona göre yaşamak, onu hayatın

rail’e, ondan Peygamber aleyhisselama, ondan da

ilk ve yegâne kural koyucusu görmek, onunla ah-

ağızdan ağza devam eden bir halka zinciri ile taşı

laklanmak, dostunu dost düşmanını düşman bil

nıyor. Onu öğrenmek o halkaya katılmaktır. İlki

mek, ver dediğini vermek al dediğini alm ak... Yü

Peygamber aleyhisselam, sonrası Cebrail ve Allah

rüyen Kur’an olmak...

olan bir zincire katılmaktır.
Onu okumayı da, kendine has tecvid, talim gi
bi inceliklerini gözeterek yapmak esastır.

7- Kur’an için yapılabilecek en büyük hiz
metlerden birisi de onun hafızalara kazınma
sıdır: HAFIZLIK

Onu okurken bir kitap gibi okumaktan çok,

En direkt hizmet, en kalıcı amel, ebedileştir

Rabbimiz ile konuşur gibi, O’nu dinler gibi oku

meyi sağlayan gayret hafızlıktır. Bu nedenle de

mak; mahzûn ama umut dolu bir yürekle doya

hafızlık bir farz-ı kifayedir. Bu ümmete mahsus,

doya okumak, okurken coşmak imanın gücünü

örneği başka bir millette olmayan bir şereftir. Ha

gösterir.

fızlık, Kur’an’ımızm birinci satırından son satırına

Zaman zaman okumak yerine istikrarlı bir

kadar okuma kurallarına dikkat edilerek okunup

programla okumak, okumayı günlük bir vird ha

ezberlenmesi ve daha sonra da unutulmamasını

line getirmek en güzelidir.

sağlamaktır. Hafızlık, başarısızlıkla sonuçlanma

5- Ne dediğini anlamaya, anlaşılan üzerin

yan, tamamlanamadığında, yapılan kadarı bir ecir

Kur'an ve onun oeleceöi
J
J hakkında asla um utsuz olm avız.
I Onu Allatı indirdi.
- I 0■ koruyacaktır.
I - - - - - - Mevsim lik sıkıntılardan ötürii bakışım ızı değiştirm eyiz. Onu okuyacak tek kişi ben kaldım şuuru ile d o 
ya doya okur, onu okum ayı, hayatta kalm anın en büyük gereği görürüz. Onu dinlem eyi de okum ak
gibi bir ibadet görür, kimin okuduğundan çok, kimin kitabı okunuyor m antığı ile dinleriz. Hem
okurken ve hem de dinlerken tam bir edep içinde oluruz.
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kaynağı olan yegâne ibadettir. Ancak bu bü-

na, tartışmasına açmayız. Hiçbir ayetini hat-

yük amel, ecri ağırlığınca zorluğu da berabe-

ta harfini evirip çevirmeyiz,

rinde getirir.

7

Kur’an ve onun geleceği hakkında asla

Çocukların hafız adayı olmaları halinde

umutsuz olmayız. Onu Allah indirdi O koru-

ezberlemenin daha kolay olması yanında,

yacaktır. Mevsimlik sıkıntılardan ötürü ba-

onlara işin azametini kavratmanın zorluğu

kışımızı değiştirmeyiz
Onu okuyacak tek kişi ben kaldım şuuru

Ne diyorsa ona göre yaşamak, onu hayatın ilk ve yegâne ku- ;le, doya d0),a o k “ r ’ olra ola‘ m a>',• haya,,a
rai koyucusu görmek, onunla ablaklanmak, dostunu dost
düşmanını düşman bilmek, ver dediğini vermek al dediğini
almak... Yürüyen Kur’an olmak...

kalmanın en büyük gereği görürüz.
0 n u dinlemeyi de okumak gibi bir ibadet

görür, kimin okuduğundan çok, kimin kitabı okunuyor mantığı ile dinleriz. Hem okur
ken ve hem de dinlerken tam bir edep için
de oluruz.

,
.
, , ..
,
vardır. Ancak, büyük bir ecir ıçm katlanuacak eziyeder de büyük olur.

Onu anlamaya çalışırız. Anlamak için im1
kânlarımızın elverdiği ölçüde, derslere, soh-

Ancak Kur’an’ı ezberleyecek veya ezber-

betlere- samimi meclislere katılırız. En azın-

letecekler için önemli bir soru vardır: Kur’an
hafızı mı Kur’an’a muhafız mı arıyoruz?

dan 0 y°lda oluruz.
Kur an m orijinal dili olduğu için Arapça

Kur’an’ı ezberlemede asıl amaç nedir?

üzerine yoğunlaşırız. Arapça öğrenmenin dil

Çocuklarım ızı

içinde

Kur’an

saklanan

“Kur’an kutuları” değil, “Yürüyen Kur’anlar”
olarak yetiştirmeliyiz.

öğrenmenin ötesinde taşıdığı hassasiyete
itina gösteririz.
Kur’an’ı anlamada bize kazandıracağı
derinliği elde edebilmek için, Siret-i Nebi ve

Neden Kur’an’dan Sahabiler Gibi
Zevk Alamıyoruz?

Hadis bilgimizi de artırmaya çalışırız.
Yeryüzünde bir kişinin daha Kur’an
nimeti ile tanışması için yapılan çalışmalara

Kur’an bir nûrdur. O nur, Allah’a isyanla ay

fiilen katılır, yapabileceğimiz her türlü des

nı yerde ışık saçmaz. Günahlardan arınmış

teği yaparız. Diğer kardeşlerimizle güç

bir ortamda olmak, kalp, kulak, göz ve dili

lerimizi

temizlemek, o temiz organlarla Kur’an’a açıl
mak gerekir. Kur’an Allah’ın nûrudur. Âsi
olana verilmez.
Osman ibni Affan radıyallahu anh diyor
ki: “Kalpleriniz temiz olsaydı Rabbinizin sö
zünden doymazdınız.”
“Kur’an hayatın kaç numaralı gündemi
dir?” şeklindeki bir sorunun bulacağı cevap

birleştiririz.

Gelecek

nesillere

Kur’an’ı taşıyabilmek için gereken ne varsa
ona katılmayı, destek olmayı en geçerli cihad
olarak görür, ondan geri kalmayı bir nevi
nifak telakki ederiz.
Kur’an’a adanmış, bu adakta samimiyet
gösterilmiş çocukların anası babası olmaya
gayret ederiz. Çocuklarımızın “Ehl-i Kur’an”

aynı zamanda ondan ne kadar zevk alabile

olmalarını en öncelikli emellerimiz arasına

ceğimizin de cevabıdır.

koyarız. Evlerimizi birer “Kur’an Evi” yapa
biliriz. Mushaflarımızı koyduğumuz özel bir

Kitabımız Kur’an için NelerYapabiliriz?

vitrinden, muhakkak Kur’an okunan saate
varıncaya kadar “Kur’an Evi” dedirtecek

Pürüzsüz birimanla ona iman eder ve ima-

farklılıklar uygularız. O evi, Kur’an’m geliş-

nımızıbütün şüphelerden,vesveselerden

tirmek istediği “Kur’an Toplumu”nun çelcir-

koruruz.Kur’an’ımızı onun bunun tanıtımı-

deği gibi görür gözetiriz.
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Kapak

YAZ DİNLENMESİNİ KUR'AN'LA
DİN'LENMEYE ÇEVİRMEK
AHMET KALKAN

B

unca şikâyet edilecek ortam, câhiliyye toplumunun kendi elleriyle yaptıklarının cezası
dır; uhrevî cezânm dünyevî avansı. Kendi
mizi kaybetmeye başladığımız, nesillerimizi kay
bettiğimizden belli. Vatan dediğimiz bir toprak
parçası; evlât ise toprağın gülü; o yüzden vatanla
ilgili meşhur beyti şöyle değiştirebiliriz: “Sahipsiz
nesillerin çalınması haktır; Sen sahip çıkarsan bu
çocuklar çalmmayacaktır!” Evlerimizi ihmal etme
nin cezasını çekiyoruz. İşe evlerden başlamak gere
kiyor. Evleri otel ve lokanta halinden çıkarıp nef
sin hevâsmı tatminden önce, ruhları doyurup hu
zura kavuşmanın yolu, evleri mescid ve mektebe
dönüştürmekten geçiyor.
Yapılması gereken en önemli iş; okunmak, an
laşılmak ve kendisine uyulmak için gönderilmiş
olan Kur’an’a yönelmektir. Müslümanlar, işleri
ne kadar yoğun ve şartlar ne kadar ağır olursa
olsun Kur’an’dan ve Kur’an eğitiminden uzak
kalamazlar; Kur’an’ı hayatlarının dışına itemezler. Çocuklarının Kitapsız/Kur’an’sız yetiştiril
mek istenmesine seyirci kalamazlar. Mekke’de Rasûlullah’m temel kurumu, evler idi. Evlerimiz Dâru’l-Erkam, Dâru’l-lslâm olmalı, eğitim, öğretim ve
örneklik kurumu haline gelmeli. Evimizde sinema
havası değil, mescid havası esmeli. Evlerimiz, ön
celikle kendimiz ve çocuklarımız için Kur’an
Kursu, İslâm Okulu olmalıdır. Evinde bu deği
şikliği yapamayan, bulunduğu semti ve yaşadığı
ülkeyi hiç değiştiremez. “Bir toplum, kendini değiş

tirmedikçe Allah, onlarda bulunanı değiştirmez.”
(13/Ra’d, 11) Bu sünnetullahm nebevî ifadesi de
şöyle: “Nasılsanız, öyle idare edilirsiniz■”
Çevre şartlarını bahane ederek “alternatif’ iste
yen kimseler için evlerini Kur’an okulu haline ge
tirme gayreti, bir samimiyet testidir. Evlerden iyi
alternatif mi olur? Ev, yöneticiliğin okulu olduğu
gibi, İslâm’ı öğrenip öğreteceğimiz ve hâkim kıla
cağımız alanlardır, yani mescidlerimizdir, okulları
mızdır, kalelerimizdir, cephelerimizdir. Bunun ya
nında, sadece evlerle yetinmeyip temel kaynağımız
Kur’an mesajına uygun cemaat evleri şeklinde ku
rumlar oluşturabilmenin, mevcutları bu yolda de
ğerlendirmenin yolları mutlaka aranmalı ve bulun
malıdır.
Kitle imhâ silâhlarıyla evlerimiz devamlı
bombardımana tâbi tutulmakta, evler işgale uğ
ramakta, evlerin kıblesini televizyonlar tâyin
etmektedir. Müslümanların evleri, mescide ve
okula hiç benzemiyor. Çağdaş evler, daha çok si
nemaya, gazinoya, stadyuma, kahveye, otel ve lo
kantaya benziyor. Herhangi bir sahâbînin evi ile
günümüzdeki müslümanm evi o kadar farklı k i...
Günümüzdeki bir müslümanm evi ile bir kâtirinkini ayırt etmek ise çok mu çok zor. Bu kadar ya
bancı işgalin içinde aile bireylerinin birbirleriyle
sağlıklı iletişim içinde olabilmeleri mümkün mü?
Bilgisayarın başında binlerce kilometre uzaktakilerle kolayca iletişim kurabilen insan, ev içindeki
yakınlarıyla devamlı uzaklaşmakta. Kendisiyle bir
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likte ateşten koruması gereken evlâdını başka
larına havale ederek sorumluluktan kurtulaca
ğını düşünüyor analar, babalar. Canavarın eli
ne teslim edilen kuzu türünden, çocuğunu
kimlerin eline bıraktığını bile düşünmüyor.
Aile yuvası, eğitim yuvası ve ibadethane ol
duğü~ğibi7 aym zamanda huzur evi ve çocuk
yuvasıdır. Hammadde halindeki küçük yavru
ların her yönden büyümesini sağlayan, onların
şahsiyet sahibi bir insan, Allah’a kulluk bilin
cine ulaşan bir müslüman ve İslâm toplumunun sağlıklı bir üyesi olmaları için onları ye
tiştirip geliştiren bir fabrikadır. Daha doğrusu,
böyle olmalıdır. Anne sütünün yerini hiçbir
mamanın tutamadığı gibi, gerçek ananın öğ
retmenliğinin yerini de, hiçbir anaokulundaki
öğretmen tutamaz.
Çocuk bir lütuftur; çünkü anne ve babası
ona, nereden gelip nereye gittiğini, bu dünya
hayatında vazifesinin ne olduğunu güzelce an
lattıkları takdirde tebliğ ve irşad şerefinden
hisse sahibi olur. O çocuğun bir ömür boyu iş
leyeceği bütün güzel amellerinden pay alırlar,
sevabına ortak olurlar. Bir nevi ölümsüzleşir
hayırlı evlât yetiştiren ebeveyn, sevap ka
zanmaya öldükten sonra da devanı eder;
akan, sürekli bir sadakadır müslümanca
yetiştirilen çocuk.
Çocuk, diğer yönüyle de bir azap vesilesidir.
Zira ebeveyni o İlâhî emânete Rabbini güzelce
tanıtmadıkları, terbiyesine yeterince dikkat et
medikleri takdirde, çocuklarının işleyeceği gü
nahlardan onlar sorumlu tutulacaktır. Yine,
onun dünyevî mutluluğu adına, bazen kendi
âhiretlerini tehlikeye atıp, meşrû olmayan ka
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zanç yollarına teşebbüs etmelerinden veya onla
rın bezlerine ayırdıkları masraf kadar Kur’an’la
irtibatları için harcayamadıklarmdan, temizlik
lerine gösterdikleri önemi dinlerine gösterme
diklerinden dolayı evlâtla sınavı kaybedebilirler.
“Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu
cehennem ateşinden koruyun. Onun yakıtı insan
lar ve taşlardır.” (66/Tahrîm, 6) “Doğrusu, mal
larınız ve evlatlarınız bir fitnedir/sınavdır.”
(64/Teğâbün, 15) Her konuda olduğu gibi, aile
yönetimi ve çocuk yeüştirme konusunda da ör
neğimiz Allah Rasülü’nün bu konudaki sorum
luluğumuzu hatırlatan _hadisi meşhurduK-^Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden (ida
re ettiğiniz kimselerden) sommlusunuz. ” (Buhâri,
Cum’a 11; Müslim, İmâre 20)
İnançlar, değerler ve iyi alışkanlıklar, daha
çok aile içinde kazanılır. Çünkü çocuğun şah
siyetini kazandığı devre, aile içinde geçer. İlk
yıllardaki terbiye/eğitim, hayâtî ve hayat boyu
önem taşır. Sağlam bir iman ve ahlâk düze
ninin hâkim olduğu ailenin çocuklarına
verdiğini hiçbir okul ve kurum veremez. Bu
na karşılık, inanç ve ahlâk yönünden bozul
muş ailelerin oluşturduğu toplumlar, dünya
ve âhireL azâbınm dâvetçileridir.
Çocuğa sıhhat vermek için çalışmayız, o
doğuştandır. Anne-baba, sıhhati bozacak za
rarlı hava, yiyecek, içecek ve giyeceklerden
koruduğu gibi, öncelikli olarak çocuğunun fıt
ratında getirdiği İslâm’ı bozacak etkenlerden,
câhiliyyenin şirk ve isyan mikroplarından ço
cuğunu koruması gerekir. Çocuğun en güçlü
eğitimi, aileden aldığı eğitimdir. Çünkü aile
deki eğitim, yirmi dört saat devam eder.
İnanç, terbiye, ahlâk, duygu eğitimi en kök
lü şekilde ancak ailede kazanılabilir.
Rivâyet edilen şu hadis-i şerif, işe nereden
başlamamız gerektiğini öğretir: “Çocuklarınıza
öğreteceğiniz ilk söz Lâ ilâhe illâllah (ve anla
mı) olsun." (Abdürrezzak, Musannef IV/334).
Dünyadaki her yeni doğan çocuk, tertemiz, saf
ve Islâm’a meyletme yeteneği ile donatılmış
yapısını konuşma çağma kadar sürdürür. Bun
dan sonra ona kelime-i tevhid öğretilmez ve
eğitilmezse ailesi, kendi
eliyle direkt olarak veya medya, okul gibi çev
re şartlarıyla endirekt yolla yahûdi, hristiyan,
ateist, ataist veya müşrik yapar. Bütün insan
lar, Allah’a inanmak ve O’na kulluk etmekle

fıtratta sebat etmelidirler. Anne babalar, ken
dileri veya vekilleri olan eğitimciler aracılığıy
la çocuklarının fıtratlarım bozacak eğitimden
sakınarak kendilerini ve ehillerini ateşten korumak zorundadırlar. Fıtratı bozmak, Allah’a
karşı gelmek demektir.
Cenâb-ı Hak, mazlum kurbanların fecî du
rumunu ve onların esas sorumlusu olan kendi
ana-babalarma yapacakları bedduaları haber
veriyor: “O gün yüzleri ateş içinde kaynayıp
çevrilirken: ‘Vah bize! Keşke Allah’a itaat etsey
dik, Peygamber’e itaat etseydik!’ diyecekler. Yi
ne şöyle diyecekler: ‘Ey Rabbimiz! Doğrusu biz,
efendilerimize, beylerim ize ve büyüklerimize
(ana-babamıza ve diğer büyüklerimize) itaat et
tik de onlar bizi dalâlete (yanlış ve sapık yola)
götürdüler. Ey Rabbimiz! Onlara (bize verdiğin)
azâbın iki katını ver. Ve onları büyük bir lânet
ile lânetle (rahmetinden uzaklaştır).” (33/Ahzâb, 66-68)
Çocuklarının gıda ihtiyaçlarını karşılama
yan ya da tamamen hastalık taşıyan mikroplu
pis gıdalarla onları besleyen anne-babanın
suçluluğu kabul edilir de, midelerinden çok
daha önemli olan kafa ve gönüllerini aç bı
rakan veya ondan daha kötüsü, hastalıklı
düşünce ve inançlarla doldurulmasına se
bep olan ebeveyn suçlu sayılmaz mı?
Hadis-i şerifte güzel isim ve iyi terbiye, ço
cuğun babası üzerindeki hakları arasında zik
redilir (Bkz. Ibn Mâce, Edeb 3). Çocuğun hem
dünya hem de âhiret mutluluğunu hedef alan
tevhidi inanca dayalı eğitim, Hz. Peygamberi
miz tarafından ana-babanm çocuğuna bıraka
cağı “en gıızel m iras” olarak nitelendirilmiştir.
(Tirmizi, Birr 33)
Çocuk, çocukluk yapıp elini ateşe atsa, so
bayı ellemeye kalksa elbette engeller anne-ba
ba; ille de yanmak istese, kendi haline bırak
maz, müsaade etmez. Gerekirse, yanmasın di
ye, şefkatle tokatlar onu. Çünkü o, neyi yapın
ca, nasıl davranınca yanacağım bilemez. Biraz
büyüyünce, yine çocukluğun daniskasını yaparken, cehennem ateşine elini uzatıp çevresi
nin teşviki ve kendi arzusuyla kendini ebedî
alevlerin içine atarken ana-baba seyirci kala
maz. Hele hele bu yanma olayına yardımcı ol
ması, hiçbir şeyle izah edilemez. Evlâdım se
ven ana-baba, çocuğunun cehenneme doğru
yuvarlanmasına göz yumamaz.

Yüce Peygamberimiz “Hiç bir baba, çocuğu
na güzel terbiyeden/eğitimden daha üstün bir şey
bağışlayamaz, bırakam az” diyor. Eğitim konu
sunda en önemli görev anne ve babalara düşmektedir. Çünkü çocuklarından direkt so
rumlu tutulacaklar onlardır. Çocuklar, ebe
veynlere emânet edilen varlıklardır. Fıtratları
nı bozdurmamak, onları cehennem ateşinden
korumak, yarınlara müslümanca hazırlamak,
tüm şeytânı tuzaklara ve mânevî hastalıklara
karşı, koruyucu aşılar yapmak önce ebeveynin
görev alanı ve sorumluluğundadır. Câhiliyye
döneminde küçük yaşlarda kızlarını diri diri
toprağa gömen insanlardan daha fecisini mi
yapıyor ebeveynler dersiniz? Onlar, çocukları
nın sadece dünya hayatlarım mahvediyorlardı;
çağdaş ana-baba ise âhiretlerini. Onlar sadece
kız çocuklarını öldürüyorlardı; şimdiki ebe
veyn, kız-erkek hepsini. Onlar o çağdaki âdet
lere göre kuma gömüyorlardı; şimdikiler ise
daha çağdaşça, televizyona, sokaklara, okulla
ra, kitaplara veya kitapsızlıklara, çağdaş tanrı
taslaklarına kurban ediyor çocuklarını.
Ana-babalık, sadece çocuğun dünyevî,
maddî ihtiyaçlarının karşılanması olarak gö
rülmektedir. Eğitim ve yetiştirmede de dünye
vî ölçüler ön plandadır: Çocuğun karnının do
yurulması yeterlidir. Kafasını ve kalbini baş
kaları doldurabilir. Hatta neyle doldurulduğu
nu araştırmak; uğraşmayı, direkt ilgiyi istedi
ğinden o da yapılmaz. Bu kadar iş-güç ara
sında ebeveyn çocuğuyla nasıl uğraşsın? Bu
mantık, ucuzcu m antıktır, m ateryalist
mantıktır. Sorumluluk bilinci değil; sorum
suzluk ve görev kaçkınlığı sırıtmaktadır bu
anlayışta.
Hiçbir mamanın anne sütünün yerini tuta
madığı gibi, hiçbir bakıcı da annenin yerini as
la tutamaz. Hiçbir çocuk okulu, adına anaoku
lu da dense, ananın evdeki okulunun benzeri
olamaz. Kendi evlâdını anne ve babası kadar
kimse sevemeyeceği, dünya ve âhiret geleceği
ni düşünemeyeceği için de, anne-baba gibi hoca ve öğretmen de bulunamaz.
Yaz geldi, cehennemi hatırlatan sıcaklarla
birlikte çocuklar için tatil başladı. Ana-babalar, yaz tatillerini fırsat bilerek, daha önce ih
mal ettikleri çocuklarının İslâmî eğitimini yo
ğunlaştırılmış ama sevdirme eksenli program
larla yerine getirmek için tüm gayretlerini sarf
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pfjphilmpliHir FvİprHp mıifrprlafı önceden tesbit edilmiş, planlı, programlı dersler yapılabi
lir, -kitap okuma- saatleri düzenlenebilir—Bu
derslerde, çocukların yaş ve seviyelerine göre,
öncelikle inanç ve ahlâk eğitimleri, rûhî/psikolojik eğitimleri, zihnî eğitimleri verilebilir.
Kendilerinden direkt sorumlu olduğu çocuk
larına Kur’an ve zarurî bilgiler ve şuur verme
de zorlanan, bu konularda yetersizliğini fark
eden ana-babalar, suçlarını kabullenip Al
lah’tan af dilemeliler. Sonra, kendilerine vekil
olacak güzel kurum ve hayırlı insanları bul
malılar. Böyle kurum ve şahıslara emanet ede
rek işlerinin bitmeyeceğini de bilmeliler. Ço
cuklarını başlarından savma için baştan savma
elif-be kültürüyle yetinmemelidirler. Bunaltı
cı yaz sıcağının en güzel alternatifi sahillerde tatil değil; koruyucu ve kuşatıcı şemsiye
ler şeklindeki câmi kubbelerinin altındaki
tatlı serinliktir. Zorlukların yerini kolaylığın
alması, yorgunluğun giderilmesi için en güzel
yol, bir başka güzel işe geçip o faaliyetle din
lenmek ve Rabbe rağbet etmektir (bkz. 94/lnşirâh, 7-8). Müslüman açısından “boş kalmak,
işlevsiz olmak” anlamında “tatil”, sığmak de
ğil; şeytânî bir tuzaktır. Şuurlu bir mü’min,
“din”lenmeden dinlenemeyeceğini bilir. Bu
bilinci en önemli İlâhî emanet olan çocukları
na da taşır.
Genele baktığımızda, günümüzdeki yaz
dönemi câmi eğitimlerinin yeterli olmaktan
çok uzak olduğu değerlendirilebilir. Öğrenci
sayısının çokluğu, hocaların sayı ve kaliteleri
nin yetersizliği gibi problemlere şahit olunabi
lir. Kendisine emanet olarak verilen çocukla
rın, İslâmî bilgi ve bilinç verme, tebliğ ve dâvet açılarından büyük bir fırsat olduğunu bil
mek zorundadır hocalar. Çocuklara yeterli
sevgi, ilgi ve fedâkârlık göstermeye can atan,
sevgiyi bilgiye kurban etmeyen, Allah rızâsı is
teğiyle dolu Kur’an muallimleri insanların en
hayırlıları olacaktır. Kız çocuklarına Barbie’yi
nasıl sevdiriyorlar, erkek çocuklarına futbolu
nasıl benimsettiriyorlar, sanatçı denilenlere
nasıl yöneliniyor, onlara bakmak ve bütün
bunlardan daha büyük bir sevgiyi, gerçek sev
giyi gönüllere tutuşturmak gerekiyor. Kendi
semtinde, fidanları yetiştirip bahçıvanlık yapa
cak ihsân ve takvâ bilincine sahip böyle bir câ
mi görevlisi yoksa, değişik çözümler üretmek
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zorundadır ebeveynler. Aym apartmanın veya
sokağın çocukları, bir öğrencinin evinde ebe
veynlerin seçeceği şuurlu bir veya birkaç ho
canın eğitim ve terbiyesine teslim edilebilir./edebilirler
Çocuğa fazla bilgi yüklemekten çok, onu
kişilikli bir müslüman olarak yetiştirip sevgi
ye dayalı eğitmek daha önemlidir. Kur’an öğ
rensin, hâfızlık yapsın diye dinden, Kur’an’dan
nefret ettirmek yerine; öncelikle sevecek şekilde
dinini tanısın, Allah, Kur’an ve peygamber sev
gisi alsın, âhiret bilincine ve köldü bir imana sa
hip olsun denmelidir. Okullardan ve çevreden
aldığı fıtrata ters şeylerden arındırılmalı, zihin
ve gönüller tezkiye edilmelidir yaz boyunca.
Küfür ve şirk başta olmak üzere kötülüklerden,
Allah’a isyan sayılacak davranışlardan, yalan ve
hayâsızlık gibi her çeşit kötü alışkanlıklardan ve
tiryakiliklerin her türünden koruma faaliyetleri
yapılmalı, çocukları doğru ve faydalı kaynaklar
la temasa geçirmelidir.
Yaz kurslarında sadece Kur’an’m yüzün
den okunmasının öğretilmesiyle yetinilmemeli; her şeyden önce Kur’an’m, namazın sevdirilmesine de katkısı olacak İslâm akaidi
yaş ve seviyeler dikkate alınarak verilmeli
dir. Okullarda, sokaklarda, televizyon ve in
ternetlerde öğretilen ve sevdirilen şeyler ele
alınmalı, yaz eğitiminde yanlışlar tashih edil
meli, küfür ve şirk mikropları bünyede iyice
büyüyüp yerleşmeden temizlenmelidir. Unut
mamalıyız ki, yaşlıyken öğrenilenler, su üzeri
ne yazılan yazıya benzese de; çocukken öğre
nilenler, mermer üzerine yazılan yazı gibidir.
Çocuklara, her şeyden önce Allah’ı ve Rasûlünü (dolayısıyla Kur’an’ı, namazı, tesettü
rü, güzel ahlâkı) sevdirip güncel itikadî sap
malardan koruyabilecek tevhidî bir imanı gö
nüllerine severek nakşetmeye çalışmalıyız.
Elif-bâyı öğretmekle işin bitmeyip onunla baş
ladığını unutmamak gerekir. Kur’an’ı okuya
bilmesi, sevebilmesi, anlamıyla ilgilenmesi
için gerekli ön bilgiler, Kitapsızlıktan kurtu
lup hayatta Kur’an’la canlanıp O’nunla yaşaya
bilmesi için gerekli tüm çabalar için yaz ayları
fırsat bilinmelidir.
Haydi çocuklar Kur’an öğrenmeye, haydi
ana-babalar başlara taç hazırlamaya, haydi ho
calar insanların en hayırlısı olma yarışına.
Hayye ale’l-Kur’an!
m

Kapak

KUR'ÂN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ__
(YAZ DÖNEMİ KUR’ÂN KURSLARININ ÖNEMİ)
DR. KERİM BULADI

llah Teâlâ bizlere hem maddi hem de mane
vi açıdan çeşitli nimetler lütfetmiştir. Hiç
şüphesiz bize ihsan edilen nimetlerin başın
da çocuklarımız gelmektedir. Onlar bize, Allah Teâlâ’nm bir bağışı ve emanetidir. Bu emaneti Al
lah’ın rızasına uygun bir şekilde korumak ve yetiş
tirmek için onlara maddi eğitimin yanında manevi
eğitimi de vermek görevimizdir. Manevi terbiyenin
temel noktasını ve merkezini de Kur’ân eğitimi ve
öğretimi oluşturmaktadır.
Kur’an, kendisinde asla şüphe olmayan Allah’ın
kelamıdır. Kur’ân, bütün insanlar için bir hidayet
rehberi, apaçık bir ışık, rahmet, şifa ve huzur kay
nağıdır. Bu konuda Yüce Rabbimiz şöyle buyur
maktadır: “Bu kendisinde şüphe olmayan bir kitap
tır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göste
ricidir” (Bakara, 2/2). “Mü’minler ancak o kimseler
dir k; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun
âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların
imanlarını a rtırır...” (Enfâl, 8/2). “Ey insanlar! İşte
size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inanan
lar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan
Kur’ân) geldi." (Yûnus, 10/57).
Kur’ân, insanları Allah Teâlâ’nm rahmeti ile
müjdeleyen ve azabı ile uyaran bir kitaptır. Kur’ân
sayesinde insanlar kendine gelir, yaratılış gayesini
anlar ve insan olmanın kıymetini fark eder. Kur’ân,
kalp gözünü açan, duygu ve düşünce dünyasını ay
dınlatan bir kitaptır. “De ki: “Şahitlik bakımından
hangi şey daha büyüktür?” De ki: “Allah benimle si
zin aranızda şahittir, işte bu Kur’ân bana, onunla si
zi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu..
(En’âm, 6/19). “Bu' (Kur’ân âyetleri) Rabbinizden
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gelen basiretlerdir (gönül gözlerini aydınlatan nur
lardır). İman edecek bir topluluk için bir hidayet
kaynağı ve rahmettir. Kur’ân okunduğu zaman ona
kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edil
sin."(Araf ,7/203-204).
Kur’ân, doğru yolu gösteren, tayin eden, imanı
artıran, koruyan ve inananlara müjde veren bir ki
taptır. “Ey Muhammedi De ki: Rühu’l-Kudüs (Cebra
il), inananların inançlarını sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde
olmak üzerde Kur’ân-ı Rabbinden hak olarak indir
di.” (Nahl, 16/102).
“Gerçekten bu Kur’ân, en doğru olan yola götürür
ve iyi işler yapan mü’minler için büyük bir mükafat
olduğunu ve âhirete inanmayanlar için elem dolu bir
azap hazırladığımızı müjdeler.” (Isrâ, 17/9-10).
“Biz Kur’ân’dan, mü’minler için şifa ve rahmet ola
cak şeyleri indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur’ân, ancak
zararını artırır. (Isrâ, 17/82).
Kur’ân, mübarek bir kitaptır. Üzerinde düşü
nülmesi ve ibret alınması için gönderilmiştir.
Kur’ân, maddi ve manevi bereketin kaynağıdır. Bu
konuda şöyle buyurulmaktadır: “Bu Kur’ân, âyetle
rini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsınlar diye
sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.” (‘Sâd,
39/29).“İşte bu (Kur’ân) da bizim indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. Şimdi siz bunu mu inkar ediyorsu
nuz?” (Enbiya, 21/50). Bir başka âyette ise
Kur’ân’ın bereket yönü şöyle izah edilmektedir:
“İşte bu (Kur’ân) da, bereket kaynağı, kendinden ön
cekileri (ilahi kitapları) tasdik eden ve şehirlerin
anasını (M ekke’y i) ve bütün çevresini (tüm insanlığı)
uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır. Âhirete iman
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edenler, ona inanırlar. Onlar namazlarını vaktinde
kılarlar” (En’âm, 6/92).
Kur’ân’m, lafzı da manası da Allah’a aittir. O,
lafzı ve manası ile muciz bir kelamdır. Onun hem
lafzı hem de manası, onu öğrenen, okuyan, dinle
yen ve araştıranların üzerinde büyük tesirler uyan
dırır. Kur’ân’m, gönüllere ve duygulara etkisi o ka
dar büyük ve anlamlıdır ki, tarih boyunca bir sürü
insan; onun cezp edici lafzı ve manası karşısında
hayranlığım gizleyememiş ve Müslüman olmak su
retiyle kurtuluşa ermişlerdir. Kur’ân’m bu etkileyi
ci özelliğini bilen Kur’ân karşıtları, her devirde
Kur’ân’m eğitim ve öğretimine karşı çıkmışlardır.
Hatta, kulluk bilincini aşılayan, ahlaki-üstünlükleri
kazandıran ve en önemlisi imanî hakikatlere ulaştı
ran Kur’ân’m, öğrenilmesini ve öğretilmesini gerici
lik unsuru saymışlar ve olanca güçleri ile muhalefet
etmişlerdir. Kur’ân, bu gerçeği ve onların Kur’ân
ehline karşı gösterdikleri psikolojik duruşu şöyle
açıklar:
“Kendilerine âyetlerimizi açık açık okunduğu za
man, kâfirlerin suratlarında hoşnutsuzluk sezersin.
Onlar, kendilerine âyetlerimizi okuyanların nerdeyse
üzerlerine saldırırlar...” (Hac, 22/72). İnkarcıların,
Kur’ân-ı Kerim’in okunmaması, dinlenilmemesi
için ellerinden gelen faaliyetleri yaptıkları ve
Kur’ân’m halk kitlelerine ulaşmasını önlemek için
her türlü sabote hareketlerine başvurdukları ise
şöyle izah edilir: “İnkâr edenler dediler ki: Bu
Kur’ân’ı dinlemeyin. Baskın çıkm ak için okunurken
yaygara yapın.” (Fussilet, 41/26). Onlar, Kur’ân’m
okunmaması, işitilmemesi ve için her türlü propa
gandaya, yalana ve gerçek dışı beyanlara başvur
maktan geri kalmamış ve kalmayacaklardır.
Kur’ân’a gönül verenlerin, bu gerçekleri göz önün
de bulundurarak hareket etmeleri, inkarcıların pro-
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pagandaları karşısında asla yılmadan nesillerini, çocuklarım, gençlerini Kur’ân’la tanıştırmaya, buluşturmaya ve barıştırmaya gayret etmeleri dini bir vazifedir.
Kur’ân’m, lafız ve manasından cinlerin etkilen
diğini ve Müslüman olduklarını Kur’ân şu ifadeleri
ile bildirmektedir: “Hani Kur’ân’ı dinlemek üzere
cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar, Kur’ân’ı
dinlemeye hazır olunca (birbirlerine) “susun” demiş
ler, Kur’ân’ın okunması bitince uyarıcılar olarak kavimlerine dönmüşlerdi. Ey kavmimiz! dediler, doğru
su biz Musa’dan sonra indirilen, kendinden öncekini
doğmlayan, hakka ve doğ m yola ileten bir kitapdin~ledik. Ey Kavmimiz! Allah’ın dav elçisine uyun. Ona
iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı kısmen ba
ğışlasın ve sizi acı bir azaptan kurtarsın” (Ahkâf,
46/29-31). Cinler, Hz.Peygamber’in okuduğu
Kur’ân’m tesiri altında kalmış ve onun cazibesine
kapılarak iman etmişlerdir. Kur’ân’m lafız ve mana
sı onları o kadar hayran bırakmıştır ki, hemen kavimlerine dönerek onlardan hiç zaman kaybetme
den Hakka, doğruya ileten Kur’ân’a ve Peygamberi
mize inanmalarını ve tabi olmalarını istemişlerdir.
Bugün, çocuklarımıza ve gençlerimize karşı bu
hassasiyette olmamız gerekir. Hiç zaman kaybetme
den onları, Kur’ân’m haritasını çizdiği ve açıkladığı
dosdoğru yola çağırmamız ve o yolda yürümelerini
sağlamamız büyük önem taşımaktadır. Çocukları
mızın ve gençlerimizin temiz fıtratım bozan, kirle
ten ve lekeleyen günahlara karşı, en etkili güç,
Kur’ân eğitimi ve öğretimidir. Onları, inkar, şirk,
nifak, uyuşturucu, alkol, fuhuş, müstehcenlik, haz
cılık (hedonizm), pragmatizm gibi günah ve musi
betlere karşı koruyacak tek güç hakki imandır. Ha
kiki iman da ancak Kur’ân eğitim ve öğretimi ile
sağlanır. Kur’ân’m asıl gönderiliş gayesi insanın hi

alan yok mu?” (Kamer, 54/17, 22, 32, 40). Bu
dayeti ve imanının korunmasıdır. Gençlerimi
na rağmen onu öğrenmekte, okumakta zorluk
zin ve çocuklarımızın temiz yaratılışım ancak
çekenlere Peygamberimizin(s.) müjdesi var
Kur’ân’la koruyabilir, geliştirebilir ve zengin
dır. Çünkü onunla meşgul olmak, asla boşuna
leş tirebiliriz.
Kur’ân’ın
: an ın üstünlüğü hakkında Peygambe------değildir. Onunla -vakit geçirmek asla kaışıhksız kalmaz. Onun öğrenmek için vakit harca
rimiz(s.) de şöyle buyurmaktadır: “Kur’ân, Al
mak mükafatsız bırakılmaz. Çünkü O, Al
lah’a gökyüzünde ve yeryüzünde bulunan her
lah’ın sözüdür. Bu konuda Hz. Peygamber,
şeyden daha sevim lidir."(Dârimî, Fedâilü’lbütün müminlerin sadırlarına şifa olan müjde
Kur’ân, 6). Peygamberimiz, Kur’ân’ı öğreten
sini vermiştir. “Hafız olup da Kur’ân’ı okuyan
ve öğrenenlere ayrı bir önem atfetmiş, “Sizin
en üstününüz, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.” kimse, şerefli meleklerle beraberdir. Kendisine
zor geldiği halde Kur’ân okuyan kimseye iki ecir
(Buhari, Fedâilü’l-Kur’ân, 21) buyurarak onla
vardır.”(Buharı, Tefsîr, Sûre, 80).
rı, toplumun ve insanların en seçkinleri ve en
Kur’ân eğitimi ve öğretimi, Müslümanların
hayırlıları olarak nitelendirmiştir. Demek ki,
en önemli varlık, onur ve şahsiyet sebebidir. O
Allah’ın kelâmı ile buluşmak ve onunla bir
olmadan Müslümanların izzetlerini korumala
başkalarını buluşturmak müminlerin derece
rı ve ikballerini hazırlamaları mümkün değil
lerini yükseltmektedir. Çocuklarımızın ruhi
dir. Kur’ân, bütün güzelliklerin kaynağıdır.
ve ahlakî yönden yücelmelerini istiyorsak on
Çocuklarımıza ve gençlerimize onun hayat su
lara mutlaka Kur’ân eğitimini ve öğretimini
yundan içirmeden Allah’ı, Peygamber’i, anavermeliyiz.
babayı, ‘vatan’ı, ‘millet’i, ümmeti sevdirenle
Kur’ân’ı öğrenmek, onun âyetlerinden ve
yiz.
hakikatlerinden bir hakikate vakıf olmak nafi
Çocuklarımız, yoğun bir eğitimin netice
le ibadetlerden daha hayırlıdır. Nitekim bu
sinde tatile girmişlerdir. Gerçekten yorulmuş
hususta Peygamberimiz şu açıklamayı yapmış
ve dinlenmeye de ihtiyaçlarının olduğu bir va
tır: “Ey Ebû Zer! Allah’ın Kitabı (Kur’ân’dan)
kıa ve hakikattir. Ancak örgün eğitim içerisin
bir âyet öğrenmek için sabahleyin evinden çık
de çocuklarımızın Kur’ân’ı öğrenme ve
man senin için yüz rekat (nafile) namazı kıl
Kur’ân’la buluşma fırsatları yoktur. Bu sebeple
mandan hayırlıdır.” (İbn Mâce, Mukaddime,
çocuklarımızın yaz aylarındaki resmi tatil dö
16).
nemlerini, hem dünya hem de âhiret saadetle
Bir araya gelerek Kur’ân öğrenenlere, oku
rinin menşei ve mebdei olan Kur’ân eğitimi ve
yanlara, onu müzakere edenlere rahmet kapı
öğretimi ile geçirmelerini temin etmek için
ları açılmakta, melekler onları ziyarete etmek
ana-babalarm fedakar olmaları ilah! bir so
te ve onların üzerlerine sekînet inmektedir. Bu
rumluluktur. Birkaç yaz tatilinde gösterilen fe
gerçeği sevgili Peygamber’imiz şöyle haber
dakarlık, inşallah, çocukların ve gençlerin Al
vermektedir: “Allah’ın evlerinden bir evde (ca
lah’ın
kelamı ile buluşmalarına ve ebedi tatili
mi ve mescidlerde) Allah’ın kitabını okumak ve
hak etmelerine vesile olacaktır. Aksi taktirde
aralarında müzakere etmek için bir araya gelen
dünyada Kur’ânsız geçen tatiller, âhirette bir
topluluk üzerine huzur iner, onları rahmet kap
yorgunluk ve meşguliyetin sebebi olur.
lar, m elekler kuşatır ve Allah Teâlâ, katindaki
Çocuklarımızı Kur’ân’la tanıştırmalıyız,
lerle onları zikreder." (Ebû Dâvûd, Vitir, 14;
onlara Kur’an’ı öğretmeliyiz, onların temiz ya
İbn Mâce, Mukaddime, 17). Çağımızda dü
ratılışlarını Kur’ân’m ahlâkı ve güzellikleri ile
şünceleri, duyguları ve gönülleri etkileyen
süslemeliyiz. Bu anlamda yaz Kur’ân kursları
menfi olumsuzlukların neticesinde saadet ara
na çok önem vermeliyiz. Kur’ân terbiyesi alan
yan insanlara; gençlere ve çocuklara huzur ve
çocuklarımızın gözümüzün nuru, kalbimizin
re ce k se k kaynak Kur’ân ve Hz. Peygamsevinci ve yarınlarımızın mutluluk kaynağı
ber’imizin sünnetidir. Bu sebeple çocuklarımı
olacağını asla unutmamalıyız. Dünyada ço
zın, imanî açıdan, ruhî yönden, ahlakî bakım
cuklarımızın bir mutluluk sebebi olmasını,
dan sağlıklı yetişmesinde Kur’ân eğitimin bü
âhiret âleminde ise yavrularımızla cennette
yük rolü vardır.
buluşmanın hazzını ve yüzümüzün gülmesini
Kur’ân anlaşılması, okunması, öğrenilmesi
istiyorsak, yavrularımızı Kur’ân’dan mahrum
zor olan bir kitap değildir. “Andolsun biz
etmemeliyiz.
□
Kur’ân’ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt
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KUR'ÂN’IN GÖLGESİNDE
ÇOCUKLAR İÇİN YOL AZIĞI
ASIM ÖZ

“Gerçek ?u ki, peygamberlerin hikayelerinde
kendilerine kavrayış yeteneği verilmiş kimseler
için mutlaka çıkarılacak bir ders vardır. ”
(K ur’an-ı Kerim 12/111)

Ç

ocuk edebiyatının tarihi ve buna bağlı
olarak bugünkü konumu, sadece dil ve

dilbilim alanlarının verileriyle değerlendirilemeyecek kadar karmaşık bir mahiyet arz
etmektedir. Aslında her medeniyetin her ülke
nin özel geçmişi ve geleceği için böyle geniş çer
çeveli çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu tutum, yazı
lı çocuk edebiyatının ‘araçsal’ niteliğini de orta
ya koyacaktır. Zira, çocuk edebiyatı ürünleri ön
celikle dilsel bir alanda varlık kazanan metinler
olmakla beraber, kendilerini kuşatan büyük an
latılardan ve kültürel ekolojilerden etkilenme
yen ‘yalıtılmış’ yapıtlar değildir. Tersine onlar
dan etkilenir, izler taşır ve hatta onların temel

tur. Bu süreçte Müslümanların dâhili bilinçlen
melerini arttırma ve batıldan gelen kültürel sal
dırılara karşı ‘emanetlerini’ kültürel açıdan de
neyimli kılma çabaları hız kazandı. Islâmi gele
neğin devamlılığı kıssalarla anlatılmaya çalışıldı.
Bu yazıda genel olarak çocuklara hikaye okuma
nın önemi, Kur’an kıssalarından hareketle ço
cuklara yönelik öyküler oluşturma ve bu husus
ta çağdaş Müslüman kuşak üzerinde çok önem
li bir etkiye sahip olan Seyyid Kutub’un öncü ro
lü üstünde durulacaktır.
H ayat Yazılan Mumdan Kelimeler

izleklerini, kahramanlarını birebir anlatır. Dola
yısıyla yalıtılmış çocuk edebiyatı anlayışlarının

Çağdaş İslam düşüncesinin en önemli kalemle
rinden Seyyid Kutub, erken yaşlardan itibaren

ötesinde, tarihi perspektifi ihmal etmeden çağı
nı görebilen ama çağma teslim olmayan yeni

edebiyat dünyasına adım atmıştır. Kutub, edebi

arayışlar içinde öyküleyici metinlerle peygam
berleri ve diğer salih insanların hayatlarını ço
cukların gündemine taşımalıyız.
Çocuklara hikaye okumak ve anlatmak onla
rın bir takım değerleri içselleştirmeleri sürecin
de önemlidir. Çocuklar için edebiyatın, kültürel
üretimin heterojen yapısı içinde hikaye, özelde
ise kıssalar temel anlatı türüdür. Modern dö

yatçı bir düşünürdür.1 Kur’an’la ilgili çalışmala
rı kadar edebiyat sahasındaki çalışmaları da
önemlidir. Değişik alanlarda olduğu kadar
Kur’an temelli çocuk edebiyatı alanında da çığır
açmıştır. Kutub’un bu alandaki duyarlılığını an
layıp bu duyarlılığı daha nitelikli eserlerle canlı
tutmak esastır. Edebiyat ve genel olarak sanat
değerler ekseninde şekillenir. Islami duyarlıktan
doğan bir çocuk edebiyatının en yaygın türü ço
cuklar için hazırlanan öyküleyici metinlerdir.

nemde İslam dünyasında temel politik, sosyal ve
kültürel sistem olarak İslam’ın rolünün azaltıl
ması girişimleri, çocuklara yönelik İslam kültü

Çocuk edebiyatı metinlerinin bir kısmı hayata,
bir kısmı ise dile yaslanır. Eğer yapaylık yoksa

rü faaliyetlerinin hız kazanmasına sebep olmuş

çocuklar için yazılan metinlerde hayat ve dil ara
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sına belirgin bir hat çekmek kolay değildir. Dille
hayatın ortasında salman metinlerin önde geleni
hikayelerdir. Kutub’un hayatı, edebi ve düşünsel
olm ak üzere ik i yanlıdır. Düşünsel açıdan,
Kur’an neslinin oluşturulması üzerinde yoğun
olarak durur. Edebiyatla Kitabı Kerim’in ayetleri
ni bağdaştırarak oldukça etkili bir anlatı çatısı
kurmuştur. Düşüncelerini, iç ve dış dünyayı algı
lamasını, yorumlamalarını sütunlu bir anlam
dizgisi içinde ifade eden bir dil kullanır.
Kutub, hayatın her alanında Kur’an’m ölçü
alınmasını istediği gibi, edebiyat ve sanat alanın
da da Kur’an’m temel belirleyici olduğunu dü
şünmektedir. Zamanla politik ve sosyal meselele
re duyduğu ilgiyi edebiyatla birleştirerek söylem
gücü yüksek etkileyici eserler kaleme almıştır.
(Altun, 2005:55 vd. Sarmış, 1993:15) Politik ve
sosyal meselelere duyduğu ilgi ile vahyin şahitli
ğini yaparak ümmetin geniş kesimlerince sevgi
duyulan bir öğretmen olmuştur. (Kaya,
2005:149) Müslüman toplumun yeniden ihyasımn zaruri olduğuna ve bu ihya arayışının sağlam
bilgi kaynaklarına dayandırılması gerektiğinin
bilincinde olarak ihya sürecinin in şa ile tamam
lanabileceğini düşünmektedir. (Rabi, 2003:131)
inşa sürecinin sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi
Islâm! bir tasavvurla mümkündür. Tasavvur bir
hususu zihinde canlandırabilmektir. Kavrayış,

düşünce sezgi ve vizyon konularında ısrarlı olan
Kutub çocuklarda Kur’an tasavvurunun oluşabil
mesi noktasında kıssaları önemser. (Binder,
1996:304) Kutub’un çocukluğu Kur’an imgeleri,
sembolleri ile yoğrulmuştur. Kutub hem bir teorisyen hem de bir aktivist olarak İslamcılık akı
mının yeniden doğuşu ve yönlenişinde güçlü bir
etki oluşturdu. Kutub, İslam’ın dosdoğru bir şe
kilde anlaşılmasına büyük önem vermiştir. İs
lam’ın en büyük atılımmm gerçekleştiği sahabe
dönemi öncülerinin hayatlarını ve Kur’an kıssa
larını öyküleyici tarzda çocuklara sunmak için
emek harcamıştır. Gerçek İslam nesilleri yetiştir
meyi amaçlayan bu çalışmalar aynı zamanda ana
kaynağa yönelişi de beraberinde getirmiştir. İs
lam’ın ilk nesli gibi bir nesil yetiştirme ve onlar
dan bir ümmet oluşturma amacını tarihsel bir
perspektifle ortaya koymak için çocuklara yöne
lik eserler kaleme almıştır. Kutub’un edebiyat ve
sanatla ilgisi bilinmektedir. Onun sanat anlayışı
kaynağım Kitabı Kerimden alan, özerk ‘sanat sanat içindir’, yargısından Uzakta yöneltici ve yöfılendiricidir. (Başer, 2000:289, Rabi, 1998:173179) Kur’an kıssaları değişik şekil ve üslûpta an
latılır. Kuşkusuz kıssalar öncelikle ibret ve ders
almaları için mükelleflere hitap eder. Tarihin de
rinliklerinden seçilen hikmetli vakıalar tam anla
mıyla hikaye türüne dahil edilemez. Kur’an, kıs
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saların belli kısımlarını alıp gayesine uygun

tayırlarıum dramatize edilmpci çocuğa kav

biçimde kullanır. Bu nedenle kıssalara hikaye diyemeyiz. Ama aktarılanlardan hareket
le kıssaları hikayeleştirebiliriz. Kıssalarda
basit ve mücerret bir üslûp kullanılması on-

ratmayı düşündüğümüz kelime ve kavra
mın, ahlaki kodların belirginleştirilmesinde-

-ların -anlaşılmasını kolaylaştırır. Kur’an’ınüçte birini oluşturan kıssalar ted rici bir
Kur’an eğitiminin ilk basamaklarını oluştu
rabilir.
“Bana Kur’an okuyun”
Her anne baba gibi Müslüman anne ve baba
larında çocuklarının zihni dünyalarını, duy
gu dünyalarını ve benlik algılarını oluştur
ma hususunda izledikleri bir takım yöntem
ler ve kapıldıkları endişeler var. İyi bir baş
langıç yapmanın mahiyetine dair çeşitli çö
züm önerileri söz konusu. Şüphesiz çocuk
larımız için elimizden gelenin en iyisini yap
maya çalışıyoruz. Bu amaçla çocukların dil
gelişimi üzerinde önemli katkıları olan ço
cuklar için yazılmış kitaplarla çocuklarımızı
tanıştırmaya gayret ediyoruz. Ne yazık ki,
anne babaların çoğu çocuklarına neyi oku
tacakları hususunda sonu gelmez tereddüt
ler yaşamaktadır. Özellikle çocukların dini
kavram, olay ve durumları öğrenmeye teş
vik ederken nelerden faydalanabiliriz, soru
su önemini koruyan bir soru olma vasfını
hala sürdürmektedir. Çocukların okuma
öncesinden başlayarak onlara sesli bir şekil
de okuma eylemiyle tanıştırmak onların
zevk alabileceği önemli aktivitelerdendir.
Sesli okuma aktiviteleri çocuğun soru sor
masına olanak tanıyan, sorduğumuz sorula
ra cevap vermesini sağlayarak onun yorum
yaptığı durumları içerir. (Howe Griffey,
2000:69) Çocuğa her zaman eğlendirici ki
taplar okumak çocuğun gelişiminde olum
suz tesirler bırakır. Bu çerçevede Kur’an kıs
saları çocuklar için önemli bir eğitim aracı
olarak kullanılabilir. Kıssaları okurken
mümkün olduğu kadar jest ve mimik kul
lanmak, farklı karakterleri farklı ses tonla
rıyla okumak daha eğlenceli ve daha dikkat
çekici olacaktır. Peygamberlerin sözleri,
peygamberlere düşmanlık edenlerin söz ve
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önemli bir rol oynar. Kur’an kıssaları özel
likle çocuklara uyku öncesinde okunabilir.
Çünkü çocukların çoğu için uyumadan önce sıcak yataklarında anne babalarının se
sinden bir şeyler dinlemek zevklidir. Bu tür
faaliyetler ileride çocuğun bağımsız bir oku
yucu olmasına yardımcı olacaktır. Çünkü
“Bir çocuk kitaplarla ne kadar erken tanışır
sa bilgi dağarcığı ve keşfediciliği de o kadar
erken gelişecektir.” Hikaye dinlemek çocu
ğun hikayeyi nasıl takip edeceğine dair
ipuçları sunar. Onu anlayış yönünden zen
ginleştirir.
Hikayeler sınırlı günlük hayat tecrübelerinin ötesinde çocuğa yeni dünyaların pen
cerelerini açarak değişik olay ve tecrübeler
le çocukların hayal dünyasını geliştirme im
kanı sağlar. Çocuklara hikaye anlatmak on
ların gerçek hayatın seslerine açılmalarını
sağlar. (Sayar,2006:58, Aydın, 2005:248264) Psikolog Gordon W ells, yaptığı araştır
malarda bir çocuğun okur yazar ve bilgili
bir kişi olmasında kendisine okunan hika
yelerin belirleyici etkisi olduğunun yanında
çocukların yeni fikirlere hikaye formunda
işittikleri zaman daha kolay adapte oldukla
rını öne sürm ektedir. (Howe Griffy,
2000:71) Çocuklar yaşadıkları dünyayı tanı
malarına imkan verdiği için başlangıçta bil
giye merak duyarlar. Kur’an bizlere verilmiş
ilahi bir ihsan, bir armağandır. Kur’an’a kalp
ve kafa ile yönelenler onun nimetlerinden
istifade ederler. Ölünün toprağına üfleyip
geçmek yerine nazm-ı çelilin anlamına
odaklanan çabalar bilhassa modern zaman
larda daha da çoğalır. Bu çerçevede Kur’an
kıssaları çocukların zihninde peygamberler
tasavvurunun bir zincirin halkaları gibi
oluşmasını sağlaması açısından çocuk ede
biyatının önemli bir malzemesini teşkil
eder.2
Çocukların zihninde peygamberlerin ko
zası örülürken aynı zamanda örnek insan
tasavvuru da çeşitli davranış örüntüleriyle
çocukların algı ve anlam düzeyine uygun bi

çimde sunulur. Çocuklar özellikle belli bir
yaştan itibaren kendilerine model ve kahra
man ararlar. Anne babanın çocuklarına iyi
bir model olması kadar iyi kötü kavramları-

rakterli oluşu, modern sorunların çözü
münde dini düşünceye dayanma gibi nite
likleriyle hayatın her alanında var olmaya
çalışır. (Tantik, 2005:78) Dini; iman, içtihat ve cihat olarak algılama durumu çocuklara yönelik kültürel faaliyetlerin İslamcılık
içindeki yerini ortaya koyar. Yayınlanan

nı çocukların ayırt edebileceği tarihsel kişiliklerin, ahlaken güzel kişilerin hayatları
nın çocuklara tanıtılması onların iradeleri
ni eğitir. Çocukların din eğitimi çocuğun

eserlerin kendi iç tutarlılıkları, taşıdıkları
derinlik ve zaaflar bir yana İslamcılığın dü
şünsel ufkunu göstermesi açısından bu tür
alanlara yöneliş önemlidir.

çevreyle sözel iletişim kurmasından itiba
ren başlar. Çocukların kişiliklerinin oluşu
mu sürecinde dini duygu önemli bir yer tu
tar. Dini değerlerin çocuğa
aktarılması sırasında önce
lik zihinsel odaklar yerine
duygu dünyasına verilmeli
dir. Çocukların peygamber
lerin hayatlarını bir hikaye
kurgusu içinde işitmesi on
larda bir takım değerlerin ve
kavramların oluşmasını sağ
lar. (Konuk, 1994) Çocukla
rın Kur’an’la buluşması, ta
nışması ve Kur’an’ı anlama

İslamcılığın dil, düşünce,
söylem ve duruşunu kendine

Ç o c u k la r K ur’an’ ı o k u 
mayı ö ğ re n d ik le rin d e ya
da bu sü re ç içe risin d e
p e y g a m b e rle rin

m ü ca

d e le le rin i, dualarını, k a r
şılaştıkları g ü çlü kle ri a n 
latan a y e tle r ç o c u k la ra

çabası içerisine girmesi son
derece önemlidir. (Buladı,
2003-55) Çocuklar Kur’an’ı
okumayı öğrendiklerinde ya

e zb e rle tilm e li ya da bu

da bu süreç içerisinde pey
gamberlerin mücadelelerini,

m e tinler kaleme almaları

dualarını,
karşılaştıkları
güçlükleri anlatan ayetler
çocuklara ezberletilmeli ya
da bu ayetlerden hareketle
onların çeşitli türlerde me

a y e tle rd e n

h a re k e tle

o n la rın ç e ş itli tü rle rd e
ve bu m etinleri arkada ş
larıyla paylaşm aları sağ
lanmalıdır.

has bir örneklikle dilin kur
gusu içinde sunan Seyyid
Kutup’un çalışmaları öncü
konumdadır. Giles Kepel,
Seyyid Kutub’un İslâmi bir
anlam cemaatini çağdaş bir
dünyada inşa edebilecek yeni
bir Kur’an neslinin ortaya
çıkm ası açısından k ü ltü rel
devrim i öncelediğini belirtir.
(2001:29) Bunu yapabilmek
amacıyla çağın içinden ko
nuşarak varolan dili altüst
eden kendine özgü sade ve
süssüz bir yazı biçimi başla
tır. Bu amaçla çocukların
muhayyilesinde İslâmi öğele
ri canlı tutabilmek azmiyle
çocuklar için hikayeler kale
me almıştır. Bu durum aynı

tinler kaleme almaları ve bu
metinleri arkadaşlarıyla paylaşmaları sağ
lanmalıdır. Çağdaş Müslüman zihnin İslam

zamanda Avrupai çocuk ede
biyatına karşı Eşref Edip’in
yaptığı tarzda İslâmi bir çocuk edebiyatı
önermesidir.

tasavvurunu oluştururken başvurduğu öze
dönüş çağrısı peygamberlerin mücadelele

İslâmi anlam zeminin ulaştırılmasında
önemli bir vasıta olan kıssalar Abduh’un

rine odaklanır. İnsanın taklit edebilme ye
teneği Kur’an kıssaları dolayımmda en gü7Pİ örnek nlarak tavsif edilen peygamberle-

deyimiyle “insana rehberlik eden, tavsiye
lerde bulunan, bir durumdan başka bir durııma götürmesi” itibariyle, yönlendirici hü-

re benzeme arzusunu gündeme getirir. İn
sanları uyarmak hatırlatmak için gönderi
len resullerin önderliğinde, örnekliğinde
hem bilir hem uygularız. Peygamberlerin

viyettedir. Kıssaların Kur’an’da zikredilme

örneklik ve temsiliyeti ilahi bir lütuftur. İs
lamcılık kaynaklara yaklaşımı, içtihat ka-

si hususundaki temel amaç hususunda Abduh şunları söyler: “Kur’an ne bir tarih ki
tabıdır; ne de olayları aktaran bir kitaptır; o
daha çok rehber ve öğüt verici bir kitaptır.
Orada anlatılan hikayeler o dönemi bilm e
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miz için veya onu zikredebil m em iz irin ve
ya ayrıntılarını bilmemiz için anlatılmamış
tır-; bilakis orada hatırlatılanlar yalnızca ah
laki eğitim ve oluşum için anlatılmış bulun
m aktadır.” (akt. Ramazan, 2 0 0 5 :1 2 6 )
Kur’an kıssalarının tarihi değeri ve mahiyeti

es Sahhâr tarafından yazılan
kitaplar
girdi
-----------------------------------------j
------------------p------ ©------dünyama. Elektriğin bile bulunmadığı dağ
köyümüzde, uzun akşamlar ve serin gün
düzler boyunca defalarca bitirdim, tekrar
başladım onlara. Peygamberlerin Hayatı,

hususunda farklı fikirler savunulmuştur.
Kur’an kıssalarının tarihi olduğunu kabul
edenler, tarihi olayların sebep sonuç ilişkisi

Peygamberimizin Hayatı ve Örnek Halifele
rin Hayatı.’ (Kılınç, 2005:24) Seyyid Kutub’un, çocuklar için kaleme aldığı bu eser
ler seksenli yıllardan itibaren tercüme edil

içinde anlatılmasını esas alarak Kur’an kıs
salarından bir tarih felsefesi oluşturmaya ça

miştir.3 (Sayın, 1983 s. 188) Kutub’un, ço
cuklara ilgi alanı içinde müstakil bir yer

lışan fikirler (Ali Şeriati, Muhammed Baqır
Es Sadr, Murtaza Mutahhari), kıssaların ah
laki ibret taşıdığını düşünenler, kıssalara ta

ayırması, bu yönde eserler kaleme alması is
met Özel’in deyimiyle ‘K ur’an -1 Kerim ile

mamen edebi açıdan yaklaşan fikirler (Taha
Hüseyin, Emin El Hulî, Muhammed Ahmed
Halefullah) (Görgün 2003:75-79, Zeyveli
1996:177, llaleiüllah 2 0 02. Demir 2003.
Öztürk 2006) Kur’an kıssalarının tarihsel
değeri halikındaki bu tartışmaların özellikle
tarih felsefesine ve kıssadan alınacak hisse
ye yoğunlaşan yaklaşımlar önemlidir. Ço
cukların kıssaları bir dil atmosferi içerisinde
tanımaları kıssaların edebi yönünü günde
me getirir. Çocuk muhatapların, kıssaların
bu boyutundan haberli olmalarını amaçla
yan çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Kur’an kıs
salarının çocuklar için kaleme alınmasında
yeni metinlerle belli bir aşamanın eşiğine gi
rilmiştir. Bu tarihsel gelişimde Seyyid Kutub’un, Abdülhamid Cûde es Sahhâr ile bir
likte hazırladığı ürünlerin önemli katkıları
olmuştur. Bu öncülük üzerinde ve çocuk
edebiyatı içerisinde Kur’an kıssalarının tut
tuğu yer hakkındaki şu ifadeler Islami ço
cuk edebiyatı içerisinde Kur’an kıssalarına
yoğunlaşan çalışmaların işlevsel rolünü or
taya koymaktadır: ‘Bugün Türkiye’de çocuk
edebiyatının ciddi bir kısmının Kur’an’da
zikredilen kıssaların ve başka eserlerde bu
lunan kıssaların teşkil etmesi kıssalara yö
nelme şekli olarak oldukça önemli bir adım
dır. Seyyid Kutub ile Abdülhamid Cûde es
Sahhâr’m ve M. Yaşar Kandemir’in eserleri
nin ne kadar işe yaradığını çocuk sahibi
olan bir çok insan gayet iyi bilir.’ (Görgün,
2003:74-75) ‘(...) üç ayrı seri halinde yayın
lanan, Seyyid Kutub ve Abdülhamid Cûde
44 ÜMRAN TEMMUZ '06

m odem konumumuz arasında irtibat’ kura
bilmesi bir takım gerekliliklerin farkına varabilmesindendir. (Özel, 1997:62) 1945’lere
kadar edebiyatçı yönü öne çıkmış olan Kutub bu dönemde de Kur’an’la devamlı surette haşır j ı e ş i r olm uştur. Bu dönemde
Kur’an’a yaklaşımında edebi yön ön planda
dır. (Şimşek, 1997:118) Çocuklarla, İslam
ve Kur’an arasında köprü kurmak, sahih bir
bilinçlenmeyi sağlamak açısından kıssalar
önemlidir. Fıtrat alt yapısı üzerinde bir ta
savvur, bir akıl ve şahsiyet oluşturma ameliyesi aynı zamanda Islami eğitiminde başlan
gıcıdır. Tasavvur, akılla birlikte şahsiyeti
oluşturur. Kur’an muhataplarının şahsiyeti
ni inşa etmeyi hedefler. Bu amaçla Peygam
berleri ve salih insanları model olarak mu
hatabına sunar. Kutub’un Kur’an kıssaların
dan hareketle çocuklar için kaleme aldığı
eserler ‘Kur’an neslinin inşasında tarihin ve
tarihi perspektifin önemini’ de ortaya ko
yar. (Türkmen, 2002:35) Kur’an’m yarıdan
fazlası tarihi olaylar ve kıssalarla doludur,
buna rağmen Kur’an bir tarih kitabı değil ta
rih vakıalarla sunulan canlandırmalardan,
tasvirlerden, sembollerden ibretler almaya,
münker olanla merfu olan arasından dersler
çıkartmaya ve sünnetullah üzerinde düşün
dürtmeye yönelten temel hayat rehberidir.
Kutub, kıssaların tarihi perspektifini şu şe
kilde açıklar: ‘Kur’an-ı Kerim Peygamber
kıssalarını ele alırken yer ve zamanla ilgili
hiçbir şey söylemiyor. Kur’an kıssalarının
ortak noktası budur. Kur’an bu kıssalarla ta
rihi olayları bir tarih gözüyle kaydetme ga

yesi gütmüyor. Zira bu kıssalardan sadece

içinde gelişip serpilebilir. Kıssalarda, kıssa

ibret alınması unsuru ele alınmıştır. İbret

dan hisse için sağlam bir dayanak, yapıcı bir

unsuru ise çoğu kez zaman ve mekan tahdi
dine ihtiyaç duymadan gerçekleşir.’ (akt.

kaynaktır. Sanatı ancak yenilik ayakta tutabi
lir. Sanatta güzelli ancak yeni bir soluk, bir

Ağırakça, 1997:246) İnsanların eğitimine

duyarlık yoğurabilir, yaratabilir. Bu yeni bi

öncelik veren Kutub’un, toplumsal ve ku

çimlerle yeni deyiş kalıplarıyla kendini göste

rumsal aygıtı değiştirmeyi başarmak için bi
reylerden başlamanın gerekliliğine bu yönde

rir; öyleyse geleneksel kalıplardan öteye ge
çilmeli. Birdenbire olacak bir iş değil bu. Bir

genel bir değişimi gerçekleştirmek amacıyla
çocuklar için yazmanın vazgeçilemezliğinin

önceki yeniliğin sanat ağacında tomurcuk

bilincinde olduğunu söyleyebiliriz. Kutub,

landırdığı birikimden istifade ederek yeni
yepyeni yapıtlar ortaya konulabilir. Her yeni

söz konusu çalışmayı, sadece incelensin, öğ

çağ yeni bir dil kurgusu gerektiriyor. Bu de

renilsin ya da kültürel bir inceleme konusu,

ğişik çağı bir önceki dönemin müktesebatm-

edebi bir heves konusu olarak ele almamış
tır. O, ne yazmışsa eğitim yollarının progra

dan istifade ederek yeni oluşumlarla yoğurmalıyız. Arkeolojik buluntular putperestliğin

mına katkı olsun diye yazmıştır. (Berekât,

insanlık tarihi kadar eski bir olgu olduğunu

1987) Kitabı Kerim’in kısssaları dosdoğru

ortaya koymaktadır.

yolun işaretlerini gösterir bizlere. Müminleri
adım adım yürünen İslam yoluna bağlar. Ay

Kur’an kıssalarının daha iyi bir biçimde anla
şılması için arkeoloji Kur’an ilimleri içinde

nı zamanda yol azığıdır. Hedefine varmak
için yolunda ilerleyen Müslümanı fikri ve
psikolojik açıdan destekler. Çocuklarda ta
rih tasavvurunu Kur’an’ın ortaya koymuş ol
duğu şekilde oluşturabilmek beraberinde bir
algılama keyfiyetini de gerektirir. Çocuklara
Kur’an’m gölgesinde yaşama nimetini tattır
mak ve onların fıtri yücelişlerini sağlamak

(Sağlam,

1985:54)

değerlendirilmektedir. Arkeolojik buluntu
lardan hareketle kıssaları çocuklara anlatma
nın yeni yollan bulunmalıdır. Yerli yerinde
yapılacak yeni anlatı biçimleri, yeni kurgular
dini hikayeleri monotonluktan kurtaracaktır.
Her kuşak, kendinden önce gelenden etkile
nir. Sonradan gelenler kendilerine sunulan
şeyler arasında bir seçme yapmak; ihtiyaçla

için kıssaların onların tasavvurlarına hitap

rına, sorunlarına karşılık veren şeyleri bul

eder tarzda kaleme alınması gerekir.

mak; seçtiğini geliştirerek seçtiğinden yeni
yapıtlar oluşturmayı göze almalıdır. Hiçbir

Ertelenemez Sorum luluklarım ız

şey bütün bütün yeni değildir. Özgünlük et
kilenmelerden doğar. Islami çocuk edebiyatı

Sözün/yazmın/tamklığm soylu ustasının yap
tığı bu çalışma, eli kalem tutan bütün Müslü-

nın temel direkleri konumunda bulunan kıs
salarla yeni yetişen genç dimağları zenginleş

manlara yöneltilmiş bir çağrıdır. Dilin ustaca

tirmek, görüş ufuklarını genişletmek, varoluş

kullanımını esas alan, kıssaların özlüce, etki
lice biçimlendirilerek çarpıtılmadan, dosdoğ

gerekçelerini sezdirmek istiyorsak; ‘eserlerin
vahyin ışığında, ilhamını Kur’an’dan,

ru biçimde çocuklara anlatılmasını isteyen

Kur’an’daki tevhid mücadelesinden, peygam

bir çalışma. Çocuğa dil aracılığıyla yaklaşma

ber ve diğer örnek şahsiyet kıssalarından

nın daha doğrusu edebi söyleşinin güzelliği
ni gösteren bir imkan. Çocukları tarihle mayalandırmanm, fıtratı paslandırmamanın, ha-

alan, bunları seçme, değiştirme ve yeniden
kurma prensipleriyle güncel biçimde uyarla-

kikati çocuklara iletecek bir deyişe ulaşma
nın önemini de ortaya koyar. Bu yönelimin
günümüz koşullarında Kutub’un izinden git
menin ötesini düşlemesi/düşünmesi gereki
yor. Çocuklar dil aracılığıyla bir kültür, bir
dünya dokusunun içine yerleşerek bunun

yıp, estetik ölçülerde 'al benı’lı, 'oku bem’lı
tarzda sunmak’ öncelikli görevimiz olmalı
dır.(Kalkan, 2005:292) Duyuş, anlayış ve gö
rüş bakımlarından modern zamanların cahiliyyesi içinde öze dönüş hareketine taze bir
güç katan, çığır açan Kutub’un öncü mirasım
yenileyerek yinelemeliyiz.

m
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1) Seyyid Kutub’un düşünsel gelişimi ve edebi kişili___ ğLhakkmda_yapılan karşılaştırmah-bir-okuma-denemesinde yer alan şu satırlar manidardır: S e y y id
K u t u b ’u n h a y a t ın d a k i dö n ü şü m , b ir a z N e c ip F a 
z ıl K ıs a lıü r e k ’e benzer. H e r ik is i de edebiyatçı ve
y a z a r k iş iliğ in e sah ip tir. N e c ip F a d ıl’ın ş a ir lik
yö n ü , S e y y id K u t u b ’u n ıte sir y ö n ü d a h a b a s k ın 
dır.' (Eliaçık, 2002:169-170) Mısırlı romancı Ne

cip Mahfuz, kendisini ilk öven, öne çıkaran ve
hakkında yazı yazan eleştirmenin Seyyid Kutub ol
duğunu belirtir. (Abdulkuddüs, 2004:9)
2) Kur’an kıssaları ya da peygamberler tarihine dair
kaleme alman eserlerde bariz olan bir sorun var.
Peygamberlerin hayatlarım anlatan seri çocuk ki=taplarınm Hz. İsa (A.S.)’da sonlanması çocukların
zihinlerinde bir takım soru işaretlerinin oluşması
na sebep olduğu biliniyor. Peygamberlerin hayatı
nı bir bütün olarak anlatmanın öneminden dolayı
çocuklar için hazırlanan çalışmalarda Hz. Muhammed (S.A.V.)’in de yer alması gerekiyor. Örneğin,
Belkıs İbrahim Hakkıoğlu’nun hazırlamış olduğu
peygamberlerin hayatını anlatan 10 kitaplık seriyi
okuyan ilköğretim 2. Sınıf öğrencileri ‘bıı serid e
n iç in b iz im p e y g a m b e rim iz y o k ? ’ sorusunu yönelt
mişlerdir. Bütün peygamberler bizimdir dolayısıy
la peygamberler arasında ‘ayrımcılık’ yapma, pey
gamberleri birbiriyle yarıştırma mantığından kur
tulma yönünde yapılacak çalışmalarda, çocuklar
için hazırlanan kitaplarında önemli bir yeri oldu
ğundan hareketle hazırlanacak yeni çalışmalarda
peygamberler tarihi Hz. İsa (A.S.) ile bitmemelidir.
3) İbrahim Sarmış, 1992’de yayımlanan Bir Düşünür
Olarak Seyyid Kutub adlı eserinde Seyyid Ku
tub’un eserlerinden söz ederken, Kutub’un çocuk
lar için yazdığı eserlerin henüz Türkçe’ye tercüme
edilmediğini belirtmektedir. ‘Seyyid Kutub’un
bunlardan başka Abdülhamid Cûde es Sahhâr ile
birlikte çocuklar için yazdığı, Çocuklara Dini Hi
kayeler kitabı da vardır. Çocukların düzeyinde
olup dini konuları içeren bu kitap Türkçe’ye he
nüz çevrilmemiştir.’ (Sarmış, 1992:354) Oysa, Suffe Kültür Sanat Yıllığı 1983’te Nur Yayınlarınca adı
anılan eserin Türkçe’ye tercüme edildiği belirtil
mektedir. (Sayın, 1983:128)
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Kapak

DİNİ KAVRAMLARIN ÇOCUK DİLİNE
AKTARILMASI SORUNU
BÜLENT ATA

®°

stünde konuşacağımız konu “dini kavÇocuklar için duyduğumuz kaygıların teme
I
ramların çocuk diline aktarılması soru-linde onların bizden daha iyi olmasını istemek
./ nu.” Bu konu üstüne yapacağımız tüm
var. Anne babalar yaşayamadıkları ya da kaybol
konuşmalar faydalı olmakla birlikte problemle
masından korktukları şeylerin özlemini çocukla
rin asıl kaynağını görmekten bizi alıkoymamak.
rında gidermek istiyor. Bu kaygının “dinini öğ
Çocuklar için yazdığım üç kitap boyunca edindi
renmek” kısmı anne babaların çocuklarını dini
ğim deneyimleri burada sizinle paylaşmak iste
eğitim veren okullara göndermesiyle kendini
rim.
gösteriyor. Yine anne babalar çocukları kitap
Bugün modern hayatın köşeye sıkıştırdığı in
okuması gerektiğinde onlara dini bilgiler içeren
sanlar, içine doğdukları kültürle bir aidiyet krizi
kitaplar almaya yöneliyor. Bu kaygıdan doğan
yaşıyor. Dinin hayatın merkezinden dışarı doğru
müşteri potansiyelini değerlendirmek isteyen ya
itildiği bir zamanda yaşıyoruz. Eskiden “Müslüyıncılar ilk bakışta ihtiyaca cevap verecek gibi
manca yaşamak” için ihtiyaç duyduğumuz tüm
gözüken kitaplar yayınladılar. Özellikle son yıl
edimler aileden kolayca içselleştirilebilirdi. Din,
larda bu alanda bir yayın patlaması olduğunu
kitaplarla öğretilen bilgiler toplamı olmaktan
söyleyebiliriz.
çok, davranışlara sinmiş ahlaki değerlerle iç içeyAma ne yazık ki bu konuyu ciddiye alan ilke
di. Din su içmek, yemek yemek gibi gözlemleye
li birkaç yayınevi dışında yayınlanan kitaplar
rek, model aldığımız, sevdiğimiz insanlardan
“dini nasıl anla taramalıyız?” başlığı altında seç
kendiliğinden öğrenilen ve coşkuyla yaşanılan
me örnekler verdiler. Düşülen hataları şöyle
bir şeydi. Söylenen masalların, türkülerin, şiirle
özetleyebiliriz:
rin kahramanları dindar insanlardı. Ve dini bilgi,
-Ticari kaygılarla basılan kitaplarda maliyeti
aktarılan bir ham malzemeden çok, hayata karış
düşük tutmak için kitaplar görsel açıdan estetik
mış, yani işlenmiş, kendini kolayca insanlara
ten yoksun ve çok kalitesiz basıldı. Çoğu yayınesevdirecek nefasetteydi.-----------------v ntelif
e iıt vermektense zaten var olan kimi eserleri
Hayatın dışında kalan dini, çocuklarımıza an
pişirip pişirip yeniden önümüze koydu. Mesnelatmak için verilecek tüm çözüm önerileri değir
vi’den hikayeler, Kur’an-ı Kerim’den hikayeler,
mene su taşımaktır. Yine de bundan vazgeçeme
dini hikayeler, Kelile ve Dimne’den hikayeler ör
yiz. Ama çocuklar için yapacağımız fedakârlıklar
nek olarak sayılabilir.
pergelin sabit ucunun buraya konulmasıyla an
-Bu yüzden din sürekli geçmişte yaşanmış
lamlı sonuçlar çizer diye düşünüyorum.
olayların anlatımı olarak belleklere kazındı.
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-Y in p ö n e m li b ir a n la tım o la n a ğ ı nlîîn rp-

şadıklanm müslüman bir çocuğun yaşayabi

simli kitaplar ya hiç basılmadı ya da yeteneksiz ve çocuk dünyasına uzak -ressamlara
çizdirildi.
-Dini bilgiler hayatın içinden bir yansıma
olarak verilmek yerine doğrudan bilgilerin
aktarımı şeklinde verildi.
-Peygamberimiz ve İslam büyükleri anla
tılırken kronolojik anlatımdan vazgeçilemedi. Bu yüzden sürekli tekrarlanan, kopyala
nan klişeler oluştu.
-Din hayatı şekillendiren, herhangi bir
zamanda ortaya çıkıp bizi sıcaklığıyla coşku
landıran bir şey olarak değil, pencereden gö
rüp tarif ettiğimiz, hayattan kopuk, bir başı
na, ayrık bir şey gibi anlatıldı. Oysa din ha
yattır.
Yapılan hataları saymayı bir-yana bırakıp
“dini çocuklara nasıl anlatmalı?” sorusuna
cevap vermeye çalışalım.
Yazar anlatıcı olarak seslendiği kişilerin
farkında olmalı. Çocuklara sesleniyoruz.
Ama bizim için çocuklara seslenmek ne de
mektir? Bir ağabey olarak mı, yoksa bir dede
olarak mı seslenmeli? Yoksa çocuğun yaşıtı
olan bir çocuk olarak mı seslenmeli?
Bu güne kadar çocuk kitaplarında gördü
ğümüz anlatıcılar büyüklerdi. Bir dede, bir
abla... Bir çocuk için artık bu oldukça sıkıcı
bir ses tonu. Bu anlatıcı tipi çocuktan uzun
boylu, ondan daha bilgili, çocuğun eksikleri
ni gidermeye kendini adamış fazlalık sahibi
biridir. Her ne kadar iyi ve güzel olan şeyle
ri çocuğa anlatarak kendisini kutsallaştırsa
da artık bir sürü kötü kopyasıyla kendini tü
ketmiş bir anlatıcı tipidir bu.
Bunun yerine çocukla aynı boyda, ondan
pek çok şeyi daha iyi bilmeyen ama keşfet
tiklerini okuyucu çocukla paylaşabilecek, sı
radan ama okurun ikizi olan bir anlatıcı tipi
ni yeğleyebiliriz. Ben böyle bir anlatıcı tipini
“Ali’nin Günlüğü” kitabında denedim.
“Ali’nin günlüğü” 9-10 yaşlarında bir çocu
ğun ilkokul ve ortaokul yıllarında tuttuğu
günlüğünden seçmeler şeklinde yazıldı. Bi
rinci tekil şahıs ağzından bir çocuğun iç
dökmeleri, hayatı ve kendi yaşadıklarını yo
rumlaması çocuklar için çok daha kendileri
ne yakın bulabilecekleri bir anlatım. Ali ya-

leceği şeyler olarak anlatarak okuru kendisi
-üzerinden—normalleştiriyor—Ali müslüman
bir çocuktur ama din hakkında kalkıp vaaz
etmeye kalkmaz. Bir mesajı vardır ama bu
mesaj açıktan söylenmez, mevzubahis edilir.
Ders kitaplarından çıkartılan başörtülü ka
dınlar, hacı dedeler, nineler, namaz kılan ba
balar Ali’nin günlüğünde önümüzden geçer.
Üstümüze gelip gözümüzün içine girmeye
kalkmaz. Hayatımızda nasılsa öyledirler.
Şimdi Ali’nin Günlüğü kitabından birkaç
bölüme birlikte bakalım!
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Basket oynamaya devam ediyorum. Bu
arada -her gün boyumu-ölçüyorum. Abimle
kapıya işaretliyorduk boyumuzu ama annem
kızdı. Boyum geçen seneye göre 5 santim fa
lan uzamış. Daha sıçrayınca çembere değe
miyorum. Böyle uzarsam birkaç sene sonra
kapıdan eğilerek geçmem gerekebilir.
Basket sahasında yeni arkadaşlarla tanış
tım. Birlikte sabah erkenden gelip maç yapı
yoruz. Sonra camiye gidip su içiyoruz, bazen
de bakkaldan süt alıyoruz. Süt insanın boyu
nu uzatıyormuş. Abimyofe öyle bir şey diyor.
Öyle olsa inekler zürafa gibi olurmuş. Belki
de zürafa sütü içmelisin sen deyip dalga geçi
yor benle. Olsun. Hiç olmazsa süt kola gibi
zararlı değil. Remzi abi anlatmıştı, kolanın
içinde bir madde varmış, ne olduğu açıklanmıyormuş ve bağımlılık yapıyormuş. Üstelik
içinde başka kimyasal maddeler falan da var
mış. O zam an niye herkes içiyor? dedim. Si
gara daha da zararlı am a onu da herkes içiyor
dedi. Remzi abi doğru söylüyor. Bir ara ben
çok kola içiyordum, midem hep ağrımaya
başlamıştı. Sonra içmedim, iyileşti. Yanıma
su şişesi alıyorum. Camiden dolduruyoruz.
Susadıkça su içiyoruz. Hem daha ucuz.
Geçenlerde babam bizi sinemaya götür
dü. Yeni bir çocuk filmi gelmiş. Ama orada
çok kızdı. Çünkü sinemada satılan yiyecekiçecekler dışarıdakinin iki-üç katı. Hatta ne
redeyse babam oradaki adamla tartışacaktı.
Biz de filmi sevmedik, yarısında çıktık. Ba
bam, boşu boşuna para verdik diye kızar mı

diye düşünmüştük ama o da sıkılmış. Gelin
am canlara gidelim dedi, hep birlikte amcam
lara gittik. Bir daha sinemaya gidersek am
cam götürecek bizi. Onun sinemada çalışan
bir arkadaşı varmış, bizi indirimli alabilirmiş
salona.
Dedem bir süredir rahatsızdı. Babam kö
ye gidip getirdi onu. Hastaneye gidecekler.
Dedem bayağı zayıflamış. Ona bir şey olur di
ye korktuk. Çok ağrısı varmış, öyle diyor. Ba
bam bir-iki gündür çok sigara içiyor. Dedem
odaya geldiği zaman kül tablasını hemen bir
yerlere saklamaya çalışıyor. Yıllardır böyle.
Dedem eski günleri anlatıyor. Ayakta na
maz kılamadığı için üzülüyor. Hep oturduğu
yerden kılıyor. Bazen de ilaçlar uyku yaptığı
için kılamıyor. Allahım sen dedeme şifa ver.
İyileşsin inşallah.
Abim tercihlerini yaptı, hangi üniversite
olacağını bekliyor. Babam dedemin başında,
dün gece de uyumadı.
19 Eylül 2001
Sevgili Günlük,
Okullar açıldı. Okula gitmeyi özlemişim.
En çok da arkadaşlarımı. Kantinde tost sıra
sını görünce, daha doğrusu birbirini ite kaka
bir şeyler almaya çalışanları, sonra okuldan
çıkış anını görünce hep köyümüz aklıma ge
liyor. Orada akşam olunca gelen sürüleri...
Birbirini ite kaka bostan kabuğu ya da ot ye
meye çalışan hayvanlarımız aklıma geliyor.
Duysalar beni dövmek isteyebilirler. Ben de
köydekilere söylerim. Onlar yalnızca meler
hiç olmazsa.
Uyanık olmak, başkalarını itip kakmak,
onların önüne geçmek mi? Benim böyle uya
nıklığa ihtiyacım yok. Okulun bütün tostla
rı, ayranları sizin olsun. Hem zaten Üç Aylar
girdi, ben de oruç tutacağım. Böyle şeylere
gıcık oluyorum.
Boyum uzadığından beri durmadan bir
yerlere çarpıyorum, bir şeyleri kırıyorum.
Abim normal diyor. İnsan, vücudu birden
gelişirse dengesi bozulur, böyle sakarlaşırmış.
Artık sınıfın basket takımındayım. İnsan
lar beni görünce gözlerine inanamadı. Hele
maç yapıp da blokları yiyince, maçı bırakıp

yeniden takım aldılar. Çok iyiydi. Kendimi
çok iyi hissettim. Basket sahalarında benden
çekecekleri var. Savulun gafiller! Heyyy! Siz
den daha iyi savunma bekliyorum!
Yine de iyi top sürdüğüm söylenemez.
Boyum uzadı ve şutlarım iyi, o kadar. Daha
çook çalışmam lazım.
Bu okul kitaplarını ne kadar kötü bası
yorlar. Eskiden bu kadar kötü değildi. Kime
şikayet edeceksin ki diyor babam. İşine saygı
sı olm ayan adam ların yaşadığı bir ülkedeyiz
artık diyor. Babamın dediği gibiyse çok kö
tü. Dedem, işinin hakkını vermeyen adam dan
her türlü fen alık beklenir diyor.
Dedem tedavi olmak için yanımıza geldi
ğinden beri halam da bizimle kalıyor. Ha
lamla birlikte bana kitap almak için Kızılay’a
gittik. Ankara başkent ama insanlara önem
verilmiyor burada da. Halam çok kötü eleş
tirdi. Kadınların giyimlerini çok ayıpladı.
Sonra namaz vakti gelince, abdest almak is
tedik. Kızılay’da küçük küçük mescitler var.
Hepsi de yer altında, bodrum katlarında.
Ama bayanların abdest alması için doğru dü
rüst bir yer bulamadık. Halam, y azık dedi;
bizim ayıplanacak yanımız daha çokmuş.
Niye ki? dedim. Müslümanlar böyle incelikle
ri düşünmez, kendi insanına değer vermezse,
başkasından ne bekleyeceksin dedi. Kocatepe’ye kadar yürüdük. Halam yolda söylen
meye devam etti. E rkekler kendileri abdest
alıp nam az kılıyor ya, kadınlar umurlarında
mı dedi. H ala ben de erkeğim, ben öyle düşün
müyorum dedim. Bana bakıp gülümsedi.
Kurban olurum sana deyip başımı okşadı.1
Alternatif anlatıcı profillerinden biri de
hayvanları, bitkileri ya da cansız nesneleri
konuşturmak olabilir. Ben bitkileri, ya da
cansız nesneleri konuşturmayı soğuk bulu
yorum. Hayvanlar çok kullanılmış bir anla
tım malzemesi olmakla birlikte hâlâ tükenmez bir kaynak. Yeni ve farklı olan, bil lıayvanm herhangi bir konu hakkında kendisi
nin konuşması. Bu güne kadar bir insanın
aktardığı hayvan diyalogları yerine neyi ko
yabiliriz ki hem yeni hem de ilgi çekici bir
üslubu olsun?
Tv ekranlarında sokak röportajları için
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halktan insanlarla konuşulduğunda haz en
öyle enteresan ve bilgece şeyler duyarız ki
bizi bir anda şaşkınlıkla kendine bağlar. Bizi
şaşırtan şey bize çok benzeyen, hatta mahal
lemizde yaşayan birinin, kendini riske edip,
saçmalamak pahasına mikrofona bir şeyler
söylemesidir. Bu bir an süren kısa deneyim
de bozuk gibi gözüken bir dil kullanılır. Hat
ta çoğu zaman bizi şaşırtan şey bir dil sürç
mesiyle ortaya çıkan bilgidir. Bu biraz da ti
yatro sahnelerindeki doğaçlamalara benzer.
Kusurludur ama kurgulanamayışı nedeniyle
-beklenmedik ürünler verir.
1layvanlarm kendi kendine konuşmasını
bir an duyduğumuzu hayal edelim. Bir hay
van onu duyduğumuzu bilmeksizin bizim
gibi konuşuyor olsun. Bu belki çok entere
san değil ama hayvanın dini bir konuyu sa
mimiyetle mevzu etmesi, zaman zaman esp
rili, zaman zaman hüzünlü bir dil kullanma
sı onu diğer anlatıcı ve kahramanlardan ayı
racaktır. “Hayvanlar Dünyasından Öyküler”
kitabında kısa öykülerde konuşan hayvan
lar, espriler yapan, dua eden, salavat getiren,
ama günlük kaygıları içinde boğuşup durur
ken duruşunu bozmayan kahramanlardır.
Bunlar bir yanıyla okulda, evde, mahalle
mizde karşılaştığımız insanlara çok benzer.
Garip olan şey, sevdiklerinden ayrılan ya da
avcılardan kaçmakta olan bir hayvanın duy
gularım anlatırken bize aşina olan müslümanca tavırlar göstermesidir. Adı konulma
sa da bizde derinlerde saklanmış aidiyetleri
mizi çağrıştırdığı için şaşırtıcı ve kendine
bağlayıcıdır.
Hayvanlar Dünyasından Öyküler kitabın
dan iki öyküyü burada örnek göstereceğim.
Gazetelerin Yazmadığı
Ben de bu aleme fok olarak geldim işte. Bir
penguen, bir yunus ya da ahtapot olabilir
dim. Bu bıyıkların sahibi olup, kutuplarda
yaşamakmış nasibimiz. Şükür. Fok olmak da
güzel. Sulara bir dalarız... Buzların altında
ooh!
Denizler soğuktan donunca hava almak
için çıkarız. Buzların kırıldığı yerlerden çı
karız. Buzların altında yine sular, yine balık
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lar. yine küçük Hpni7 canlıları. En zayıfımız
150-200 kilo gelir. Gelir tabi canım! Hepi
miz birden bir girsek suya. —Bütün—foklar
olarak yani, dünyanın bütün fokları olarak..
Denizler taşardı be! Amerika sular altında
kalırdı.
Biz böyle şeyler yapmayız. Foklar olarak
yani. Ama buraya gelen insanlar yavruları
mızı öldürüyor. Derileri beyaz diye. Kendi
deriniz yok mu? Sizi avcı bozuntuları! Bebe
lerimizin derisini n’apacaksımz?
Ne kötü insanlar bunlar! Silahla vurulursa derileri zedelenirmiş. Onlarasopalarlâ vu
ruyorlar. Yavru fokların derisi beyaz. Beyaz
fok derisi iyi olurmuş. Modaymış. Kadınlar
seviyormuş. Deli misiniz ya siz?!. Siz ne ka
dar kötüsünüz?
Allahım bu insanlar bir—daha gelmesin
yanımıza, çocuklarımıza yaklaşmasın. Ço
cuklarımızı televizyonlarla kandırıyor bu av
cılar. Gazeteleriniz bunları yazmaz mı? İn
sanların kalplerindeki buz dağlarını yazmaz
mı? Korkuyorum. Benim elimden üzülmek
ten başka bir şey gelmiyor. Ben de bu aleme
bir fok olarak geldim işte. Şükür...2
Dini kavramların doğrudan anlatımı ko
nusunda yaşadığım en yoğun tecrübe “Se
vimli K elim eler Ü lkesi” kitabıyla oldu. Bu ki
tabı hazırlama öyküsünü sizlerle paylaşmak
isterim. Anlatacaklarımın dini hayatın mer
kezine taşımak için yazılacak başka metinle
re katkı olmasını dilerim.
Her şey çocuklara dini kavramları anlat
mayı istemekle başladı. Kitap sayfalarında
yer vereceğimiz kavramları hem görsel ola
rak iyi resmetmeli hem de önemli bazı konu
ları ders kitabı soğukluğundan kurtarıp muhabbetli bir dille anlatmalıydık. İlk önce re
simli namaz sözlüğü diye bir metin yazdım.
Her maddenin olmasa da pek çok maddenin
resimleri vardı ve anlatım dili alışık olduğu
muz sözlük dilinden farklıydı.
Alışık olduğumuz sözlük dili nasıldır?
Bir kere ciddidir. O konuyla ilgili pek çok
detay bilgi verdiği halde sözlüğün anlatıcısı
insandan çok bir robot gibidir. Heyecanı,
coşkusu, esprisi olmayan soğuk nevale bir
tip. Memur dili işte. Muhabbet olmadığı için
sevemezsin ve öğrenemezsin de anlatılanı.

Kişi kalbinde ne varsa onu söyler. Bir sü
Geçer gider. Biz bunu kırmalıydık. Yazdığı
rü sözlük maddesi var. Lokanta var, itfaiye
mız kelime bizim için yazılması gereken
var, reçel, misket, abla, secde, zikir, oruç,
kahrolası bir sözlük maddesi olmamalıydı.
dua, namaz, aşk. 200 kadar madde var. BunHayatımızdan devşirdiğimiz, sevdiğimiz,
ların içinden çocuğun dünyasında aşma olsöylediğimiz kelimeleri yazmalıydık. Kalbiduğu kavramları seçmeye özen gösterdim.
mizde olan dilimizden güzellikle çıkmalıydı.
Ama daha çok dini kavramları anlatma gay
Çıktığı zaman da okuyanı, işiteni kendine
reti bizi yönlendirdi. İstedim ki hayatımızı
çağırmalı, gülümsetmeli, düşündürmeliydi.
dinin coşkusuyla, neşesiyle tanısın çocuklar.
Kelimelerin hakkını vermek istedim. Keli
Benim dinim bir tanedir. Onu dinime saygı
melerin hakkını vermek o kelimelerin bize
ve muhabbet duymayan insanların çizdiği
ne yaptığını, aslında ne olup bitiğini düşün
dairede yaşamak istemiyorum. Kalbimde
mekle başlıyor.
atan şey benim imanım. Bu bana coşku veri
Şimdiye kadar ağzımızdan kendiliğinden
yor. Dini, yaşanılan bir sevinçten kopan ke
çıkan kelimelerin bir aslı var. Kelimelerin
limelerle anlatmak istedim. Bunun için aklı
bir canı var. Yoksa çoğu zaman konuşurken
ma ne kadar kelime geliyorsa hepsini yaz
havada uçuşan kelimeler çoktan ölmüştür.
dım. Annelerimiz kırk yama yapar ya, biraz
Ezberlenmiş hayatın sıkıcı kelimelerini fark
ona benzedi. Kelimeler bu defa, müslüman
etmiyor musunuz? Bu ölü dili en çok da bü
bir insanın coşkusuyla, çocuksuluğuyla ya
yükler kullanıyor. İnanmadıkları şeyleri bir
zıldı, böyle düşünülebilir.
birlerine laf olsun diye söyleyip duruyorlar.
Her insan başlı başına bir dünyadır. Bir
Çocuklar öyle değil. Taklit bile etseler hayat
kelime bende güzellikleri çağrıştırırken bir
larına giren her yeni kelime onları nasıl da
başkasında korkuları çağrıştırıyor olabilir.
şaşırtıyor. Çocuğun dilinde kelimeler o ka
Ama hemen hemen hiçbir kelime bildiğimiz
dar diri ki. Kim kelimeleri o canı, o ruhu
anlamını dışlamıyor. Yalnızca bu bilinen an
hissederek söylerse, yani doğru söylerse öm
lamın küskün, kenarda oturan yüzü asık bir
rü güzelleşir.
çocuk olduğunu hayal edin. Ettiniz mi? Şim
Bunun için kelimelerin aslında onlara ezdi bu çocuğun yanma gidip saçlarını okşa
berletildiği gibi olmadığını anlatmak iste
yın, yanağına bir öpücük kondurun. Biraz
dim. Ezber bozmak denir ya! Kelimelerin
gıdıklayın ve omzunuza alıp salıncaklara do
sözlüklerde, ders kitaplarında, resmi evrak
ğu koşun. Biraz sonra salıncakta sallanırken
yazışmalarında olduğu gibi hayatın boğazını
rüzgârda saçları uçuşan ve kocaman gözle
sıkmaya yaramadığını, onlara arkadaşça davriyle içinde bir şeylerin ısındığını hisseden
ranılırsa kelimelerin nasıl eğlendirici, öğreti
çocuk benim yazmaya çalıştığım kelimelere
ci olabileceğini göstermek istedim.
benzer..
Başlarda dini kavramların çocuğa nasıl
Üstat Rasim Özdenören “Ruhun M alze
başka bir dille anlatılabileceğine kafayı tak
m eleri” kitabındaki bir yazısında “çocuklar
tım. Sevimli, esprili kendini açan bir dil ol
aptal değil” diyordu. O yazı bize kılavuzluk
malıydı. Samimi olmalıydık ama hassas ko
etmiştir. “Çocuklar için yazılmış metin” diye
nularda yanlış anlamalara da meydan verme
bir şey yoktur. İyi metin vardır, kötü metin
meliydik. Sonra şunu fark ettim. Bir şeye yo
vardır. Teknik konulara giren ve ancak ko
ğunlaşmak ve sürekli ondan bahsetmekle
nunun uzmanlarının anlayacağı metinleri
onu öldürürsünüz. Ama başka başka şeylerden bahsederken onu hatırlar ve hatırlatırsa------dışarıda tutabiliriz:
“Sevimli Kelim eler Ü lkesi”nde çocukların
mz bu müthiştir. Hani şarkıcı diyor ya “bana
ilkin kavrayamayacağı şeyler yok mu, var.
seni hatırlatır bi şey bulurum. Hep seni ko
Ama bu kitap zaten biraz da bunu istiyor.
nuşurum, hep seni konuşurum.” Hayat buÇocuklar tembelliği bıraksın bu yeni arkada
dur işte. Ben de bunu yapmalıydım. Hayat
şı tanıyıp onunla birlikte yeni şeyler öğren
neyse, bir çocuğun hayatı neyse, onu verme
meye çalışsın. Gördükleri şeylere bir de başye çalışmalıydım.
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ka bir şekilde bakabileceklerini göstermek.
Yeni olan şey eskiden izler taşır, bu yüzden
onu anlarız. Ama eskiden de farklıdır, bu
yüzden de bizi biraz şaşırtır.
Nesnelerin birbiriyle olan ilişkileri bize
onlar hakkına ipuçları verir. Üstelik anlattı
ğımız şey ne kadar bizim de hayatımızda
olan bir şeyse o kadar güçlü algılarız. Aslın
da yanından geçip gittiğimiz bir şey durup
dikkatli bakınca, biraz sağa sola çevirince
birden bire anlam kazanır.
Şimdi size bu kitaptaki bazı maddelerden
örnekler vermek isterim:
Aleykümselam
Bize “selam unaleyküm ” diye selam veren
lere biz de “aleyküm selam ” diye cevap veri
riz. Selamlaşmak çok iyi bir şeydir. Allah selamlaşanları sever. Selam vermek kışları ba
hara çevirir. Soğuk suları ılıtır, gönül tasları
mıza güzel içecekler doldurur. Birbirinize
selam verin ve böylece şeytanın karnına bir
yumruk atın.
Allah
Allah tektir, birdir, biriciktir. O her şeyi
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yaratandır. Yani filleri, fillerin üstündeki ka
rıncaları. Karıncanın yüzünü okşayan rüzgâ
rı... Mikroskopla görülen canlıları, m ikros
kobu yapan insanları, eve götürdüğümüz
papatyaları O yarattı. O bizi bizden çok se
ver. Dua ettiğimizde bizi dinleyen, duaları
mızı kabul eden... Hatta ettiğimiz dua bizim
için hayırlı değilse duamızı kabul etmeyip
bizi koruyan O’dur. Allah bize her şeyden
daha yakındır. Kalbimiz Allah diye atınca,
Allah da bizimle beraber olur.
Amin
Ya Rabbi duamızı kabul eyle, demektir.
Dua ederken duanın sonunda amin deriz.
Allah’ın en hoşuna giden şeylerden biri, in
sanların başkalarından değil de kendisinden
bir şeyler istemesidir. Sonuna da amin de
yince, kör şeytan kahrından yamulur.
Bayram
Bayram deyince yürek genişler. Çoluk
çocuk, genç ihtiyar, bayram deyince yüzleri
ve kalpleri birbirine yönelir. Sabah erkenden
kalkılır. Birlikte namaza gidilir. Camiler çi
çek açar gibi insan açar. Camide yer kalmaz,

bahçeye taşar. Yer gök aşk kokar. Namazdan
sonra herkes kucaklaşır, kardeş olur. Anne
ler tatlılar, yemekler hazırlar. Küslüğün ba
hanesi kalmaz. Kabuklar kırılır. Geçmişlerin
ruhu şad olur.
Besmele
B ism illa h irra h m a n irra h im . “Esirgeyen,
bağışlayan Allah’ın adıyla” demektir.. Allah
bizi esirgesin ve yardımcımız olsun diye her
işimize başlarken söyleriz. Çok güzeldir. Siz
de söyleyin.
Cami
Minareli ev. Allah’ın evi. Müslümanlar
camilerde toplanır. Camide hep birlikte na
maz kılınır, Kur ’an okunur. Minaresi vardır,
bir de kubbesi vardır. Huysuz ihtiyarların
camiden kaçırdığı çocuklar bir daha camiye
gitmezse, minarelerin boynu bükük kalır.
Cehennem
Kötü insanlar cehenneme giderler. Allah
onlara doğru yolu gösterdiği halde, bağışla
dığı halde, bunlar kötülük yapmaya, günah
işlemeye devam edince cehenneme giderler
sonunda. Dünyada yaptıklarının cezası ola
rak orada kalırlar. İnşallah cehennem bizden
uzak olur.
Cennet
Allah bu dünyada birbirini seven ve iyilik
için uğraşanları sever, onları güzel bir bah
çeye koyar. Cennet Allah’a inanan ve onun
rızası için yaşayanların öldükten sonra tek
rar buluştukları yerdir. Cennete girenler
sonsuza dek mutluluk içinde yoksunluk
çekmeden yaşarlar. Allah bizlere de cennete
gitmeyi nasip etsin. Amiiin!
Dua
Allah’a sesleniriz. Bütün samimiyetimiz
le, içimizden geldiğlgibrkonuşuruz. Bir şey
isteriz ya da teşekkür edip iyilikler dileriz.
Namaz kıldıktan sonra, yatmadan önce, içi
mizden geldiği zaman dua edebiliriz. Allah
her şeyin sahibidir.
Farz
Müslümanların bir özrü olmadıkça yap

ması gereken şeylerdir. Namazın ve abdestin
farzları gibi. Bir işin farzlarından birini yap
madığımız zaman o iş tamam olmaz. Namaz
kılmak, zekât vermek, hacca gitmek de farzdır. Bunları yapmazsak bizi seven, koruyup
gözeten Rabbimiz’i dinlememiş oluruz. Bu
da güzel bir şey olmaz.
Hac
Allah bizden Kabe’yi ziyaret etmemizi is
ter. Hali, durumu uygun olan Müslümanlar
hac mevsiminde bu ziyareti gerçekleştirirler.
Hacca gidenlere hacı denir. Hac mevsimi de
ğilse, ziyaretimize umre denir. Hacılar yal
nızca Kabe’yi değil Peygamberimizi de ziya
ret ederler. Müthiş bir yolculuk. Keşke ben
de gitsem...
Haram
Allah’ın yapılmasına izin vermediği şey
ler haramdır. Yalan söylemek, başkasının
malını onun rızası olmadan almak haramdır.
Haram yiyen insanın sonu iyi olmaz. Dünya
da bir şey olmamış gibi dursa da, ahirette
huzur bulmaz. İnşallah haramdan uzak du
ralım.
Helâl
Allah’ın yapılmasına izin verdiği şeyler
helâldir. Helâl yiyecek, kimseyi kandırma
dan, çalmadan kazanılan yiyecektir. Bir kim
seden bir şey alırken onun gönül rızasıyla
alırsak, o bize helâldir.
İbadet
Şimdi, Allah bizi sevince, biz de Allah’ı
sevince yaptığımız her şey ibadettir. Yeter ki
Allah yaptığımız işlerden razı olsun. Namaz
kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekât
vermek, kurban kesmek en çok bilinen iba
detlerdir. Allah rızası için birbirine gülümse
mek, selam vermek, yardım etmek, hatta yemek pişirmek, birlikte yemek yemek bile
ibadettir. Yeter ki niyetimiz güzel olsun.
İslâm
Dinimiz, inancımız, kapımız, kabımız,
gölgemiz, ışığımız. Rabbimizin bize gönder
diği takva elbisesi. Bu elbiseyi giyen Allah’ın
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razı olduklarına sarılır, razı olmadıklarından
da uzak durur. Her kim bu elbiseyi giyerse
MüşlümarLölur. Güzelleşir, ömrü bereketli,
yüreği sevinçli olur. Bütün peygamberler İs
lâm dini adına konuşmuş, onu anlatmıştır.
Hepsinin söylediğini bir daha, en güzel söy
leyen Peygamber Efendimiz oldu.

Ölüm
Bu dünyadaki hayatın sona ermesidir.
Ama sadece bu dünyadaki hayatın. Ölüm
başka bir hayata doğuştur. Ebedi, sonsuz bir
hayata. Bütün canlılar vakti gelince bir gün
ölür. Dedem geçen sene öldü. Onun için ce
naze namazı kıldık, dua ettik. Mahşerde Al
lah bütün ölüleri diriltince iyilikleri çok

Kamet
Ezan okunduktan sonra, farz namazdan
hemen önce kamet okunur. Buna kamet ge
tirmek de denir. Aynı ezan gibidir ama daha
çabuk-okunur. Bir de “hayyalel felâh" dedik-ten sonra “kad kameti ‘s-salâh” diye iki kez
söylenir. Camide kameti duyunca insanlar
ayağa kalkıp saflar halinde omuz omuza na
maza dururlar. Niyet ederler ve imam Allahu
ekber deyince, hep birlikte güzelce namaz
kılarlar.
Melek
Allah’ın emirlerine tam olarak itaat eden,
görevlendirildikleri işleri mutlaka yapan,
cinsiyeti olmayan, göze görünmeyen varlık
lardır. Melekler iyidir. Bu yüzden ahlâklı, iyi
huylu kimselere melek gibi denir.
Namaz
\
Günün belirli vakitlerinde Allah bizden
namaz kılmamızı istemiştir. Günde beş vakit
namaz kılmak farzdır. Seccadeyi serince ne
yer kalır, ne gök. Elleri kaldırıp niyet edince,
Allah büyüktür, açılır gönlün kapıları. Rabbin huzurunda bulursun kendini. Rahman,
Rahim olan dinler seni, niyet kuşu açar şü
kür kanatlarını, hamd hamd diye kanat çır
par. Dünya bir misket olur, kaybolur gider.

olanları cennete, kötülükleri çok olanları da
cehenneme koyar. İnşallah dedem de cenne
te gider.
Peygamber
Peygamberler Allah’ın sevdiği insanlar
dır. Allah, sevdiği bu insanları insanlığa ör
nek olsun diye göndermiştir. Peygamberler
elçidir. Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara
bildirir, nasıl uygulanacağını da gösterirler.
İnsanlar Allah’ın rızasına uygun yaşamıyor
sa, kendilerine ve birbirlerine kötülülr edi
yorlarsa, peygamberler onları uyarıp İslâm’a
davet eder. Yani insanlara rehberlik eder, yol
gösterirler. 3
Son olarak yayınevi sahiplerinin, editör
lerin, yazar ve çizerlerin kendi sorumluluk
larını biraz düşünmelerini rica ediyorum.
Yayınevi sahipleri telif verme konusunda da
ha cömert davranıp yetenekli yazar ve çizer
lere sahip çıkmalı. Editörler yayınevine
önerdikleri kitapların çocuk yayıncılığında
yeni olarak ne kattığının farkında olmalı, ya
zı ve görsel dil konusunda yazar ve çizerleri
yönlendirmeli. Yazarlar ise yaşamadıkları bir
şeyi aktarmaktan ve büyüklere yutturamadıkları metinleri çocuklara sunmaktan vaz
geçip çocuk dergilerinde yazmayı ve editör

Oruç
İmsak vaktinden, yani sabah namazı kı
lınmaya başlanan o güzel vakitten, güneş ba
tana kadar hiç bir şey yiyip içmeyiz. Ama en
önemlisi bunu Allah rızası için yaparız. Al
lah bizden oruç tutmamızı istemiştir. Oruç
tutup nefsimizin tükenmek bilmeyen istek
lerine, “Orada dur bakalım !” deriz.. Oruç tu
tarken kötü konuşmamaya, başkalarını in
citmemeye de dikkat ederiz. Oruç bizi güzel
leştirir.
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lerle pişmeyi göze almalılar. Çizerlerin öde
vi de yaptıkları resimlerin imzaları olduğu
nun farkına varmaları olsun diyelim ve bu
işlere emek veren herkese teşekkür ederim.
H
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DEĞİŞİRKEN MUTASYONA UĞRAMAK
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HİKMET DEMİR

••

lke içinde yaşanan tüm gelişmeler global
I boyutları ile ele alındığında, çok yönlü ve
iç içe geçmiş ilişkileri görmekte büyük
kitleler zorlanmaktadırlar. Buradan yola çıkarak,
ne siyaseti, ne kültürü, ne de herhangi bir top
lumsal fenomeni kendi başına bağımsız ve her
şeyden yalıtılmış olarak incelemek pek mümkün
görünmemektedir. Bu durum, bir yandan etki
lenme ve etkileşimleri diğer yandan belirleyicilik
ve dikteleri de kapsayan bir genişliğe sahiptir.
Bilhassa iletişimin de bu denli yaygın olduğu bir
dönemde çok sebepli faktörleri iyi tespit etmek
gerekmektedir. Fakat yine de iyi bir okumayla ra
fine yöntemler ve manipülasyonlar iyi tespit edil
diği taktirde, temel yönelimin işaret ettiği adresi
çok rahatlıkla anlayabiliriz.
Bugün özelde Türkiye müslümanlarmın karşı
karşıya kaldığı en önemli problem, kanaatimizce
bir belirlenmişlik ve dikte kıskacının içinde deği
şimin boyutlarına dair bir fikir sahibi olunmama
sıdır. Bir başka deyişle, değişimin gerekliliği ve
kaçınılmazlığı söylemi, müslümanların “nasıl bir
değişim?”, “nereye kadar değişim?”, “neler değiş
meli?”, “değişmeyenler var mıdır?” gibi sorulara
sağlıklı cevap vermeden savrulmalarına neden ol
maktadır. Böylece “değişime karşı durmak” gibi
belirli maddelerle sınırlanmış dönüşümleri içe
ren bir konuma düşmemek için nerede duracağı
belli olmayan ve aslında ciddi bir kriteri bulun
mayan tutarsızlıklar silsilesi yaşanmaktadır. Bu
bağlamda, sabiteleri olmayan bir hayata doğru
akış hızlanmaktadır. Zikrettiğimiz bu problemin
iki boyutuyla ele alınması mümkündür. İlk bo

yut; siyasal açıdan sorunun tezahürü. İkinci bo
yut ise, genel yönelimler açısından halkın yaşam
biçimi. Biz bu yazıda daha çok ikinci boyut üze
rinde durmaya çalışacağız. Bugün gelinen mesa
fede, yönelimler açısından hangi bilinçaltının
önemli rol oynadığını da kısaca tartışmak istiyo
ruz. Zira bu da konuya zengin açılımlar getirebi
lecektir. Belki ondan sonra geleceğe dair bir yol
haritası çizmek imkan dahiline girebilecektir.
Şüphesiz ‘değişim’ çok önemli, fakat bir o ka
darda dikkatli ele alınması gereken bir kavram
dır. “Değişmeyen tek şey değişimdir” sözünün
sıkça ve zikredildikleri bağlamlardan da anlaşıla
cağı üzere değişim, modern zamanların en önem
li açıklayıcı kelimelerinden birisidir. Hatta ‘değişim’e metafizik bir anlam yüklenerek, mutlak bir
olumluluk içerisinde insanlara dikte edilmeye ça
lışılmaktadır. Bu bağlamda, kimi zaman insanla
rın “ben değişimciyim” şeklinde muğlak bir ta
nım yaptıklarını görmekteyiz. Zira “değişimci ol
mak”, kendi başına kalitatif (niteliksel) bir açık
lama tarzı olamaz, olmamalıdır. Şahıslar, zaman,
mekan vs. hasılı her şey değişmektedir. Bu deği
şimin içeriği yönü, ne’liği, nasıllığı söz konusu
edilmeden anlaşılması pek mümkün görünme
mektedir. Fakat ‘değişimcilik’ insanlar tarafından
bir sıfat-olarak zikr edildiğindeçogu-z-aman dinleyenler bunu anlaşılır ve yeterli bulabilmekte
dirler. Böyle olunca farklı görüş ve ideolojilerden
insanların “değişimcilik” ortak paydası altında
eşitlenmeleri söz konusu olabilmektedir. Böyle
bir payda, ‘tutuculuk’, ‘gericilik’ gibi suçlama ve
nitelemelere karşı kalkan görevi gördüğünden olTEMMUZ '06 ÜMRAN 55
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açıklama tarzı olamaz, olmamalıdır. Şahıslar, zaman, mekan vs. hasılı her şey değişmektedir. 8u değişimin içeriği
yönii, n eliğ i, nasıllığı söz konusu edilmeden anlaşılması
pek mümkün görünm emektedir:
sa gerek, bilinçli ya da bilinçsiz olarak kulla
nılmaktadır.
Bir kere ‘değişim’, hayatın bir gerçeği
olarak tüm zamanlarda varolan bir feno
mendir; zaman değişmektedir, mekanlar
değişmektedir, insan değişmektedir, niha
yet toplum ve giderek dünya değişmektedir.
Fakat bu değişimin modern zamanlarda da
ha önemli hale gelmesinin sebeplerinden
birisi, değişimin oldukça hızlı biçimde sey
retmesidir. Bu hıza bağlı olarak, daha önce
uzun bir zaman diliminde meydana gelen
değişim, kısa bir periyot içerisine sıkışmak
ta, bir insan ömrü içerisinde fark edilmekte
ve önemli boyutlarıyla ortaya çıkmaktadır.
Ancak olayın ideolojik bir boyutu vardır ki,
kanaatimizce en önem verilmesi gereken
yeri de burasıdır. O da, değişimin küresel
leşme sürecinde postmodern bir içeriğe
doğru kayıyor oluşudur. Bunun temel şartı
da; değişemeyecek hiçbir şeyin olmadığı te
mel düşüncesini kabul etmektir. Böylece
hiçbir sabitesi olmayan, her şey olabilen
(dolayısıyla hiçbir şey olmayan), bütün ko
şullara ayak uyduran bir dünya vatandaşı
ortaya çıkmaktadır. Bunun bir sonucu ola
rak dinden geleneklere kadar bir dizi anlam
haritasının konumlarını kaybettiği bir du
rumla karşı karşıya olduğumuz söylenebi
lir. Nitekim dinlerin merkezine (sabitelerine) kadar derinleştirilen değişim, öncelikle
anlam krizini derinleştirmektedir.
Bugün içinde bulunduğumuz manzara,
gerçekten global düzeyde ve çok boyutludur.
Afganistan’dan başlayarak Irak’la devam
eden Ortadoğu’ya (dünyaya) dizayn verme
süreci, ciddi handikapları beraberinde getir
mektedir. Bu sürecin küresel hegemonyanın
bir parçası olarak anlamlı olması önemlidir.
Küresel hegemonya, devam eden süreç içeri
sinde kendisine direnenleri elimine etmeye
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çalışmaktadır. Bunun için de gerekli olan
tüm enstrümanları ortaya koymakta ve sahiplerımektedir. Bu enstrümanlar-siyaset, bi-lim, ahlak vb. olarak işin farklı ayaklarını
oluşturmaktadır. Küresel aktörler bu hege
monyayı sonuçlandırabilmek için rafine
yöntemler kullanmaktadır. ‘Küresel’ ve ‘yeni’
kelimelerini, bu enstrümanların başına bir
sıfat olarak koyarak, meseleye çağdaş ve bi
limsel bir görüntü kazandırmak istenmekte
dir. ‘Küresel ahlak’, ‘yeni dünya düzeni’ bu
türden kavramsallaş tornalardandır. Bunun
karşısında, İslam’ın ve müslümanlarm küre
sel hegemonyaya potansiyel bile olsa karşı
koyuşlarım engellemek üzere de ‘Amerikan
Islamı’, ‘Euro İslam’, ‘Ilımlı İslam’ gibi geniş
kitleleri manipüle etmeye yönelik bir hare
ket yürütmektedir. Tüm bu kavramsallaştırmalar, hegemonya sürecinin bir parçası ol
duğu anlaşılmadığında, maalesef salt bilim
sel bir jargon zannedilmekte ve kabullenilmektedir. Şüphesiz olayın bilimsel boyutu
da bulunmaktadır; ancak siyasal ve sömürge
ci boyutlar da önem taşımaktadır.
Bugün dünyanın küresel bir köy haline
gelmesinden bahsedilmektedir. Köy, bilindi
ği üzere homojen bir yapı arz etmektedir. Ya
ni köyde yaşayan insanlar, şehirden farklı
olarak birbirlerine daha çok benzerler. Dola
yısıyla dünyanın küçük bir köy haline gel
mesi, dünya insanlarının giderek birbirine
benzemesi, aynı şeylerden hoşlanması, nefret
etmesi; Hindistan ya da Türkiye’deki bir in
sanla Amerika’da yaşayan bir Amerikan va
tandaşının gündelik hayat, kültür ve yaşam
biçiminin birbirine benzemesidir. Nitekim
bu, adım adım gerçekleşmektedir. Fastfood
bütün ülkelere girmiş, batılı bir yaşam biçimi
dünyanın dört bir köşesine kendisini dayat
mıştır. Dolayısıyla batılı bir yaşam biçimine
doğru dönüşüm, tüm diğer ülkeleri zorunlu
bir sürecin içine almış ve ötekileştirmiştir.
Tabii ki bu bir ‘benzetme’ sürecidir. Bu
bakımdan meseleyi sadece ‘etkileşim’ keli
mesiyle anlatmak yeterli olmasa gerektir.
Çünkü farklı enstrümanlarla bir dayatma ve
şantaj söz konusudur. Batılı yaşam biçimi,
çok farklı gerekçe ve yöntemlerle dünyayı
kendisine benzetme hareketi içindedir. Bu

sürece karşı duranları ise, daha farklı ‘benzetmek’tedir.
Diğer yandan psikolojik bir unsur olarak
batılılaşmanın yeni aşaması olarak küresel
değerler ve postmodernlik, değişimin gerekliliğini bireylerin bilinçaltına işlemeye çalış
maktadır. Böylece özelde Türkiye’de genel
de ise tüm dünyadaki insanların Batılı bir
yaşam biçiminin ötesinde yol kalmadığı, kü
reselleşmeye ayak uydurulması gerektiği ar
gümanlarını yüksek sesle dile getirdikleri ve
daha da ileride bunları içselleştirdiklerini
gözlemlemekteyiz. İşte kanaatimizce asıl
tehlike buradadır. Çünkü bunun bizi eninde
sonunda götüreceği yer dünyevileşmeden
başka bir şey değildir. Nitekim sürece dik
katlice bakıldığında, yavaş yavaş buraya
doğru ilerlendiğini görmekteyiz. ‘Gerici’,
‘tutucu’, ‘çağdışı’ gibi suçlayıcı ifadelerle
karşılaşmama isteği, çoğu insanı içeriğine
dair sorgulama yapmadan, her türlü ‘değişim’e ayak uydurmasını sonuçlanmaktadır.
Halbuki değişim, nötr bir kavramdır. Dola
yısıyla onun sanıldığı gibi mutlak manada
olumlu bir anlamı yoktur.
Bugün geldiğimiz noktada, müthiş bir
dünyevileşmenin içerisinde bocaladığına şa
hit olmaktayız. Kavramlar, uhrevî anlam ve
uzantılarını kaybetmekte, salt maddî sebep
ler ön plâna çıkmakta, ‘eşya’ tanımları haki
katten saparak manipüle olmaktadır. ‘Başarı’
kelimesinin anlamı değişerek dünyevileş
miş; artık sadece dünyada başarıyı elde et
meye indirgenmiştir. Başarının yegâne ölçü
sü de dünyevî kazanımlar olarak görülmek
tedir. Kişisel gelişim adı altında yazılan ki
taplar ve verilen derslerde bunun örnekleri
ni rahatlıkla görmek mümkündür. Dinin
söylemlerini dikkate alacak olursak, dünyadakiler sadece araçlardır ve gerçek kurtuluş
Âhiret yurdundan müjdeyi alanlardır.
Hz. Peygamber (SAV)’in bu konuya dikkat çeken “vehen” hadisi, gerçekten bugüne
çok yalcından tekabül etmektedir: “Sevban
(r.a)’dan: Allah Rasûlü(s.) buyurdu: ‘Yemeli
yiyenlerin büyük tabağa üşüştükleri gibi in
sanların size karşı birieşip üşüşmeleri yakın
dır.’ Biri sordu: ‘Acaba o zaman biz sayıca az
mı olacağız?’ ‘Hayır, bilakis siz o zaman sayı

ca çok olacaksınız. Fakat siz selin süniklediği
çerçöp gibi dağınık olacaksınız■ Allah düşm anlannızın kalbinden sizin korkunuzu çı
kartacaktır. Sizin kalplerinize de vehen atacaktır’ buyurdu. ‘Vehen nedir, Ey Allah’ın
Rasülü?’ diye sorduklarında şöyle buyurdu:
Dünya sevgisi ve ölüm korku su .’’ (Ebu Davud’dan Rûdânî, Cem’ul- Fevâid min câmi’il-Usûl ve Mecma’iz-Zevâid, c. 5, İst., İz
Yay., tarih yok, s. 345-346)
Bir kere şunu unutmamak gerekir ki, ha
yat bir imtihandır ve hayatımızın her günü
imtihanlarla ilerlemektedir. İmtihan ise, ha
yatımızın bu akışı sırasında önümüze çıkan
durumlar/problemler/ meseleler karşısında
kendi tercihlerimizle ve irademizi kullana
rak ‘ahlâkî’ ve”doğru’ olandan yana tavır
koymaktır. Bu imtihanlar, her gün kendimi
zi ‘yeni’lememiz ve ‘diri’olmamız ve mutlu
luğumuz bağlamında çok önemlidirler.
Doğru ve ahlâkî tavır koyamadığımız her
aşama, önümüzdeki engellerin büyümesi ve
imtihanın kaybedilmesi demektir. Allah’ın
(c.c) bunların dışında, tıpkı büyük yazılı sı
navlar gibi bizi özel bir sınava tabi tutacağı
bilinçaltıyla hareket ederek bu tercihleri
sağlıksız yapanlar kaybetmiş olacaklardır.
Çünkü imtihan biz yaşarken geçip gitmekte
dir. Bu sebeple en önemli sorun, hayatımı
zın her anının Allah’ın rızasına uygun olup
olmadığını denetlemektir. “Bu da böyle ol
sun”, “bugün de geçsin” mantığı kayıp yo
lundaki adımlardır.
Bugün savrulmanın ciddi boyutlara ulaştı
ğını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu, duruşu
muzun bozulmasına, anlam haritamızın kay
bolmasına; dolayısıyla bizim kaybolmamıza
sebep olmaktadır. Bu sebeple, hayatın anla
mına dair yeni bir sorgulama yapmak, meşru
laştırdığımız ve hayatımızda rutinleştirdiğimiz şeyleri yeniden ve ciddiyetle gözden ge
çirerek bilincimizi yenilemek durumundayız.
TJyle bir noktaya gelmiş bulunuyoruz ki, savunduğumuz ve yapageldiğimiz şeyler, haya
tımızdaki bir aşamayı mı ifade ediyor yoksa
dünyevileşmenin içinde bocalıyor muyuz
pek net değil. Daha çok maalesef “aştık” de
diğimiz şeyler, sanki kayıplarımız hanesine
yığmak yapıyor gibi görünmektedir.
□
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NİSA AYDIN ŞAHİNGERİ

B

aşka bir biçim veya duruma girmek, tahav-

vül etmek anlamlarına gelen değişim kav
ramı neredeyse maddi ve manevi her şeyi
kapsamaktadır. Gerçekten de evrendeki her şey
değişmektedir. Tabi insanın içinde bulunduğu
dünya da bunun dışında değildir. Bir insan doğ
duğu andan itibaren fiziksel ve ruhsal bir deği
şim serüvenine başlamış olur; zaman akar, me
kanlar değişir, mevsimler geçer, evren genişler
vs... Değişimin pek çok kategorisi olmasına rağ
men burada özel olarak değişimin, insanoğlunun
insiyatifiyle gerçekleşen değişim ve oluşumunda
ya da durdurulmasında insanın herhangi bir et
kisinin olmadığı değişim olmak üzere iki türün
den söz edebiliriz.
Yaratıcı güçle ilgili olan değişimler (mevsim
lerin değişmesi, tabiatın kendini yenilemesi, gece
ve gündüzün birbirini izlemesi, doğum ve ölüm
le r...) insan gücünü aşan, insanoğlunun da bu
durumu bilip kabullendiği, böyle olması gerekti
ğine inandığı değişimlerdir. İnsan eliyle gerçek
leşen değişimler ise çoğu kere, değişmeye zorla
nan toplumun çoğunluğu tarafından ilk etapta

olgulara benzer tepkiler vermişlerdir. Örneğin
günümüz toplumunda yaşı ilerlemiş pek çok
kimsenin gençlerden şikayet ettiğini duyarız.
Peter Berger, gençlik kavramının buharlı ma
kineyle aynı zamanda icat edildiğini, bunun da
1762 yılında Rousseau tarafından yapıldığını ile
ri sürer. Ona göre gençliğin icadım takiben,
gençliğin sosyal bünye içindeki yeri ve gençlerin
toplumun belirgin özelliklerine nasıl uyum sağ
layacağı gibi iki temel problem ortaya çıkmıştır.
Aslına bakılırsa bu sorunun tespitini çok daha
öncelere götürmek mümkündür. Sözgelimi Aris
to, milattan yaklaşık 350 yıl önce gençlerin artık
çok sorumsuz olduğundan ve yaşlılara karşı çok
saygısız davrandığından bahseder. Ondan daha
da önce bu konunun Mısır Piramitlerinde yer al
dığını görüyoruz. Piramitlerdeki yazıtların bazı
larında gençlerin son derece sorumsuz olduğuna
ve zamanın kötüye gittiğine dair suçlayıcı ifade
ler kullanılmıştır. Yani bir bakıma gençlerle top
lumun diğer üyeleri arasındaki sürtüşme yüzyıl
lar öncesine hatta insanlığın başlangıcına kadar
uzanmaktadır. (Şenol Göka, İnsan ve Mekan, Pı
nar Yay., İst., 2001, s. 79-80)
Gençler ile yaşadıkları toplum arasındaki

olumlu karşılanmamakta ancak tarihin pek çok
devresinde olduğu gibi bir takım tepkiler göste
rilse de bu değişimlere zamanla uyum sağlanıl
maktadır. İnsanların zaman zaman şikayetçi ol
dukları değişim de işte insan eliyle gerçekleşen
bu değişimlerdir.
Araştırmalar göstermektedir ki tarihin değişik

uzaklık, gençliğin kendine has özel yapısından
kaynaklanabileceği gibi, değişime karşı verdikle
ri farklı tepkiler de bu ayrılığı beslemektedir.
Gençler, oluşumunda kendilerinin de içinde bu
lunduğu ya da öyle zannettikleri değişim rüzgar

dönemlerinde farklı toplumlar, benzer olay ya da

larına açıkken, kendi insiyatifleri dışında yapılan
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düzenlemelere, özellikle de bürokratik yeni
liklere olumlu bakmamakta bu da “gençlik
ve toplum” gibi sorunsal bir ilişki doğur
maktadır.
Değişim, varlığı ve alanı insanoğlu olduğu müddetçe sürekliliği tartışılamaz bir ol
gudur. Asıl üzerinde durulması gereken hu
sus ise insanın kendisini bu değişimin nere
sinde gördüğü ya da görmek istediğidir. De
ğişimden şikayetçi olan pek çok insanın,
kendini ve hayata bakış açısını bu olgudan
istisna tuttuğunu fark ederiz. Zaten sorun
da bu noktada, yani insanın kendi değişimi
ne ve buna bağlı olan dönüşümüne bir iç
görü ile bakamadığı anda ortaya çıkar. Zira
değişim kaçınılmazdır ve olumlu yönde ola
bileceği gibi olumsuz yönde de tezahür ede
bilir.
İnsanoğlunun değişim süreci Müslü
manların İslam dinini anlama ve yaşamasın
da da etkili olmuştur. Peygamber dönemin
den hemen sonra başlayan itilaflar aslında
değişime karşı verilecek tepkinin belirlen

memnun tavırlar sergilemesidir. Örneğin
bir süre önce “İslamcı feminist” diye adlan
dırılan bayanlar ortaya çıkmış, televizyon
kanallarında İslam’daki kadın haklarını anla tarak halkı aydınlatmaya (!) çalışmışlardı.
Gariptir ki İslamcı feminist ifadesini tasvip
etmemekle beraber pek çoğumuz bunu dili
mize dolamaktan da geri kalmamıştık.
Dünyevileşme, Müslümanların dini te
melli bazı ifadeleri de içkinleştirmesine
mevcut ortama uyum sağlamak için bir
anahtar olarak kullanmasına neden oldu. Bu
ifadelerin bir kaçma kısaca değinelim:
“Meydanı boş bırakm am ak.” Böyle bir
savunma yapan Müslümanların öncelikle
“Hangi meydanı boş bırakmamak?” sorusu
na akl-ı selim ile cevap vermeleri gerekmek
tedir. Ne meydanıdır burası, er meydanı de
ğil, Bedir ya da Uhud meydanı hiç değil. Be
dir’de ve Uhud’da Müslüman da müşrik de
inançları için mücadele etti. O meydanlarda
Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer bile savaşmasalardı şayet, Allah tarafından hesaba çekilir

mesi noktasında ortaya çıkmış, değişen ha
yat algıları farklı görüşlerin arz-ı endam et
mesini tetiklemiştir. İslam tarihi sahnesin
den pek çok alim geçmiş, olabildiğince rafi
ne bilgilerle mezhepler kurulmuş; Kur’an ve
Rasulüllah’m sünnetinden oluşan iki ana

lerdi. Bizim sözünü ettiğimiz meydana ne
yazık ki bir Müslüman kendi zırhıyla gire

kaynağa ek olarak icma (müctehidlerin itti
fak ettikleri) ve kıyas (bilinen iki şeyin nass-

Tabii bu arada önceki halinden çok şey kay
bediyor.
“Allah nimetini kulunun üzerinde gör
mek ister.” Bu ifade maddi aleme öylesine
izafe edildi ki Müslümanlar bundan sadece,

la sabit olan esas alınarak mukayese edilme
si) yoluyla Müslüman zihinlerin değişime
karşı nasıl sağlam durabileceği gösterilmişti.
Zaten İslam dininin kaynak sorununun ol
madığı inananlarca malumdur ve bu din
ahir zaman ümmetinin değişimle bağlantılı
sorunlarına çözüm getirecek her türlü do
nanıma sahiptir. Tüm bunlara rağmen Müs
lümanlar, uzunca bir süredir devam eden
zihni ve ameli bir erozyonla karşı karşıyadır. Bu erozyon da esasen, değişimin olum
suz yönünün bir sirayetidir.
İslam dışı hatta Batı kaynaklı birçok
akım pek de iyi niyetli olmayan çevrelerce
İslam’a monte edilmeye çalışılmaktadır. Asıl
acı olan ise, dünyevileşmenin etkisiyle Müs
lümanların tüm bunlara olur vermesi, hatta

miyor, girse bile içerdekilerce etkisiz ele
man muamelesi görüyor. Hal böyle olunca
savunmasını yapabilmek için yerine göre
“onlar” dediklerinin silahıyla silahlanıyor.

Allah’ın kendilerine verdiği özellikle maddi
nimetleri en iyi şekilde taşımalarının mutlak
emir olduğuna inanır oldu. İnsan, elindeki
her şeyin en iyisini kendine sarf edince etra
fım unuttu, farkında olarak ya da olmayarak
bu nimetler sayesinde bir statü kavgası ver
meye başladı. Önceleri temiz ve pak olması
amaçlanan giysiler zamanla yeni olma zorunluluğuna, ardından da marka düşkünlü
ğüne dönüştü. En lüks arabalar kullanıldı,
“en şık” yerlerde “en güzel” yemekler yenil
di. Zamanla, son günlerin moda söylemiyle
bir “İslam burjuvazisi” meydana geldi. Başta
gayet safiyane duygularla nimeti üzerinde
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pılması için yollar açıl”' kolaylık sağlanır
Ancak sadece niyet yeterli değildir ve her şeye rağmen amelsiz kamil bir iman düşünü
lemez.
Ne yazık ki Müslümanların bir kısmı bil
gi eksikliği nedeniyle bunu göz ardı eder ol
du. Kalp temizliği imanın, özellikle de ame
lin yerine kondu ve bu temizliğin her türlü
kötülüğü silip süpürdüğüne inanılmaya
başlandı.
Her şeyin bir kırılma noktası vardır.
Müslümanların din anlayışındaki kırılma da
değişimin semeresi olarak kabul edebilece
ğimiz dünyevileşme ile olmuştur. Bu kırıl
ma noktasına bir darbe de az önce değindi
ğimiz, dini içerikli kavramların tek yönlü,
kişiye özel yorumlanmasıyla olmaktadır,_
gösLermek isteyen kul, (dini) yaşamışı için

Bir başka sorunumuz da, pek çok şeye

öncelikli olması gereken şeyleri unutarak

gösterdiğimiz hoşgörüyü Müslümanlar ola

ayrıntılara daldı ve zamanla takvadan uzak

rak birbirimize gösteremiyor oluşumuzdur.

laştı.

Zamanla birbirimizi anlayamaz, birbirimi

Müslümanlar olarak pek çoğumuzun

zin aslında diğerimiz için de olması gereken

gözden kaçırdığı bir husus var; Allah’ın ver

hassasiyetlerimizi kavrayamaz hale geldik.

diği nimetler sadece maddi şeylerle sınırlı

Örneğin inançları ve bu doğrultudaki kişisel

değildir ve kulun bu nimetleri üzerinde taşı

tercihleri doğrultusunda okulu bırakan ya

masının yegane yolu da giyinmek ya da ye

da bir mesleğe sahip olsa bile kamusal ya

mek olmamalıdır. Örneğin ilim bir nimettir.

şamdaki iş hayatından uzak duran hanımlar

Allah, ilim verdiği kulunun bunu muhafaza

sık sık, acımayla karışık “Şimdi ne yapacak

ederek etrafına faydalı olmasını ister. Akıl

sın?” tarzı sorularla karşılaşmakta bununla

en büyük nimetlerdendir. Yaratan, yüce ki

beraber dini kaygılarla hayatlarını başka bir

tabında kullarına akletmelerini özellikle

yöne çevirmeleri ve büyük ihtimalle öğren

öğütler. Sağlık da büyük bir nimettir. Rabbi-

cilik yılları boyunca mesleklerini icra etme

miz sağlığımızı korumamızı, nefsimize ezi

noktasındaki hayallerinden vazgeçmeleri

yet etmememizi ister. Örnekleri çoğaltmak

pek çok Müslüman kardeşinin anlama sınır

mümkündür. İşte tüm bunlar Allah’ın verdi

larını zorlamaktadır. Allah’ın rızasını ara

ği nimetleri kullarının üzerinde görmesinin

mak, rızkın Allah’tan geldiğine inanmak gi

göstergesidir.

bi şeyler Müslüman hayatlardan uzaklaşıp

“Ameller niyetlere göredir.” Peygamber

buharlaşmakta ve “geleceğini garanti altına

(sav)’in bir hadisinin ilk cümlesi olan bu ifa

almak”, “her türlü şart altında meydanı boş

de de Müslümanlarca içkinleştirilen ve “or

bırakmamak” hayat gailesi haline gelmekte

tama uyum sağlama” hususunda referans

dir.

arz eden ifadelerdendir. Amel ve iman birbi

Bahsettiklerimiz bir özeleştiri niteliğin

rini besler; iman amelle sağlamlaşır, amel

dedir ve Müslümanlar olarak hepimizin ala

imanla güzelleşir. Elbette niyet önemlidir.

cağı paylar vardır. Hayatımızdaki dönüşü

Hüsnü niyetle gerçekleşen amellerdeki ek

mün iyi yönde olması için ise yapacağımız

siklikler Allah’ın rahmetiyle affedilir, ta

yegane şey İslam’ı layıkıyla anlayıp uygula

mamlanır. Niyet halis olursa amellerin ya

mak olmalıdır.
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Düşünce

MODERN ÇAĞDA
İSLÂM DÜŞÜNCESİNİN SERÜVENİ
AHMET KEMERLİ

K

avramlar insanın dünya görüşünün anah
tar kelimeleridir. Eğer kavramlar kendi

ler kurulmuş olsa da entelektüel enerjisi giderek
azalıyor, dışa açılmaktan çok içine kapanıyordu.

dünya görüşünüzün köklerinden çıkarılı-

En erken 15. asırda İspanyol ve Portekizlilerin

yorsa anlamlıdır. Eğer başka bir dünya görüşün

keşifleriyle Avrupa’da sömürgecilik dönemi baş

den size aktarılmışsa veya ithal edilmişse anlam
lı olmaktan uzaktır. Sizin dünya görüşünüzle or

ladı. Daha sonra bu sömürge avının en büyük
kurbanlarından birisi de İslam dünyası olacaktı.

ganik bir bütünlük içinde olmaktan çok o bü

İşte İslam topraklarının hem Batılı sömürgeci

tünlüğü bozan bir unsur olarak durur. İslamcılık
kavramı da bunlardan biridir. Önceleri “Isla-

güçlerin eline düşmesi hem de Batı modernitesinin Müslüman dünyaya askerî, teknolojik ve

mism (İslam cılık)” olarak Batı literatüründe gö
rülmeye başlamış daha sonraları yerli literatüre

ekonomik başarılarıyla meydan okuması Müslü
man entelijansiyada şok dalgası oluşturdu. Bu

de dahil olmuştu. En sonunda başına siyasal ke

meydan okumaya nasıl cevap verilecekti? Ne ya
pılması lazımdı?

limesi getirilerek “Siyasal İslam cılık” haline gel
mişti. Oryantalist bakışın veya Batı indirgemeciliğinin tezahürlerinden biri olarak da görülebilir.
İslamcılık veya siyasal İslamcılık gibi ithal kav

İslam dünyasında modernite ile karşılaşan
Cemaleddin Afganî, Muhammed Abduh ve Mu-

ramları kullanma yerine İslam düşüncesi veya

hammed Reşid Rıza gibi çağdaş Müslüman ente
lektüeller, onda birçok olumlu yönler buldular.

İslam! düşünce gibi kavramları kullanmanın
doğru olacağını düşünüyorum.

Hatta onunla büyülendiklerini söyleyecek kadar
ileri gittiler. Muhammed Abduh’a atfedilen bir

İslam düşünce tarihinde 1492 yılını bir kırıl

sözde moderniteyi olumlama daha da aşikâr ha
le geliyordu: “Batıda Islamsız Müslümanları bul

ma noktası olarak görüyorum. K ristof Kolomb’un ‘Yeni Dünya’ya ayak basması ile Müslü-

dum, Doğuda Müslümansız Islamı buldum.”

kurdukları topraklardan Yahudilerle birlikte
sürgün edilmesi aynı zamana denk geliyordu.

dişesi onunla İslam’ı nasıl uzlaştıracakları, hatta
İslam’ın moderniteye nasıl yetiştirileceği ve mo-

Hıristiyan Batı, Endülüs medeniyetinin de etki

dernitenin standart ve değerlerine göre nasıl ya

siyle düşünce dünyasında Rönesans yapıyor, in

şanacağıydı. İşte 19601ı yılların ortalarına kadar
egemen olan Muhammed Abduh’un projesinin
özeti buydu.

san ve tabiata yeni bir dünya görüşüyle bakmağa
hazırlanıyordu. Müslüman dünyada yeni devlet
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İlk- İslâmî söylem, Batı
modernitesi taraftarlığında ne

bir benzerliğe sahip olmayan

t e k n e de yalnızdı. 20. Asrın

yönlerinin dumura uğraması

başlangıcından bu yana üçün
cü dünyayı sarmış genel görü

demekti. Bu yönlerde ironik
bir şekilde İslam jhinya görü-

şün parçasıydı. Bütün çabalar

şünün tam özünü ve özgüllük

Batı’yı yakalama ve onun kav
ramlarına göre bir dünya kur

kaynağını teşkil ediyordu.

maya yönelikti. Liberaller
modern Batı paradigmasının

da yeni İslam! söylem geçmiş

“acı ve tatlı yönleriyle” tam

dernitesine artık eski söyle

olarak kabul edilmesi tarafta
rıydılar. Marksistler Üçüncü

min büyüsüyle bakınıyor. Ba

Dünya halklarına Batı moder-

eleştirisi onun ana kalkış nok

nitesinin “vaat edilmiş top
raklarına” Marksizm ve sosyal

lerinde ne tek ne de farklılar.

İslam dünya görüşünün bazı

Yeni bir asrın başlangıcın
ten alman derslerle Batı mo-

tı modernitesinin radikal bir
talarından biri. Keza eleştiri

adaletin kapılarından girilebi
leceğini söylediler. Müslüman

Ne moderni tenin yeni ve farklı formlarını geliştirmeye çalı

entelektüeller de modern Batı

şan Üçüncü Dünyadaki düşü

modelinin kabul edilmesi ve
ya daha çok onun İslam ’a

nürler ve politik hareketler
den, ne de Batı modernitesini

uyarlanmasının mümkün ola

eleştiren Batı’daki düşünür

bileceğini düşündüler.
Bütün bunların sonucu

lerden kendilerini ayrı hisse

olarak başlangıçta İslam ’ın
dünya görüşü temeline dayalı

m odernitenin

diyorlar.

entelektüel sistem kurulama
dığından, İslam düşüncesinin

C em aleddin Afgani

boyutları daraldı ve kapsamlı

İslam dünyasında modernite ile
karşılaşan Cemaleddin Afganî,
Muhammed Abduh ve Muhammed
Reşid Rıza gibi çağdaş Müslüman
entelektüeller, onda birçok olum
lu yönler buldular. Hatta onunla
büyülendiklerini söyleyecek ka
dar ileri gittiler. Muhammed Abduh'a atfedilen bir sözde moderniteyi olumlama daha da aşikâr
hale geliyordu: "Batıda İslamsız
Müslümanları buldum, Doğuda
Müslümansız İslamı buldum."

lığını kaybetti. Modern çağda
M üslüm anlar için referans
noktası sağlamak yerine, Batı
modernitesinin belli yönleri
nasıl Islamileştirilir meselesi
haline geldi. Islam ileştirm e
süreci, çoğu hallerde Batı mo
dernitesinin haram olduğu
düşünülen yönlerini herhangi
bir ilave veya yenilik yapma
dan atlamak, helal olduğu dü
şünülen yönlerini de vurgula
mak ve Batı modernitesi için
de bulunan unsurların İslam
dünya görüşü içinde benzer
yönlerini aramak gibi durum
lara indirgenm işti. K açınıl

Bununla
yeni

beraber
Islam i

eleştirisi diğer eleştirilerden
karakteristik

olarak

farklı.

Modernitenin Batılı eleştirile
rine benzemeyen tarzda ve
karamsar değil. Hatta Batı
modernitesinin kendisine bir
reform projesi önerdiğinden
iyimser gözüküyor.
Yeni Islami söylem özür
dileyici ve kendini savunucu
değil. Eleştiri yapılmadan Batı’yı ne reddediyor ne de ka
bul ediyor. Batı modernitesi
nin faydaları kadar zararları
da aşina. Batı modernitesi ile
Müslüman dünyanın etkileş
mesinin farkında olarak onun
değerlerini kabul etmeden ba
şarılı yönlerini içselleştirmek,
başarılması gereken en önem

maz olarak bu, modern Batı

li hedef olarak önlerinde du-

dünya görüşünde onlarla hiç-

ruyor.
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Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar

Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar dizisine başlayalı, neredeyse
dört yıl olmuş. Bir Adana seyahatini vesile ederek Malatya’ya
uğramış ve merhum M. Said Çekmegil ağabeyi hasta yatağın
da ziyaret etmiştim. Bu dizinin ilk yazısında, Malatya’daki ter
zi dükkanından tüm ülkeyi aydınlatan o mütevazı fikir adamı
nı tanıtmaya gayret etmiştim. 2002 sonlarından bugüne, fark
lı alanlarda yaptıkları çalışmalarla İslâm davasına hizmet eden
ağabey ve üstadlarımızm, hocalarımızın birçoğunun tecrübe
lerinden, birikimlerinden, nasihatlerinden sizleri faydalandırmayı bir görev ve kadirşinaslık borcu bildik. Zira, geleceğin
inşasında geçmişin ve geçmişte yaşayanların birikiminin son
derece hayati bir dayanak noktası teşkil ettiği kanaatindeyiz.
Bu vesileyle, yaklaşık dört yıldır bu sayfalarda hayat hikayele
rini ve zorlu mücadelelerini okuduğunuz dava adamı öncüle
rimizin kıymetli birikimlerini geleceğe taşımak amacıyla, bu
yazıları bir kitapta toplayarak Araştırma Kültür Vakfı yayınla
rı arasında çıkaracağımızın da müjdesini verelim.
Doğrusu, bu çerçevede mücadelelerine yer vermek istedi
ğimiz büyüklerimizle görüşmek için her fırsatı değerlendirme
ye çalışıyoruz. Geçmişten Geleceğe K o(nu)şanlar listemizde yer
alan isimler giderek kabarıyor. Muhterem Tahir Hocamızla, ta
başından beri görüşmek istediğimiz halde bir türlü imkan ve
fırsat bulamamıştık; nasip geçen aymış... Isparta-Konya seya
hati, Tahir Hocamızla görüşmek için güzel bir fırsat oldu; ve
sile olan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bu görüşmede ba
na yardımcı olan kadîm dostum Halife Koyuncuya minnetta
rım. Ama asıl teşekkürü, rahatsızlığına rağmen bizi kabul et
mek nezaketinde bulunan Tahir Büyükkörükçü hocamıza ve
muhterem babaları hakkında bize kıymetli bilgiler veren oğlu
Abdurrahman Büyükkörükçü kardeşime sunmam gerekiyor.
Ve bu yazı, o bilgilerden hareketle kaleme alındı. Zira Tahir
Hocamızın sıhhati, uzun sohbetlere ve konuşmalara müsait
değil. Biz Abdurrahman Hoca ile sohbet ederken, kendileri yer
yer gülümseyerek ve bazen de başı ile onaylayarak bize eşlik
etmekle yetindi. İşte oğlunun dilinden Tahir Hoca’nm serencâmı:

Konya’ya Sığmayan
Manevî Mimar
TAHİR
BÜYÜKKÖRÜKÇÜ
HOCA EFENDİ
ABDULLAH YILD IZ

Bir Vaazla Değişen Hayat Rotası,
Zor Yıllar, Kararlı Eğitim Süreci...
1925 Konya doğumlu olan Tahir Büyükkörükçü, ilkokulu ma
halle okulunda okur. Bu esnada mahalle hocalarından Bahçı
van İsmail Efendiden Kur’ân-ı Kerim okumayı öğrenir. Son
ra Konya’da Karma Ortaokulu olarak bilinen meşhur okula
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nın pyi kendi evlerinin bayii uzağın
dadır. Bu durum bir başka sıkıntı se
bebidir ama o -yılmadan,- bıkmadan
ilim tahsiline devam eder.
Babasının o yılların baskıcı ortaınıııcla yaşadıklarına dair bir örnek
veriyor Abdurrahman Hoca: “Babam,
‘kitaplarımı ta gömleğimin içerisine
saklayarak götürür, hocamın evine
vardığım zaman uzun süre takip edi
lip edilmediğimi kontrol eder, sonra
hocamın kapısını çalardım’ derdi.”
’dan kla
sik medrese usulü dersleri almaya

devam eder. Üçüncü sınıfta okuduğu sıralar, bir
gün Kapu Camime gider. Cami kürsüsünde bir
hoca efendi çok etkili bir üslûpla cemaate vaaz et
mektedir. Ortaokul öğrencisi Tahir, kürsüde ko
nuşan hocayı büyük bir dikkatle ve hayranlıkla
dinler. Vaazdan öylesine etkilenir ki, içinden ‘ben
de böyle ilim sahibi ve güzel konuşan bir vaiz ol
sam’ diye geçirir. Kapu Camii kürsüsünde konu
şan zât, o günün meşhur hocalarından Isa Ruhi
Bolay Hoca Efendidir. Tahir Büyükkörükçü, va
azdan sonra, mahalle komşuları olan Mustafa
Efendinin dükkanına uğrar. Tevafuka bakın ki,
az sonra İsa Ruhi Hoca da oraya gelir. Dükkan sa
hibi, çok iyi tanıdığı Tahir’i İsa Hocaya takdim
eder: ‘Tahir evladımız çok çalışkan ve zeki bir ço
cuktur’ der. Hoca efendi onunla yakından ilgile
nir ve gözlerindeki parıltıyı keşfetmekte gecik
mez. Ve kısa bir sohbetten sonra ona; “Evladım,
gel sana gerçek ilmi öğreteyim, bırak başka şeyle
ri” der. Tahir Büyükkörükçü bunu bir emir telak
ki ederek derhal okulu bırakır ve İsa Hoca Efen
diden özel dersler almaya başlar...
Devir 1940’lı yıllardır. Şeflik Devrinin siyasi
baskılarına ve yasakçı tutumuna bir de maddi ve
manevi sıkıntılar eklenince hayat çok zor, hatta
çekilmez hale gelmiştir. Daha çocuk yaşlarında
olan Tahir Büyükkörükçü, orta okulu bıraktığı
için akrabalarından, büyüklerinden çok tepkiler
alır ve yakın çevresi tarafından: “Hoca mı olacak
sın, cenaze yıkayarak ömür mü geçireceksin?” di
ye kınanır, ama bu sözlere aldırmaz. İşte Tahir
Hoca, böylesine sıkıntılı bir dönemde ve ortamda
İslâmî ilimleri öğrenmeye başlar. Ancak hocası
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kadar, tek başına kararlı bir şekilde
eğitimini tamamlar.
Ayrıca, yine Konya’nın Meşhur hocaefendile^rinden Hacı Veyiszâde M ustafa Kurucu Hoca
dan Hadis ilmini öğrenir. Ebû Said Muhammed
Hâdimi hazretlerinin B e ıik a adlı eserini de, Ku
rucu Hoca’dan okur. Bu arada, o günün hafızlık
merkezi olan Bulgur Tekkesinde hafızlık çalışma
larına devam eder. Fırsat buldukça da Hacı Hâki
Efendiden Farsça dersleri alır.
Klasik medrese usûlüne göre devam eden
derslerde epey mesafe katedilir, ama bu sırada as
kerlik çağı da gelip çatar. Ancak, İsa Hoca Efendi
Tahir’ini bırakmak istemez; ilim tahsilinin inkı
taa uğramasına gönlü razı olmaz. Askerlik şube
reisi kendisinin yakın dostudur ve rica ederek
onun askerliğini bir yıl tecil ettirir. Bu fırsat çok
iyi değerlendirilerek derslerin kalan kısımları da
ikmal edilir. Ve Hocasının ricası ile o günlerde
çok ihtiyarlamış olan Konyalı meşhur bir hattat
icazetname yazar ve yine o günün meşhur hoca
larından müfessir Konyalı Mehmet Vehbi Efen
di icazet duasını yapar.
Vaaz Kürsüsünden Meclis Kürsüsüne,
Cezaevinden Tekrar Vaaz Kürsüsüne...
Konya’nın en meşhur hocalarından ilim tahsil et
tiği yıllarda, komşularında sohbet ederken göre
rek hayran olduğu Mahmud Sam i Ramazanoğlu hazretlerinden de manevi ders alan Tahir Bü
yükkörükçü, hem kararlı bir ilim talebesi hem de
çok titiz bir derviştir artık. Dervişane tevazuu se
bebiyle normal ayakkabı değil, yaşlıların giydiği

yemeni denilen çok sade bir ayakkabı giyer ve ka
im kumaştan dikilmiş, ütüye ihtiyaç duyulmayan
çift taraflı pantolon giyer.
Henüz hafızlığını tamamlamadan askere giden Tahir Hoca, İzmir Foça'da askerlik yaparken,
bölüğün iaşesini teminle görevli olduğundan sık
sık özel vapurla İzmir’e gelir; şehrin dindar kesi
minin önde gelenleri ile tanışır ve hala devam
eden çok sağlam dostluklar kurar. Gerek İzmir
gerek Foça’da yaptıkları sohbetlerden genellikle
sabah namazını kılarak ayrılır. İzmir ve civarın
daki müslümanlar Mahmud Sami Ramazanoğlu
hazretlerini bu sohbetlerde tanır.
Askerlik devam ederken bir Ramazan ayında
Konya’ya izine gelir. Konya Kapu Camiinde Ho
cası İsa Efendinin bir haftalık vaaz sırası vardır.
Tahir Hocaya der ki: “Evladım, benim yerime Ka
pu Camiinde sen konuşacaksın; bu benim en bü
yük muradım, ölmeden bunu göreceğim.” Konyalılar Tahir Hocayı o vaazlarla tanırlar. Bu genç
ve dinamik hocanın ateşli ve vukufiyetli vaazları
şöhretinin kısa zamanda Konya’ya yayılmasına
sebep olur.
Asker dönüşü, eski garaj civarındaki Boncuk
Camiinde imamlığa başlayan Tahir Hoca, bir
yandan da yarım kalan hafızlığını tamamlar. “Ço
ğu günler beş ham ezberler, onu da sabah nama
zında mihrabda okurdum” diye hatırlar, o günle
rini.
Çeşitli camilerde verdiği vaazlara ilgi her ge
çen gün artar. Zamanın Diyanet İşleri Başkanı
Ahmed Hamdi Akseki bir vesile ile Konya’ya ge
lir ve Tahir Hoca’nm vaazını dinler, çok beğenir.
Ankara’ya döndükten hemen sonra onu Anka
ra’ya davet eder. Prosedür gereği yapılan bir imti
hanla Tahir Hoca Konya merkez vaizliğine tayin
edilir: Yıl 1951. Ve aynı yıl evlenir.
1960 İhtilaline kadar ateşli ve etkili vaazlarına
devam eden Tahir Hoca, İhtilalin çok sıkıntılı
günlerinde dahi bir tek vaazından, sohbetinden
bile geri durmaz. Aleyhinde, “daha bunun ipi ne
zaman çekilecek?” gibi sözler konuşulmaya, üstü
kapalı tehditler almaya başlar ama yılmadan, bıkmadan, korkmadan görevine devam eder. Niha
yet iki yıl sonra mahkemeye verilerek vaizlik ve
sikası elinden alınır ve sekiz ay konuşturulmaz.
Ardından da 1964 yılında Burdur’a sürgün edilir.
Böylece, Burdurlular bir buçuk yıl boyunca Tahir
Hocanın sohbetlerinden istifade imkanı bulurlar.

Orada hala devam etmekte olan pek güzel dost
lukların temeli o yıllarda atılır.
1965’teki siyasi değişiklik sonrası, o günün
Diyanet İşleri Başkan yardımcısı merhum Yaşar
Tunagür Hocaefendmın ısrarıyla Konya’ya muftu
olarak döner. Yedi yıla yakın devam eden müftü
lük döneminden sonra kendi arzusu ile tekrar kı
sa bir sürç vaizlik yapar ve 1973 yılında emekliye
ayrılır. Bu boşluktan yararlanarak 1976 yılında
Almanya’ya yaptığı bir seyahatte, 52 günde 54
konuşma yaparak gurbetçi kardeşlerimiz üzerin
de büyük etkiler bırakır.
1977 yılında Milli Selamet Partisinden Konya
milletvekili olarak Meclise girer. 12 Eylül darbe
sinde çoğu milletvekili gibi o da tutuklanır; Necmeddin Erbakan’la birlikte, “İslâmî esaslara dö
nülmesini ve İslâmî devlet kurulmasını istediği”
iddiasıyla Askeri Mahkemece yargılanır; 11 ay ce
zaevinde kalır; beş yıl devam eden mahkemeler
den sonra 1985’te berat eder.
Bir yıl sonra tekrar başladığı Kapu Camii va
azlarına 1999 yılma kadar devam eder.
Camilerden Konferans Salonlarına,
Türkiye’den Yurt Dışma Taşan Vaazlar
Tahir Hoca, konuşmalarını camilerden salonlara
taşıyan hemen ilk hocamızdır. 1965’de Burdur’da
iken Denizli’de başlayan salon konuşmaları
1960-70’li yıllarda bütün Türkiye’ye yayılmıştır.
Adana, Ceyhan, Kayseri, Malatya, Sivas, Diyarba
kır, Erzurum, Nevşehir, Karaman, Niğde, Sam
sun, Eskişehir, İsparta, Ankara, Maraş, Bursa...
konuşmaları yurtta büyük coşku oluşturmuştur.
1968’deki meşhur İzmir Alsancak Spor Salonu
konuşması, o günün siyasilerinin fevkalade dik
katini çekmiş ve İsmet İnönü bir meclis konuş
masında Tahir Büyükkörükçü’den ismen söz ede
rek şöyle demiştir: “Demirel düzeninin iki ayağı
vardır: biri seçim kanunu, diğeri Konya Müftü
südür”.
Bu etkili vaazlar Türkiye sınırını aşmış, 1976
Almanya seyahatinden sonra 1977 ve 1978’de Almanya, Avusturya, İsviçre ve Hollanda’da yaptığı
konuşmalar işçilerimiz tarafından banda alınarak
çoğaltılmış, hem yurt dışında hem de memleketi
mizde çok sayıda dağıtılmıştır.
Tahir Hocanın ‘90’lı yıllarda yaptığı vaazların,
konuşmaların bir kısmı Kon-TV’de her gün tek
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rar edilmekte, böylece Hocamızın irşat hizmetle
ri bu gün de devam etmektedir.
Allah Dostlarına Dost,
Düşmanlarına Düşman Bir Dava Adamı
Tahir Büyükkörükçü Hoca, tavizsiz dini hayatı
ile tanınır. Hocamızın öncülüğünde kurulan
Konya Erenköy mahallesi, Müslüman şehrinin ve
mahremiyeti önceleyen İslâmî hayat tarzının ça
ğımıza taşınması olarak tanımlanabilir. Mahremi
yete verdiği önem, dış duvarları ile sokaktan ya
lıtılmış ev stiline yansımakla kalmaz, kadın-erkek ilişkilerinde de İslâmî kurallara son derece ri
ayet eder ve bunu ısrarla tavsiye eder. Mesela,
yalnızca kadınlara konuşma yapmamıştır.
Hoca, günlük hayatında çok titiz ve disiplinli
dir. Verdiği sözlere ve randevularına sadakati dil
lere destandır. Mesela, bir yere gidileceği zaman
dostlarına, ‘şu saatte kapının önünde bulunun’
demişse, mutlaka o saatte kendisi oradadır. Dost
ları arasında; “hocam ızın çıktığ ı a n d a sa a tlerin i
zi ay arlay abilirsin iz” cümlesi darb-ı mesel hali
ne gelmiştir.
Misafiri çok seven Tahir Hoca, Konya dışın
dan gelen dostlarını evinde ağırlamaya, onlara ik
ramda bulunmaya özen göstermiştir. Konya’ya
gelen zevattan birçoğu onun evinde misafir ol
muştur. Başta Mahmud Sami Ramazanoğlu Efen
di hazretleri olmak üzere, Lâdikli Hacı Ahmed
Efendi, Hacı Veyis Zade Mustafa Efendi, Muhammed Harrani Hazretleri, Musa Topbaş Efendi,
Muhammed Zahid Kotku Efendi, Mekkeli Üstad
Muhammed Alevi Maliki, Yahyalılı Hacı Haşan
Efendi, üstad Ali Ulvi Kurucu, Havlucu Ahmed
Efendi, Konyalı Dişçi Mehmed Efendi gibi nice
büyükler, Necip Fazıl gibi nice üstadlar evlerini
teşrif etmişlerdir. Hah hazırda ber-hayat olan bir
çok zevat da evlerinde misafir olmuştur.
Allah dostlarına dost, düşmanlarına karşı düş
mandır. Ricalullaha karşı saygısı sınırsızdır.
Mevlana hayranıdır ve binlerce Mesnevi beytini
vaazlarında ezbere okur. Mehmed Akifi çok se
ver; üstad Necip Fazıl’la çok muhkem dostlukla
rı vardır. Ali Ulvi Kurucu ile sohbetlerine doyum
olmaz.
Fıkıh ve tasavvufta çok titizdir. İmam-ı Azam
hazretlerini çok sever ve Hanefi fıkhı konusunda
lakaydiliğe asla taviz vermez. Tasavvufta ise ölçü
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sü Şeriat’tır Tasavvufa asla dil uzattırmaz ama
Şer-i Şerife uymayan hallere de asla itibar etmez.
Hayır yapmada önde olmayı çok seven I loca
mız, bir çok cami, minare, çeşme yapımına öncü
lük etmiştir. Yakınlarına ve çevresine, ‘Nerede bir
hayır işi varsa, sizin de mutlaka payınız, katkınız
olsun’ diye tavsiye eder. Hafızlığım tamamlayan
ları umreye göndererek ödüllendirir. Haftalık
sohbetlerinde mutlaka para toplanır ve bir ihtiyaç
sahibine yardım edilir.
Tahir Hocanın en ciddi arzularından biri de
Medine’de olmak ve Medine’de ölmektir. Bu ar
zusunu gerçekleştirmek için, 1986’dan itibaren
14 sene, senenin yedi ayını Medine’de, beş ayını
Konya’da geçirir. Ancak, merhume refikalarının
rahatsızlığı sebebiyle 1999 sonunda Konya’ya
dönmek zorunda kalır. İlki 1952 yılında olmak
üzere 35-kez—hacca gitmiş, çok sayıda da umre
yapmıştır.
“9 9 Evladım Olsa Hepsini
İmam-Hatip’te Okuturdum”
O’nun en büyük derdi İslam’ın ve müslümanların
yüzünün gülmesidir. “Çok çile çektik. Bir iyi gün
görelim, İslâm adına bir oh diyelim de öyle öle
lim” der. Müslümanlarının yüzünün gülmesi için
İmam Hatip Okullarına özel bir önem verir; “99
evladım o ls a h ep sin i İm am -H atip’ten g eçiririm ”
der.
Tahir Büyükkörükçü’nün basılmış beş eseri
vardır: H akiki Veçhesiyle M evlana ve Mesnevi,
Mevlana ve Mesnevi Gözüyle Peygamber Efendi
miz, Müslüman Peygamberini Tanımalısın, İs
lam ’da Edeb, M übarek Ramazan ve Oruç.
Tahir Hoca’nın en büyük eserlerinden biri de,
kendisi gibi vaiz olan oğlu Abdurrahman Bü
yükkörükçü. Örnek bir hayırlı evlat timsali ola
rak tanıdığımız Abdurrahman kardeşimle birlikte
karşılıklı dua ve hayır dileklerinde bulunuyoruz:
“Cenab-ı Hak Tahir Hocamızı, bizi ve tüm din
kardeşlerimizi, razı olduğu yolda daim kılsın.”
Amin.
Veda zamanı geldiğinde Tahir Büyükkörükçü
Hocamızın elini öpüp hayır duâ talep ediyoruz.
Özlü cümlelerle bizlere ve Ümran ailesine duâ
ediyor. Biz de hem sizler hem kendimiz adına
Rabbimizden kendilerine şifa ve hayırlı ömür ni
yaz ediyoruz.
m

Kültür & Sanat

T

ürkiye'nin en ciddi ray de
ğişikliklerinden sayılması
zorunlu 1980'den sonra

vatan hainliğinden milli şairliğe
te rfi eden Nazım Hikmet'in oyun
yazarlığı, haksızlık sayılmayacak

TARTÜF
TARTÜFFE’E KARŞI

bir ihmal çerçevesinde ele alınagelmektedir. En gözardı edilen
oyunu da Tartüf-59. Bu oyunun
da Nazım Hikmet, M oliere'in

Hasanali Yıldırım

1664'te yazdığı Tartuffe oyunu
nu, 1959’un Türk insanı için, o gü
nün koşullarında ve dönemin si
yasi manzarasını dikkate alarak
yeniden yorumluyor.
Nazım

Hikmet'in

Tartuffe'ü

sına karışır; üstelik o dönemin
Tartuffe’üyle de mücadele eder.

seçmesi boşuna değildir. Çünkü

yalnız hareket etmediğini, devlet
yönetimiyle ve yönetimde söz sa

Tartuffe tipi, Moliere'in birçok oyu

hibi olan kiliseyle ortaklık kurdu

nunda olduğu gibi, sadece kendi

ğunu, böylece gücüne güç kata

Tartuffeler'in Savaşı

dönemiyle sınırlı kalmayan bir tip

rak kurumsallaştığını görürüz.
Üstelik zamanımızın T artu f

İlk başlarda, ortak noktalardan

yüksek inançlarını, sahte dindarlı

fe'ü, insanları kandırmak ve pe
şinden sürüklem ek için başta

hareketle T a rtu ffe 'le r arasında
kurulan birliktelik, zamanla bir çı

ğıyla kendi çıkarları için sömüren,

medya olmak üzere teknolojik

hilekâr bir insan modelidir Tartuf

olanakları kullanarak her türlü hi

fe. Nazım Hikmet, Tartüf-59 oyu
nunda Tartuffe tipinin zamanımız

leyi denemekten çekinmez. Bu
açıdan bakıldığında M oliere'in

kar çatışmasına dönüşür ve kapi
talizm in y e tiş tird iğ i T artüf-59,
kendisine oranla p rim itif kalan

da da varlığını göstermekle kal
maz; o günden bugüne süregelen,

Tartuffe'ü, yalnızca dinin arkası
na sığınan sıradan ve küçük bir

daima gelişip değişen, çağının tüm

hilekârken, Nazım Hikmet'in Tartüf'ü, dini de kendi çıkarları için
suistimal etmekten geri durma
yan tipik bir kapitaliste dönüş

tir. Gerçekte her dönem varolan ve
geçerliliğini sürdüren, insanların

olanaklarını kullanarak güçlenen
ve bu varoluşuyla kavramlaşan
tartüfizmin, yani sahte dindarlığın
eleştirisini de yapar.
Tartuffe ve Şürekası
M oliere'in

oyununda

T artuffe,

dindar kisvesine bürünerek bir ai
lenin yanına sığınan, ardından da,
sığındığı bu evdeki insanların ha
yatını zindana çeviren ve bütün
bu işleri kendi çıkarı için yapan

müştür.
Nazım Hikmet, yeniden yarat
tığı ve çağımız insanına özgü ben
cil niteliklerle bezediği Tartuffe
karakterini, yalnızca XX. yy'da ya
şayan bir karakter olarak yansıt-_
mayı seçmez. Bunun yerine, çağ
daş Tartuffe'ün yeni çalışma ta r

eder. Nazım Hikmet'in oyununda

zını ve günümüz şartlarına özgü
olanaklarını, Moliere'in metninin
içine taşır. Yani Tartüf-59, Moli
ere'in metninin içine girer ve XVII.

ise daha ilk sahnede Tartuffe'ün

yy'da yaşamış orijinal ailenin ara

biridir. Fakat tek başına hareket

Tartuffe'ü devre dışı bırakır. Hat
ta onun maskesini düşürerek ev
den kovulmasını sağlar.
Ayrıca Nazım Hikmet, Tartüf59’un daha kesin bir biçimde an
laşılmasını sağlamaya yarayacak
orijinal metindeki kimi sahneleri
aynen korumayı tercih ederken,
bu amaca katkı sağlamayacak
sahneleri ve öğeleri dışarıda bı
rakmaktan çekinmez. Örneğin
Moliere’deki Valere ve Mariane'in
aşk sahnesini tamamen gözardı
eder. Bununla beraber, sözü edi
len değişikliklere karşın, Moli
ere'in kurduğu biçim -içerik bağın
tısına sadık kalmayı seçer.
M oliere'in oyununda izleyi
ci/okuyucu, ilk perde süresince
T artu ffe hakkında birçok bilgi
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epik tiya tro anlayışında yorumla
yarak modernleştirir.
Tartüf-59'un kurgusunda dik
kati çeken başka bir özellik de, ko
medinin ortaya çıkarılışında yatı
yor. Moliere’in Tartuffe'ünde, XIV.
Louis dönemine özgü, bir yandan
kilisenin kurduğu otorite, öbür
yandan asilzadeler üzerinden işle
yen siyasi yapının ortaya çıkardığı
baskıyı resmeden bir töre komed
yası sözkonusu iken, Tartüf-59'da
bu komedyaya eklemlenmiş yeni
güldürü durumları da mevcuttur.
Örneğin daha en başta iki zama
nın içiçe geçmesiyle ortaya çıkan
farklılıklar ve zıtlıklar, kendiliğin
den güldürü nedeni hâline gelir.
Bunun ayanında tip güldürüsünle
de bu mizah pekiştirilir.
Groteskten Güç Alan Absürdlük

edinmesine karşın, kendisini sah

Modern Tiyatronun Katkılarıyla

nede görmez. Böylelikle izleyi
ci/okuyucunun ana kahramanı

Bir sonraki sahnede Tartüf-59,

merak etmesi sağlanır. Nazım

tarihte belli bir zaman diliminin

Tartüf-59'un, metnin içine girme
siyle başlayan absürdite, teyp se
sinin T a n rı s e s i s a n ılm a s ı, a ra y a

karışan rock and roll müziğiyle
Tartuffe ve Orgon'un ayağa fırla
yıp çılgınca dansetmesi gibi öğe

Hikmet'in oyununda ise daha ön

içine değil de, XVII. yy'da yazıl

oyun niteliğindeki ilk sahnede

mış bir yapıtın içine girer. Böyle-

Tartüf ortaya çıkar. Üstelik bu

ce zam anlararasılıkla b irlik te ,
metinlerarasılık ve yazarlararası-

lerle iyice katmerleşir. Fakat absürdlükler bunlarla da sınırlı değil
dir. Örneğin oyunun sonunda, ev

lık bağları da kurulur. Bu uygula

den kovulduğu için çıkıp gitmesi

Tartüf, Moliere'in Tartuffe’ünden
epeyce farklıdır. Örneğin Nazım
Hikmet'in Tartüf'ü, kralın hima
yesinde kurulan bir gizli tarikatın
üyesidir ve Orgon ailesi hakkında
jurnalde bulunmak üzere görev
lendirilm iştir. Nazım Hikmet bu
tercihiyle, daha oyunun başın
dayken,

M oliere'in

kullanmayı

tercih e ttiğ i merak duygusunu
yok eder; onun yerine, oyunun

ma ile okuyucu/izleyici, yine dü

beklenen Tartüf-59 ile Tartuffe’ü,

şünsel boyuta çekilir ve bir oyun
la karşı karşıya olduğu vurgula

hizmetçinin çamaşır makinesine
atarak temizlemeye kalkışması ile

narak yabancılaştırılır.

absürdlük, groteskten de güç alan

Ancak yabancılaştırm a bu

bir düzeye tırmandırılarak yeni bir

nunla kalmaz. Oyuncular diyalog

güldürü öğesi elde edilir.
Tartüf-59 oyununda, Tartüf-

ları arasında, bir oyun oynandığı
nı sık sık hatırlatan sözler sarfederler. Dahası, zaman zaman
sahnedeki diğer kişileri hiçe sa

hangi ana eksen üzerine kuruldu

yarlar ve seyirciye dönerek konu

ğunu öğrenen okuyucu/izleyiciyi,

şurlar. Böylece de yanılsamanın

Tartuffe'ün kendisini değil, e n tri

kaldırılmasına oyun boyunca hiz

kanın biçim ini merak etmeye

met ederler. Bu uygulamalarla

yönlendirir. Bu yönlendirme üze

Nazım Hikmet, modern komedi

rinden de duygusal iniş-çıkışları

nin kurulmasına öncülük etmesi

geri plana iterek, oyunun zihni bir

nin

düzlemde izlenmesini amaçlar.

oyunlar yazan Moliere'in metnini,
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yanında,

klasik

anlayışta

59 tip i dışında herkes Moliere'in
oyunundaki konumunu aynen ko
rur. Biçim ve içerik de ana nokta
larda korunmasına karşın, yine de
bazı ciddi değişikliklere uğratıl
mış. Örneğin Moliere'in oyununda
çatışma Orgon’un ailesi ile Tar
tuffe'ün arasında gerçekleşiyorken, Nazım Hikmet'in oyununda
ise Tartüf-59 ile Tartuffe arasın
da gerçekleşir.

Nazım
H ikm et'in
Tartüf59'unda, karakterler üzerinde
bunların dışında da başka değişik
liklere rastlanır. Tartüf-59' dışındaki diğer karakterlerin tümü zayıflatılarak, amaca hizmet eden
araçlar konumundaki figürlere in
dirgenir. Bu figürler, duruş ve ta 
vırlarıyla XVII. yy'a ait olmakla
birlikte, XX. yy'a özgü tipleri de
temsil etmekteler. Dorin dışındaki
kadınlar, varlıklı ve burjuva sınıfı
na mensup aile kadınları olarak,
yalnızca sıradan gündelik ilişkiler
kuran tiplerdir. Güzelliklerine düş
kündürler; ‘kadınsı’ davranışlar
sergilerler. Dorin ise hizmetçi ka
dın rolüyle halk sınıfına mensup,
burjuva sınıfı kadınları gibi zihni
bulanmamış, temiz bir karakter
dir. Başlangıçta Tartüf-59 tara
fından kandırılmışken, gittikçe ge
lişen bir karakter olarak durumun
erken farkına varır ve entrikanın
içyüzünü ortaya çıkarır.
Dolap Dolap İçinde
Her iki oyunda da amacına ulaş
mak isteyen veya bulunduğu du
rumdan kurtulmaya çalışan kişi

maz. O döneme yabancı, adaylık,

ortaklık kurmasını ve eyleme izin

seçim, demokrasi, dem okratik

vermeyen kısıtlamacı özgürlük

parlamentarizm gibi kavramlar,

anlayışının altını açıkça çizerek,

en sık başvurduğu sözcükler... Bu

dönemin Türkiye'sini eleştirir.

kavramlar üzerinden yazar, gü

Moliere'in Tartuffe’ü, aydınlan

nümüz Türkiye'sine de gönder

ma döneminde bile hâlâ gücünü ve

meler yapar.

kudretini sürdüren kilisenin bir

Tartüf-59, Orgon ailesinin ço

mensubuymuş gibi görünen, bü

cak oyunlarda bu dolapların yön

banı olmak için adaylığını koyar

tün bireysel yapıp etmeleri kendi

temi farklılık gösterir. Her iki oyu
nun da ana karakteri Tartuffe'ler

ama zaten kendisinden başka bir

menfaatini güçlendirmeye yönelik

aday da yoktur. Herkesi bir pun

sahte bir dindarı temsil ederken,

açısından bakılırsa, Moliere'de

duna getirerek ikna ettiği için de

Tartüf-59, kendi m enfaatlerini

Tartuffe, tek başına hareket edip

seçimi oybirliğiyle kazanır. Belli

güçlendirmek için

baskı ve korkutmayla çevresinde
kileri sindirmeye çalışırken, Tar

ki Tartüf-59'un bu seçim manev

hemcinslerinin yardımını alan, hal

rası ile iktidardaki Demokrat Par-

kın yanında ve yakınında görünen

tüf-59, karşımıza kurulu düzenin
bir parçası olarak çıkar ve örgüt

ti'nin seçim başarısı arasında bir

ama başta din olmak üzere bütün

paralellik kuruluyor ve bu paralel

alt yapı kurumlarını çıkarları adına

sel çerçevede hareket eder. Ama
cına ulaşmak için kimileyin ikna

lik üzerinden bir iktidar eleştirisi

dilediğince sömürmenin mekaniz

ne başvuruluyor. Zaten Tartüf-

masına vakıf, çizdiği görüntünün

yolunu kullanmasına karşın, ge-

59, kelimenin tam anlamıyla tipik

zıddına, ne din, ne demokrasi, ne

rektiğinde kişiye özel "rü şvet’Mer
verir; gerektiğindeyse tehditlerle

bir muhafazakâr sağcı değerlerin

de insan hakları gibi değerlere ina

temsilcisidir.

nan, tipik bir çağdaş kapitalistten

ler, sürekli dolaplar çevirirler. An

işini hâlletmeye çalışır.
Tartüf-59'un kullandığı dil de

örgütlenm iş

başka bir şey değildir.
Başucumuzdaki Tartuffe

Zaten Nazım Hikmet'i, Tartuffe'ü yeniden yorumlamaya iten de,

ilginçtir. XX. yy’a ait birçok kav
ramı, karşısındakiler anlamasa da

Nazım Hikmet, Tartüf-59'un din-

oyunun ve baş karakterin bu evril-

sürekli kullanmaktan geri dur-

devlet bağlantılarını, medyayla

meye müsait niteliği olsa gerek. 0
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DENEME “DÜŞÜNCEYİ
IDIRAN” YAZIDIR
Konuşan: Mustafa Aldı
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A.Vahap Akbaş, 1954 Batman doğumlu. Hisar dergi
sinde yazı hayatına başladı. Şiir ve denemeleri çe
şitli dergilerde yayımlandı. Kandil Çocuk, Gül Ço
cuk, Gonca ve Salıncak dergilerinde çocuklar için
kaleme aldığı şiir, deneme ve öyküleri yayımlandı.
Çeşitli ödüller aldı. Kuş Olsun Yüreğim ile Türkiye
Milli Kültür Vakfı-Gökyüzü Yayınları Çocuk Şiirleri
Yarışmasında (1987) üçüncülük armağanını aldı.

Düş ünc ede n ko rk an e b e v e y n le r

Gülün Aklı, Dünyayı Kaplayan Ağaç, Kuş Olsun Yü

ye tiş tird i siste m . K ö r p e d i m a ğ la 

reğim, Bir Demet Masal, Göğe Çizilmiş Resimler,

rı iğfal e t m e y e çalışan ideolojik

dığı eserler. Her insan uğrağı üstünde düşünür, bili

y a y ın la r da bu k o rk u yu k ö rü k le 

nenin dışına çıkmak için yeni ilmikler, yeni düğüm

di. Ç o c u k l a r ı

kendi ta h a k k ü m

Kuş Baba, Hoca Nasreddin, çocuklar için kaleme al

ler, yeni çözüm yolları ortaya koyar. Denemenin or
taöğretim edebiyat kitaplarından, edebiyat ansiklo

alanlarının doğal bir unsuru ola 

pedilerine kadar her yerde değişik tanımlamalarına

rak g ö r e n ve onların farklı dü

rastlamak mümkün. Bu tanım zenginliği aynı za
manda denemenin karmaşıklığını da ortaya koyar.

şü n m es in d en ko rk a n e b e v e y n l e 

Denemenin de tü rle ri var. Edebi deneme, felsefi de

rin, h a t t a de vletin onları bir d ü 

neme... bunların yanında çocuklar için kaleme alı

şünce vadisin de k a y b e t m e k a y 

nan ve oldukça az denenen ‘çocuklar için deneme'
konusunu merkeze alarak çocuk edebiyatımızın ön

gısının da payı va rd ır , z a n n ım c a

cü kalemlerinden eğitimci yazar A. Vahap Akbaş'la

bu d u r u m d a . En n ih a y e t az o k u 

konuştuk. Göğe Çizilmiş Resimledi okuduğunuzda

m a alışkanlığı ve t i c a r î getirinin
de rolü nden bahsedilebilir.

deneme türünün çocuklar için yazılmış yetkin bir
ürününü okumakla kalmış olmayacaksınız. Aynı za
manda deneme türüne duyarlığın nasıl katılacağını
da göreceksiniz. A. Vahap Akbaş 'çocuklar için deneme'yi Salıncak"ta sürdürüyor.
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-Suffe

Kültür Sanat

Yıllı-

ğı'nda 1986 yılının deneme ve in

tem rini yapmasın sağlar dene

etmek olarak telakki e ttik ve

meler.

yazdık.

celeme kitaplarını değerlendiren

Deneme, Cumhuriyetten son

Neden başka bir tü r ile değil

yazınızda 1986 yılının deneme

ra bir ivme kazanır. Ataç, bu iv-

de deneme ile düşüncelerinizi

tiyorsunuz.

Düşündüklerimizi

olur. Son dönemlerde denemeye

bilir. Sanırım, bunda denemenin

okuduklarımızı, özümleyip bir

bir rağbetten söz edilebilir. Sizin

yazarın önüne serdiği geniş öz

başkasıyla bir dünya görüşü çer

de hatırlattığınız gibi zaman za

gürlük alanının etkisi oldu. Bu öz

çevesinde paylaşmayı mümkün

man hatırı sayılır ölçüde deneme

gürlük, dili rahat kullanma imkanı

kılan denemenin edebiyatımızda

kitaplarının okurla buluştuğuna

da sağlıyor. Demin de ifade e tti

ki serencâmı hakkında neler söy

şahit olduk. Oldukça yetkin ör

ğim gibi, edebiyata şiir, hikâye

nekler de veriliyor.Yine de bariz

gibi sanatı önceleyen tü rle rle

-Denemenin bizdeki serenca-

vasfı deneme yazmak olan edebi

başladım. Deneme bütün fik ir ya

mı ne yazık ki çok eskilere da

yatçılar bir elin parmaklarını geç

zıları içinde sanatla en fazla uyu

yanmıyor. Birçok edebiyat türü

miyor. Deneme yazanlar, genel

şan türdür. Dili kullanırken dü

lenebilir?

gibi o da Batı'dan geçme. Diğer

likle başka alanlarda da eser ve

şünceyle estetiği harmanlamaya

türlere göre de biraz geç fark

ren yazarlardır. Denemenin biz

imkan tanıyor. Denemeyi biraz

edilmiş. Cenap Şehabettin, bir

de rüştünü ispat etmesi için belki

da bunun için sevdim.

kaç yazısıyla bu vadiyi işaret

biraz daha zamana gerek vardır.

eder. Ahmet Haşim'in "Bize Gö

-Deneme türünde Biraz İha

Şunu da belirtm ekte yarar
var: Bir dönem gazetede, daha

Lakla-

net, İnziva Notlan, Rahvan Saat

sonra

kan"daki bazı yazıları denemenin

ler, Düşünceyi Uyandırmak ol

m ecburiyeti doğdu. Gazete yazı

bizdeki ilk örnekleri sayılıyor. Ta

mak üzere dört eseriniz var. De

sı, doğarken ölüyor. Dergiler için

bii ki önceki dönemlerde de de

nemede belli bir yere geldiniz.

yazılan yazıların bir kısmı da öy

neme özelliği taşıyan yazılar yok

Söyleşimizin ağırlık noktasını de

le. Bense hemen ölecek yazılar

değil. Ben, mesela, Katip Çele-

neme özellikle de çocuklar için

yazmak istemiyordum. İleride de

re ”

ve

"Gurabahane-i

da

dergilerde

yazmak

bi’nin "Mizanü'l Hak'ındaki bir

yazdığınız denemeleriniz oluş

okunabilecek, kitaplara konabile

çok yazıda deneme tadı buluyo

tursun İstiyorum. Ancak dene

cek bir şeyler yazmaya karar

rum. Ancak ayırıcı özellikleri or

meciliğinizin geçmişiyle başla

verdim. Bu düşünce de ister iste 

taya konmuş, deneme diye bir

makta da yarar görüyorum. De

mez, sevdiğim tü r olan deneme

türden söz edemiyoruz. Bunda

nemeciliğinizin hikayesini anlatır

ye yöneltti beni. Nitekim kitapla

dünyaya bakışımızın da etkisi

mısınız?

rımdaki yazıların çoğunluğu bun
lardan oluştu.

vardır. Deneme, anlatıcıyı merke

-Denemeciliğimin öyle uzun

ze alan bir türdür. Oysa bizde

ve özel bir hikâyesi yoktur. Ben

-Diyelim bir ‘Türkçe Deneme

“ ben” odaklı bir anlatım hoş gö

de yola şiirle, hikâyeyle koyul

ler Derlemesi' hazırlamayı üst

rülmezdi. Denemecinin İlmî ala

dum. Tabii bir yandan da yaptık

lendiniz. 'Sizin denemecileriniz'

nın dışında pervaz vurması da bu

larım, yapmak istediklerim üze

ve 'sizin denemeleriniz' kimler ve

türe kayıtsız kalmamızda etkili

rinde düşünmeye başladım. Bu

neler olurdu?

olm uştur kanaatindeyim. Fuzûlî

düşünceleri yazıya dökme arzu

her ne kadar şairliğinin belki de

su denemenin kapısını çalmama

yı

bir gereği olarak ilme "kîl ü kal"

neden oldu.

esaslı bir araştırma yapar, birçok

-Böyle bir derleme hazırlama
üstlensem ,

herhalde

önce

Kaplan,

eseri yeniden okur, seçeceğim

iresi içinde kalmaya epey önem

yazmamızı tavsiye ederdi de-

yazar ve yazıları öyle belirlerdim.

verir. Dinî, İlmî olmayanla iştigal

vamlı. Yayınlamasanız da yazın,

Ancak hemen aklıma gelerT bazf

biraz da zamanı israf olarak ka

derdi. Alain'den nakille, bir fikrin

yazarlar ve denemeler var: Ah

bul edilir. Oysa Mehmet Kap-

doğru mu, yanlış mı olduğunun

met Haşim, Ahmet Hamdi Tanpı-

lan'ın da belirttiğ i gibi, deneme

ancak cümleler halinde yazıya

nar, Suut Kemal Yetkin, Cemil

lerin düşünceyi uyandırmak gibi

döküldükten sonra anlaşıldığını

Meriç, Mehmet Kaplan, Sezai Ka-

bir işlevi var. Hem yazarın hem

ifade ederdi. Biz de yazmayı, bir

rakoç, Rasim Özdenören, Atasoy

de okurun bir çeşit düşünme

fikri kendi kendimizle münakaşa

Müftüoğlu, Ali Çolak... Sevdiğim

diyorsa da kalem erbabı ilim da

Hocamız

Mehmet
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denemeler, burada sayılamaya

mak ve bu cocuaun sesine kulak

cak kadar çoktur. Birkaçını söy

vermek. Ben de çocuklar için ya

leyeyim: Haşim'den "Müslüman

zan birinin bu çocuğun kılavuzlu

Saati, Ay...” , Yahya Kemal'den

ğuna ihtiyacı olduğunu düşünü

"Ezansız Sem tler” , Mehmet Kap-

yorum. Çocuğu, çocukluğu bil

lan’dan "Mehmetçik, Mukaddes

mek; çocuğun

Uçurum...",

M eriç'ten

aşina olmak gerekir önce. Ötesi

"A saletini Kaybeden İrfa n" ve

bazı teknik bilgiyi g erektirir ki

"Bu Ülke"deki yazıların büyük bir

halli kolaydır.

Cemil

duyarlılıklarına

çoğunluğu, Mustafa Özçelik'ten

-Çocuklar için deneme yaz

“ Edebiyatımızın Öteki Yüzü"...

maya başladığınızda sizi etkile

Liste uzar gider.

yen ya da esin kaynağınız olan

-Bir denemenin, çocuklar için

kişiler var mıydı? Çocuklar için

oluşumu ile yetişkinler için olu

yazdığınız denemelerinizin olu

şumu arasına sınır çekmek ge

şum güncesi hakkında neler söy

rekli midir?

lersiniz?

-Çocukların idrak dünyası, ye-

-Çocuklar için denemeyi de

tişkinlerinkinden farklıdır. Yetiş-

nememin bir nedeni, bu alandaki

kin, çocukluğu da kapsayan çok

-Çocuklar için yazılmış dene

boşluktu. M.Ruhi Şirin, Zaman
gazetesinin çocuk sayfası için

daha geniş bir dünyada yaşar.

me örnekleri fazla değildir. Bu

Tecrübe, eğitim, gözlem gibi un

nedenle gözetilmesi gereken hu

haftada bir yazı yazmamı önerdi

surlarla zenginleşmiş bir dünya

suslar da pek belirgin değildir.

ğinde ne yapabilirim, diye düşün

dır bu. Denemeci, bu farklılığı göz

Bununla beraber, çocuğu muha

düm. Çocuk edebiyatı, öteden

önünde bulundurmak zorundadır.

tap gören diğer türlerde olmazsa

beri masal ve şiir eksenlidir. Bu

Bir sınır gerekli. Ancak bu, kalın

olmaz sayılan hususların, dene

türlerde epeyce yetkin eser ve

bir sınır olmamalıdır. Zaman za

mede de göz önünde bulundurul

rilmiş. Bunların hemen yanı ba
şında hikâye-roman durur. Gezi,

man geçişlere fırsat tanıyan bir

ması gerektiğini söyleyebilirim.

sınır olmalı. Ben kendimce ölçü

Mesela anlatım, çocuğun kav

biyografi örneklerinden de bah

yü şöyle koyuyorum: Çocuk, ye

ramlar dünyasını, dilini hesaba

sedilebilir. Ancak gördüm ki ço

tişkinler için yazılmış olanı anla

katarak oluşturulm alıdır. Onun

cuklar için deneme yazan yok.
Yanılmıyorsam Cemal Süreya’nın

mayabilir, anlamadığı için sev

idrak sınırları iyi çizilmeli ve hem

meyebilir; bu durumda yetişkin

anlatılacak şey hem de anlatım

böyle bir çalışması vardı. O ka

ler için yazanın, yazdığını ille ço

şekli ona göre seçilmelidir.

dar. Ki o da bizim hassasiyetleri

cuklara da benimsetmesi gibi bir

Deneme arafta olan bir tü r 

kaygısı olmamalı. Bu yazıya irtifa

dür. Düşünceyle sanat arasında

ka örnekler varsa bile ben bilm i

k a yb e ttirir. Ama çocuklar için

durur. İkisi arasında sağlıklı bir

yordum. Çocuk edebiyatı ile ilgili

yazarken, büyüklerin de ta t ala

uyum sağlandığında hem besleyi

özenle hazırlanmış kaynaklarda

cağı bir kıvam tu ttu ra b iliriz. Bu,

ci hem de lezzetli olur. Bu denge

bile denemeden söz edilmediğini

çocuğu önemsemenin bir göster

ye dikkat etmek gerekir. Öğüt ve

fark ettim . O zaman çocuklar için

mizi taşımayan bir yazardı. Baş

gesidir aynı zamanda. Çocuğu

yönlendirme, çokça ifade edildiği

deneme yazmaya karar verdim.

önemserken onun beğenisini üst

gibi, meyvedeki vitamin gibi ol

"Göğe Çizilmiş Resimler" böyle

lere çekebiliriz.

malı. Eğlendirirken, keyif ve rir

doğdu. İçimdeki çocukla bir yıl

-Çocuklar için yazan bir dene

ken pek hissettirmeden eğitmeli.

dan fazla çocuksu bir dünyada,

meci ne yapmalıdır? Denemeleri

Yani deneme, önce deneme ol

m utluluktan

nin iç yasasını nasıl kurmalıdır?

malı. Hayal gücünü geliştirmek,

durdum. Onun dünyasını resimle

Öğüt, yönlendirme gibi eğitsel

zevk ve duyarlılığı inceltmek gibi

meye çalıştım.

amaçlar ne oranda gözetilmeli-

gayelere de buradan erişilebilir.

dir? Çocuklar için yazan deneme

uçarak

gezindim

-‘Kelimelerin gücünü anlama

Çocuk edebiyatıyla ilgilenen

yan, insanların gücünü anlaya

cide bulunması gereken nitelikler

lerin ısrarla vurguladıkları bir hu

maz' diyor Konfüçyus. Deneme

neler olmalıdır?

sus var: İçinde bir çocuk yaşat-

leriniz çocukları düşündüren on
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ların önünde yeni ufuklar açan,

yazısında çocukların yazmaya

lojisinde deneme türü yer almı

onların değerlerimizle tanışmala

erken yaşta yönlendirilmesinin

yor. Türkçe edebiyat dünyasında

rına vesile olacak konular ekse

sakıncalı olduğunu belirtiyordu.

çocuklar için denemenin kısır ka

Çocukların yazması neden önem-

lışı hakkındaki kanaatiniz nedir?

-Şüphesiz çocukların bunlara

li? Çocuklarla yürütülen atölye

-Birçok neden sayılabilir. Bi-

ihtiyacı olduğunu düşündüğüm

çalışmalarından güzel eserler çı

rinci derecede, toplum olarak ço

için. Ezbere dayanan bir eğitim

kar mı?

cuğa bakışımızın, onu algılayışı

ninde gelişiyor, niçin?

anlayışımız var. Herkes bundan

-Düşünmeyi öğrenmenin en

mızın bunda etkisi var sanıyo

yakındığı halde, bu değiştirilem i-

önemli sorunumuz olduğunu dü

rum. Çocuğu yalnızca fantastik

yor. Oysa her fırsatta "geleceği

şünüyorum. Bunun üstesinden

dünyası içinde görmek, çocuklu

miz” oldukları vurgulanan çocuk

gelebildiğimiz maalesef söylene

ğu bir masal çağından ibaret say

ların, arzu edilen geleceği ger

mez. Nedenlerine az önce değin

mak, çocuğun da düşünen bir

çekten kurabilmeleri için bu anla

meye çalıştım. Yazmayı da en

varlık

yışın kırılması gerekir. Özgürce,

sağlam düşünme yollarından biri

gelmek... Bu gibi bakışların bu kı

farklı düşünebilen, doğruya ta rtı

olarak görüyorum. Yazı, fikri im 

sırlığa tesiri olabilir. İkinci olarak,

şarak,

ulaşan,

bikten geçirir. Zihindeki ya da

çocuklar için bilinçli bir şekilde

ka rşılaştırarak

olduğunu

görm ezlikten

üretebilen... insana ihtiyacım ız

konuşmadaki fik ir posasıyla be

yazmanın tarihi bizde pek eskile

var. Mevcut eğitim anlayışı ise

raberdir. Yazı ise fikri posasın

re dayanmıyor. Denemenin geliş

dayatan, düşünmeden kabul et

dan ayırır. Yazmayı öğrenen, dü

mesi için belki biraz daha zama

meyi telkin eden bir pratiğe da

şünceyi zapturapt altına almayı

na gerek var. Bu noktada yazı

yanıyor. Medya da bunu destekli

da öğrenmiş olur. Çelişen unsur

geleneğimizin etkisinden de bah

yor. Değerlerine yabancı, ufku

ları, fazlalıkları, düşüncenin sağ

sedilebilir. Bırakın çocukları, ye

dar nesillerin yetişmesi için her

lamlığını ya da çürüklüğünü fark

tişkinler için bile öykülemeye ve

alanda bir bombardımana tu tu lu 

eder. Kafasında düzen fikri yer

nazma dayanan bir anlatı gelene

yor çocuk. Önerileni alıp tükete

eder. Bunun da keman çalmayı

ğimiz var. Bu geleneğin ardına

cek bireyler yetiştirm enin ilmi

öğrenmek gibi bir şey olduğunu

takılmak ve başka yollar bulabil

öğretiliyor okullarda.

düşünüyorum. Belli bir yaştan

mek için kafa yormamak da bir
sebep olabilir. Genel anlamda fik 

Bu durumda çocukların ger

sonra çocuğu buna yönlendirmek

çek bir zihni gelişim göstermele

gerekir. Yazmayı ille yazar olmak

re gereken değeri vermemek,

ri, sağlam bir kişilik oluşturm ala

için değil, öncelikle düşünceyi di

onu horlamak hakeza. Düşünce

rı zor. Bir bakıma, bu duruma

sipline etmek için başarmalı ço

den korkan ebeveynler ye tiştirdi

karşı bir duruş benimki. Deneme

cuk. Çocuklarla yürütülen atölye

sistem. Körpe dimağları iğfal e t

için "düşünceyi uyandıran yazı"

çalışmaları, bu davranışları ka

meye çalışan ideolojik yayınlar

dedik demin. Bu bakımdan dene

zandırmak için elverişlidir. Tabii

da bu korkuyu körükledi. Çocuk

menin sağlam bir duruş için

ki bu çalışmalar sırasında güzel

ları kendi tahakküm alanlarının

önemli bir araç olduğunu düşü

eserler de çıkabilir.

doğal bir unsuru olarak gören ve
onların

fa rklı

düşünmesinden

nüyorum. Davranışlar çocuklukta

-Cemil Meriç, her insanın ra

kazanılır. Düşünme tembelliğini

hatça kalem oynatacağı tek saha

de bu çağda yenmenin yolları

olarak görüyor denemeyi. Yapı-

letin onları bir düşünce vadisinde

aranmalıdır.

landırmacı yaklaşımı esas alan

kaybetme kaygısının da payı var

-Denemelerinizde yoğun ola

yeni ilköğretim müfredatı da öğ

dır, zannımca bu durumda. En ni

rak çocuk, gençlik ve eğitim me

rencilerin bütün metin türleri ile

hayet az okuma alışkanlığı ve t i 

selelerini ele alıyorsunuz. Çocuk-

karşılaşmaları esası üzerine ku-

carî getirinin de rolünden bahse-

larımızın, gençlerimizin öncelikle

rulu. Çocukların ilköğretimin bi

dilebilir.

sağlıklı düşünmeyi öğrenmeleri

rinci sınıfından itibaren deneme

-Çocuklar için deneme yazar

gerektiğini belirttikten sonra on

ile karşılaşmaları isteniyor. Ama

ken belli bir teknik geliştirdiğiniz

ların ‘yazmada başarı sağlamala

çocuklar için denemeyi deneyen

görülüyor. Bize bu teknik hakkın

rını beklemeliyiz' diyorsunuz. Ço

çok az yazar var. İşin garip tara

da bilgi verir misiniz?

cuk edebiyatçılarından

Bilgin

fı, Kültür Bakanlığı'nın hazırladığı

-Doğrusunu söylemek gere

Adalı, Kitaplık'ta yayımlanan bir

çocuk ve gençlik edebiyatı anto

kirse bu yazıları öyle önceden

korkan ebeveynlerin, hatta dev
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belirlenmiş bir teknikle vazmava

anartman hatlarında yaşamaya

kanaatindeyim. Çocuk dergileri

başlamadım. "Çocuklar için de

mahkum çocukların benlik tasav

nin büyük bir kısmında yazı, gör

nemeler yazacağım ..." dedim.

vurlarının oluşumunda çocuk ede

sel unsurların arasında kaybolu

Her şey yazma sırasında oluştu.
Bir yazar, biçim -içerik ilişkisini

biyatının katkıları neler olabilir?

yor. Çizgi, fo to ğraf hakim. Bu,

-Şehirlerimiz, ne yazık ki in

çocuklara cazip gelebilir, onların

ifade etmek için "Sen bir kafes

san fıtratına, onun ihtiyaçlarına

isteneni daha çabuk ve doğru öğ-

bul, kuş nasıl olsa gelir" der. Ben

uygun olarak gelişmiyor. Şehir

bunun tersini yapmaya çalıştım:

(Medine), medeniyetin kuruldu

renm elerini sağlayabilir, onları
eğlendirebilir... Ancak zaten pek

Önce kuşları bulmaya çalıştım;

ğu, geliştiği yerken, çağımızda

ileri düzeyde olmayan okuma

kuş olunca nasılsa kafesler temin

yozlaşmanın,

m edeniyetten

alışkanlığını köstekler. Düşünme

edilirdi. Çocuklar için söyleye

uzaklaşmanın beşiği oldu. Şehir

yi, derinleşmeyi külfet sayan in

ceklerim i öncelikle belirledim .

ler, artık hayatın amansız bir

sanların çoğalmasına sebep olur,

Mu h a t a b ım ı n çocuk—old u ğu n u

kavgaya dönüştüğü y e rle rd ir.

diye düşünüyorum. Bu bakımdan

göz önünde bulundurunca nasıl

Bu, yetişkinler için de böyle, ço

çocuk dergilerinin resimle metin

yazacağım bir bakıma kendiliğin

cuklar için de. Tabii ki çocukların

arasında bir denge kurmaları ge

den ortaya çıktı. Bir kere çocu

durumu yetişkinlere göre daha

rektiğini düşünüyorum. Hitap e t

ğun idrak sınırları içinde kalmak

tra jik tir.

tikle ri yaş gruplarına göre deği

gerekirdi. Bu bakımdan onun
kavram

dünyasında

Şehirle tabiatı bütünleştiren;

şik edebiyat türlerindeki ürünle-

gezintiye

birini kurmak, yaşanılır kılmak

çıktım. Anlaşılır ve yalın m etinler

için diğerini yok etmek gerekme

-Bir yazınızda bilim kurgu

yazmalıydım. Ve tabii ki deneme

diği bilincini taşıyan insanlar ye

dünyasını eleştiriyordunuz. ‘Ça

nin en belirgin özelliği olan içten

tiştirm e k gerekir. Yoksa bu hoy

ğımızın çocukları artık devli, pe

liğin en fazla bu yazılara yakışa

ratça tahribat sürüp gidecek. As

rili, keloğlanlı masallar yerine ro

cağını düşündüm. Etkili olur dü

lında tahrip edilen tabiattan, ata

botlu, gezegenli, uzay gemili (...)

re yer vermek, faydalı olacaktır.

şüncesiyle tanım cümlelerinden

lar yadigârı şehirlerden çok insa

masallarla büyüyor' tespitini ya

yararlandım. Özellikle soyut kav

nın bizzat benliğidir.

parak çocukların tabiattan uzak

ramları anlatabilmek için çocu

Elbette bunun düzeltilmesinde

bir şekilde yetiştirilmelerinin ka

ğun ilginç bulacağı somutlama-

bütün olarak edebiyatın ve onun

ranlık yanına dikkat çekiyorsu

lardan yararlandım.

bir cüzü olan çocuk edebiyatının

nuz. Çocuk edebiyatında bilim

Çocukların kültür dağarcığına

katkısı olabilir. Beyinlere, sözünü

kurgunun yeri ve sınırları nasıl

katkıda bulunmak ve onlara bazı
adresler göstermek amacıyla ba

ettiğim bilincin tohumlarının ekil

tespit edilmelidir?

mesi; gönüllere doğa sevgisinin

-Bir ölçü sorunumuz olduğu

zı kişileri anarak onlardan kısa

nakşedilmesi için en önemli araç

nu düşünüyorum. Dengeyi yaka

lardan biridir edebî ürünler. Gele

lamakta çokça zorlanıyoruz. Bi

Denemenin, çocukların fazla

ceğin güzel dünyasının resimleri

lim kurguda da durum aynıdır.

tanımadıkları bir tü r olduğunu

çocuk beyinlerine bu yolla silin-

Çocuğun bilimi de sevmesi, gele

hesaba katarak başka türlerin de

memecesine çizilebilir.

ceğin dünyasına dair hayaller

alıntılar yaptım.

imkânlarından ölçülü bir şekilde

-Çocuklar için hazırlanan der

kurması son derce önemlidir. An

yararlandım. Çocuklarla söyleşir

gilerin günümüzdeki halini nasıl

cak benim eleştirdiğim , çizilen

gibi yazdım çoğu zaman. Öyküle-

görüyorsunuz? Çocuk edebiyatı

gelecek tablosudur. Bu tablonun,

meye başvurduğum oldu. Çocu

nın bütün türlerini kapsayacak

çocukların zihninde olumsuz e t

ğun, çocuksuluğun girdiği yere

şekilde dört başı mamur çocuk

kiler bıraktığını düşünüyorum.

de şiirsellik âdeta kendiliğinden

dergilerinin çocukların okuma

Tabiattan bütünüyle soyutlan

giriyor. Kıvamını bulmuş bir şiir

alışkanlığı kazanmaları üzerinde

mış, en gelişmiş silahlarla sürekli

sellik tabii.

ne gibi etkileri olabilir.

savaşan, duygusuz robotlar kah

-Göğe Çizilmiş Resimler'de,

-Görsel unsurlar, şüphesiz,
kavratıp

çok

önüne. Bunun olumsuz etkileri

ğı şehir hayatının İç karartıcı du

önemli bir yer tutar. Geçmişte bu

korkutuyor beni. Bilim kurgu, öz

rumlarına dikkat çekiyorsunuz.

ihmal edildi. Ancak bu telafi edil

lemi duyulan güzel bir dünyayı

Ağaçsız, göksüz ve kutu gibi

meye çalışılırken ifrata kaçıldığı

da tasavvur e ttire b ilir.
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benim setmede

raman olarak konuyor çocukların

Biraz ¡hanet'te çocukların yaşadı

□

elevizyonlardaki prim e-ti-

T

KAPORTASI SAĞLAM MOTORU

me vakitle rin de reyting
kaygısı taşıyan program
ların ve dizilerin baş göstermesi,

BOZUK ‘MÜSLÜMAN’ BİR TİP:

yapımcıların ganimetten mal çalarcasına reflekslf hareket ettiği
curcunada

ekonomi,

siyaset,

HACI

uluslar arası ilişkiler ve güç den
geleri ve mafya ilişkilerini ele
alan önce "Deli yürek" arkasın
dan “ Kurtlar Vadisi" gibi dizilerin

Ahmet Dağ

sonrasında kakafoninin ortasına
“ Hacı" dizisi cuk diye oturuverdi.
Hacı dizisi Cüneyt Ü lsever'in
200 3 yılında çıkardığı Polisiye

menin ortaya çıkması göçle bir

ratına şamar yermiş gibi öğren

Roman kitabından filme uyarlan

likte çevrenin merkeze doğru

m iştir. "Eskiden kılıcı keskin, kal

mış. Roman ve dizi birbirlerinden

yaklaşması olgusu meydana gel

bi katı olanlar zamanın hükümra

m iştir. Yazar romanında bu olgu

nı oluyordu. Zamanın ruhu, kuv

yu referans olarak kullanmıştır.

veti hakimi hak, akıl, bilgi ve ka-

Hayrullah Gesili çocuk yaşlar

m uoyudur.” 1 Kendinde eksiklik

oldukça farklı. Bu farklılıklarına
ve nedenlerine yazının ileriki kı
sımlarında yer vermeye çalışaca
ğım. Romanın çıkış kaynağı 28
Şubat sonrası gelişen hadiseler
olmasına rağmen öncülü Türk
Modernleşmesi ve kentleşmesi
nin sorunsallığından hareket edi

dayken babası ile şehre (Kayseri'ye) göç etmiş, uzun yıllar çı
raklık yapmış daha sonra kendi
çabalarıyla Gesili Yatak A.Ş ile

duyduğu oku-ya-mama eksikliği
ni oğlu Ersin'i önce Boğaziçi üni
v ersitesinde okutarak, A m e ri
ka’da MBA-Embiey değilde Me
Be Aa derdi- eğitimi alsın diye

yor. Basit sosyolojik tahlillerden

piyasalarda görünürlük kazanmış

hareket eden dizi ve roman çö

geleneksel bir Müslüman bir tip,

zümlemelerinde bu tahlillerinde

göç olgusunun öznesidir. Müna-

yan sonra bu fakülteyi bırakıp

çokta isabetli değil. 1950’lerdeki

zarat’ı (Said Nursi) okuduktan

ODTÜ Felsefe okumaya devam

Başbakan Menderes'in tetiklediği

sonra devletin okuluna gitm e

eden -te se ttü rlü - İslamcı! bir kız

sanayileşmeyle beraber kentleş

mekle neyi kaybettiğini adeta su

dır. Ayşe'nin İslamcılığı film de

A m erika'ya gönderm iştir. Kızı
Ayşe ise önce mühendislik oku

daha ağır olarak ele alınmıştır.
Ayşe ve Hacı evde “ daracık şort
ve mini eteğiyle dolaşan, dışarıda
dar pantolon dekolte kıyafetle
gezen gelin Şeyda -Hacının oğlu
Ersinin Boğaziçi mezunu eşi- ile
oldukça çok iyi anlaşmaktad
bu anlaşma Kayseri'ye zıtların
b irliğ in i ö ğre tm e kte d ir.2 Gelin
Şeyda içinde yaşadığı Müslüman
a ile yi

kabullenm ektedir.

Bazı

Müslümanlara ise oldukça farklı
gözle bakmaktadır. "Ortada ge
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zen Müslümanları aörünce

sında acık olanları sevtanın

bazen midem kalkıyor. On

yandaşı olarak gören onlara

lar sadece ve sadece tü c

karşı tepkili, nefret besleyen

car mal ya da hizmet değil

Ersin ve Ayşe'nin başarılı ol

de "din" satıyorlar. Sözde

masına karşın başarısız olan

laik olanlar da aynı birbir-

iğreti bir tip üslubuyla anla

lerini tamam lıyorlar. Nec

tılmış. Ahmet aynı zamanda

m ettin

savcı

İran'ın Kum şehrinde teorik

birbirlerinden nefret etm i

ve pratik eğitim almış eski

yorlar, tersine birbirlerine

Yeşilçam filmlerinden geriye

Erbakan'la

kalmış nursuz, meymenetsiz

sevgi dolular."3
Hayrullah Gesili dışarı
dan bakılınca

ö

imam profilinde Abidin Ho-

sakalı ve

ca’nın has m ürididir. Rejim

heybetiyle bir ulema çeh

ve devletin yürekli koruyu

resine sahip vakarıyla asr-ı

«—/J>

saadetten günümüze çıkıp

cularından olan Kem alistM« *

m illiy e tç i em niyetçi Yağız

gelmiş heybetli bir Müslü

ise akşamları demlenen, ba

man. Ama hayat anlayışı

zen mesafesini yitirm iş ka

olarak "çoktan bana do

dın ilişkileri içerisinde olan

kunmayan yılan bin yaşa

"ben sahtekârları sevmem

sın demeyi öğrenmiş, sek

Hacı gibi Müslümanlar başı

rete rin mini eteğini bile

mın tacı. Hem oğlum şükür
_

görmezden gelen" Protes
tan Müslüman, onuncu yıl
marşını kravatlı bir şekilde ayağa
kalkıp söyleyen

kravatlı

laik-

Müslüman, Hacı olmasına rağ
men ne RP den ne de Necmettin
Erbakan'dan hoşlanmayan, DP
nin kurulmasıyla Demokrat p arti
li olmuş lazım olanın demokrasi
olduğunu söyleyen, demokrasi
nin dine aykırı olduğunu söyle
yen, Kur'an’da yeri olmadığını
söyleyenlere ise çok kızan "G eri
c ile r" diye söylenen4 DP den
sonra AP li olan ama daha sonra
ları Dem irel'inde Erbakan gibi
m illeti aldattığına inanan, en de

tek kul çıksm onu kendi ellerimle
asarım kendimi de babamın mav
zeriyle vurarım...."5 diyecek ka
dar devletini çok seven

ama

usulsüz ihaleler ve alım-satımlar
konusunda "A rtık devletle başka
türlü iş yapılm ıyor."6 diyecek ka
dar pragmatist, egoist ve kapita
list gri sakalı dışında ve gri Mercedes'in dışında hiçbir lüksü ol
mayan devletine kötülük yapma
mış ama gerici olarak suçlanan
bu tipe yapılanlar reva görülü
yor.7 Romanda fazla etkin olma
yan ama filmde Hacı, Faruk ile

Allah'a bende Müslüman'ım.
Hem Müslümanım hem de

Atatürkçüyüm . Ben dini siyasete
alet eden İslam tüccarlarını sev
mem.''9 diyen, işinde oldukça iyi,
avını kaçırmayan iyi bir avcı gö
rünümünde bir emniyet görevli
si... Ahm et'in ensesinde olan Ahm etleri kaçırmayan, affetmeyen
bir adam...Filmde Lady olarak
anılan ihalelerde devlet-siyaset,
ekonomi, medya, mafya, dış iliş
kiler beşgenini düzenleyen Sevil
Ötüşken ise Komiser Yağız'ın an
latımıyla "Devrinin siyasileriyle
gezen, erkeklere sadece cinsellik
düşkünü budalalar muamelesi

rinden etkilendiği siyasetçi ise

beraber üzerinde çok sık durulan

yapan, erkekleri cezbeden her

Özal olan siyasi düşünceye sahip

Ahmet profili ise "Oğlan daha kü

şeyin kendisine Allah vergisi ola

zat-ı şahanedir. Yine kardeşi Fa

çükken nemrut suratlının tekiydi.

rak fazlasıyla bulunduğunun bi

ruk'un bütün ahlaksızlıklarına ve

Kısaca insandan hoşlanmazdı,

lincinde, hiçbir etik kurala saygı

usulsüzlüklerine ses çıkarmayan,

babasının Atatürkçülüğüne rağ

oğlu Ahm et'in rejim düşmanı ola

men A tatürk karşıtı,8 rejimi yık

duymayan..."10 Hacı'nın kardeşi
Faruk Gesili'nin sevgilisi oldukça

rak suçlanmasına karşın "A ilem 

mak isteyen belinde silah, yüzün

dişi bir tip. Buraya kadar Roman

de devletine ihanet edecek bir

deki sakalıyla tehlikeli, saldırgan

ve filmdeki tiplerin üzerinde dur

özellikle yengesi Şeyda'nın şah
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mamın nedeni bu tipler üzerinde

Ahmet, Cuma namazı sonrası ey

Filmde ciddi niyetler ve manipü-

ülkedeki yapılaşmayı ve Müslü

lemler gerçekleştirirken Hacının

lasyonlar var. Film Müslümanlar

man, modern, laik, devletçi ve

şirketi de bu eylemlerden ve ka

arasında "ılımlı olanlar ve radikal

kapitalist bireylerin profillerinin

rışıklıktan faydalanıyor gibi anla-

olanlar" diye keskin ayırıma gidi-

yazarın kurgusu içinde nasıl yer

yor. Müslümanları bu profillerden

aldığını, neyin hedeflendiğini an

tılmış.11 28 Şubat'tan sonra kim
lerin medya patronların palazlan

latabilm ek ve anlayabilm ektir.

dığı herkes tarafından bilinmek

Film ve romanda geçen Ayşe bi

Protestan Müslüman-İslam! kav

tedir. Roman oldukça sıkıştırıl

ramlarının en büyük savunucula

mış ve sığ içeriğe sahip. Görselli

rından ve Türk Müslümanlığının

ği ve medyatikliği arkasını alan

bu teze en uygun yapı olduğunu

dizi romana göre oldukça zengin.

savunan bir gazetecidir romanın

Roman, savunma bakanı Ruknet-

yazarı. Avrupa'daki bir dernekle

tin Çağlar ve lady Sevil Ötüş-

bunun mümkün olabilirliğinin ve

ken'in öldürülmesi ve cinayetin

rilerini alabilmek için Kayseri'de-

araştırılmasıyla devam eden, kı

ki Müslüman iş adamları ile görü

sıtlı bir şekilde medya, devlet-si-

şülmüş ve buradaki iş hayatının

yaset, diş ilişkiler, ekonomi, maf

Weber'in kapitalizmin ahlakı olan

ya beşgeninde olan ilişkilerden

hadiselerin dalga geçercesine ro-

Protestan ahlakı ile uyuştuğunu

bahsediyor. Faruk Gesili'nin katil

m anlaştırılm ası

dile g etirm iştir. Yine bir kurulu

olduğunun anlaşılmasıyla sona

üzüyor ve kaygılı bir düşünceye

şun organize e ttiğ i "Dinler arası

eriyor. Film ise oldukça farklı Ha-

itiyor. Yazarın ne yapmak istedi

birine icbar etm eye çalışıyor.

razda

bana

Orhan

Pamuk'un

"KAR " adlı romanında geçen ba
şörtüsü eylemlerinin kahramanı
Kadife'nin tiy a tro oyununda ba
şını açması sahnesini andırıyor.
"KAR ” adlı romanı okurken his
settiklerim le "Hacı" yı izlerken
ve okurken hissettiklerim aşağı
yukarı aynı. Kesimde yaşanan

beni

oldukça

Hoşgörü” platform unda Kur'an

cı'nın genişliği ve verdiği Protes

ği de bazen muamma oluyor. En

okunurken içki kullanabilen bir

tan Müslüman tipi üzerine o tu r

çok yaptığı ve hoşlandığı şey ise

kişilik fenomeni... Yazar Cüneyt

tulmuş şahsiyeti, Ahm et'in önce

oturup yazarken dalgasını geç

Ülsever’in kişilik tiplerinin oluşu

radikalliği daha sonra örgütün

mek olmuş herhalde. Üzücü olan

munu, duygu ve düşüncelerinin

çökertilm esiyle sığındığı eski bir

İslami kesimin bu tip romanlara

kaynaklarının meydana gelmesi

radikalin bahçeli evinde gülün ve

ve film lere malzeme sağlaması

ni az da olsa biliyor olması sevin

kadının kokusu gibi dünya nim et

ve olması. Ülke M üslümanları

dirici. Kitap ve filmde hemen he

leri karşılaşması karşısında sar

olarak gidişatımızı sorgulayıp ye

men gelişen hadiselerin

geneli

sılan değişime doğru giden serü

ni sağlıklı oluşumlar ve açılımlar

28 Şubat sürecinden sonra geli

veni, Ayşe'nin radikalliği, başör

gerçekleştirm ek zorundayız. Ve

şen hadiseler. “ İlahi Adalet Örgü

tüsü yasağına karşı eylem ler

tü " örgüt tipinin Türkiye karşılığı

yapması daha sonra Deniz'le-

2 00 0 yılında çökertilen Hizbul-

sosyalist bir genç romanda geç-

lah’tır. İlahi adalet örgütü ile

miyor- tanışması ilk öpücüğü ve

sembolize edilen Hizbullah örgü

ilk erkek dokunmasını yaşaması

tü tamamen kaynağını ve eylem

modern Müslüman giyim iyle ba

lerini Kuran'ın söylem lerinden

şörtülülere nasıl örtünm eleri ge

alıyor gibi gösterilmesi Kuran’ı

rektiği konusunda örnek teşkil

ve ona inanan Müslümanları bü-

etmesi, başörtüsünü açma niyeti

bir örgüt olarak kurulması gerçe

leriyle karşılaşması ve bu nim et

kurulan tuzaklara dikkat edip
Müslümanca düşünce ve yaşama
tavrı içerisinde bulunmalıyız..

m
Notlar:
1.

HACI, C üneyt Ülsever, Everest
yay. 2 0 0 3 shf. 6 9

2. a.g.e shf. 6
3. a.g.e shf. 3 2 9
yük bir zan altında bırakmakta------ve re f Iek s i—i çi n d e—b u Iu n m as ı - 4 : — a.g.e shf—158-------------5. a.g.e shf. 17
dır. Hizbullah örgütünün taşeron
onunda Ahmet gibi dünya nim et

ğini es geçmesinin nedeni sanki

lerin farkına varması gibi frag

bu zannı gerçekleştirm ek iste

manlara yer verilmiş. Tüm bunlar

mesi gibi bir niyeti gösteriyor.

dindar zihinlerin üzerinde iğdişte

Ayrıca Faruk Gesili'nin yeğeni

bulunması tehlikesini doğuruyor.

6.

a.g.e shf. 4 2

7.
8.
9.
10.
11.

a.g.e
a.g.e
a.g.e
a.g.e
a.g.e

shf.
shf.
shf.
shf.
shf.

3 2 0 -3 2 1
72
148-149
139
410
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Ferhat Tûp&zik

k u t s a l Kitaba İlahi Çağ rı
(Izhârü'l Hakk Çevirisi)

Açe Kitabı
Mehmet Özay
Açe mesafe olarak bize
uzak olan ama gönül olarak

K İT A B I

ça duyduğumuz bir yer.
Açe kitabını kaleme
alan Mehmet Özay bir yar
dım kuruluşunun gönüllüsü
olarak Açe de bulunmuş ve

,JL

r

çok yakınlarımız da bulu
nan özellikle yaşanan tsunami felaketiyle ismini sık

a

bu eser ortaya çıkmış.
Fide yayınlarından çı
kan kitap iki bölümden olu
şuyor. İlk bölümde Açe'nin

daha iyi tanınmasını sağla
yan bilgiler verilirken, ikinci bölümde yazarın Açe'de
geçirdiği günlerle ilgili anıları yer alıyor. -Zaten kita 
bın en keyifli olan kısmı da burası.Bu bölümlerin sonunda kitapta üç ek yer alıyor.
Eklerde, Mehmet Özay’ın tanıştığı kişileri anlattığı
"müstesna şahsiyetler", Açe de öğrendiği kelimeleri
yazdığı küçük kapsamlı bir sözlük ve Açe de çekmiş
olduğu fotoğraflar yer alıyor.
"Açe kitabı" Açeyi ve Açelileri tanımak bakımın
dan son derece sıcak, okunması keyifli bir kitap.
Fide Yayınları

Izhârü'l Hakk 19.
Yüzyılda Hindistanlı
meşJıur
alim Muhammed
Rahmetullah taıdan ya zıl
m ıştır. Rahme
tu lla h el Hindi
H ıris tiy a n lığ ın
sinsi çalışmala
rını ve emperya
lizme
dayalı
korkunç yayılma
politikalarını
görmüş ve medresedeki öğretmenlik görevi
ni bırakarak Hıristiyanlığı asli kaynaklarından
araştırmaya başlamıştır. Yapılan misyonerlik
faaliyetlerine karşı İslam davetçilerini ye tiş
tirm ek için yu rtla r açmış ve Hıristiyan papaz
larıyla karşılıklı münazaralarda bulunmuştur.
İzharü'l Hakk kitabı ise Rahmetullah el Hindi’nin Amerikalı oryantalist papaz Pfander ile
gerçekleştirdiği büyük münazaraların sonun
da ortaya çıkmıştır. Kitap aynı zamanda Pfander'in yazmış olduğu eserlere ilmi bir reddiye
niteliği taşımaktadır. Ortaya koyulan deliller
ve İspatlarla Rahmetullah el Hindi misyoner
lere karşı büyük bir üstünlük sağlamıştır.
Faran Yayıncılık

İtirâ f etmek gerekir ki -dünyânın neresinde olursa olsun- aydınlar, henüz rüşdlerine eremediler ki, siyâsilerden bağımsız bir yapı kazanarak kendi başlarına ka
rar alabilsinler. Oysa siyâsîlerin hepsi, şu zamana kadar hep maddî Güç'e güve
nir, ona dayanırlar. Hiçbir zaman fikrî güce dayanmazlar. Askere i'tim âd ederler,
ama kânuna i'tim âd etmezler. Bu yüzden süperler dünyâsı, bir türlü 'ormân kânunu'ndan vazgeçmezler. Onların âleminde ormân kânunu ve eşitsizlik egemen
dir. Birtakım im tiyazlar insanlara dayatılmış ve zorla kabul e ttirilm iş tir. Mağlup
düşen ülke, onların emri ile mağlup edilm iştir. Bu kararların hiçbir kânûnî temeli yoktur. İnsan hakları ya da demokratik eşitlikten de söz edilemez ora
da. Adâlet ve demokrasinin denetim yeri, politikacıların vicdanları değildir; an
cak ezilen (müstaz'af) halkların vicdanlarıdır.
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Yansımalar
Ertıığrul Bayramoğlu.

"Neme Lazım"
Osmanlı Devleti Hükümdarı Kanuni Sultan

n i ’l M V A Mİ M

y U N Y A N IN

DFMI/I F D İ
K
E .N I\L tK B

YADA RENKLERİMİZ

Süleyman, süt kardeşi Yahya Efendi’ye bir
pusula gönderir, ondan Osmanlı Devleti'nin
inkırazına, yıkılmasına yol açacak sebeple
rin ne olduğunu sorar.

Dünyanın bütün renkleri bir gün bir araya toplanmışlar ve
hangi rengin en önemli en özel olduğunu tartışmaya baş
lamışlar: YEŞİL demiş ki: "Elbette en önemli renk benim...
ben hayatın ve umudun rengiyim... çimenler, ağaçlar, yap
raklar için seçilmişim... şöyle bir yeryüzüne bakın, her ta
raf benim rengimle kaplı..." MAVİ hemen atılmış: "Sen sa
dece yeryüzünün rengisin... ye ben? Ben hem gökyüzünün
hem denizin rengiyim. Gökyüzünün mavisi insanlara hu
zur verir, ve huzur olmadan siz hiçbir ise yaramazsınız"
SARI söz almış: "Siz dalga mi geçiyorsunuz? Ben bu dün
yaya sıcaklık veren rengim... güneşin rengiyim... ben ol
mazsam soğuktan donarsınız hepiniz" TURUNCU onun
sözünü kesmiş: "ya ben? Ben sağlık ve direncin rengiyim..
insan yaşamı için gerekli vitaminler hep benim rengimde
bulunur., portakalı,havucu düşünün., ben pek ortalarda
görünen bir renk olmayabilirim ama güneş doğarken ve
batarken gökyüzüne o güzel rengi veren de benim unut
mayın” KIRMIZI daha fazla dayanamamış:
"Ben hepinizden üstünümü! Ben kan rengiyim!! Kan
olmadan hayat olur mu!! Ben tehlike ve cesaretin rengi
yim!!! Savasın ve ateşin rengiyim!! Aşkın ve tutkunun rengiyim!!!Bensiz bu dünya bomboş olurdu!!!"
MOR ayağa kalkmış: "Hepinizden üstün benim.0.. ben
asalet ve gücün rengiyim. Bütün krallar,liderler beni seç
mişlerdir... ben otorite ve bilgeliğin rengiyim, insanlar be
ni sorgulamaz... dinler ve itaat ederler" ve bütün renkler
hep bir ağızdan kavgaya tutuşmuşlar... her biri diğerini
itip kakıyor "en büyük benim"diyormuş... Derken... bir an
da şimşekler çakmış, ve yağmur damlacıkları gökten düş
meye başlamış... bütün renkler neye uğradıklarını şaşır
mış, korkuyla birbirlerine sarılmışlar... ve YAĞMUR'un se
si duyulmuş... “ Sizi aptal renkler... bu kavganızın anlamı
ne, bu üstünlük çabanız neden? Siz bilmiyor musunuz ki
her biriniz farklı bir görev için yaratıldınız, birbirinizden
farklısınız ve her biriniz kendinize özelsiniz... şimdi elele
tutusun ve bana gelin" Renkler bunun üzerine kendilerin
den çok utanmışlar., elele tutuşup birlikte gökyüzüne ha
valanmışlar ve bir yay şeklini almışlar.. Yağmur onlara
"bundan böyle demiş.." her yağmur yağdığında siz birleşip bir renk cümbüşü halinde gökyüzünden yeryüzüne
uzanacaksınız, ve insanlar sizi gördükçe huzur duyacak
lar, güç bulacaklar... insanlara yarınlar için umut olacaksı
nız... gökyüzünü bir kuşak gibi saracaksınız ve size GÖK
KUŞAĞI diyecekler., anlaştık mı?" Bu yüzden ne zaman
dünyamız yağmurla yıkansa,ardından gökyüzünde GÖK
KUŞAĞI belirir...

Yahya Efendi, Kanuni’den gelen bu pusu
layı okuduktan sonra aynı kağıdın arkasına;
-Neme gerek kardeşim, sözünü yazar ve
geri gönderir. Kanuni Sultan Süleyman, bu
kısa cevaba çok bozulur.
İlk fırsatta Yahya Efendi'nin İstanbulBeşiktaş'ta bulunan dergahına gelerek;
-Aşk olsun ağabey..! Sana çok kritik,
önemli bir konuyu sordum, cevap bile ver
medin. şeklinde sitemde bulunur.
Yahya Efendi, soruya cevap verdiğini
söyleyince, Kanuni;
-Pusulanın arkasına "Neme gerek" diye
yazıp yollamışsın. Herhangi bir cevap yok
tu, kağıtta... der.
Yahya Efendi, bunun üzerine;
-Aradığın cevap o idi sultanım. Devletin
inkıraz sebebini soruyordun. Bir devlette ve
millette “Neme gerek", "Neme lazım" dü
şüncesi başlar ve çoğalırsa, o memleket ve
devlet inkıraza başlar...

■pod

diye cevap verir.

K a lm a y a

Cieiynez

Uzun bir ömür süren ve hayatının her anını çalı
şıp eser vererek oldukça verimli geçiren Süheyl
Ünver Hocaya ileri bir yaşta iken bazı dostlan
latife kabilinden sormuşlar:
- Hocam, Azrail sizi unuttu mu yoksa ?
Süheyl Ünver'in cevabı şöyle olmuş :
- Hayır, Azrail'le yakından görüştük. Bana
dedi k:
- Boş bulursam götürürüm
Elbetteki akıllı insan zamanı nasıl değerlen
direceğini düşünür, diğerleri ise zamanını nasıl
harcayacağını. Parasını boşa harcamaktan çeki
nenler nedense zamanını boş işlerle, boşa geçir
mekte bir beis görmüyorlar. Soralım kendimize
hafta sonu ya da yaz tatillerimizi nasıl geçirece
ğimizi mi yoksa nasıl değerlendireceğimizi mi
düşünüyoruz ?
Hayatın ve ölümün sahibi bize zamanımızı
nasıl değerlendirdiğimizi elbette soracak.
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iyasette kural tanımamaz-

ayağını üşüttün. Yok şapka giy-

Ne demişler atalarımız, "Büyük

lık, adaletten uzaklaşma,

medin. Ö rtünm enin bu kadarı

lokma ye;bQyük konuşma." İlaç-

riya ve iftira bütün çirkin

fazla. Yok çeşitli akımların o rta 

ların, büyük lafların gazında fay

liğiyle maalesef sürüp gitmeye

sında cereyana tutulm uşsun gibi

dalı olması için önce aklın ve kal

devam ediyor. Muhatabınız bir

bahaneler üretilir. Oysa sağlıklı

bin yanlışını kabul etmesi lazım.

hatanızı görmesin;hemen nez-

vücuda bunlar vız gelir. Gaz de

Bu bir tü r kendisiyle barışmadır.

dinde bütün iyilikleriniz kaybolur,

yip geçmeyin. Kalbinizi sıkıştırır

Bu barış ortamında yardımlar ar

da sıkıştırır. Sancılar saplanır m i

tar, vücutta her organ bu dışarı

denize. Kurtulmak için bir servet

dan gelmiş maddi manevi hazım

ödemeye bile razı olursunuz.

sızlık sebebini def etmek için

Doktorlardan biri gelir biri gider.

üzerine düşeni yapmaya başlar.

yaptıklarınız hiç olur. Fırsat ele
geçmişken kısmi başarılı ataklar
ile biraz da gaza gelip siyasi ha
zımsızlığı daha da katm erleştirir.
Yani hazımsızlık kronik hal alma
ya başlamıştır. Gaz şikayetleri de
giderek artar. O da başlar kalbi
nizi sıkıştırmaya... Kaibin ritm i

Vücuda sıkı yönetim uygulanır.
Özel diyetler önerilir. Her denileni yapmaya başlarsınız. Sodalar

bozulur. Tansiyonunuz artar. Yü

içer, müshil ilaçlan alır, özel ban

zünüzü kan basar. Ardından gelir

yolar denersiniz. Yetmez;mideni-

depresyon... Bu klinik tablo sizin

zi yıkatır, hatta lavman yaptırır

artık hastalanmaya yüz tu ttu ğ u 

sınız. Velhasıl öyle bir hale gelir

nuzu gösterir. Görülüyor ki ha

siniz ki ne utanmak kalır, ne sa

zımsızlık ciddi iştir. Bazen ne ye

kınma... Asıl hazımsızlık doğru ol

diğiniz de önemli değildir. Nasıl

mayan boş lafların hazımsızlığı...

yediğiniz

önem lidir.

Yerken çok konuşuyor
sanız bir kere çokça ha
va da yutuyorsunuz demektir. Lokmaları yavaş
yavaş çiğnemek yerine
bir an evvel doymak için
bütün bütün yutuyorsa
nız yine hazımsızlık yine

Vücut sarsılır ve gaz deşarjı baş
lar. Ardından gevşer ve rahatlar.
Ancak gaz, kokusuyla bir süre
daha yenilenleri hatırlatırcasına
etkisini sürdürmeye devam eder.
Ta ki pişman olup tövbe edene
dek... Politika bu tü r rahatsızlık
larda hemen suçu karşı tarafa a t
makta gecikmeyecek kadar hızlı
dır. Hemen başlar bahaneler uy
durmaya...
Lise yıllarımızda, Edebi
yat dersinde arkadaşları
mızdan biri kazaen sesli bir
şekilde gaz kaçırmıştı. Sını
fın

sessizliğinde

herkes

ona doğru dönüp gülüşerek
baktılar. Bizimki hiç istifini
bozmadan sırayı gıcırdat

gaz olacaktır. Daha ön

maya başladı. Hocamız da

ce hiç yemediğiniz şey

çocuğun yanına gelerek:
"Ne o oğlum? Kabahati

leri yemek, gaz yapan
tescilli yiyecekler, bo

ne

zuk gıdalar da işin caba

sun?"dedi.

kafiye

mi

a rıy o r-

Kafiye aramaya gerek

sı...
Bir de yaşlanmaya

duyulmayacak gazsız, ko

yüz tutan vücudun has

kusuz, sağlıklı siyaset gün

sasiyetleri de var. Yok

leri dileğiyle...
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1985-2000 YILLARI ARASINDA
İSLÂMÎ DERGİLERİN GÜNDEMLERİ

Vahdettin IŞIK

Hafızasızlığımız üzerine anlatılan misaller, darb-ı mesel sayılabilecek
cinsten.
Neredeyse, onlu yıllarla değişen fikrî ve siyasî gündem lerle bir düşünce
geleneği oluşturm aktan bahsetm ek bile abes. Oysa, eskiler gibi alfabe
değişmeleri de yaşamadık son dönemlerde.
Ne yazık ki, fikrin ve siyasetin bir geçim meselesi olarak yer bulduğu
günüm üzde, m eseleleri esas ve usûl olarak halletm ekten çok süslü cüm lel
er kurm ak ve cümlelerimizin Batıkların dikkat noktalan ile “uyumlu
olm a”sı daha büyük bir kıymet ifade ediyor.
Özellikle, bu önerm elerim ize itiraz iddiası olan m uhitlerin 15 yıllık
gündem lerini genel hatları ile ortaya koymaya çalışm amızın gayesi, bugün
lerde konuşulan ve yaşanılan şeylerin hem en öncesindeki gelişmeleri ve bu
gelişmeler karşısında m ezkûr çevrelerin ve insanların tutum larını hatırlat
m aktır.
“Bir m urâkabe için küçük bir katkı” sunma idraki ile giriştiğimiz
çabalar arttıkça, tarihimiz de aydınlanmış olacaktır.
(Sağlıklı bir murakabe için, dergi isimlerini mahfuz tutarak sadece
yıllarını belirttik.)
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________

1985-1988____
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Islam i Hareket Nedir?
Tevhid ve Vahdet
T e vhidi K im lik
R ehberiyet M eselesi
Tarih Felsefesi
U lus D evlet Ve Ötesi
C ihad ve Am açları
Islam i Harekette Kadının T o p lu m 
sal K iş iliğ i
M illiy e tç ilik S orunu
Islam i Uyanış
K udüs S orunu
A m erikancı İslam ın S orgulanm ası
Ş ehid Edilen M ü slü m a n la r ve Tazi
ye Yazıları

NOT: “Islami hareket, Ulusçuluk, Cihad
/Şehadet ve Amerikancı İslam” mezkûr der
gilerin temel gündemlerini oluşturuyor.

1986
•
•
•
•
•
»
•
•
•
•
•
•
•
®
•
»
•
•
•

A fganistan
Iran
S addam ve İrak
B in B ella ve Cezayir
Keram et
İslam ve K ölelik
V elayet
Ö lüden Y ardım
H um eyni ve Yeni İktidar Yılı
S alih Olm ak
D evrim ci İran'da İktidar ve Din
T ü rkiye ’de İslam cı D üşünce
Rabıta Edebi
İslam M edeniyetinin Geleceği
Irak Cephesi
M alezya Huzursuz
T ebliğ
Hızır M eselesi
H akikat ve Saltanat

NOT: -Yerleşik ve/yahut kurumsal din anla
yışını eleştiri,
- Çeşitli bölgelerin Islami hareketlerine ilgi
yoğunluğu derginin gündemlerinin ekseni
ni oluşturuyor.
•
•
•
•
•
•
•
•

P akistan ve Islam i Hareket
ABD ve Libya
Biz K u r’an’ı A n la y a b ilir m iyiz?
T ebliğ
D em okrasiyi T iranlar S eviyor
İslam C oğrafyasındaki H astalıklar
Malezya’da İslam’ın Harekete Geçmesi
N a k ş ib e n d lllk /S ü le y m a n c ılık /N u rcu lu k
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•
•
•

A fgan istan’da N eler O luyor?
T ü rkiye 'n in Körfezdeki Konum u
Arap R ejim lerini D evrim den K ur
tarm ak
• Kırm ızı M ü slü m a n la r
• İbadet ve K ulluk
■> Islam i I onlum
• Y ugoslavya’da M ü slü m a n la r
• K em alizm ’in Gün Batımı
• T ü rkiye ’de M ezhep ve Tarikatlar
• Keram et Üzerine
• C um a’nın A nlam ı
• insan Hakları ve inanç Ö zgürlüğü
NOT: -Yine Islami harekete ilgi,
-Yineyerleşik din telakkisine eleştiri,
-Yine, yoğun olmamakla birlikte T.C’y ieleş
tiri/çözümleme...

•
•
•
•
•
•
o
•
•
•

Tekzib ve Yalanlaşm a
Fehm i Ş ınnavi İle S öyleşi
Türban G ölgesindeki O perasyon
F ilip in M ü slü m an ları
P akistan M ü slü m an ları
Gaybı K im B ilir?
Ulem a S orunu
Tarikat
M ıs ırlı M ü slü m an lar
Islam i A kım la r Tüm O rtadoğu'yu
E tkiliyo r

NOT: -Yineyerleşik din telakkisini eleştirisi
var,
-ve İslam hareketlere ilgi, gündemdeki yeri
ni koruyor...

1986-88

•

AET ve Türkiye
K ur'an-ı A nlam anın Ö nündeki En
g eller
C a h il'in Bazı K arakteristikleri

•

•

O rdu ve Din

•
•
•
•
•

E h li-i S ünnet Kavramı Üzerine M ü 
lahazalar
S ünn î D eyim in in Ortaya Çıkışı
M ezhepler ve T e lfik M eselesi
Nesh T e rim i ve M uhtevası
S ünnet H akkında B ir A raştırm a
O ndokuz M eselesi

•

Edebi T e fsir M etodu

NOT: Bu dergide de;
- yerleşik din telakkisini anlama/eleştirme
- Kur'ân’ı anlamanın usûlü
ilgili gündemler ana başlıkları oluşturuyor.

1987
•
•
•
•
•
•
•
®
•
•

Başörtüsü (Kapak)
İslam ve Başörtüsü
A k ıllılık ve A k ılc ılık
Batı ve Iran
Ç ağdaş M ü slü m a n 'ın A kıl P roble
m i Etrafında
İslam U ygarlığının Ç okuşu
Hz. P eygam beri Y anlış Y oru m la 
m anın Tezahürleri
İhvan B ir Hareket m i B ir Parti m i?
Tasavvuf
M ü s lü m a n la r arasındaki Z ıtlaşm a
nın N edenleri

NOT: - Hemen her konu iç konjoktüre bina
en oluşmuş görünüyor. Başörtüsü meselesi,
parti mücadelesinin meşrûiyeti, Iran dolayımından devrimci tutuma ilgi vb. gündemler
bu bağlamda değerlendirilebilir.

®
•

N U l: bu uaşiık, u donemin şanları düşünül
düğünde, sistemi anlama çabalalarının bir
tezahürü olarak değerlendirilebilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
®
®
®
•
•
•
•
•
•
®
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S ünnetullah
H adis Yazım ının Yasaklanışı
B ir Rivayet
H indista n'd a M ü slü m a n la r
İslam S üper G üçlerin En Büyük
R a kib id ir
Islam i D evlet
E lç ilik /A lla h ’ın E lç iliğ i
B ir H adis K ritiğ i
Kadın ve H icab
H ilm , M üsam aha ve Taviz
B aşörtüsü (Kapak)
T u n u s ’ta İslam cı Y öne liş
K ur'an D oğru ltu su n d a R ivayetlerin
T a hlil ve Tenkidi
M ânâyı Esas A lan N aklin Zararları
İbadet ve K ulluk
Pakistan Üzerine
A B D 'nin E ndişeleri R adikal Islam lar
M üzekkin N üfus
Ramuz'el Ehadis
C ahil iye
G üney A frika
B ir H adis İrdelem esi
K ur'an ve Kavram lar
P eygam berlerin S iyaseti
İmzasız H adisler
Tunus G en çliğ i İslam ’a Y öneldi
U zlaşm acılık
Te’vll
K ur'an’a Göre M ü ş rik le r ve Putpe
restler

•
•
•
•
•
•
•
•

Fusus’ul Hikem
A hi Evren ve M evlâna İhtilafı
A şırılık
G annuşi İle Konuşm a
ihvan -ı M ü s lim in ’de Çekişm e
A kıl ve Nakil Üzerine
H adisle ri D elil A la b ilir M iyiz?
H am ld Ebu N a s ırla Söyleşi

NOT: bu dönem dergilerinde kitap tanıtımla
rı önemli bir yer tutuyor.
•
•
•
•
•
•
•

NOT: Yerleşik din telakkisine eleştiri ve İsla
m'ı hareketlerden haberler gündemdeki yeri
ni koruyor.
•
•
•
•
•
•
•

•
®
•
•
•
•
•

M ü s lü m a n la rın S öm ü rge D öne
m in d e ki Davranışları
Şeyh S aid Şaban
B ir H adis K ritiğ i
M ünafığa Cenaze Namazı
1 9 5 8 /8 6 Arası M ıs ır’da Cihad Ör
gü tlenm e leri
Kadın Ö zgürlük H areketlerine Eleş
tire l Bakış
H atem ’ul Evliya M ezhebi

•
•
•
•

NOT: Bu dönemde, kadın başlıklı konu gün
dem oluyor..

•
•
•

1987
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

H atem ’ul Evliya M ezhebi
B aşörtüsü Yasağı ve YÖK S orunu
Ç ağın Davet F ık h fn ı Tartışm ak
A fgan C ihadı
Ira n -la k Savaşı
G üney A frika Irkçı Rejim ve M ü s lü 
m an lar
S uda n’ın S iyasi Tarihi ve islam cılaşm a P olitikası
ihvan: B ir Hareket Ya da B ir Parti
M ü s lim Enstitü
Fethi Yeken İle Söyleşi
M ıs ır’da S eçim ler Yaklaşırken
S u riye ’nin M uhalefeti, H izbullah’ın
D ire n işi ve Rehineler S orunu
Tunus'ta Yeni G elişm eler
A rafat D evrim i Tam am lıyor M u?

Kadın S orunu m u, Kadının S orunu
mu?
M ekke/Kabe K atliam ı
Islam i Y ö n e liş Hareketi
El Kesme Cezası ve Recm Üzerine
S eyyid Sabık ile
T ebliğ Cemaati
T unus'da P iyonların Yer D eğ iştir
me
G lastonst ve Perestrolka
Gazze'den Gelen Ses
Londra’da Hacc S em ineri
M ü cahidlerleY edi Gün
A llam e H. Fadlullah ile S öyleşi
Afgan Panelinden N otlar
F ilis tin H are ke ti’nin D ö n ü şü m ü
Üzerine
İslam 'da K adın’ın H ukuki D urum u
AT, Türkiye ve Biz
F ilis tin M eselesi
K ürtlerin S orunu Ü m m etin S oru n
ları
Reform ve Tecdid Üzerine
Islam i Hareket H angi A şam ada
Derin B ir U yku Olarak Karşı Din

NOT: Kadın Meselesi, Had/Cezalar, Reform
ve Tecdid başlıkları iz a h etm e ve uyum ara
m a ” dan bağımsız düşünülmeyecek konular.
Kanaatimce bu yaklaşım, xıx. asırdan tevarüsen gelen derin bir savunmacı psikoloji
den besleniyor.
•
•
•
•
•
•

M ekke D önem inde m i Yaşıyoruz?
Özgün B ir S öylem in Gereği
Islam izasyon P o litikalarını Tartış
mak
Batı’nın Y eni S aldırısı ve Selm an
Rüşdl
Başörtüsü S orunu
İmam H um e yni’nin vefatı ve Reh
be rlik M erkezi

198 7
NOT: -İslam'ı hareketler ve bölgesel sorunlar
derginin ana gündem maddesini oluşturuyor.
-Yine, mücadele usûlü ile ilgili olarak da ha
reket ve parti meselesi İhvan dolayımından
değerlendiriliyor.
•
•
•
•

M ü slü m a n T o plum la rda D üşünce
ve K im lik S orunları
M o del A rayışları ve Bölgesel Fıkıh
T ürkiye'de İslam cılık
AET ve E m peryalizm in T ü rkiye’de
Y asallaştırılm ası

•
•
•
•
•
•
•
•

Gayb N edir / Gaybı K im B ilir?
H adis İrd e le m e le r^ Gaybı İhbar
Eden R iv a y e tle r)
S iret M alzem elerinde Bazı Zaaflar
H adisleri D elil A lm ada A rap Arap
F ilo lo g la rın ın Tereddütleri
Zann ve Boyutları
Sünnet
M ü rted’ln Ö ldü rülm e si M eselesi
K u r’an T a rtış m a la rın d a Y öntem
S orunu

NOT: -Yine yerleşik anlayışa eleştiri ana
gündem.
-Mücadele yöntemi arayışı (mekke döne
mi).
-Islamizasyon politikaları gündemi ise, o
denemin meşhur duyarlılığını ifade eden, “
sistem-dışı kalma" kabulü ile ilgili.
K ur’an N edir, Nasıl A nlaşılır?
Tevhid Üzerine
İslam H ukukunda H adisin Yeri
M ucize ve Kur'an
Gaybı ihbar Eden R ivayetler Üzerine
Tevhid
Kur’an'ı Anlam anın U sûlü

1989
©

Transform asyon

• Değişm e m i Lüm penleşm e m i?
• İlerlem e mİ, Ç ürüm e mİ?
e Islam i A rabeskin D ili
NOT: Yeni bir hal/durum olarak değişim
arayışlarını değerlendirme, yozlaşmalara
dikkat çekilme ekseninde yapılıyor.

1990
©

Dalâlet

• M u t’a N ikahına B ir Bakış
• M ü s lü m a n la rın İslam A nlayışın a
B ir Tenkid

• O rtadoğu’da Yeni Dönem
NOT: -Yine yerleşik anlayışına eleştiri,
-bölgesel dengeleri/sorunları anlama gayre
ti var.

1991
Peygam berin K onum u
Burm a M üslüm anları
Bosna
İslam B irle şm iş M ille tle ri
İslam Ortak Pazarı
M ehdi ve Isa’nın Ref’I Olayı
Kürdistan mı K uruluyor?
M ısır'd a İslam ve D em okrasi
İslam ve C aödaslık
T ü rk -ls la m Sentezi
Rabıta M eselesine K ur'ani B ir Y ak
laşım
K ur’an'a Göre Peygam ber A nlayışı
N ijerya’da M ü slü m an lar
iç Savaş ve A frika
Y eni Dünya Düzeni
Geceler ve K and ille r Hakkında
TEMMUZ '06 ÜMRAN
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Islam izasyon S orunu
Parti ve P artili M ücadele
Islam i Parti O lur mu?
Ah i ret Kavramı
Syuı
arh-ı
a d r. 1K\UI
albin
11 1 SUUUI
U1II Yarı
1Ul 1İması
11I IUU1 mı
1I 11,
G öğsün A çılm ası mı?
K ı F â n 'iia Î ı p D la y ı
'Ş eliâaerve~Ş ehiaier
T a klit
Cezayir
D em okrasinin Hayata G e çirilm esi
H ıristiya n lıktır
B aşörtüsü
Tefsir ve U sulü
T ü rkiye ’de Islam izasyon P o litika la 
rının S eyir Ç izgisi
Eşi B a şö rtü lü S u b a y la r T akibe
A lındı

NOT: -Yine yerleşik diri anlayışını eleştiren
yazılar var.
— Ümmetin farklı bölgelerinden haberler,
-Islâm'ı mücadelede yöntem olarak partili
mücadelenin imkanı,
gibi değişmez gündemler üzerine yazılar de
vam ederken;
öte yandan, bugünlerde en belirgin gündem
olan ABD’nin BOP çerçevesinde İslamcılarla
iş tutuşunun, tarihsel arkaplanı sayabilece
ğimiz Islamizasyon politikalarını ifşa gayret
leri, dönemin yazılarında özei bir yer işgai
ediyor...

1991
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M esajı A nlam ak ve İslam ’ı Yaşa
mak
İslam ’da E ylem siz İnanç Y oktur
D eğişim , İslam ve M ü s lü m a n la r
Tökezlem eden Yaşam ak
K ur’an’a Y aklaşım daki Y a n lışlıkla r
Körfez Krizi Karşısında Türkiye
Yeni D ünya Düzeni ve Türkiye
İtikatta Ölçü
K ur’an Nasıl B ir K itaptır?
Ç özülm üşlük ve D ayatm alar K arşı
sında M ü slü m an lar
Gaybi B ilg ile re Y aslanarak Ege
m e n lik Kurm ak
B ozulm a ve Islahat
K ur'an'ın Amacı
D evrim ci Tavır
K albim iz Cezayir’de A tıyor
Zandan Sakınm ak
K ur’an’da Rasul
K ur’an ve Yaşadığım ız S o ru n la r
Y ugoslavya ve M ü slü m a n la r
M uham m ed A bduh
M a drid Konferansı B ir Savaş Takti-
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
o
•

fiid ir
S eçim in A rd ın d a n —
—
:
Z ik ir Üzerine
A bdest ve Kur'an
K ur’an'ın B e lirle y ic iliğ i
Şefaat Anlayışı
K ur'an ve Lisan M eselesi
M ü s lü m a n la r ve K ürt Sorunu
C ezayir Islam i Hareketi İle rliy o r
E m peryalizm in M askesi Cezayir’de
D üştü
K eşm ir’de C inayetler Devam Edi
yo r
veli ve Evliya T erim leri Üzerine
A klın Gücü ve S oru m lu lu ğ u
C ezayir'de D iren iş S ürü yor
A talar D ini Üzerine
Cezayir, Abbas M edeni ve Islam i
Çözüm
M uhkem ve M üteşabih

A//TT- -YcllcğlK
Varlooils Cİlil
Hin ellilaylgl
onloı/ıoı clcgllılhl
olacHricî bUlUc /lr/i
IvUl.
yor;
-Değişim, tökezlemek ve çözülmemenin ge
reği üzerine vurgular artıyor.
‘ İslam cı çevrelerdeki fikri ve siyasi ayrışm a
belirtileri belirgin b ir şekilde burda da var:
1- sistem içi mücadeleyi önceleyenler/partili tarz,
2 - sistem dışıiık iddiası oianiar.
Bugünden bakıldığında, bu iki iddiaya ken
dini nisbet edenlerin durumlarını karşılaştır
mak, Türkiye'de siyasi kesimlerin iddialarını
hem süreklilik hem de tutarlılık açısından
gözlemlemek, ilginç bir imkanı bünyesinde
barındırmaktadır. Kimlerin ne kadar sitem
dışı kalabildiğini, hayatın çok veçheli pen
ceresinde bugün tesbit etme imkanımız
dünden daha fazla var. Bu durumu bir imka
na dönüştürebildiğimiz oranda, hepimizin
kendi iskeletini, kısa da olsa, tarih sahne
sinde görmesi ilginç bir tecrübe sayılmalı
dır.
-Ayrıca, bu dönem dergilerinde, iç gündem
yoğunluğu belirgin olarak azalmış görünü
yor.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOT: 0 dönemde son günlerin popüler gündemi olan;
• Bilgi,siyaset, bilgi-siyaset ilişkisi, dinsiyaset ilişkileri, siyaset-tarikat ilişkile
ri vb. konularda tartışmalar yapılıyor.
• Başörtüsü sorunu,
• Kürt sorununda yeni arayışlar,
• Islami Hareket ve terör sorunu irdeleni
yor.

1 9 9 2 -1 9 9 3
•
•
®
•
•
•
•
•
•
®
•
•
•

1992
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teokrasi
B ilg i, İde oloji ve İman Üzerine D ü
şünceler
Yabancılaşm a S orunu
İlim Adam ları S ınıf S orunu
A talar’ın Yeri ve Atalara U ym ak
M eselesi
M illi Din Dersi
Bu Z u lm ü D urdurun (B aşörtüsü)
Türbanlı 40 Ö ğrenciye Ceza
K ürt P olitikası Gözden G e çiriliyo r

Ictihad Kavramı
K ur'an M ü slü m a n lığ ın a Davet
M ü slü m an B osna için Çağrı
B iig île n m e T ö n te m le ri
S iyaset ve Tarikat
K ur'an N edir ve Ne D eğild ir?
Cezayir'de La ikliğ e veda
E h l-t S ünnet ve“ E hl-l Teşeyyü’
o ıı ııı/
p\ * .
:
Şakku i Kam er D iye B ir M ucize
D em okrasi İslam D evletine G ötür
mez
K ur'an S ünnet İliş k is i
Islam i Hareket
İslam ve Terör

•
•

/

K ürt S orunu ve Türkiye Islam i Ha
reketi
“T oplum sal P roje'' Girdabı
T o plum ve M ü slü m a n la r
Tevhidi Y ü kü m lü lü ğ ü m ü z C inslere
Göre A yrıştırılam az
K u r’a n ’ın A n la ş ılm a s ın d a N üzul
Ortamı
Hz. M uham m ed'in S ünneti D oğru
A n la şıla b iliy o r mu?
M edine V esikası’nın Değeri
İkinci C um h u riye t- S iv il T o plum
Tartışm aları ve M ü s lü m a n la r
G ün üm ü z Isla m i H a re ke tle rin d e
Zaaflar
Yeni A ç ılım la r Karşısında Darbe
T ehdidi
Refah P artisi'ne ve Seçim S onu çla
rına B ir Bakış
La ik lik ve D evletin D in İstism arı
19601ı Y ıllarda Türkiye'de Islam i
U yanış
M ü slü m an ların G erilem e N edenle
ri
İslam ve D em okrasi

NOT: -Toplumsalproje arayışları tartışılıyor
-İç politika değerlendirmeleri ciddi bir ye
kun oluşturuyor
-Islami hareketlerden haberler de ciddi bir
başlık olarak görülüyor
-Daha önce değindiğimiz İslamcılarda ay-

rışma süreci devam ediyor. “Islâm ve de
mokrasi konferansı" üzerine yapılan değer
lendirme yazısı bu ayrışmanın belirgin bir
örneğini oluşturuyor.
-Kadın mevzuuna dair ilgi sürüyor.
-Kur’an usulü ve sünnet tartışmaları yine di
ni anlama ve yerleşik dini eleştirme günde
minin devamı niteliğinde.

1 9 90-9 3
•
•
•
•
•
•
•

1993
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
®
•
•
•
»
•

K ürt Realitesi
D em okrasi Kavramı
Tasavvuf M ü siü m an iara Ne Getir
m iştir?
Beş V akit Namazın Üç V akitte Kı
lınm ası
Batı Y eni B ir D üşm an İcad Ediyor:
İslam
Özel TV ve R adyolara M ahkem e
K ararıyla Yasalaştı
D ünya S iste m in in Yeniden Yapı
lanm ası
D in, Ş iddet ve Dem okrasi
İsrail Kök S öküyo r
Vahdet Kavramı
N için S iv il T o p lu m cu lu k
İslam ’a Karşı İslam
K ur’an’da M ezheplere Yer Var mı?
Tesettür Plajı
Kürdistan Islam i Hareketi Kuruldu
ABD , R adikal İslam cılara Savaş
Açtı
K ur’an'da M ü slü m an
K ur’an'da Kadın
H epim iz BosnalIyız
Başörtüsü Yasağı
Ş işm e R am boların S om ali'deki So
nu
İslam ’ı Y enilem e m i, Islam i Y eni
lenm e m i?
B irr ve Takva
Hurafeye İsyan
Itika d - A kide
P K K 'nın T ü rk D ış S iyasetindeki
D oğrudan Rolü
Islam i Hareket
D evlet Islam i
D inde Reform Fesatçılığı

NOT: -Tesettür konusunda yozlaşmaya dik
kat çekiliyor.
-Kur’an çalışmaları sürüyor.
-İslamcı ayrışmada taraf olarak sivil top
lum/demokrasi değerlendirmeleri yapılıyor.
-İslam'ı yenileme değil İslâmîyenilenme.
• BATİNIN KÜRESEL KONSEPTİNDEKİ
DEĞİŞMEYE İŞARET EDİLİYOR: YENİ
VE ÖNCELİKLİ TEHDİT: İSLÂM
-Kürt sorunu tartışmaları sürüyor

»
•
•
»

R adikalizm in S ınırları
D eğişim Sancıları
Islam i Hareket ve D eğişim
D eğişenler ve Değişm eye Karşı D i
renenler
Yeni D ünya Düzeni, O rtadoğu ve
Türkiye
İslam D evleti T a rtışılıyo r
İslam ’ın A ltern atif D evlet M o deli
Var mı?
D em okrasi M eselesi
D em okrasi İçinde P olitikaya K atıl
mak
D em o krasi G eleneği ve M ü s lü 
m anlık
D em okrasi N ihai B ir M odel Değil
Am a M evcutların En iy is id ir

-Şimdilik muhalefetin ana kütlesini oluştu
ran İslamcılığın bu hali irdeleniyor ve olma
sı gerekenler vurgulanıyor.

1 9 9 3 -1 9 9 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOT: -İyiden iyiye radikalizmin tıkandığı ve
yeni arayışların gerektiği tartışılmaya başla
mış.
-İslam'da Devlet ve Demokrasi vb. konular
la Sistem-içi imkan arayışları var.

•

1993

•
•
•
®

•
•
•

B unalım Ç ağının S onu: İslam İkti
darı
S istem in İflası Karşısında Islam i
M odel A rayışı
U lu s ç u lu k Ç ıkm azından ü m m e t
B ilin c in e D oğru

NOT: -Dergi, İslamcılığın iktidarının kaçınıl
maz olduğu kabulüyle konularını işliyor.
Ve kendi çizgisine ilişkin umut üretmeye ça
lışıyor.
-Bu dergi ile bir yukarıdaki derginin konu
başlıkları iki ayrı tutumu açık bir şekilde ör
nekliyorlar. Aynı dönemde çıkan bu iki der
gisinin konu başlıkları iki ayrı tutumu da ha
ber veriyor.

•
•

•

S istem içi M ü cadele nin Boyutları
Gelenekçi Tutum
M o dern izm i Yenm ek
M o d e rn ist T u tum u n ihaneti
Islah Çabaları ve S o ru m lu lu ğ u m u z
Ö lçünün B ulanıklaşm ası
K ur’an Ç erçevesinde Kadın
M a rjinal Olan Kim ?
T e rö rist ABD ve iş b irlik ç ile ri İs
lam ’a S aldırıyor
S istem i A şm a S o ru m lu lu ğ u m u z
S istem in İşleyişi ve İfsadın Yay
gınlığı
K ürt S orunu ve M ü slü m a n la rın Sa
fı
RP İçin Ö nem li Olan D eğişim m i
İlke m i?
Islam i Hareket Ö rgütü Davası ve
işkence Sahneleri
Kadının T o plum d aki Yeri
EP’de Y eni İstihb ara tçılar
Yeni Zem in Nereye?
S ivil T o plum Tartışm ası ve M edine
vesikası B id ’ati
Fetullah Efendi ve Özal

NOT: Bu yazılar, büyük ölçüde, mevcut ha
lin anlaşılmasına dönük bir muhteva taşıyor:
-Sistem içi mücadele tartışmaları,
-Geleneksel ve modernist tutumun sorgu
lanması,
-Kürt sorunu üzerine değerlendirmeler,
-Islami hareketlerden haberler,
-İşkence ve Müslümanların tutumu,
-Kadın gündemi,
-Yenilikçi söyleme eleştiriler sürüyor;
-Çağdaş Islami hareketler tarihi üzerine ça
lışmalar, bir anlamda, tahkimât yapıyor.
-Kitap tanıtımları sürüyor.

1993
•
•
•
•
•
•

İnkılapçı, Bağım sız, K itlesel Islam i
Harekete Doğru
M ıs ır’da M ü siü m an iara İşkenceler
Bir
S udan’da İslam İnkılabı T a rtışılıyo r
T a cikistan’da İs ra il- K om ü nist iş
b irliğ i
Özal’ın A rdından
Islam i Hareket ve M uhalefet

NOT: -Bu dergi de bir yukarıdakine benzer
bir yaklaşımla hareket ediyor.

1994
•
°
•
•
•
•
•
•

M uham m edi S ünnet Üzerine
M odern D ünyaya M eydan Okuyuş
Islam i Ö fkenin Kökeni
K ur’an M e alleri K onu sunda Bazı
E leştiriler
A k ıl- K alp İkilem i ve Tasavvuf
Y eni D ünya D üzeninde Türkiye’ye
Yer Yok
İslam T a rihind e Ü m m et
Islam F undam entalizm !
TEMMUZ '06 ÜMRAN 85

•
•

lasavvu f ve N a kşibe ndilik
K ıbrıs'ta Neler O luyor?

ve Türkiye-ATilişkilerinin o dönemki başlı
ğı teşrih ediliyor.

•

G erçek Yüzü
S udan E m peryalist Kuşatm aya B oyun Eğm eyecek

1QQR
- “Yeni Dünya Düzeni ve Müsiümaniat’ üze
rine değerlendirmelerle,
yeni küresel süreci anlamlandırma gayretle
ri sürüyor.

•
•
»
•

1 9 9 4 -1 9 9 5
•
•

•
•
•
•
•

*
•
•
•
n u i:

S eçim ler, S istem ve T o plum sa l
G erçeklik
C ahiliyyeden Kopuş veya H icret
Düzen Gerçeği ve M ü slü m a n la r
“Siyasal İslam ” ve "İflas" Edebiyatı
K öyler Y a k ılıy o r K oru cu Terörü
B üyüyor
İnsan H aklan ve B aşörtüsü Zulm ü

•
•
•
•
•
«

m alıdır
Seçim S onuçlan T o plum sa l K iılılıği Y ansıtıyor m u?
M illi G ençlik D ergisi Üzerine
Ercüm end Özkan H akkında
Fidan G üngör Nerede?

•

U lusçulu k Fitnesi ve Ü m m et ideali
A rasında islam i H areketlerin ''Y u rt
lanm a" S orunu
• Y eni B ir D eğerlendirm e İhtiyacı:
M ısa k-I M illi ve Vatan
• XXI. Y.Y .'A Girerken Vatan, Sınır,
Bayrak Kavram ları
• D em okrasi Beni İzah ve Tem sil
E deb ilir m i?
• S istem İçi ve S istem D iş ilik Ü zeri
ne
• iki Büyük Tehlike: S istem le U zlaş
m ak ve Halktan Kopm ak
• İslam i M ücadelede Yöntem S oru
nu
• O rtadoğu'da E m peryalist Vesayet
• İslam Dünyası B atılılaşm anın Be
d e lin i Ö düyor

-Hadikaıızm Ditti tanışmaları,

-m ı sorunu,
-1960 sonrası Türkiye İslamcı süreci şerh
ediliyor.
-İslam'ı hareketlerden haberlere devam ediliyor.
-Sistem-içi mücadelenin tarafı olanlara dö
nük tartışmalar var.
-Tesettürün ifsadına dikkat çekiliyor.
-Kur'an çalışmaları devam ediyor.
-Uzun yayın hayatının ardından bu dergi şi
irle buluşuyor.
1995
•
•
•

İslam ve La iklik
S ekülerizm ve Din
La iklik İdeoloji m i?

K apitalizm , M ü slü m an Serm aye ve
A hlaki Ç özülm e
S eçim den Y in e Kriz Çıktı (Türkiye
İslam cı in siya tif B ekliyor)
S iyasal M odel A rayışlarında İslam
ve C um h uriye t
B ir Siyasal Katılım M o deli Olarak
Icm a-ı Ü m m et
Y eni B ir C um huriyet İhtiyacı
ısıam , u u m nurıyeı, ı.u .
D em okrasi ve C um huriyet
H alifelik: S eküler O toritenin D ini
vekalete D önüşm esi
M illiy e tç ilik le Ü m m et B ilin c i A ra
sında Y urt/Ü lke/V atan/Ü m m et
isiam i Gelenekte Dâr Kavramı Üze-

NOT:-Yozlaşmadan değişmenin imkanları,
-Demokrasiyi yeniden yorumlamak,
-İktidar arayışının eşiğinde düşünmek...
gibi başlıklar, zayıflayan radikal çizgi gibi
İslamcı bir başka çizgi olan RP çizgisinin ik
tidar koşusunu anlamlandırmayı deniyor.

NOT: Adetâ, dönemin popüler dalgasının
felsefi temelleri gösterilmeye çalışılıyor.

1996
1995

• T oplum sal H areketlerde M e şruiyet

• S eçim B itti Ç özüm süzlük S ürü yor
• B atılılaşm a K apısında Y eni O nur

S orunu

• T ü rk iy e ’de İs la m c ıla rın D e ğ işim

suzluk: G üm rük B irliğ i

• D evlet Cezaevlerinde Kana D oy

Tezleri

• G üm rük B irliğ i ve Türkiye
NOT: Gittikçe güç kaybeden radikal söyle
min tıkanma gerekçelerini anlama gayretleri
86 ÜMRAN TEMMUZ '06

m u yor

• Türkiye'de İşkence B ir D evlet P o li
•
•

tikasıd ır
S istem ve S item e Karşı Tavır
M e tin Göktepe C inayeti ve D evletin

•
•
•
•
•
•
•
•
o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

«
•
•
•

M edeniyet Ç atışm ası Değil K apita
lis t S aldırı
D em okrasi K um arında Ik tid a rM a ^
yal i
B ir İman T o p lu m u Olarak Ü m m et
O rtadoğu ve F ilis tin M eselesi
TC. İsrail iş b irliğ in e Karşı M ü s lü 
m anların Sesi Y ükselm eli
Burası Türkiye İsrail'den Farkı Ne?
Cezaevleri
uzDeK ı aciK ıvıusıum anidi
U zlaşm acılığa ve Ç özülm eye Karşı
İlkeli Tavrı Y ü kse lte lim
T ü rk iy e c ilik Sapm ası
K ur’an K avram ları
RP D eğerlendirm eleri
Geleceği Uzlaşm a D eğil M ücadele
A şılm ası Gereken Hastalık: P rag
m atizm
C ezaevleri S orunu
RP ve Y e n ilg in in T eslim iyete D ö
nüşm esi
S iy o n is t Kuşatm a İslam i D irenişle
K ırılacak
İslam i M ücadele ve M ü slü m an Ka
dın
A na-B aba İliş k ile rin e Bakış
Şefaat A nlayışı
Sivas Davası ve Z u lüm
İnsan Hakları M eselesi
Başörtüsü M ü cadele sinin Seyri ve
İslam i K im lik
S u s u rlu k Batağı
S item in K oruyucu Zırhı: Ordu
Başörtüsü M ücadelesi ve Tahrip
Edilen K im lik
M G K D evlettir
S eyyid Kutub
K ur'an K avram ları
H erm enö tik Y öntem Üzerine

NOT: -Yine başörtü sorunu, kadın ve tahrip
edilen kimlik vurguları,
-Yine yerleşik din anlayışına ilişkin eleştiri
ler,
-Pragmatizm/uzlaşmacılık/Türkiyeliiik/de
mokrasi yoluyla iktidar olma/
RP'nin süreci gibi başlıklar, radikal diye tav
sif edilen camianın yenileşme arayışlarına
ilişkin yanlışlayıcı tutumunu vurgulayan ya
zılardan oluşuyor.
-Dönemin en önemli gündemlerinden olan
faili meçhul cinayetler, MGK, susurluk ve
cezaevlerinde işkenceler gündemleştiriliyor.
-Gittikçe değişmez gündemlerin konusu

olacak TC-Israil işbirliğine ilişkin tepki çağ
rısı var.

1997

1997
•
•

S iyasal İslam ’ın Başarı Şansı
M odern Zam anlarda Siyasal İslam
O lgusu
® S iyasal İslam ’ın Başarı Şansı
• T ü rkiye ’de Siyasal İslam Deneyim i
• Dar İk lim le r K ıskacında Islam i Ha
reket ve Siyasal İslam
• İslam ve D em okrasi
• Y eni B ir D em okrasiye D oğru
• İslam ve D em okrasi B ağdaşır mı?
• M ü slü m an D em okrat O la b ilir mi?
• N asıl B ir Devlet?

•
•

NOT:-Yine Başörtüsü ile ilgili yazılar var.
İs la m cılık mı Yeni S ağcılık m ı?
B irey ve B ire ycilik
L a ik lik D in Ö zgürlüğünü K oruyabilir m i?
Türk M ü slü m a n lığ ı ve İslam Deizm
m i?
R ejim in K im liğ i ve M ü slü m an ların
K im lik s iz liğ i

NOT: Sistem içi mücadeleyi önceieyen çev
reler “yeni sağcılar" olarak tanımlanıyor ve
kimliksizleşmekle suçlanıyor.
Bu tezin yanlışlığına ilişkin kavramsal altya
pı çalışmaları oluşmaya başlıyor.

1998
Tesettür B ağlam ında B aşörtüsü
B ir S im gen in D önüşüm ü
G elenek ve M o d e rn lik A rasında
M ü slü m a n Kadın
B aşörtülüler ve Tüketim S orunu,
M arkalı G iyim
Ö zgü rlükler ve insan Hakları
T ü rkiye ’ye Özgü "vesayet D em ok
ra sisi"
Ö zgü rlükler ve H akların Kaynağı
T a rih s e llik ve E vrensellik A rasında
İnsan Hakları
İnsan H aklan Nasıl Tanım lanm alı
Ö zgürlük ve Hakları Aram ada Ölçü
Ne Prom etheus Ne Spartakus

1997

jefli
Yeni B ir S öylem e D oğru
Geleceğe H azırlanm ak
Zih niyet A tlanm ası
Farklı K itlelere H itap Edebilm e
NOT: -Yenilenme arayışı ana gündem mad
desi olarak alt başlıkları da oluşturularak
gündem olmaya devam ediyor.

•
•
•
•

Topyekûn D eğişim ve İktidar P ers
pektifi
İslam D ünyasında Y e n ilikçi A lim ,
Aydın Kuşağı
İslam Üzerine Y eniden D üşünm ek
İslâm î D üşüncede Y eni B ir D öne
m e D oğru
A dalet Devleti (Kavram sal B ir Ta
sarım )

NOT: Yenilikçi ve bağımsızlıkçı söylemin
perspektifinde öncelikleri işleniyor.

1998

NOT: -Bu tartışma, kurulması düşünülen ye
ni bir ideal devlet modelini değil, mevcut
sisteme bir şekilde katılmaya karar vermiş
insanların, işleyen bu sisteme yönelik talep
lerini içeriyor.
-Sistem-içi mücadelenin imkanlarına teorik
zemin oluşturuluyor. Üstelik bir yönelim ol
maktan öte, alt başlıkları da olan bir progra
ma, bir çerçeveye kavuşarak... Bu yaklaşım,
İslamcı radikallik içı'n tüyler ürperten bir an
layışı ifadelendiriyor.

Ş eriat H ukuk D evleti ve Teokrasi
RP İktidar Sınavında
Herkes İçin İnsan Hakları ve Öz
g ü rlü k
D evlet ve C um h uriye t
Y eni B ir D önem İçin Y enilenm e
Zamanı
Kapanm a ve A çılm a
Y enilenm eye A çık O lm ak
Çağın Gereği
RP: B ir U m ut B ir D üş K ırıklığı
Y eni B ir D önem iç in Zih niyet ve
Ü slup
M ü slü m an Z ih n in in Y eniden İnşa
sı
Hz. Öm er ve D eğişim ci Fıkıh Gele-

•

1998
*AIİ Bulaç Son Noktayı Koydu: İSLÂMÎ HA
REKET DEVLETE TÂLİP DEĞİL.
(İslâmî hareket miadını doldurdu çünkü, so
ğuk savaş dönemi sona erdi. Büyük ölçüde
sol ve modern bı'r etkiyle, devlet dolayımından bir toplum inşa etmek isteyen İslam'ı ha
reket artık, kamusal alanı başkalarıyla pay
laşmak noktasına gelmiştir.)
NOT: Artık iktidar nimetlerinden vazgeçil
memeli anlayışı ile yapılan tartışmalar ana
başlık olarak gündemdeki yerini almış oldu.

1998
Yeni D önem in ipuçları:
• Herkes için Ö zgürlük
• Ö ğrenciler Kol K ola B oykota (Pan
kartlı Kapak R esm i)
• T o plum sa l M uhalefet P erspektifi
• E rde m liler İttifakı
• S iv il Baskı G rupları

9
•
9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siyasal İslam
Türk M ü slü m an lığı
K üreselleşm e
Usame Bin Laden K im dir?
Ligh t İslam
Savunan A dam Ne istiyor?
H erm enötik
islam i Hareket Ö nderleri İle S ö y le 
şiler
B aşörtüsü ve La ik lik Üzerine K o
pan Fırtına
Laikleşm e Süreci ve A bant K o n s ili
La iklik
İslam ve Laisizm
M G K ’nın İlg i A lanları
A bant K onsili Laik R uhbanlar İş
Başında

NOT: -Sistemle barışık bir ilişkinin imkanla
rını arama çalışmaları artıyor. ABANT TOP
LANTILARI Bu iddiamızın en belirgin örneği
ve bu tarza ilişkin karşıt söylem de tepkisini
yükseltmeye çalışıyor.
-RP lideri Erbakan'ın “savunan adam ” unva
nı ile anıldığı günlerin derin duygu yoğun
luğu bile, yerleşik din anlayışını eleştirmeyi
öncelikli gündem edinmeyi ertelemeye ge
rekçe olarak yetmemiş bu dergiye...

1998
D em okratik Faşizm in Yeni Ceza
Yasası; Baskı, ve Z u liim _ _ _ _ _ _ _ _
M ücadele S orum luluğu Ertelenemez
Darbe D öne m le rin d e Ç ö z ü lü ş ü n
Nedenleri ve D ire n işin im kanları
Darbe Süreci G eçici Değil
K ararlılığım ız U m uttur
İslam cılık E leştirileri Tutarlı m ı?
K üreselleşm enin iflası: Asya K rizi
T ürkiye M ü slü m an ların ın K e n d ile TEMMUZ '06 ÜMRAN 87
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rin i Aşm a Y olu: R efo rm istllk M I
D e v rim c ilik mi?—
D ilenerek D eğil Ancak D irenerek

lum Ö rgütleri
Ş a h itliğ im iz D ayatm alarla E ngelle
nemez
•
DuyUiluou u ııcııış ı /A iuuıiııcçıyuı
• A. Ö calan'ın Yeni Tezleri ve U lus
S iv il İtaatsizlik B ir Kaçış mı, B ir
çu lu k Çıkmazı
Y öntem m i?
Tunuslaşm a Y olunda Türkiye
_________________________________
Islam i V ahdetin A nlam ı ve İmkanı
NOT: -Başörtüsü'nde direniş çağrısı.
Sanat ve Islam i M ücadeledeki Yeri
-Darbe döneminin yılgınlaştırıcılıljına karşı
T e v h id i B ilin çle n m e Süreci M illidirenmenin imkanları vurgulanıyor.
yetçi-M ukad desa tçı Ç izgiyi İkinci
-A. Öcalan’ın yakalanması ile Kürt sorunun
Kez A şm alıd ır.
da gelinen merhale irdeleniyor.
K ür'an N eslinden Üm m ete: Y itirile 
-Islami havzalarda büyük bir rağbet gören
ni Y eniden O luşturm ak
Sami Selçuk’un konuşmasının “ayartıcılığıD tfşorıusu zuım u ve la v ır
na dikkat çekiliyor.
Y e rlilik Temel B ir S orunsal mı,
Sapm a mı?
Y ılg ın lık P sik o lo jis i “ D evrim ci Şa _ 1999. -----------------------------------------h itlik le U m uda D önüşecektir.
K rizler G irdabında U lusal H isteri
• Tesettür ve Islam i B ilin ç

NOT. 28 ŞUDdt 199/ udroGSinın ucfifi iz Igîi
gündemlere ve üsluba sinmiş.
Bir yandan, yakın zamana kadar sistem içi
mücadelenin imkanlarını, gündernieştiren
dergiler tahkir edilirken, öte yandan, “kararlılıüımız umuttur" denilerek, savunmacı bir
psikoloji ile tahkimât oluşturulmaya çalışılı
yor. Bu ahvâl, fiilî ve zihinsel bir geri adım
halinin söylemi olarak algılanabilir.

1999
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apo Yakalandı, Kürt S orunu Bitti mi?
Darbe T ehdidi A ltında S eçim lerden
Beklenen Ne?
K ur'ani Kavram lar
S eçim O yun u1 S eçim ler Neyi De
ğiştirecek?
K osova/ Irak/ Güney Lü b n a n / Islam i C ihad S eçim Tablosunu Nasıl
O kum alıyız?
Askeri Vesayet R ejim i ve B aşörtüsü
G ün dem im izi ve E m eğim izi Islam i
D irenişe Teksif Edelim
28 Ş ubat'ın Yeni H üküm eti K utlu
Olsun
Tutarlı Cem aat Olm a S o ru m lu lu ğ u
ve A şılm ası Gereken Engeller
Küresel D üzenlem elerin T C 'nin İç
P olitika sın a Y ansım aları
IM F G ü d ü m lü E gem enler E liyle
S öm ü rü Düzeni Tahkim E d iliyo r
S istem Ç ıkm asa da, O nurum uzu
K oruyalım
B aşörtüsü D irenişi Devam Ediyor
S am i S e lç u k ’un K onu şm ası ve
G lobal Kuşatm a
D eğişim Tartışm alarında S iv il T o p 
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Yeni ya da Türedi Olm a
T ürkiye'yi D evşirm eler Y öne tiyor
B angsam oro M ü slü m an ları
Hayatın A nlam ı ya da S eçim lerin
N ite liğ i
İnsan Hakları
K ur’an'ı A nlam a Y öntem leri
D em okrasi R uha nilerin in 2. A bant
Toplantısı Y apıldı

NOT: -Yine başörtüsü ve tesettür meselesi
nin önemine, muhtevasına dair değerlendir
meler,
-Yenilikçi söyleme ilişkin eleştiriler,
-Kur'an usulüne ilişkin yazılar gündem ol
maya devam ediyor.

2000
»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
«

28 Ş ubat S ürecinde Yargı
28 Şubat Sürecinde R adyolar
S tatüko Baba'sını Kaybetti
T eslim iyete P rim verm em eli
Niyet, B irikim , İrade
İran / P akistan/ S uriye
Güney Lü bnan’da D iren iş Kazandı
U m ut D eğil, S indirm e Operasyonu
Futbol A sla Sadece Futbol D eğ ild ir
G üney Lü bnan / M ü slü m a n Kar
deşler
S istem ve E m ekçilerin D eğişm eyen
Yazgısı
28 Ş ubat H ukuksuzluğu
Yozlaşm a ve Baskı Ortam ında Sanat
S uriye ve Esad
F T ip i Zulm ü
Kuşatm a ve T e slim A lm a P o litik a 
sının Cezaevi M o deli F Tipi
F ilis tin Tarihi

• Kudüs
=«^S uûd
• M e vdûdi ve Hareketi- NOT: -Sistemin dayatmaları karşısında di
renme ve bir irade oluşturma vurguları yapı
lıyor.
-28 Şubat Sürecinin tıkanıklığına değiniliyor.
-Güney Lübnan’da Hizbullah'ın İsrail karşı
sındaki büyük başarısına değinerek buraya
ilişkin bir umut devşirilmeye çalışılıyor.
-F tipi zulmü işleniyor.
-özetle, aktüel (ulusal bağlamdaki) sorunlar
büyük ölçüde gündemi iyiden iyiye belirlen
miş durumda.
20 00
•
•

İd e o lo ji/ D in / Devlet
“A lla h 'ın Y ardım ı Ne Zam an?” D i
y eb ilm ek
— • — D ini-S iyasete A let Etmek
• S iyasal İslam B itti, Ş im d i S iyasal
Ş irk Zamanı
• N ebevi Ş ikayet: "B u K avm irn
K u r’an’ı Terk Etti”
• D ünden Bugüne Kadın
• S is te m in R e-O rgan izasyon u ve
D oğu rdu ğu S onuçlar
• G elenek ve İslam
• B uruc S uresi ile İlg ili 'A ykırı1 B ir
Y orum
• İkinci S ın ıf insan: Kadın
• id e o lo jik B ir Kavram: Ö zgürlük
• Şefaat M eselsi
• U m ut O perasyonu ve Siyasal A n la 
mı
• H ilafet
• RP ve Y eni Y öne lim ler
• Erdoğan: D inci S iyaseti B ıraktık
• Irtld a t-M ü rte d
• 17 A ğusto s Yer S arsıldığında
• III. A bant Konsül
NOT:-Yine din devlet ilişkileri sorgulanıyor,
-özgürlük kavramı sorgulanıyor.
-Belirgin bir başlık olarak “kadın" konulu
yazılar önemli bir yekun oluşturuyor (Bu
yazıların artışı ile başörtüsü yasağı ve tıkan
ma noktasına gelen tepkilerin ilişkisi göz ar
dı edilmemelidir).
-ABANT Toplantıları üzerine yapılan değer
lendirmelerin sıhhati, Toplantıları tertip
leyen çevrenin bugün geldiği noktaya
bakılarak, artık deneylenebilir.
-RP'nin yeni yönelimleri ve Tayyip Er
doğan’ın hali üzerine çözümlemeler var. Bu
gündem, bir anlamda, AK Parti’nin doğuş
sürecine ilişkin tarihsel bir dipnot olarak da
algılanabilir.
□

