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Editör’den...
KAGEM Bülten’in ikinci sayısını sizlere takdim etmekten mutluluk duyuyoruz.
Bu sayıda Ustalara Saygı etkinliği çerçevesinde bize dostluğun, yakınlık ve 

sıcaklığın en derin anlamlarını öğreten bir simayı, Fethi Gemuhluoğlu Ağabeyi 
yad ettiğimiz panelin çıktılarını bulacaksınız. Fethi Ağabeyi hayatı boyunca 
mihmandarlık ettiği öğrencilerinin dilinden okuduğunuzda, sizler de bizim gibi 
hayatını insan yetiştirmeye adamış bir gönül insanının ortaya koyduğu değerlerle 
bugün de yaşamakta olduğunu hissedeceksiniz.

KAGEM ve SETA işbirliğiyle düzenlenen Gençlik Forumu bu yıl da “Kimlik, Temsil, 
Hafıza” temasıyla medya, siyaset, düşünce ve sanat dünyamızın çok değerli 
isimlerini gençliğin temel meselelerini konuşmak üzere gençlerle bir araya getirdi. 
Ankara’da ikincisi düzenlenen ve gençlik çalışmalarına yeni bir soluk getiren 
Gençlik Forumu’nu İpek Coşkun sizin için değerlendirdi.

Bu sayıda ayrıca tüm dünyada farklı görüntüleriyle ayrımcılık ve nefret 
söylemlerini kışkırtmaya devam eden İslamofobi olgusunu değerlendirmek ve 
çözüm önerileri sunmak üzere Hollanda, Bosna-Hersek, Avusturya ve Türkiye’nin 
katılımıyla düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Kimlik Ayrımcılık ve İslamofobi 
Konferansı’nın çıktılarını Ayşenur Mutlu’nun kaleminden okuyacaksınız.

KAGEM seminerlerinden bu sayı için derlediğimiz Hadis notları, Prof. Dr. 
Bünyamin Erul’un kaleminden sizlerle buluşuyor. Ayrıca Prof. Dr. Şaban Ali 
Düzgün ve Selçuk Ferit de bu sayıya katkı sunanlar arasında yer alıyor. 

Röportaj bölümünde ise Prof. Dr. Zülfikar Güngör’le kalb-i selîm üzerine 
konuştuk. İç âlemimizle dış dünya arasındaki bağın selametini, düşüncelerimizle 
davranışlarımız arasındaki tutarlılığı konu alan röportajı Fatih M. Çakmak 
gerçekleştirdi.

Koruyucu Aile bölümümüzde ise Yrd. Doç. Dr. Ömer Başkan, yetim kavramının 
Kur’an-ı Kerim’de ne şekilde ele alındığını koruyucu ailelik perspektifinden ele alıyor.

KALEM köşesinde ise Aykut Ertuğrul, Necdet Subaşı, İbrahim Paşalı, Bülent 
Ata, Furkan Çalışkan ve Tarık Tufan’ın okurlarıyla KALEM’in samimi atmosferinde 
yaptıkları söyleşileri sizin için derledik.

 “Farkındayım Yanıbaşındayım” sloganıyla başlattığımız ve ülkemizde yaşayan 
Suriyeli kardeşlerimize yönelik olarak yürüttüğümüz çalışmalarda bu sayımızda 
üniversiteye hazırlanan öğrenciler için düzenlediğimiz dil seminerlerini Nurcan 
Yavuzyiğit mercek altına aldı. 

Gönüllü köşemizde ise Belgizar Özbek gönüllülük çalışmalarında niyet ve 
samimiyet konusunu ele aldı. 

Son olarak Gaziantep KAGEM Şubemizin açılışı ve ilk etkinlikleri de bu sayıda 
ilginize sunuluyor. 

KAGEM, Şubeleriyle birlikte büyümeye devam ediyor. Allah utandırmasın.
Samimiyet ve titizlikle yürütülen her iş, mutlaka güzel meyveler verecektir. 

KAGEM’in tüm çalışmalarına katkı veren gönüllülerine şükranla.

Hicret K. TOPRAK
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BİLGİYE VE 
İRFANA AÇILAN 
KAPI: KAGEM

Doğumumuzdan ahiret yurduna 
hicretimize kadar olan zaman 

dilimine “ömür” diyoruz. Allah’a ve Re-
sulüne iman eden Müslümanlar olarak 
ömrümüzü ahiret yurdu için sermaye 
biliyoruz. Bu güzide vakti ahiret saa-
detimize dönüştürmenin gayretiyle 
hayırlı işler yapmak; Kerim Kitabımızın 
ifadesiyle salih ameller işlemek için 
özen gösteriyoruz. Varlığımızı meyda-
na getiren en temel saiklerin başında 
bu özen, bu gayret geliyor.

Kulluğumuzun gereği olarak Allah’a 
ve Resulüne karşı sorumluluklarımız 
var. Çevremize, ailemize, toplumu-
muza, kısacası hayatımızı kuşatan her 
varlığa karşı mükellefiyetimiz var. Bizi 
biz yapan da söz konusu sorumlulukla-
rı yerine getirip getirmediğimizdir. Böy-
lesi bir zaruret kadim geleneğimizden 
bugüne uzanan vakıf ruhunu meydana 
getirmiştir. İnsan onurunu korumak, 
yeryüzünü güzelleştirmek ve her an-
lamda imar etmek, darda kalmışın im-
dadına yetişmek için kurulan vakıflar, 
bir medeniyet unsuruna dönüşmüştür. 
Bizi biz yapan değerler bu vesile ile in-
kişaf etmiş, bir sağduyu hareketi olarak 
varlık bulmuştur. Bu varlık alanından 
ilham alarak kurulan Türkiye Diyanet 
Vakfı, 1975’ten bugüne tecrübelerden 
de istifade ederek, gelişen ve değişen 
dinamikleri yakalayarak milletimize 
hizmet vermeye devam ediyor. Top-
lumsal barış, kardeşlik ve huzuru tesis 
etmeye dönük; toplumun dinî, sosyal 
ve kültürel gelişimine katkı sağlaya-

cak eğitim ve insanî yardım çalışmaları 
başta olmak üzere her faaliyet Vakfı-
mız bünyesinde hayat buluyor.

Kurulduğu günden bu yana kendisi-
ni sürekli geliştirerek faaliyet alanlarını 
genişleten Türkiye Diyanet Vakfı, yar-
dımsever halkımızın desteği, Diyanet 
teşkilatı ve Vakıf görevlilerimizin gay-
retli çalışmalarıyla büyüyerek bugün 
Türkiye’de bin şubesi ve yüz otuz beş 
ülkedeki faaliyetleriyle uluslararası bir 
sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. 
Bununla da kalmayıp, hem lisans/li-
sansüstü öğrencilerine yönelik hem de 
yediden yetmişe genel bir kitleye hitap 
eden Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KA-
GEM) ile eğitim faaliyetlerinin yanı sıra 
sosyal projelerin de önünü açmıştır.

KAGEM, Vakfımız bünyesinde yapı-
lan çalışmalarda müstakil bir yer tut-
maktadır. Zira Ankara’nın merkezinde, 
samimi bir ortamda, hemen herkesin 
kendisine uygun bir faaliyet bulabile-
ceği, kadim irfan geleneğimiz olan va-
kıf aidiyetini hissedebileceği güzide bir 
müessesedir.

Beşeriyetin varoluşundan bu yana iyi 
ahlaklı ve donanımlı nesillere hep ihti-
yaç duyulmuştur. Bu minvalde insan-
lığımızın ve Müslümanlığımızın gereği 
olarak hayırlı nesiller yetiştirmek çok 
önemlidir. Asrımızda bu önem belki de 
her zamankinden daha fazla hayatiyet 
taşımaktadır. İşte KAGEM,  gençleri-
mizin düşünce dünyalarını geliştirecek 

Mazhar BİLGİN 
TDV Mütevelli Heyeti II. Başkanı
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KAGEM, Vakfımız 
bünyesinde yapılan 
çalışmalarda müstakil bir 
yer tutmaktadır. Zira 
Ankara’nın merkezinde, 
samimi bir ortamda, hemen 
herkesin kendisine uygun bir 
faaliyet bulabileceği, kadim 
irfan geleneğimiz olan vakıf 
aidiyetini hissedebileceği 
güzide bir müessesedir.

ve ufuklarını tazeleyecek seminerler, 
konferanslar, söyleşiler ve ilim halka-
larıyla hayırlı nesillerin inşasına zemin 
hazırlıyor. Gençlerimiz, salt nazari bil-
giye hapsolmuyor, manevi gelişim fa-
aliyetleriyle birlikte hem kendi içlerine 
dönük hem de aynı toprakları paylaş-
tıkları insanlara dair merhamet, vefa ve 
muhabbet bağları kuruyorlar. Yine KA-
GEM’in öncülüğünde Gençlik Fuarı’nda 
her biri birbirinden farklı alanda kendini 
gösteren gençlik teşekküllerimiz cami-
nin birleştirici atmosferinde bir araya 
gelerek ortak çalışmalar üretiyorlar.

İster genç olsun ister yetişkin; aile 
bağlarını kurmak, korumak ve bu 
bağların gereklerini yerine getirmek 
her mü’mine farzdır. Efendimizin bu-
yurduğu üzere her Müslümana ilim 
talep etmek de bir farizadır. Allah biz-
den iyi huy, güzel ahlak istediği; kuru 
kuruya, içi boş bir kulluk beklemediği 
için böylesi sorumluluklar yüklemiştir. 
Bahsettiğimiz sorumluluk alanları göz 
önüne alınarak hazırlanan, haftanın 
yedi günü devam eden, Kur’an-ı Ke-
rim seminerleri ile Rabbimizin kelamı 
ile buluşan müdavimlerimiz öğle arası 
seminerleri ve kitap okuma grupları 
ile ilim, irfan ve ihsan bütünlüğüne yol 
alıyor. Böylelikle ilimle amelin, malu-
matla tatbikatın bir bütün olmasının 
önü açılıyor. 

Cehalet dipsiz bir kuyudur. Bu ku-
yudan ancak doğru bilgi ile kurtulmak 
mümkündür. Ayrıca bilgiyi almak kadar 
bilgiyi doğru kaynaklardan almak da 
mühimdir. O zaman doğru bilgiyi almak 
için bu hususta güvenilir bir yer seçmek 
gerekmektedir. KAGEM, bilginin sahih 
kaynaklarla muhataplarına ulaşması 
için kendi toplumunu tanıyan, ihtiyaç-
ları bilen, alanında yetkin eğitim kad-
rosu ile deyim yerindeyse bilgiye açılan 
kapı olma özelliğiyle hizmet veriyor. 

KAGEM bünyesinde faaliyet göste-
ren KALEM Kitap-Kahve; içeriği, at-
mosferi ve kurgusu ile Türkiye’de bir ilki 
yaşatıyor. Gençlerimiz kitap bölümün-
den seçtiği bir eseri çay ya da kahve 
eşliğinde inceleme, okuma imkânı bu-
luyor. Aynı zamanda sevdiği yazarları 
“KALEM Söyleşileri'nde" dinleme fırsa-
tı yakalıyor. 

Kısa bir süre önce her yönüyle farklı 
güzellikleri içinde barındıran KAGEM’in 
faaliyetlerini sadece Ankara ile sınırla-
mayıp, ülkemizin dört bir yanına taşın-
ması gerektiğini düşünerek şubeleşme 
hamlesini başlattık. Gaziantep şube-
miz açıldı, hızlı bir şekilde faaliyetlerine 
başladı. Yine başta İstanbul ve İzmir 
olmak üzere farklı illerde yeni şubele-
rimiz açılacak. 

Görünen o ki gittiği her ilde tevec-
cühle karşılanan KAGEM, Vakfımız ça-
lışmalarının olduğu kadar Türkiye’nin 
de medar-ı iftiharı olacak. Gayret biz-
den, tevfik Allah’tandır.
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İlim, irfan ve şahsiyetleriyle örnek olan ustalarımızın yaşam öykülerini, eser-
lerini ve tasavvur dünyalarını, onlarla aynı havayı teneffüs etmiş olan tale-

beleri, dostları ve aile efradından dinlemek, böylelikle düşünce, kültür, edebiyat 
ve sanat hayatımızın ‘kök’ değerlerini gençlerimize aktarmak amacıyla Türkiye 
Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) tarafından Ustalara 
Saygı projesi kapsamında Fethi Gemuhluoğlu Paneli düzenlendi.

“Cebinizde kalan son lirayla simit alıp da karnınızı doyurmayın, gidin onunla bir 
film yahut bir tiyatro seyredin.” diye nasihat eden; abid, münevver, gönül ehli ve 
ön adı “İrfan” olan Fethi Gemuhluoğlu, “Bir Neslin Ağabeyi” başlıklı dostluk gece-
sinde anıldı.

Moderatörlüğünü Başbakanlık Başdanışmanı Dr. Necdet Subaşı’nın yaptığı pa-
nelde merhum Gemuhluoğlu ile yolları kesişen talihli bir kuşağın önde gelen isim-
lerinden yazar Prof. Dr. Sadettin Ökten, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı ve 
Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Genel Başkanı Dr. Metin Eriş, konuşmacı olarak yer 
aldı. Açış konuşmalarını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve TDV KAGEM 
Müdürü Hicret K. Toprak’ın yaptığı; panelin sonunda merhum Fethi Gemuhluoğ-
lu’nun oğlu Ali Gemuhluoğlu ve Gemuhluoğluyla yolları kesişen ve yakın dostlukla-
rıyla bilinen yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil de söz aldı.

BİR NESLİN AĞABEYİ: 
FETHİ 

GEMUHLUOĞLU
İNSAN YETİŞTİRMEK İÇİN 
OKUL KURMAK YETMİYOR 

MEKTEP OLMAK 
GEREKİYORMUŞ

Cebinizde kalan son 
lirayla simit alıp da karnınızı 
doyurmayın, gidin onunla 
bir film yahut bir tiyatro 
seyredin.
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Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ: İnsan yetiştirmek için okul 
kurmak gerekmiyormuş efendim, okul olmak gerekiyor-
muş.

Peygamberin dilinden Kur’an’da çok güzel bir dua vardır. 
Öyle bir dua ki, dua mecmualarına hiç girmedi. Dua mecmu-
alarına yazmamız gereken, yeniden öğrenmemiz gereken 
bir Peygamber duası. “Allah’ım beni başkalarının doğruluk li-
sanı eyle”. Bu duayı tercüme edenler, Türkçe karşılığını arar-
lar ama bulamazlar. Sadece başkalarının hayırla yâd ettiği 
biri olarak tercüme ederler.  Fakat çok eksik kalır. 

 Ankara’ya geldiğim 1980’li yılların başından beri bir şe-
kilde istifade ettiğim her insanın sıdk-ı lisan ile Fethi Ge-
muhluoğlu’nu yâd ettiğine şahit oldum. Bu çok güzel bir 
haslettir.  Keşke her mü’min bu makamı ve meziyeti elde 
etmek için bir çaba içerisinde olsa. Bu ‘desinler diye’ yapılan 
şeylere benzemez. Belki bu ona alternatif olarak Rabbimizin 
bize öğrettiği bir makam. Ben rahmetle yad ediyorum. Ve 
Cenab-ı Hakkın bizlere de başkalarının dilinde sıdk ile yâd 
edilmeyi nasip etsin diyorum. 

Her dostumuzun özellikle fark ettiği ve benim de şahit ol-
duğum en önemli husus insan yetiştirmek için okul kurmak 
gerekmiyormuş efendim, okul olmak gerekiyormuş. Aslında 
bize gösteriyor ki, bir insan bir okul olabiliyor. Aslında bu okul 
kelimesi de çok zayıf kalıyor. Bir mektep olabiliyor. Cenab-ı 
Hak mektep olan büyüklerimizin sayısını artırsın. Çünkü çok 
ihtiyacımız var.

Hicret K. TOPRAK: “Bizi yola katacak, yolda kaybet-
meyecek rehberlere ihtiyacımız var.”

KAGEM olarak kişiliğimize, kavrayışımıza, duruşumuza 
yön veren büyüklerimizi anmak üzere yola çıktık. Bu coğ-
rafyada kahırlı, azaplı süreçlerde bize hakikatin kapıları-
nı büyük bir merhametle aralamaya çalışan âlimlerimizi, 
mütefekkirlerimizi, münevverlerimizi tanımak istiyoruz.  
Gelgitlerle dolu yol alışlarımızda bize kardeşliği, dostlu-
ğu, vefayı, kadirşinaslığı ve sadakati öğreten üstatlarımı-
za gönüllerimizi açmak, kalplerimizi onların hatıralarıyla 
cilalamak ve yenilenmek istiyoruz. İşte bunun için bu 
akşam dostun dosta, kardeşin kardeşe düşman olduğu 
günlerde bizlere dostluğun, yakınlık ve sıcaklığın en derin 
anlamlarını öğreten bir simayla birlikte olacağız.  

Evet, Fethi Gemuhluoğlu Ağabey, bize dostluğun kitabı-
nı yazmış bir mütefekkirdi. Ehl-i İrfan’dı. Vakıf çeşmesiy-
di. Takipçilerinden de öyle olmalarını istemiştir. Bu akşam 
onun aziz hatırasını takip ederken, geçtiğimiz yüzyılın 
ortalarından itibaren çevresindeki insanlara rehberlik 
yapmış, darda olanlarının ellerinden tutmuş bir İstanbul 
efendisinin namütenahi özelliklerini öğrenmiş olacağız.

 Bizim için de gençlerimiz için de Fethi Ağabey bir hayli 
önemli. Zira bugün rol modellerimizin giderek azaldığını 
üzüntüyle görüyoruz. Bize hayırlı işlerde mihmandarlık 
yapacak, hakikati arayanlara yol gösterecek, bizi yola ka-
tacak, yolda kaybetmeyecek rehberlere ihtiyacımız var. 
İşte rahmetli Gemuhluoğlu bunlardan biri. 
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Dr. Necdet SUBAŞI: Aklımda selamdan, kardeşlikten, 
dostluktan başka bir şey kalmadı.

Bugün sadece bir neslin ağabeyini değil hepimizin ağabeyi 
olarak değerlendirilecek bir ustayı anacağız, hatırlayacağız. 
Onun rehberliğini, yoldaşlığını, önderliğini ne çabuk unuttu-
ğumuzu hayıfla görüyor, gözlüyor ve bunu telafi etmek için 
burada bulunuyoruz. Şahsen 1979’da ilk kez Fethi Ağabey’in 
ismini duyduğumda küçük bir risale gibi o günlerde elden ele 
dolaşan ve aslında 22 Kasım 1975 tarihinde ‘Dostluk Üzeri-
ne’ irticalen yapmış olduğu konuşmanın metninden çok şey 
anladığımı söyleyemem. Nasıl ki bir insan selamın üzerine 
bu kadar yüklenir, selam üzerine bu kadar yatırım yapar ve 
toplumun çok değişik kompartımanlarından onlarca insanı 
kendine bağlar, sevdirir. Bugün burada da bu kadar çeşitli-
likte insanı bir araya getirebilir. Rahmetliyi anıyor ve ondan 
okumalarla bu gecenin çok verimli geçmesini diliyorum.

Dr. Metin ERİŞ: Sen hiç aşık oldun mu? Çünkü aşk 
Hakk'a giden yoldu.

Fethi Ağabey’in ismini altmışlı yıllarda duydum. Kimdir, 
hangi konularda çalışıyor bilmiyordum. Rahmetli Özcan 
Bolcan her konuşmamızda Fethi Ağabey seni istiyor dedi. 
Benim hakkımda nasıl bilgi sahibi olduğunu ve nereden 
beni tanıdığını bilmiyordum.  Bir büyükten celp gelince hiç 
birimizin durma şansı yoktur. Özcan Bolcan ile birlikte Fethi 
Ağabeyi ziyarete gittim. İlk karşılaştığımızda ‘Cenab-ı Hak 
ne güzel insanlar yaratıyor’ dediğimiz bir duraklama içeri-
sinde oldum.  Ve bu arada rahmetli babamın bir öğüdü ha-
tırıma geldi. Derdi ki ilk kez karşılaştığın insanlarda ilk ya-
pacağın şey gözlerinin içine bakmak olsun.  Eğer gözlerini 

senden kaçırmazsa aranızdaki bağ sizi ebediyete kadar ta-
şıyacak bir dostluğun habercisi olacaktır. Fethi Ağabeyimin 
gözlerine bakabildim mi bilmiyorum ama bir güzel insanla 
karşılaştığımı anladım.

Fethi Ağabey,  Anadolu çocuklarını sahiplenir ve onların 
İstanbul’da heder olmadan ayakta kalmalarını sağlamak 
amacıyla maddi-manevi bütün varlığını ortaya koyardı. 
Onun güzel tavırlarından biri de kendisine celp ettiği in-
sanlara hemen şu suali sorardı: ‘Sen hiç aşık oldun mu?’ 
Çünkü aşk Hakk'a giden yoldu. Israrla şunun üzerinde du-
rurdu: Gıybet etme!  Aşktan hiç ama hiç kaçma!

Fethi Ağabey, Arapgir Gazetesi'nde mükemmel yazı-
lar yazdıktan sonra artık yazı yazmamaya başlamıştı. Biz 
o sıralarda 1970 yılı 14 Mayısında Aydınlar Ocağını kur-
muştuk. Fethi Ağabey Aydınlar Ocağının mensubu olmadı. 
Onunla gönül bağımızın zenginliği vardı. Bu yüzden de bir 
konuşma yapması için bana onu ikna görevi verildi. Fethi 
Ağabey ‘bir şartım var’ dedi. ‘Ben artık yazılı metinle gel-
mem. Acaba sadece ifadelerle dolu bir konuşma yapsam 
uygun olur mu?’ diye sordu. Fethi Ağabey’in söylediğine 
hayır dememiz uygun değildi ama şu ricada bulunduk. Ay-
dınlar Ocağında yaptığı konuşmalarını kayda alacağımızı 
ve yine izni olursa bunu yazılı hale getirip kendisine takdim 
ederek neşredeceğimizi söyledik. Fethi Ağabey Aydınlar 
Ocağında hepimizin bildiği ve gönlümüzün en uç noktala-
rına kadar dokunduğu “Dostluk Üzerine” sohbetini yaptı.

Fethi Ağabey ailesiyle ve sevdikleriyle vakit geçirmeyi 
çok severdi. Peygamber Efendimizden kaynaklanan ina-
nılmaz bir gül sevdası vardı içinde.

Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN: Muhabbet sadece yaşanan 
bir haldir. Ve muhabbet libası Fethi Beye giydirilmiş idi.  

Osmanlı geleneğinin reel manada yaşandığı bir çevre-
de doğdum, büyüdüm. Gençlik yıllarımı geçirdim. Bu çev-
re içinde özgün bir medeniyet tasavvurunun yetiştirdiği 
insanlar ile hemhal oldum. Onlardan çok şey öğrendim. 
Daha sonra Türkiye akademiyasında pozitivist ve elitist, 
mesleğinde gayet iyi noktalara gelmiş, uluslararası bir se-
viyeye ihraz etmiş bir muhitte akademisyen olarak bulun-
dum. Daha sonra bir yurtdışı geleneğim oldu. Birçok insan 
tanıdım. Bunların arasında Fethi Ağabey hala var ve çok 
mühim bir yer sahibi. Bu soruyu  kendime -yetmiş küsur 
yaşındayım- hala defaatle soruyorum. Aldığım cevap şu, 
Fethi Ağabey’in bariz baskın bir muhabbet adamı olması-
dır. 

BİR NESLİN AĞABEYİ: 
FETHİ GEMUHLUOĞLU
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Muhabbet nedir derseniz bunun tarifi yok. Muhabbet sa-
dece yaşanan bir haldir. Ve muhabbet libası Fethi Beye 
giydirilmiş idi.  Zekâ, akıl, pratik, takip bunların hepsi ken-
disinde vardı. Ben bu şekilde birçok insan tanıdım ama 
onların muhabbeti yoktu. Muhabbet libası aşkın dünya-
da Fethi Bey’e giydirilen bir libastı. Bu libas hep bizimle 
beraber olacak zaten. Ama 1977 senesinin sonbaharında 
bu libası alıverdiler. Geriye onun rüzgârı, gölgesi, hatırası 
ve kokusu kaldı. İşte 40 senedir o kokuyla, o rüzgârla, o 
hatırayla idare etmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız hayat-
ta her zaman problemler ile karşılaşabileceğimizi ve bir 
sorun zuhur ettiğinde nasıl bir yol izlediğini dinleyicilerle 
paylaşan Ökten, ‘Fethi Ağabey olsa ne yapardı?  Benzer 
bir problemde ne yapmıştı’ diye düşünüyorsunuz. Çöze-

meseniz bile içiniz ferahlıyor. Muhabbet libası ona ilâhi bir 
emanetti. Bu emanetin tabi ki bir emanetçisi vardı. O da 
çok mühim bir şey. Fethi Ağabey ehl-i tarik bir zattı. Ta-
rikatla ilişkisini ciddiye alan, o ilişkiyi hayatının merkezine 
koyan, o boyayla boyanmış bir zat idi. Ben, Beyazıt’ta Fa-
tih’de Klasik Osmanlı geleneğinin içinden geldiğim çevre-
lerde böyle insanlar gördüm. Ama onlar modern hayatın 
içinde değillerdi.  60’lı yıllarda teknik üniversitede asistan 
olan bir yerli Beyazıtlı delikanlı için o renklerle boyanmış 
ama modern hayatın içinde olan Fethi Ağabey çok mühim 
bir önder imiş. Bunu çok sonra anladım. 

Fethi Ağabey gibi çok dikkatli giyinen, iyi konuşan, sos-
yal ilişkileri fevkalade geçerli olan, güncel olan bir zattan 
Şah-ı Velayet Efendimizi dinlemek bir başka mana içe-
rirdi. Ramazan ayı gelirdi mesela,  hiç unutmuyorum. Bir 
muhabbet halkası içindeniz ve “Şah-ı Velayet Efendimiz 
Ramazanda ne yaparlardı?” diye sorardı. Sonra sokağa 

çıktığınız zaman o muhabbet sizinle beraber devam eder 
aynı estetik haz gibi, manevi bir estetik size giydirilmiş, 
hilkat giydiriliyor size. Kendisi bu vecd içinde yaşayan bir 
adamdı.

Bugün toplumsal manada muhabbete o kadar çok ihti-
yacımız var ki. Almadan vermek Allah’a mahsustur. Ama 
mümkün oldukça az alıp çok vermeyi tavsiye etmiştir Fethi 
Ağabey. Ve yaptı. Söylemeden yaptı. Bazı çok küçük hare-
ketler çok büyük izler bırakır insanda.

Prof. Dr. Nabi AVCI: Onlar senin gibi ağzında altın kaşık-
la doğmamışlardır.

Fethi Ağabey ile çok genç yaşta tanışma şerefine kavuş-
tum. 1967 senesinde Lise birinci sınıf talebesi iken Fethi 
Ağabeye Ali Malkoçoğlu ve Mustafa Sezgin Ağabey tara-
fından götürüldüm. İstiklal Caddesi'nde Türk Petrol Vak-
fının yerinde tanıştım. Bana o zaman verdiği bir nasihati 
hiç unutmadım. Bunu çok kesin bir dille söylemişti. Nasihat 
değil emirdi. “Cedeli bırak” dedi. O zamanlar okullarda mü-
nazara kulüpleri pek bir modaydı. Ben de bizim okulda mü-
nazara takımındaydım. Ve çok seviyordum o işi. Münazara 
etmek, münakaşa etmek, galebe çalmak filan gibi şeyler. 
Fethi Ağabey bana dedi ki “Cedeli bırakacaksın. Kimsey-
le münakaşa etmeyeceksin, tartışmayacaksın. Ayrıca ne 
okuyacaksın. Felsefe dedim. Bunu sonra konuşalım dedi 
istersen... Seni şimdi burada Kadıköy Maarif Kolejine aldı-
rayım.” Ben o zaman Eskişehir Maarif Kolejinde talebeyim. 
“Ben Eskişehir’de kalayım” dedim. Hayatımın hatasını yap-
tım. 

Ankara’ya gelmeden önce Türk Petrol Vakfından daktilo ile 
yazılmış mektupla Fethi Ağabey’ in ne zaman nereye geleceği 
ve bizi hangi saatte kabul edebileceği bildirilirdi. Yine böyle bir 
davet üzerine Bahçelievler’deki Türk Petrol Vakfının o zaman-
ki bürolarında Fethi Ağabey gelecek diye arkadaşım ve aynı 
zamanda benim gibi Türk Petrol Vakfından burs alan Ahmet 
Kot ile Yeni Karamürsel Mağazalarından yeni takım elbise, 
gömlek, ayakkabı ve kravat aldık, giyindik. Çünkü Fethi Ağa-
bey giyimimize, kuşamımıza da çok dikkat ederdi. Çok hoşuna 
gitti halimiz. Sonra orada dedi ki “Şimdi sizden bir söz verme-
nizi istiyorum. Üniversitenizi bitirdikten sonra üniversiteye in-
tisap edeceksiniz.” Çok şükür o emri tutmak nasip oldu.

Scott Fitzgerald’ın “Muhteşem Gatsby” isimli romanın 
girişinde çok güzel bir şey söylüyor yazar. Roman kahra-
manının ağzından diyor ki; “Babam bana ilk gençlik yıllarım-
da şöyle bir nasihatte bulunmuştu: Bir gün senin değer ver-
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diğin özelliklerle donanmamış insanlarla karşılaşırsan sakın 
onları kınama. Çünkü onlar senin gibi ağzında altın kaşıkla 
doğmamışlardır.” Bu İngilizce bir deyimdir. Yani senin kadar 
şanslı bir ortamda doğmamışlardır. Ve pek çok zaman bu 
cümleyi Fethi Ağabey ile birlikte hatırladım. Onu tanıdığım 
için kendimi çok şanslı hissediyorum. Mustafa Ağabeyin de-
yimi ile “Kendimi piyango çıkmış gibi şanslı hissediyorum.” 

Ali GEMUHLUOĞLU: Bizden çok o gençlerin babasıydı.

Fethi Gemuhluoğlu çok okuyan, sürekli insanlarla ve 
özellikle de gençlerle meşgul olan, bir şekilde Anadolu’dan 
İstanbul’a gelen gençlerin İstanbul’da kaybolmamaları için 
başarılı olmalarının önünü açan, onlara maddi ve manevi 
her türlü konuda destek olan çok iyi bir babaydı. 

O gençlere karşı kıskançlık duymazdık. Bizden çok o 
gençlerin babasıydı.  O gençleri bizden, daha doğrusu bizi 
gençlerden ayırmazdı. Karşılıklı olarak bu ayrıma müsaade 
etmezdi. Onlar da onun çocuklarıydı. 

1983’ten günümüze kadar şu anki de dahil olmak üzere 
kurulan tüm hükümetlerde Gemuhluoğlu’nun genel sekre-
terliğini yaptığı Türk Petrol Vakfından burs almış, mutlaka iki 
ya da üç bakan vardır. 

Vefatından bu yana 39 yıl geçti. Rahmetli Gemuhluoğ-
lu’nun bu şekilde anılması bizler için çok büyük bir gururdur. 

Nuri PAKDİL: Ezeli ve Ebedi Ulu Önderimiz Hz. Muham-
med’e, güzide Efendimize ezelden bağlıydı.

Sevgili dostlar, Fethi Ağabey müstesna bir insandı. Tek 
başına bir örgüttü. Tek başına bir mürşitti. Sevgili Fethi Ağa-
bey,  ezeli ve ebedi ulu önderimiz Hz. Muhammed’e, güzide 
Efendimize ezelden bağlıydı. Özellikle Ali Efendimize yoğun 
bağlılığı vardı. Fethi Gemuhluoğlu Ağabey için, bu aciz arka-
daşınız Nuri Pakdil’in yazdığı ‘‘Bağlanma” isimli kitabı tavsi-
ye ediyorum. Ben o kitapta, Sevgili Peygamberimiz ezeli ve 
ebedi ulu önderimiz Hz. Muhammed’e olan bağlılığım çerçe-
vesinde Fethi Ağabey'e olan bağlılığımı vurgulamak istedim.

Fethi Ağabey'in en büyük arzularından birisi de öğrencile-
rinin mutlaka iyi derecede bir yabancı dil öğrenmesiydi. Ben 
de hepinizden bir yabancı dili okuyup, iyi derecede öğren-
menizi istiyorum. Çünkü Müslümanlar olarak çok donanımlı 
olmalıyız. Cahillikle hiçbir yere varılamaz.  

   

BİR NESLİN AĞABEYİ: 
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“Tarihe dost değiliz. Coğrafyaya da dost değiliz. Coğrafyaya dost olmadığımızı 
göreceksiniz. Türkiye bir iç harbin eşiğindedir. Bir Doğu-Batı meselesi çıkabilir. 
Anadolu Beylerbeyliğini bile size çok görürler. Sonra, bu içinizdeki çocuklardan 
Batı Trakya’yı yahut Kırım’ı kurtarmalarını ve belki orada yaşamak imkânımız 

olup olmadığını araştırmak gibi bir gaflete düşeriz.

İnsanın uykuya sırt çevirmesi lazım. Peygamber-i Ekber uyumazlardı. Eğer 
Türkiye’de insanlar, Türk insanı, Müslüman insan, Millet-i İslâmiyye’nin insanı, 
İslâm Milleti’nin insanı, yeniden bir “ba’sü ba’de’l-mevt” sırrını yaşamak istiyorsa, 
onu ihyâ etmek istiyorsa, yeniden bir ba’sü ba’de’l-mevt’e doğmak istiyorsa, uykuyu 
kaldırmalıdır. Uykuya düşman mı olalım? Hayır! Uykuya dost olmayalım. Her 
şeye dost olalım, politikaya dost olmayalım. Her şeye dost olalım, hırs-ı mâl ve 

hırs-ı câha dost olmayalım. Her şeye dost olalım ama paraya dost olmayalım.” 

FETHİ GEMUHLUOĞLU



İpek COŞKUN
SETA Ankara Toplum ve Kültür Araştırmacısı

GENÇLİK ETKİNLİKLERİNE 
YENİ BİR YORUM: GENÇLİK FORUMU

2014 yılında gençlik programlarına yeni bir yorum getirme hedefi ile yola 
çıkan ‘Gençlik Forumu’ iki yıldan bu yana gençleri buluşturan nitelikli bir 

platformdur. Temel hedefi gençlerle, alanında yetkin akademisyen ve uzman-
ları bir araya getirmek ve din, siyaset, eğitim, sivil toplum gibi alanlarda farklı 
bakış açılarını birlikte ele almaktır. İlki 2014 yılında yapılan Forumun ikincisi 14-
15 Kasım 2015 tarihlerinde Kimlik-Temsil-Hafıza temalarında gerçekleşti. 6 
aylık hummalı bir hazırlığın ardından gençlerle buluşan, ev sahipliğini Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. 
Burhanettin Duran’ın yaptığı Forumun açılış konferansına bu yıl önemli bir isim 
konuk oldu: Türkiye’nin en saygın münevverlerinden biri olan Alev Alatlı, ilk gün 
gençlerle bir araya gelerek derinlikli bir söyleşi gerçekleştirdi. Alatlı konuşma-
sında, gençlik kavramına dikkat çekerek gençlere ‘Sizde enerji bizlerde de tec-
rübe var. Bunun bir orta yolunu bulmamız gerekiyor.’ diye seslendi. Türkiye’de 
yaşanan pek çok sosyal ve siyasal problemin arkasında ise tecrübe ve gelenek 
birikiminin yetersizliği olduğuna dikkat çekti. Konuşmasında ayrıca gençlik dö-
nemlerinden de bahseden Alatlı, kendi dönemlerine göre bugünün Türkiye’sinin 
özellikle gençler adına çok fazla fırsatı barındırdığını, gençlerin bu fırsatları iyi 
değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Bu noktada ise gençlere ‘’Birilerinin sizin 
için ışık yakmasını beklemeyin, kendi ışığınızı siz yakın’’ tavsiyesinde bulundu. 

Alev Alatlı söyleşisinin ardından Forumun ilk oturumu geleneğe uygun olarak 
‘Gençlik, Din ve Değerler’ teması ile başladı ve Prof. Dr. Saim Yeprem’in (Aydın Ü 
Öğretim Üyesi) yönettiği, Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara (İstanbul Şehir Ü İslami 
İlimleri Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç (Marmara Ü Öğretim Üyesi) , 

KİMLİK · TEMSİL · HAFIZA

İpek COŞKUN
SETA Ankara Toplum ve Kültür Araştırmacısı

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbi-
limi Bölümünden 2010 yılında mezun 
oldu. Aynı üniversitenin Sosyoloji Bö-
lümünde yan dal yaptı. Yüksek lisans 
öğrenimini Gazi Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümünde “Eğitimde Eşitsizlikler” 
üzerine yazdığı yüksek lisans teziy-
le tamamladı. Halen Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde 
doktora eğitimine özel öğrenci olarak 
devam etmektedir. Coşkun, Şubat 
2010’dan beri SETA’da çalışmaktadır.
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Doç. Dr. Ömer Türker (Marmara Ü İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi) oldu. Oturumda 
gençlerin din ve değerlerle ilişkisinde 
ebeveynlerine nazaran daha farklı yak-
laşımların dikkat çektiği ve daha farklı 
araçlara yöneldiklerine vurgu yapıldı. 
Bunun yanı sıra gençlerin dini tutumla-
rında aşırı fikirlerin önüne geçilmesi için 
hafızanın çok ehemmiyetli olduğuna 
dikkat çekildi ve hafıza olmadan kimli-
ğin oluşamayacağı, kimliğin sağlıklı bir 
zeminde oluşmaması durumunda ise 
gençler için bireysel ve toplumsal kriz-
lerin beraberinde geleceği hatırlatıldı. 
Ayrıca özellikle dini aşırılıkların köke-
ninde sosyal ve kültürel etkileşimlerin 
de aranması gerektiğine dikkat çekil-
di. Konuşmacılar, gençlerin yaşamış 
olduğu dinî ve manevî sorunlarda din 
eğitimi veren kurumların da bulundu-
ğunu, sorumluluğunun olduğunu, bu 
çerçevede özellikle güncel meselelerle 
ilgili olarak bir söylem üretilemediği ve 
bu durumun gençler açısından dini ve 
manevi anlamda bir otorite eksikliğine 
neden olduğu ifade edildi. 

 Din ve Değerler oturumunun ardından 
Forum Gençlik ve Medya oturumu ile de-
vam etti. Moderatörlüğünü Mehmet Uğur 
Ekinci’nin (SETA Araştırmacısı) yaptığı Ce-
malettin Haşimi (Başbakanlık Basın Yayın 
ve Enformasyon Genel Müdürü), Serdar 
Karagöz (Daily Sabah Genel Yayın Yönet-

meni) ve Belkıs Kılıçkaya’nın (Habertürk 
Haber Koordinatör Yardımcısı) konuşma-
cı olduğu oturumda gençlerin medyaya 
bakışında temkinli bir tavır takınmaları 
ve medyada aktarılan her haberin ya 
da bilginin doğruluğunu kontrol etme-
den herhangi bir tutum geliştirmeme-
leri gerektiğine dikkat çekildi. Karagöz, 
bilinenin aksine köşe yazarlarının çok 
fazla okunmadığını ancak söz konusu 
yazılarda siyasi eğilimlerin oluşmasın-
da etkili olduklarına dikkat çekti. Ta-
rafsız bir basın organın olmasının pek 
mümkün olmadığını belirten Karagöz, 
estetize edilmiş bir medya profilinin 
tasarlanabileceğini kaydetti. Cemalet-
tin Haşimi, Türkiye’deki bütün gençlik 
hareketlerinin küresel siyasette nere-
de olduğunu gösterdiğine, bu konuda 
medyanın büyük sorumluluğu oldu-
ğuna vurgu yaptı. Ayrıca medya ve 
gençliğin birbirine çok benzediğini, her 
ikisinin de hızlı olduğunu ve meydan 
okumayı içerdiğini söyledi. Gençlerin bu 
hızına rağmen özellikle üniversitelerin, 
gençlerin ve Türkiye’nin bu hızını yaka-
layamadığını belirten Haşimi, iyi gençlik 
politikaları yapmak için tecrübeye saygı 
duyulması gerektiğine dikkat çekti. 

İlk gün oturumları Tanburi Özer Özel, 
Kemençevi Aslıhan Özel ve Neyzen 
Kemal Karaöz’ün birlikte vermiş olduk-
ları konserle sona erdi. Klasik eserlere 

yer verilen konserin teması ‘Asitane ve 
Gençlik’ti.  

Siyaset oturumu ile başlayan II. gün-
de Prof. Dr. Edibe Sözen (Hasan Kalyon-
cu Ü Öğretim Üyesi) ,Mahinur Özdemir 
(Brüksel Meclisi Sosyal İşler Komisyonu 
Başkan Yardımcısı) ve Doç. Dr. Kılıç Buğ-
ra Kanat (SETA DC Araştırma Direktörü) 
gençlerin siyasallaşma biçimlerini Tür-
kiye, ABD, ve Avrupa ekseninde değer-
lendirdi ve genel kanaatin aksine genç-
lerin siyasetten uzaklaşmadığını ancak 
siyasallaşmada yeni araçlarla kendi-
lerini ifade ettiklerini belirtti. Türkiye 
bağlamında gençlerin siyasallaşma 
süreçlerini ele alan Sözen, gençlerin 
siyaseti yorumlamada yeni bir evrede 
olduğunu ifade etti ve bu süreçle birlik-
te siyasi erklerin de gençler konusunda 
yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyuldu-
ğuna dikkat çekti. Dolayısıyla gençler 
ve siyaset arasında sağlıklı bir ilişkinin 
geliştirilebilmesi için karşılıklı bir yeni 
bakış açısı ihtiyacına vurgu yaptı. Ame-
rikan gençliğini ele alan Kılıç Buğra 
Kanat, 1980’lerle birlikte gençlerin 
kollektif bilinci kaybettiklerini, özel-
likle Irak Savaşı sonrasında gençlerin 
devlete olan güvensizliğinin arttığını 
ifade etti. Mahinur Özdemir ise, Avru-
pa’daki gençlerin siyasal profillerinin 
Türkiye’deki gençlerle kıyaslandığında 
bir hayli düşük olduğuna dikkat çekti ve 
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GENÇLİK ETKİNLİKLERİNE 
YENİ BİR YORUM: GENÇLİK FORUMU

büyük çoğunluğunun siyasete ve siya-
setçilere şüpheli baktığı için siyasetten 
uzak bir tavır sergilediklerinin altını çizdi. 
Oturumun moderatörlüğünü ise Yavuz 
Güçtürk (SETA Araştırmacısı) yaptı.

Forumun en dikkat çekici oturumla-
rından bir diğeri sinema teorisyeni İhsan 
Kabil’in konuşmacı olduğu ‘Türk Sine-
masının Kimlik Sorunu’ temalı oturumu 
oldu. Kabil, sinemanın toplum ve siya-
setle olan ilişkisine değinerek sinema-

da gerçekçiliğin her zaman toplumsal 
fayda sağlamayacağının altını çizdi. Bu 
bağlamda özellikle Sovyet ve İran sine-
masının üzerinde durulması gerektiğini 
belirtti. Kabil, Sovyet ve İran sinemasın-
dan yapımlar ve yönetmenlerden örnek 
vererek konuşmasını neticelendirdi. 
Salondaki gençlerden alınan sorularla 
sinemada kötülüğün sunumu gibi farklı 
bakış açıları gerektiren konularda genç-
lerle tartışmalar yapıldı. 

Forumun ikinci gününde oturumlar 
öğleden sonra Gençlik ve Eğitim teması 
ile devam etti. Moderatörlüğünü Alpas-
lan Durmuş’un (EDAM Genel Müdürü) 
yaptığı oturumda, Erhan Erken (TOBB 
Genel Kurul Üyesi), ve Bekir S. Gür (Yıldı-
rım Beyazıt Ü Öğretim Üyesi) gençlerin 
eğitimle ilişkisini özellikle talep yönlü 
ele alarak eğitimin gençler için sağlamış 
olduğu çıktıların halen gençlerin beklen-
tilerini karşılamadığına dikkat çektiler. 
Bekir S. Gür konuşmasında üniversite 
öğrencilerinin eğitim sistemine bakış 
açılarını ölçen araştırmasının bulguları-
nı paylaştı. Araştırmaya göre üniversi-

te öğrencilerinin büyük çoğunluğu Türk 
Eğitim sistemine şüpheli bakıyor ama 
aynı zamanda eğitimin Türkiye’de halen 
önemli bir sosyal hareketlilik aracı oldu-
ğuna inanıyor. Erhan Erken ise özellikle 
değer eğitimi bağlamında eğitim siste-
minde yeni ve sivil bir tavra ihtiyaç ol-
duğuna vurgu yaptı. Bu noktada ise aile 
profillerinin daha fazla dikkate alınan bir 
eğitim yaklaşımı sergilenmesinin gerek-
liliğine dikkat çekti. 

Forumun son oturumunda gençlik 
ve sivil toplum ilişkisi Abdurrahman 
Çetin (Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür 
Yardımcısı), Dr. Havva Sula (Yeryüzü Dok-
torları Kurulu Üyesi), Mehmet Güllüoğlu 
(Kızılay Genel Müdürü), Mehmet Fatih 
Serenli’nin (SESRIC Eğitim Koordinatörü) 
katkılarıyla tartışıldı. Sivil toplum faa-
liyetlerine çok genç yaşlarda başlayan 
konuşmacılar deneyimlerini genç katı-
lımcılarla paylaşmış, sivil toplumculu-
ğun bir tavır olarak gençlerde gelişmesi 
gerektiği vurgulanmış, bu noktada hem 
STK’ların gençlere hem de gençlerin 
STK’lara bakışında yeni bir yaklaşıma 
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ihtiyaç duyulduğu bütün konuşmacılar tarafından dile ge-
tirilmiştir. Bu çerçevede daha fazla gencin gönüllü çalışma-
larda yer almasının gerekliliği üzerinde durulmuştur. 

İki gün boyunca farklı alanlardan ve farklı yaşlardan pek 
çok konuşmacının ve dinleyicinin yer aldığı Forumun en di-
namik bölümleri şüphesiz dinleyicilerin oturumlara sorula-
rı ve yorumları ile katkı sağladıkları soru-cevap bölümleri 
oldu. Katılımcı gençlerin konuşmacılara sordukları soruların 
içeriğine bakıldığında gençlerde olgulara ve olaylara dönük 
eleştirel bir tavrın gelişmiş olduğu ve bunu soruları ile çok 
iyi ifade ettikleri gözlendi. Forum bu bağlamda hedefle-
rinden en önemlisi olan gençleri belli temalarda konuların 

muhatapları ile bir araya getirmeyi başardı. Siyasetten 
eğitime, din ve değerlerden sanata pek çok alanda konula-
rında tecrübeli akademisyenler ve uzmanlarla gençlerin bir 
araya gelmesi ve sorunları birlikte ele alması gençler için 
yapılan etkinlerde yeni bir modelin ortaya konulmuş olması 
adına ehemmiyetlidir. Benzer modellerin gençlerle yapılan 
her türlü program ve etkinlikte uygulanması bu konuda 
daha sürdürülebilir çalışmaların ortaya konmasında etkili 
olacaktır. 

Foruma aktif katılan, sosyal medyadan takip eden ve 
yorum yapan pek çok gencin öğrenme ve kendilerini ifa-
de etme noktasında daha farklı platformlara ihtiyaç duy-
dukları ve bu hususta Gençlik Forumu gibi modellerin 
Türkiye’de daha fazla yaygınlaştırılması yönünde talepleri 
ön plana çıktı. Gençlerin kendilerini ve çevrelerini anlama, 
anlamlandırma ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesi 
ve bu konuda kafalarında oluşan soru işaretlerine sağlık-
lı yöntemlerle cevap verebilmek için Sayın Alev Alatlı’nın 
dile getirdiği gibi dinamizmi ve tecrübeyi bir araya getire-
bilecek daha fazla imkanın oluşturulması gerekmektedir. 
Gençlerle birlikte gençler için daha fazla alan ve imkanın 
oluşturulması adına Gençlik Forumu önümüzdeki yıllarda 
da gençlerin dinamizmi ile Türkiye’nin tecrübesini bir ara-
ya getirmeye devam edecek. Görüş ve önerilerinizle bizlere 
katkı sunmaya devam edin. Genç kalın. 
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Gençlik, bir yandan bunalımların, kaygıların evresi iken bir yan-
dan da geleceğe doğru atılımların, kendini kanıtlama, kendi 

kimliğini arayıp bulma çabalarının yoğunlaştığı idealizmin filizlendiği 
karmaşık bir evredir.

Dünyada ve Türkiye’de gençliğin sorunları, toplumsal görecelik 
bağlamında çeşitlilik taşımaktadır. Homojen bir gençlikten söz edi-
lemeyeceği gibi tek bir sabiteyle de gençlik kategorize edilemez. 
Sosyal tarih sürecinde toplum, değerler, kültür nasıl değişiyorsa 
gençlik de değişmekte, dönüşmekte/dönüştürmektedir. KAGEM ve 
SETA tam da bu noktada bu dönüşümü irdelemek ve gençlere kulak 
vermek adına Gençlik Forumu platformunu oluşturdular.

Gençlik Forumu, sosyal değişimin ve geleneksel yapının çözül-
mesinin hız kazandığı günümüz dünyası ve Türkiyesi'nde gençlerin 
bu dalgalanmadaki yerini, dinamizmini ve bu kapsamda sorumlu-
luklarını aidiyet, dönüşüm ve gelecek temaları üzerinden detaylı bir 
şekilde tartışmayı hedefleyen, gençlerin gündeminin yakalandığı bir 
platform olarak kurgulandı.

Forumda başta gençler olmak üzere alanında uzman akademis-
yenler, sivil toplum örgütleri temsilcileri, kanaat önderleri ve akti-

vistler; din ve değerler, eğitim, siyaset, medya ve istihdam başlıkları altında temel alanlar üzerinde görüş alışverişinde bu-
lundular.

Gençlik kitabı, Türkiye’deki gençlerin yakın geçmişteki deneyimleri, günümüz dünyasında var oluş şekilleri ile gelecek 
tasavvurundaki sorumluluklarını siyasal, sosyal, ve ekonomik zeminlerde ele alıyor. 3-4 Mayıs 2014 tarihlerinde Aidiyet, 
Dönüşüm ve Gelecek temasında Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) ve Siyaset Ekonomi 
ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) işbirliğiyle gerçekleştirilen Gençlik Forumunun yayın haline getirilerek daha çok 
kitleye ulaşması ve Türkiye’de gençlik yazınına katkı sunması amacıyla kitaplaştırıp kamuoyunun bilgisine sunuldu.

KAGEM KİTAPLIĞI
GENÇLİK
 AİDİYET / DÖNÜŞÜM / GELECEK
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İşte bütün meselem, 
her meselenin başı, 

Ben bir genç arıyorum, 
gençlikle köprübaşı!



Prof. Dr. Bünyamin ERUL
İle Hadis Seminerleri Üzerine

Prof. Dr. Bünyamin ERUL
Ankara Ü İlahiyat Fak. Hadis ABD Öğretim Üyesi 

Temel İslam İlimleri Programı kapsamında İslam’ın iki ana kaynağından biri 
olan hadis ve sünnetin mahiyeti kavramsal, tarihsel ve aktüel boyutu altı 

haftalık seminer dizisinde ele alındı. Hadis, sünneti teşkil eden en önemli unsur-
lardan birisidir. Bu kapsamda ilk olarak Hz. Peygamber’in söz ve davranışlarını 
ortaya koymada önemli bir yerde duran hadis, rivayet, sünnet ve bid’at kav-
ramları işlendi. Tarihsel süreç içerisinde Müslüman toplumların İslam’ı anlama 
ve yaşamada ihtiyaç duydukları bir alan olarak hadis ilminin ortaya çıkışı, ilk 
dönem hadis çalışmaları ve kaynakları ile son dönem hadis çalışmaları, hadis ve 
sünnetin anlaşılmasında genel ilkeler üzerinde duruldu. 

1. Kavramsal Çerçeve: Hadis, Sünnet, Bid’at

Söz ve haber anlamına gelen “hadis” kelimesi, ayet ve hadislerde daha çok 
lügavî/kelime anlamı olarak, bazı rivayetlerde ise ıstılahî/terim olarak kullanıl-
mış, sahabe ve sonrasında ağırlıklı olarak Allah Resulü’ne nisbet edilen sözler 
için kullanılan bir terim haline gelmiştir. Artık “Bu konuda şöyle bir hadis var” 
denildiğinde, o konuyla ilgili olarak Hz. Peygamber’e izafe edilen bir rivayetten 
söz edilmektedir. Bu nispet veya izafenin sahih olduğu ise ancak isnad ve me-
tin-muhteva tenkidiyle ve neticede zannî olarak tespit edilebilecektir. Dolayısıyla 
hadis, Hz. Peygamber’e atfedilen, ona dair sözlü veya yazılı bilgiyi bize ulaştıran 
rivayetlerdir. İşte bu noktada hadis ile rivayet ortak anlamda bir kullanıma sahip-
tir. Ne var ki hadis, daha çok Hz. Peygamber’e ait bilgileri ifade ederken; rivayet, 
ayrıca sahabe ve sonrası nesillerden gelen bilgileri de kapsamaktadır.  

Sünnet ise daha çok Hz. Peygamber’in örnek davranışları ile ilgili bir kavramdır. 
Elbette hadis ve rivayetlerle nakledildiği için, bu davranışların da sahihliği araş-
tırılmalıdır. Sünnet kavramının kökünde yer alan özgünlük, örneklik, önderlik, 
çığır açma, mutedillik, kasıtlılık, düzenlilik, normatiflik, olumluluk vb. hususlar, 
Hz. Peygamber’in ümmeti için bıraktığı tüm örnek davranışlar için de geçerlidir.  
Sünnet kavramının terimleşme sürecine bakıldığında, özellikle genç sahabenin 
dilinde bu durum açıkça görülmektedir. Artık onların dilinde “Sünnet” denildiğin-
de, bununla Hz. Peygamber’in izlenecek örnek davranışları kast edilmektedir. 
Fakat sahabe sonrasında, halifelerin sünneti, Medinelilerin sünneti, ilk nesillerin 
sünneti vb. bazı kullanımlara da rastlanmaktadır ve bu dönemlerde sünnet kav-
ramının anlamında belli bir genişleme söz konusudur. Bununla birlikte geçmişten 
günümüze yine de “sünnet” denildiğinde ilk akla gelen ve herkesçe anlaşılan an-
lam bu davranışın, nebevî bir davranış olduğudur. 

1965 yılında Bolu’da doğdu. İlk, 
orta ve lise tahsilini Bolu’da tamam-
ladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 
1987-1989 yılları arasında Hadis Ana 
Bilim Dalında “Sünnet’in Kur’an Dışın-
da Hükümler Getirmesi Meselesi” adlı 
tezi hazırlayarak Yüksek Lisans yaptı. 
Dokuz yıl Diyanet İşleri Başkanlığında 
görev yaptı.1993 yılında Ankara Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Bö-
lümünde Araştırma Görevlisi olarak 
çalışmaya başladı. “Sahabenin Sünnet 
Anlayışı” adlı tezi ile doktor oldu. 2008 
yılında Profesör unvanı aldı. 2008 yı-
lında DİB Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi 
oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Temel İslam İlimleri Programı (TİP) Hadise Giriş seminerlerinden derlenmiştir.

Fatih Muhammed ÇAKMAK
TDV KAGEM-Uzman
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Sünnet’in zıddı olarak kullanılmaya 
başlanan bid’at kavramı, benzer bir 
terimleşme süreci yaşamıştır. Kısaca 
Hz. Peygamber’in hayatında veya za-
manında görülmediği halde sonradan 
ortaya çıkan din veya ibadetle ilgili bir 
uygulamanın kastedildiği bid’at, sün-
netin korunması açısından oldukça 
önem arz etmektedir. Her ne kadar 
bunun gibi sonradan ortaya çıkan bazı 
uygulamalar, bazı sahabilerce olumlu 
ve güzel görülerek tasvip edilmişse de, 
sünnete muhalif görülen pek çok yeni 
uygulama “bid’at” olarak görülmüş ve 
tasvip edilmemiştir. Aslında sünnet, 
bid’at ve muhdes/ât kavramlarının 
hepsindeki ortak nokta, herhangi bir 
uygulamanın yeni olması, sonradan 
ortaya konulmasıdır. Sünnet ile diğer-
lerinin arasındaki ayırt edici fark ise 
sünnetin olumlu, bid’atın olumsuz an-
lama sahip olmasıdır. Bundan dolayıdır 
ki sünnetler yapılması istenen, bid’atlar 
ise sakınılması istenen davranışlardır.

Hicrî, ikinci asırdan itibaren sünnî 
çevrelerde sünnet ve bid’at kavramla-
rından ilkinin Ehl-i Hadis’i, daha sonra 
da ehl-i sünnet’i, ikincisinin ise diğer 
tüm mezhep ve fırkaları ifadede “ehl-i 
bid’at” şeklinde kullanılması ilginç bir 
şekilde kavramın siyasileştiğini göster-
mektedir. 

Sonuç olarak, insanlar kelimeler ve 
kavramlarla konuşur ve anlaşırlar. Ha-
dis ilminde en sık kullanılan bu üç te-
rimin sağlıklı bir şekilde kavranması, 
hadis ve sünnetin doğru anlaşılmasını 
sağlayacak, bir takım yanlış anlayışla-
rı da bertaraf edecektir. Böylece Allah 
Resulü'ne izafe edilen ve sahih rivayet-
lerle gelen hadislerin ortaya koyduğu 
sünnetlere uyulacak ve bid’atlere iltifat 
edilmeyecektir.

2. İlk Dönem Hadis Çalışmaları

Hz. Peygamber ve ashabı devrinde 
bazı sahabilerin hadis yazdıkları ve 
birtakım sahifeler vücuda getirdikleri 
malumdur. Birinci hicrî asrın sonu ile 
ikinci hicrî asrın başı, hadis tedvininin 
başlangıcı olarak kabul edilmekle 
beraber, asıl hadis eserlerinin ortaya 
çıkışı, ikinci asrın ilk yarısından sonraki 
devreye rastlar. Üçüncü asırda ise 
bu faaliyet daha çok süratlenmiş ve 
vücuda getirilen eserlerle bu asır, hadis 
tarihinin en parlak devri olmuştur. 
Buharî, Müslim, Nesâî, Ebû Davud, 
Tirmizî ve İbn Mâce gibi imamlar Câmi’ 
ve Sunenlerini üçüncü asırda tasnif 
ederek Kütüb-i Sitte adıyla bilinen ve 
Kur’an-ı Kerim’den sonra İslam’ın en 
mühim kaynağı sayılan altı sahih kitaba 
vücud vermişlerdir. 

Buharî ile Müslim’in kitapları sahîhân/
sahîhayn, diğer dört kitap sünen-i erbaa, 
altısı birden ise Kutub-i Sitte olarak anıl-
maktadır.

I. İmam Buharî (H. 194-256)

Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail 
b. İbrahim el-Cu’fî el-Buhârî 194/810 
yılında Maverâunnehir şehirlerinden 
Buhara’da doğdu. Güçlü bir zekâ ve ha-
fızaya sahipti ve on yaşından itibaren 
hadis dinlemeye, ezberlemeye baş-
ladı. 16 yaşında iken birçok muhaddis 

ve fakihin kitaplarını ezberledi. Daha 
sonra hadis toplamak üzere başta Su-
riye, Mısır, Cezire, Basra, Belh, Kufe ve 
Hicaz olmak üzere birçok şehir dola-
şan Buhârî, buralarda bir süre kalarak 
en tanınmış simalardan dersler aldı. 
el-Câmiu’s-Sahîh, et-Tarihu’l-Kebîr, el-E-
debu’l-Müfred, Halku Ef’âli’l-Ibâd, onun 
basılan önemli eserleri arasındadır. 
Buhârî, 256/870 yılında Semerkant 
yakınlarındaki Hartenk kasabasında 
vefat etmiştir. 

El-Câmiu’s-Sahîh: Kısaca Sahîh-i 
Buhârî olarak meşhur olan bu eseri 
600.000 hadis arasından seçerek tas-
nif etti. 97 kitap, 3889 babdan oluş-
maktadır. Buharî’nin 16 senede tasnif 
ettiği söylenen eserinde, mükerrerle-
riyle birlikte 7275 hadis olup, tekrarsız 
rivayetlerin sayısı 4000’dir. 

Buharî’nin bu eseri, İslam kültür tari-
hinde fevkalade takdir toplamış, Hadis 
kitapları içerisinde en güvenilir kaynak 
olması itibariyle birçok defa basılan, 
üzerinde en fazla çalışılan kitap olma 
özelliğini de taşımaktadır.

II. İmam Müslim (H. 206-261)

Ebu’l-Huseyn Müslim b. el-Haccac 
el-Kuşeyrî en-Nîşâbûrî 206/821 yılında 
Nisabur’da doğdu. 14 yaşından itiba-
ren Horasan, Rey, Hicaz, Irak, Şam ve 
Mısır’da bulunan devrin büyük hadis-
çilerinden hadis dinleyen İmam Müs-
lim tahsilini bitirdikten sonra Nişabur’a 
yerleşti. Ticaret yaparak geçimini temin 
etti ve daima hadisle meşgul oldu. Öm-
rünün sonlarına doğru Buharî ile tanıştı 
ve ilmini takdir ederek ona iltizam etti. 
261/875 yılında bir hadisi araştırmakla 
meşgul iken Nîşâbûr’da vefat etti.

El-Câmiu’s-Sahîh: Müslim’in, ho-
calarından sema yoluyla rivayet ettiği 
300.000 hadisten seçerek hazırladığı 
eserini, 250 yılında tamamladığı anla-

Sünnet kavramının 
kökünde yer alan özgünlük, 
örneklik, önderlik, çığır 
açma, mutedillik, kasıtlılık, 
düzenlilik, normatiflik, 
olumluluk vb. hususlar, Hz. 
Peygamber’in ümmeti için 
bıraktığı tüm örnek 
davranışlar için de 
geçerlidir. 
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şılmaktadır. Daha sonra bu çalışması-
nı Ebû Zur’a er-Râzî’nin incelemesine 
sunmuş, onun kusur bulduğu rivayet-
leri kitabından çıkarmıştır.

Sahîh’te 54 kitap, 1329 bab bulun-
maktadır. Kitap adlarını bizzat müellif 
tespit etmekle beraber, bab adlarını o 
yazmamıştır. Bugün elimizde bulunan 
matbu nüshalardaki başlıklar Nevevî’ye 
aittir. Eserdeki hadislerin tamamı 7581 
ise de, tekrarsız 3033 hadis bulunduğu 
anlaşılmaktadır.

Sahih-i Müslim’in en önemli özellik-
lerinin başında altı babdan oluşan Mu-
kaddime gelir. 

Buharî ile Müslim’in Sahih’lerini mu-
kayese konusu yapan bazı hadisçiler, 
sıhhat, ittisal, ravilerinin adaleti ve zabtı, 
şazz ve illetten salim olması cihetinden 
Buhârî’yi; üslup, vaz’ ve tertibindeki gü-
zellik, lafızlardaki titizlik cihetleriyle de 
Müslim’i üstün görmektedirler.

III. İmam Tirmizî (H. 209-279)

Ebû İsa künyesiyle meşhur olan 
Muhammed b. İsa b. Serve et-Tirmizî 
209/827 yılında bugünkü Özbekistan 
topraklarında bulunan Tirmiz’de doğ-
muştur. Yirmi yaşını geçtikten sonra 
ilim tahsili için yola çıkmış ve Arabistan, 
Mezopotamya, İran ve Horasan gibi 

çeşitli ilim merkezlerine seyahatler 
yapmış, Buharî, Müslim ve Ebû Davud 
gibi imamlar da dahil, devrin ileri gelen 
ilim adamlarıyla görüşmüş, onlardan 
hadis almıştır. Ömrünün sonuna doğru 
gözlerini kaybeden Tirmizî, 279/892 
tarihinde Tirmiz’de vefat etmiştir.

Es-Sünen: Tirmizî’nin fıkıh babla-
rına göre tasnif ettiği Sünen kitabı, 
Cami’ türü eserlerde bulunan değişik 
konulardaki babları da ihtiva ettiği için 
el-Câmiu’s-Sahîh adıyla da şöhret ka-
zanmıştır. Eser, 51 kitab, 2496 bab ve 

3956 hadisten oluşmaktadır. Ancak V. 
yüzyıldan sonra rağbet kazanarak Kü-
tüb-i Sitte arasındaki yerini alabilen 
eserin, Kütüb-i Sitte’nin üçüncü veya 
dördüncü kitabı olduğunda ihtilaf edil-
miştir.  

Tirmizî, diğer müelliflerin Kitâb ismini 
verdikleri bölümlere “ebvâb” başlığını 
koymuştur. Bab başlığı altında bir veya 
birkaç hadisi verdikten sonra, sırasıyla 
şu işlemleri yapar:

a. Hadisin sıhhat durumunu (hasen, 
sahih, zayıf, garib olduğunu) mutlaka 
açıklar.

b. Râvîlerin durumunu, -varsa-sened-
deki illeti beyan eder.

c. Hadisin -varsa- diğer tariklerini verir.

d. Konuyla ilgili, diğer sahabilerden ya-
pılmış rivayetler varsa, onlara da “ve 
fi’l-bâbi an fülânin ve fülanin...” diyerek, 
sahabî isimlerini, vermek suretiyle işa-
ret eder.

e. O konuda fukahanın görüşlerini, ha-
disle nasıl ihticâc ettiklerini, ulemâ ara-
sında ittifak mı, ihtilaf mı bulunduğunu 
anlatır, icma varsa mutlaka işaret eder. 
Bazen de uygulamanın hangi yönde ol-
duğunu gösterir. Konuya ait müteârız 
hadisleri zikreder.

IV. İmam Ebû Davûd (H. 202/3-275)

Ebû Davud Süleyman b. el-Eş’âs b. 
İshak el-Ezdî es-Sicistânî, 202 veya 
203/818-9 yılında İran ile Afganistan 
arasındaki sınır bölgesi olan Sicistan’da 
doğdu. Hadis tahsiline orada başlayan 
Ebû Davud, on sekiz yaşında ilim tahsili 
için seyahate çıkarak, Bağdat, Basra, 
Mekke, Kûfe, Halep, Harran, Humus, 
Horasan, Belh ve Mısır gibi birçok ilim 
merkezlerinde bulundu ve devrin meş-
hur ilim adamlarından hadis rivayet 
etti. Kendisinden de birçokları hadis 
rivayet etmiştir. Yirmi sene Tarsus’ta 
ikamet eden Ebû Davud, beş altı yıl ka-
dar da Basra’da yaşadı ve 275/88 yı-
lında 9 orada vefat etti.

Es-Sünen: Ahkam hadisleri topla-
mış olması sebebiyle muhtelif mezhep 
alimlerince hüsn-ü kabul gören Ebû 
Davud’un Sünen’i, 40 kitab, 1889 bab 
ve 5274 hadisten meydana gelmekte-
dir. 

Genelde kısa olan bab başlıkları, daha 
çok konuları ifade ederken, bazen de 
Ebû Davud’un fıkhî kanaatini yansıta-
cak niteliktedir. O, fakihlerin delil olarak 
kullandıkları ahkâm hadisleri bir araya 
toplama gibi bir maksatla yola çıktı-
ğı için kitabına sahih, hasen, leyyin ve 
amel edilebilir salih hadisleri almıştır. 

V. İmam Nesâî (H. 215-303)

Asıl adı, Ebû Abdurrahman Ahmed 
b. Şuayb el-Horosânî en-Nesâî olup 
215/830 yılında Horasan’ın Nesâ ka-
sabasında doğmuştur. İlim tahsiline 
küçük yaşta başlamış, 15 yaşında git-
tiği Belh’te, bir yıldan fazla kaldıktan 
sonra bütün Horasan, Hicaz, Irak, Su-
riye ve Mısır’ı dolaşarak oralarda bulu-
nan meşhur hadisçilerden hadis almış-
tır. Hayatının mühim bir kısmını Mısır’da 
geçiren ve eserlerini orada tasnif eden 
Nesâî, ölümünden bir süre önce Şam’a 

Prof. Dr. Bünyamin ERUL
ile Hadis Seminerleri Üzerine

Buharî, Müslim, Nesâî, 
Ebû Davud, Tirmizî ve İbn 
Mâce gibi imamlar Câmi’ ve 
Sünenlerini üçüncü asırda 
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adıyla bilinen ve Kur’an-ı 
Kerim’den sonra İslam’ın en 
mühim kaynağı sayılan altı 
sahih kitaba vücud 
vermişlerdir.
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geldiğinde, Muâviye’nin fazileti hak-
kında hadis rivayet etmesi istenmiş, o 
da buna olumlu cevap vermeyince, o 
kimseler tarafından şiddetli bir şekilde 
dövülerek mescidden atılmış, bunun 
üzerine Mekke’ye giderken 303/915 
yılında Filistin’in Remle şehrinde vefat 
etmiştir. 

Es-Sünen: Ahkam hadislerden 
meydana gelmiş sünen tipi bir eserdir. 
Nesâî, Remle emîrinin isteği üzerine 
es-Sünenü’l-Kübrâ isimli bir kitap tas-
nif etmiş ve bu hacimli eserde sünen 
konusuna giren rivayetleri bir araya 
toplamıştır. Ancak emîrin yalnızca 
sahîh hadisleri bir araya getirmesi is-
teği üzerine ise ondaki zayıf ve illetli 
hadisleri atarak, es-Sünen es-Suğrâ 
adını verdiği, el-Müctebâ diye de anılan 
ve Kütüb-i Sitte’nin beşincisi olan bu 
kitabını hazırlamıştır. O, ondaki bütün 
hadislerin sahih olduğu iddiasındadır. 
Sünen, 51 kitab ve 2400’e yakın bab 
içinde, toplam 5756 hadisten oluş-
maktadır. 

VI. İmam İbn Mâce (H. 209-273)

İbn Mâce künyesiyle şöhret kazan-
mış Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd 
el-Kazvinî, 209/824 yılında Kazvin’de 
(İran) doğmuştur. Hadis tahsili için 
Rey, Vâsıt, Basra, Kufe, Bağdat, Şam, 
Mısır ve Hicaz gibi o devrin en önemli 
ilim merkezlerine seyahat etmiştir. İbn 
Mâce, 273/886 yılında yine Kazvin’de 
vefat etmiştir.

Es-Sünen: Makdisî’nin, Etrâf kita-
bına İbn Mâce’nin Süneni’ni de ekle-
mesinden sonra İbn Mâce’nin kitabı 
Kütüb-i Sitte’nin altıncı kitabı olarak 
kabul ve rağbet görmüştür. Bununla 
beraber hadisçilerden bir kısmı, daha 
az zayıf ravileri ve daha az şaz ve 
münker hadisleri bulunan Dârimî’nin 
Sünen’ini, diğer bazıları ise İmam Mâ-
lik’in Muvatta adlı eserini altıncı kitap 

olmaya daha layık görmüşlerdir. 

İbn Mâce’nin Sünen’i, Mukaddime 
hariç, 37 kitap, 1515 bab ve 4341 ha-
disten oluşmaktadır. Bu hadislerden, 
3002’si öteki beş müellifin hepsi veya 
birkaçı tarafından rivayet edilmiştir. 
Kalan 1339 hadis ise sadece İbn Mâ-
ce’de bulunan “zevâid” hadisler olup, 
bunların da, 428’inin ravileri güvenilir, 
isnadları sahih, 199’unun isnadı ha-
sen, 613’ünün isnadı zayıftır. 99’unun 
isnadı ise çok zayıf, münker veya uy-
durmadır.

VII. İmam Mâlik b. Enes (H. 93-179)

İmam Malik H. 93 yılında Medine’de 
doğmuştur. Uzun müddet Medine’nin 
âlimlerinden ilim almıştır. Malik b. 
Enes, sadece hadiste değil, ravi ten-
kidinde, Kitap ve Sünnetten hüküm 
çıkarmada büyük şöhret kazanmıştır. 
Onun fıkhî yönü daha güçlü olduğu 
için, değerli eseri Muvatta tipik bir fık-
hu’l-Hadis çalışmasıdır.

El-Muvatta: Malik, Hicaz ehlinin ha-
disini topladığı, sahabenin sözlerini, 
tabiûn ve daha sonrakilerin fetvala-
rını da mezcederek telif ettiği eserini 
şeyhlerine arzetmiş, onların muvafa-
katlarını aldıktan sonra ona el-Muvat-
ta’ adını vermiştir. 

Muvatta 61 kitaptan oluşmakta-
dır. Malik, önce Hz. Peygamber’den 
gelen hadisleri, sonra da sahabe ve 
tabiûndan varid olan âsârı vermiştir. 
1720 rivayeti ihtiva eden Muvatta’da-
ki rivayetlerden 600’ü musned/merfu, 
222’si mursel, 613’ü mevkuf, 285’i 
maktudur. 

Muvatta’ın 16 ayrı nüshası ve ravi-
si bilinmekte olup, bunlardan bazıları 
basılmıştır. Aralarında hadislerin sayı-
sı, bazı hadislerin bazı nüshalarda yer 
almaması gibi farklılıklar mevcuttur. 

VIII. İmam Dârimî (H. 181-255)

Semerkantlı olup Temîm kabilesinin 
Dârim koluna mensuptur. Hadis öğre-
nimi için Hicaz, Mısır, Şam, Irak, Kûfe ve 
Horasan gibi ilim merkezlerini dolaştı. 
Sade ve zâhidâne bir hayat yaşayan 
Dârimî, 8 Zilhicce 255 (17 Kasım 869) 
tarihinde Merv’de vefat etti.

Es-Sünen: Eser geniş bir Mukaddime 
ile 23 kitaptan, 1373 babdan ve 3506 
hadisten meydana gelmektedir. Bu 
hadisler genellikle makbul sayılmakla 
birlikte aralarında zayıf, hatta az sayıda 
mevzû hadislerin bulunduğunu söyle-
yen âlimler vardır. Bizzat müellif riva-
yet ettiği bazı hadislerin zayıf olduğuna 
işaret etmiştir. Bazı âlimler tarafından 
İbn Mâce’nin es-Sünen’i yerine Kütüb-i 
Sitte’nin altıncı kitabı olmaya daha lâ-
yık görmüştür.

IX. İmam Ahmed b. Hanbel (H. 164-241)

Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed 
b. Hanbel eş-Şeybânî el-Mervezî (ö. 
241/855) Hanbelî mezhebinin imamı, 
muhaddis ve fakih bir âlimdir. H. 164’te 
Bağdat’ta doğdu. Bağdatlı muhad-
dislerden faydalandıktan sonra hadis 
tahsilini tamamlamak üzere önce Kû-
fe’ye, ardından dört defa Basra’ya, ay-
rıca Mekke, Medine, Dımaşk, Halep ve 
Cezîre’ye seyahatler yaptı. Ahmed b. 
Hanbel 12 Rebîülevvel 241 Cuma günü 
(31 Temmuz 855) Bağdat’ta vefat etti. 

El-Müsned: Ahmed b. Hanbel’in 
200-228 (815-843) yıllarında 700.000 
hadis arasından seçerek meydana ge-
tirdiği eser 904 kadar sahâbînin riva-
yetlerini ihtiva etmektedir. Müsned’de 
27.647 hadisin yer aldığı görülmekte-
dir. Kitapta İslâm’a giriş tarihleri esas 
alınmak üzere önce aşere-i mübeşşe-
renin, ardından Ehl-i beyt, Hâşimoğul-
ları, Mekkeli, Medineli, Kûfeli, Basralı ve 
Suriyeli sahâbîlerin, eserin sonunda da 
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ümmehâtü’l-mü’minîn ile diğer kadın sahâbîlerin rivayetleri 
ayrı bölümler halinde sıralanmıştır.

Müellif, el-Müsned’e öncelikle adâlet ve zabt sahibi râ-
vilerin rivayetleriyle, bu tür rivayetlere ters düşmemekle 
beraber zabtı nispeten zayıf râvilerin rivayetlerini almıştır. 
Eserinde pek çok sahih hadis bulunduğuna dikkat çekmek 
için onu Resûlullah’ın sünnetinde ihtilâf edildiği zaman baş-
vurulmak üzere kaleme aldığını, onda bulunmayan riva-
yetlerin delil olmayacağını söylemişse de Sahîhayn ile bazı 
Sünen’lerde olup el-Müsned’de yer almayan, el-Müsned’de 
olup da diğerlerinde bulunmayan sahih rivayetler de mev-
cuttur. 

3. Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Genel İlkeler

Günümüzde sünnet ve hadislerin doğru bir şekilde anla-
şılması ve yorumlanması hakkında çeşitli ilim adamlarınca 
yeni yaklaşımlar sergilenmiş ve yöntem çalışmaları yapıl-
mıştır. Bu çalışmalarda belirtilen başlıca esaslar şöyledir:

1. Sünnetin Kur’an ışığında anlaşılması, hadisin Kur’an’ın sa-
rih ayetine aykırı olmaması,
2. Bir konudaki bütün hadislerin toplanarak, birlikte değer-
lendirilmesi,
3. Çelişkili gözüken hadislerin uzlaştırılması ya da birinin 
tercih edilmesi,
4. Hadislerin söyleniş sebepleri, şartlar ve maksatların dik-
kate alınması,
5. Hadisteki değişken vasıta ile sabit hedefin birbirinden 
ayırt edilmesi, yani araç ile amacın fark edilmesi,
6. Hadisteki hakikat ile mecazın ayırt edilmesi, dil ve üsluba 
dikkat edilmesi,
7. Gaybî olan ile olmayan hususların birbirinden ayırt edil-
mesi,
8. Hadis lafızlarının delalet ettiği anlamların iyi tespit edil-
mesi,
9. Hz. Peygamber’in hangi sıfatla uygulamada bulunduğu-
nun belirlenmesi,
10. Hz. Peygamber’in fiillerinden âdet ile ibadetin ayırt edil-
mesi,
11. Din ile dünya işlerindeki tasarruflarının birbirinden ayırt 
edilmesi,
12. Hadis ve sünnetin tarihsel bağlamının dikkate alınması,
13. Hadis ve sünnetin toplumsal bağlamının dikkate alın-
ması,
14. Hadis ve sünnetin ortaya çıktığı tabii-fiziki çevre, sos-
yo-kültürel ve iktisadi çevrenin dikkate alınması,

15.Hadis ve sünnetlerin, İslam’ın genel prensipleri (küllî ka-
ideler), tarihi gerçekler ve kesinleşmiş bilimsel veriler ışığın-
da değerlendirilmesi,
16. Terğib ve terhib hadislerinden amacın, hüküm koyma 
değil, iyiliğe teşvik ve kötülükten sakındırma olduğunun bi-
linmesi, 
17. Hadislerin Arapça dil kurallarına uygun olarak anlaşıl-
ması ve o dönemin kullanımlarının esas alınması, 
18.Hadis ve sünnetlerdeki illet ve hikmetlerin tespit edilme-
si,
19. Hadisin, Sünnet ve Siret (Hz. Peygamber’in hayat tarzı 
ve ahlakı) bütünlüğüne uygunluğunun gözetilmesi,
20. Sünnetin bireysel ve toplumsal olan boyutuyla, evrensel 
ve tarihsel olan boyutlarının dikkate alınması.

Sünnet ve hadislerin anlaşılmasında ve uygulanmasın-
da, tarih boyunca ve günümüzde yapılan ilgili tartışmalarda 
zikredilen bu hususların rolü oldukça fazladır. Dolayısıyla 
inançtan ahlaka, ibadetten muamelata, ilimden irfana, sos-
yal hayattan siyasete, kültürden medeniyete kadar hayatın 
her alanı ile ilgili olarak hadislerin, İslam’ın genel prensipleri, 
Kur’an’ın belirleyiciliği, Sünnetin rehberliği, akl-ı selimin ve-
rileri, delillerin gerekçeleri, geleneğin tecrübe ve öğretileri, 
Müslümanların maslahatları, günümüzün şartları ve ihtiyaç-
ları göz önünde bulundurularak bütüncül bir yaklaşım içeri-
sinde anlaşılması ve çağdaş problemlerimize çözümler üre-
tilmesi şarttır. Böyle bir hizmetin gerçekleştirilebilmesi için 
de, makul ve yeterli bir metodolojiye ihtiyacın olduğu açıktır. 

4. Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Hadis Çalışmaları

Cumhuriyet döneminde Sünnet sahasında Türkçe yazıl-
mış eserleri üç grupta ele almak mümkündür: 

1. 1924-1949 arası: Daru’l-Fünun İlahiyat- İlahiyat Fakül-
tesinin açılışına kadar.
2. 1949-1982 arası: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si’nin açılışından Yüksek İslam Enstitülerinin İlahiyat Fakül-
telerine dönüştürülmesine kadar.
3. 1982-2003 arası: Yüksek İslam Enstitülerinin İlahiyat Fa-
kültelerine dönüştürülmesinden günümüze kadar olan süreç.

İlk dönem, bir taraftan adeta bir varoluş mücadelesinin ve-
rildiği, diğer taraftan da Hadise akademik bir zaviyeden, daha 
sistematik bir bakışla yaklaşma, onu daha farklı bir perspektif-
ten ele alma veya yeniden diriltme gayretlerinin ağır bastığı bir 
dönemdir. Ortaya çıkan eser sayısı az olmakla birlikte, açtıkları 
çığır ve gösterdikleri ufuk bakımından yeni dönem için oldukça 
güzel bir başlangıçtır. 

Prof. Dr. Bünyamin ERUL
ile Hadis Seminerleri Üzerine

22

EĞİTİM-AKADEMİ



Cumhuriyet dönemi Hadis çalışma-
larına damgasını vuran şeyin, aslında 
akademik perspektif olduğunu söylene-
bilir. Bu durum, Türkiye’nin siyasi ve sos-
yal alanlarda etkisi altına girdiği Batının 
yüksek eğitim ve öğretim sahasındaki 
kurumsal yansıması olan Dâru’l-Fünûn 
ile başlamıştır. Dâru’l-Fünûn, geleneksel 
medreselere alternatif olarak planlan-
mış ve örnek alınan Batı yüksek eğitim 
kurumları tarzında teşkilatlanmıştır. Ön-
celeri sadece edebiyat, matematik ve 
hukuk bölümleri varken, sonra ona İlahi-
yat Fakültesi de dâhil edilmiştir. Batı aka-
demilerinde aydınlanmaya ruhunu veren 
“tenkit” ve “tarih” kelimelerinin özetlediği 
metodik mantık araştırma yöntemlerin-
de esas alınmıştır. 

Meselenin Hadis yönü irdelendiğinde, 
yeni dönem hadisciliğinin arkaplanını 
anlamak bakımından, 1 Nisan 1924 ta-
rihli İstanbul Dârul’Fünûn talimatname-
siyle, daha evvel ilâhiyat programlarında 
“Hadîs-i Şerîf” olan dersin yerini ‘Hadis 
Tarihi’nin aldığını görmek yeterlidir. 
Daha önce medreselerin programında 
hadis tarihine dair bir derse rastlanma-
dığı gibi bu isimde yahut bu ismi çağrış-
tıran bir esere rastlamak da mümkün 
değildir. Bu isimde bir eserin ilk defa 
İsmail Hakkı İzmirli tarafından (1924’te) 
kaleme alınmış olması, hadis sahasında 
tarihsel perspektifin o yıllarda yavaş ya-
vaş fark edilmeye başlanması şeklinde 
yorumlanabilir.

Zakir Kadri UGAN’ın kaleme aldığı, “Dinî 
ve Gayr-i Dinî Rivayetler” adlı bir kitap hac-
mindeki kıymetli makalesi de aynı pers-
pektifin ürünüdür. Ugan’ın konuyu “Riva-
yet” üst kavramı altında ele almış olması 
ve o dönem için rivayet kritiğinde çeşitli 
hususları gündeme getirmiş olması fev-
kalade önemlidir.

İsmail Hakkı İzmirli ile Şeyh Saffet 
Efendi arasında, Ahlak ve Tasavvuf Kitap-
larındaki Hadislerin Sıhhatine dair yapılan 

ve birkaç yıl devam eden tartışmalar, as-
lında geleneksel bakış açısıyla akademik 
bakış açısı arasındaki farklılıkları gözler 
önüne seren, aynı zamanda dönemin 
Hadis’e ve Hadis kaynaklarına yaklaşım-
larını sergileyen değerli vesikalardır.

TBMM’nin 1925 yılında aldığı bir ka-
rarla hazırlatılan, Ahmet Naim’in gerek 
Sahih-i Buharî Muhtasarı Tecrid-i Sarih 
Tercümesi ve Şerhi, gerekse Hadis Usû-
lüne dair eserin başına yazdığı oldukça 
geniş Mukaddime’si, Hadis konusunda 
bizdeki geleneksel birikimin ne denli güç-
lü olduğunun adeta birer kanıtıdır.  

İkinci Dönem, Cumhuriyetin ilk yılların-
da açılan bu çığırın daha da genişletilerek 
Akademik Hadisçilik yolunun altyapısı-
nın atılmaya çalışıldığı bir zaman dilimi 
olmuştur. Bu dönemin en önemli ve de 
meşhur çalışması şüphesiz Fuad SEZ-
GİN’in, Buharî’nin Kaynakları Hakkında 
Araştırmalar (Ankara-1956) isimli dok-
tora tezidir. Yeni dönemin Hadis kaynak-
larını ele alışı noktasında bir fikir vermesi 
bakımından önemlidir. Eser, hem hadis-
lerin şifâhî olarak değil,  genellikle yazılı 
kaynaklardan nakledile geldiğini tespit 
etmesi, hem de Buhârî’nin rivayetleri 

alma ve nakletme yöntemiyle tasnif 
sistemin tartışması açısından önem arz 
etmektedir. Bu değerli eser, bir taraftan 
H. II. ve III. asırdaki tedvin ve tasnif sis-
temine, hatta o dönem Hadis tarihine 
farklı bir bakış açısı getirirken, aynı za-
manda dönemle ilgili bazı oryantalist-
lerin iddialarına cevaplar vermektedir. 

Bu dönemin en etkili simalarından 
birisi de merhum Tayyib Okiç’tir. Batı-
da yetişmiş Bosnalı bir ilim adamı olan 
Okiç, hem İslâmî ilimlerdeki geleneksel 
birikimi, hem de Batı’dan elde ettiği sis-
tematik ve metodik çalışma kabiliyeti 
ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesinde Hadis, Tefsir ve İslam Hukuku 
derslerinin temellerini atmış ve bu sa-
halarda velûd talebeler yetiştirmiştir. 
Okiç’in asıl etkisi, Türkiye’deki Hadis 
çalışmalarının belkemiğini oluşturan 
yetiştirdiği iki asistanı vasıtasıyla ol-
muştur. 

Bunlardan biri, Hadis sahasında yeti-
şen gençler için hazırladığı "Hadis Usû-
lü", “Hadis Tarihi”, “Hadis Istılahları” gibi 
ders kitaplarıyla geleneksel bakışa da-
yalı Hadis İlimlerinin temellerini atmış 
olan Prof. Dr. Talat Koçyiğit’tir. 

TBMM’nin 1925 yılında 
aldığı bir kararla hazırlatılan, 
Ahmet Naim’in gerek 
Sahih-i Buharî Muhtasarı 
Tecrid-i Sarih Tercümesi ve 
Şerhi, gerekse Hadis 
Usûlüne dair eserin başına 
yazdığı oldukça geniş 
Mukaddime’si, Hadis 
konusunda bizdeki 
geleneksel birikimin ne 
denli güçlü olduğunun 
adeta birer kanıtıdır.  
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İkincisi ise “İslami Tenkid Zihniyetinin Doğuşu” ve “Hadis 
Tenkidçiliği” adlı teziyle doktor, Hz. Peygamber’in Vefatından 
Emevilerin Sonuna Kadar Siyasi-İctimai Hadiselerle Hadis 
Münasebetleri adlı teziyle de Doçent olan Prof. Dr. M. Said 
Hatiboğlu’dur. Yeni dönemin belkemiğini oluşturan eleştirel 
yaklaşımın İslam kültüründeki izlerini aramaya çalışan bu 
eserler, akademik hadisciliğin zihnî arka planını yakalamada 
önemli ipuçlarını bünyesinde taşımaktadır. Her iki çalışma-
sında da, Hadislerle hadiseler arası irtibatın izlenmesi ve ri-
vayet kaynaklarına daima eleştirel bir yaklaşımla başvurul-
ması gerekliliğinin altını çizer. 

Son kırk yılda yetişen hadisçilerin üzerinde en fazla etkili 
olan bu iki isimden ilki, geleneksel çizginin; ikincisi de eleş-
tirel ve yenilikçi çizginin önderliğini yapmışlar ve birçok ilim 
adamı yetiştirmişlerdir. 

Koçyiğit ve Hatiboğlu danışmanlığında yapılan doktora 
çalışmalarında, genel olarak Hadis ilimlerinin temel konula-
rının ele alındığı, bu konularda ana kaynaklara dayalı, meto-
dik araştırmaların yapıldığı görülmektedir. Ancak çalışmala-
rın genel karakteri nakil, tasvir, tespit, tasnif, tertipten öteye 
geçmemekte; genelde öğretici, kısmen de savunmacı veya 
sorgulayıcı bir nitelik arz etmektedir. 

Üçüncü dönemde ise temel konuların yanı sıra, daha 
spesifik, teknik ve metodolojik konular çalışılmıştır. Bu dö-
neme damgasını vuran ana tema, Hz. Peygamber’in, Hadis 
ve Sünnetin doğru anlaşılması meselesi ile Hadis tenkidi ve 
kriterleridir. Çok bariz bir şekilde Hadisin sübutu ve delaleti 
konusunda metot arayışları dikkat çekmektedir. Çalışmalar-
da genel olarak objektiflik, orijinallik, eleştirel bakış, tartış-
macı ve sorgulayıcı bir üslup hakimdir. Batı çalışmalarında 
görülen bazı yöntemlerden yararlanılmıştır. Araştırmacı-
larda, kaynak bilinci gelişmiş, mümkün mertebe en erken 
dönem kaynakları, diğer bir ifadeyle birinci elden kaynaklar 
kullanılmaya özen gösterilmiştir. Özellikle mensubu bulun-
duğum Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yapılan 
çalışmaların hemen hepsinde bu özellikler mevcuttur. 

Bu dönem çalışmalarında, Arap âlemindeki çalışmaların 
etkisi azalmış, özgün telif eserler ortaya çıkmıştır. Bunlar-
dan bazılarının en kısa sürede Arapçaya ve İngilizceye çev-
rilmesi ve ülkemiz sınırlarını aşarak bu değerli çalışmaların 
ve özgün tartışmaların bütün Müslümanların hizmetine ve 
bilgisine sunulması gerekmektedir. 

Cumhuriyet döneminde yapılan bu çalışmaların isimle-
rini, yazarlarını, basılmışsa yer ve zamanını, doktora veya 

doçentlik tezi olup olmadığını, ihtiyaç halinde kolayca ulaşı-
labilmesi için hemen altında Türkçesini vererek onları konu-
larına göre şu başlıklar altında topladık: 

1. Sünnetin Delil Oluşu ve Yeri
2. Hadis Tarihi
3. Hadis İlimleri
4. Hadis Usulü ve Terimleri
5. Hadis Kaynakları
6. Hadis Ravileri ve Cerh-Tadil
7. Hadisçiler ve Eserleri
8. Hadis Coğrafyası
9. Hadis ve Sünnet’in Anlaşılması
10. Hadis Şerhi ve Yorumu
11. Hadis Kritiği
12. Uydurma Hadisler
13. Hadisçilerin Tartışmaları
14. Hadis ve Dil
15. Hadis ve Kültür
16. Hadis ve Ahlak
17. Hadis ve Kelam
18. Hadis ve Mezhepler
19. Hadis ve Tasavvuf
20. Hz. Peygamber Hakkında Yapılan Çalışmalar
21. Hz. Peygamber ve Diplomasi
22. Sahabe Hakkında Yapılan Çalışmalar
23. Çeşitli Konularda Yapılan Çalışmalar
24. Tahkik (Edisyon-Kritik) Çalışmaları

Türkiye’deki sayıları bine varan bu çalışmalara genel ola-
rak bakıldığında:

Hadis-Dil, Tahkik, İsnad ve Tahric çalışmalarının azlığı dik-
kat çekmektedir. Burada en önemli husus dil faktörüdür. 
Arapça, ana dilleri olmadığı için Türk araştırmacılar doğal 
olarak bu çalışmalara mesafeli durmaktadırlar. 

İsnad ve Tahric çalışmalarına gelince, bunun tamamen ih-
mal edildiği söylenemese de, Arap aleminde olduğu kadar 
fazla önemsendiğini de söylemek güçtür. 

Türkiye’deki Hadis çalışmalarında metin tahlili veya metin 
tenkidi şeklinde ifade edilen yaklaşımlar ağır basmaktadır.

Prof. Dr. Bünyamin ERUL
ile Hadis Seminerleri Üzerine
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“İslam kılıçla yayıldı, şiddet uyguladı. Kadınları ezdi, akla önem vermedi.”  Bunlar 
21. yüzyılda İslam karşıtı bir batılı tarafından söylenmedi. Söyleyen güncel dünya 
siyaseti aktörlerinden ya da misyonerlerinden biri de değil.  Bu sözler sekizinci 
yüzyılda yaşamış meşhur Hıristiyan teologlarından Yuhannâ ed-Dımeşkî’ye ait. 
İslam’a ve Müslümanlara karşı duyulan korku, önyargı, ayrımcılık olarak tanım-
lanan “İslamofobi”nin her ne kadar özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra tır-
mandırıldığı belirtilse de ortaya çıkışı çok eskiye dayanıyor. Sadece bu olay kul-
lanılarak medyanın algı yönetimi sayesinde İslam karşıtlığının sansasyonel bir 
şekilde dünya çapında açık bir düşmanlığa dönüştürüldüğü tarih denilebilir 11 
Eylül 2001 için. 

Bugün özellikle Avrupa ülkelerinde Müslümanlar, çeşitli alanlarda yaygın ola-
rak İslamofobik uygulamalarla, baskı, ötekileştirilme ve negatif ayrımcılığa ma-
ruz bırakılıyor. Üstelik sadece Avrupa ve Amerika’da değil dünyanın her yerinde 
ezilen, ikinci sınıf kabul edilen ve pek çok zulümle yok edilmeye çalışılanlar yine 
Müslümanlar. 

İslam’ın şiddet ürettiğine ilişkin bu nefret söylemleri İslamofobi’yi besler nite-
liktedir. Ancak bu türden algılar her ne kadar belirli siyasi güçlerin hegemonyası 
altında tırmandırılmış olsa da sorunun altında yatan en önemli sebeplerden birisi 
yine bazı Müslüman çevrelerin İslam dışı şiddet ve saldırgan tutumları olmuştur. 

Günümüzde sadece Müslümanlara dönük ayrımcılığa değil, dinsel, mezhepsel 
ve etnik kimlikleri ihtiva eden bütün önyargı ve ötekileştirme fiillerine karşı ortak 
bir çalışma ve kararlılıkla hareket etmek ve bu çerçevede bir farkındalık oluştur-
mak gerekmektedir.

Bu düşünceden hareketle TDV KAGEM Avusturya, Hollanda, Bosna-Hersek ve 
Türkiye’den farklı kimlik, inanç ve görüşlere sahip akademisyen ve aktivist kadın-
ların katılımıyla, “Kimlik, Ayrımcılık ve İslamofobi” konulu uluslararası bir konferans 
düzenledi.  

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Mehmet Paçacı, Sarajevo Üniversite-
sinden Prof. Dr. Ahmet Zildzic ve Amsterdam Üniversitesinden Prof. Dr. Manuela 
Kalsky’nin konuşmacı olarak katıldığı uluslararası konferansı Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Üniversitesinden Doç. Dr. Emel Topçu yönetti.

Emel Topçu, Konferansın temasını oluşturan “Kimlik”, “ayrımcılık” ve “İslamo-
fobi” kavramlarını tarif ederek, kimliğin ancak farklı birisiyle karşılaşıldığı zaman 

ULUSLARARASI KİMLİK, 
AYRIMCILIK VE İSLAMOFOBİ

Selçuk Ü İlahiyat Fakültesinden me-
zun oldu. Aynı fakültede İslam Tarihi 
ve Sanatları Ana Bilim Dalı İslam Tarihi 
Bölümünde “Hulefâi Râşidîn Dönemin-
deki Siyasi Değişimler ve Toplumsal 
Etkileri” başlıklı teziyle yüksek lisans 
yaptı. Bir süre Ebru Sanatı üzerine ça-
lışmalar yaptı.  Ankara Ü İlahiyat Fakül-
tesinde İslam Tarihi Bölümünde özel 
öğrenci olarak doktora programına de-
vam eden Mutlu, halen KAGEM Koordi-
natörü olarak görev yapmaktadır.

Ayşe Nur MUTLU
TDV KAGEM-Koordinatör

Ayşe Nur MUTLU
TDV KAGEM-Koordinatör
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farkına varılan bir kavram olduğunu 
ve çoğunluk toplumuyla azınlık toplu-
munun bir arada yaşadığı durumlarda 
kendi yaptığının daha doğru olduğunu 
savunan tarafın ayrımcılık yapmaya 
ve ötekileştirmeye başladığını ifade 
etti. Topçu, düşünce bazında başla-
yan bu ayrımcılıkların zamanla sözlü 
ataklara ve giderek de o insanların 
bütün varlıklarına yönelen ve “Nefret 
Piramidi” diye tabir edilen toplumsal 
ataklara dönüşebildiğini söyledi. 

Doç. Dr. Emel Topçu’ya göre İsla-
mofobi, İslam’dan tarifi olmayan bir 

korku şeklinde ifade edildiğinde aklı 
başından giden insan, analiz etme 
yeteneğini kaybederek her türlü kö-
tülüğü yapabilme potansiyeline sahip 
olabiliyor. 

Bütün dünyada İslam’a karşı bir 
korku üretildi

Topçu daha sonra, özellikle Müslü-
manların ve Hristiyanların daha önce 
bu topraklarda beraber yaşama kül-
türünü geliştirdiklerini ancak moder-
niteden sonra devletlerin,  milletlerin 

bu yüzyılda ayrışmaya başladığını, bu 
süreçte önce kimlik konusunun gün-
deme geldiğini ve bundan sonra ay-
rımcılıkların baş gösterdiğini örnekler 
eşliğinde anlattı. Samuel Hunting-
ton’ın  “Medeniyetlerin Çatışması” te-
zini ortaya attığını ve son olarak da 
İslam’la Batı’nın çatışacağını öngör-
düğünü ifade etti. Şimdi ise bu tezin 
sanki kendi kendini gerçekleştiren bir 
öngörü gibi, günümüzde hayat buldu-
ğunu, bütün dünyada İslam’a karşı bir 
korku üretildiğini ve dünyanın kutup-
laştırılmaya çalışıldığını ifade etti. 

İslam karşıtlığının kökleri İslam’ın 
ortaya çıktığı asırlara dayanır

Konferansın ilk konuşmacısı Vatikan 
Büyükelçisi Prof. Dr. Mehmet Paçacı 
İslamofobinin 1997 yılı Kasım ayında 
“Runnymede Trust” adlı yayında “İs-
lamofhobia: A Challenge For Us All” 
başlığıyla yapılan bir yayında ilk defa 
kullanılmış olduğuna ve bugün gelinen 
noktada İslam korkusundan çok bir İs-
lam karşıtlığına hatta İslam düşmanlığı 
noktasına kadar ulaştığına dikkat çekti. 

Avrupa ciddi bir sınav 
veriyor: Demokrasi ve 
hukukun üstünlüğü 
Müslümanlar için 
uygulanabilir mi yoksa 
bunlar sadece topluma 
entegre olanlar ve kendileri 
için mi geçerli? Bunu 
bekleyip göreceğiz.
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İslam karşıtlığının köklerinin İslam’ın 
ortaya çıktığı asırlara dayandığını, En-
dülüs Emevileri döneminde yaşayan 
ve Doğu’nun son Kilise Babası olarak 
kabul edilen Yuhanna ed-Dımaşkî’nin 
“İslam kılıçla yayılır, şiddet uygular, 
kadınlara kötü davranır, İslam akla 
önem veren bir din değildir” şeklinde 
bir söylem geliştirdiğini, Haçlı Seferleri 
sırasında da İslam’ı ötekileştirme bağ-
lamında aynı söylemlerin raftan indi-
rilip tekrar gündeme geldiğini anlattı. 
Modern dönemde bu söylemlerin Batı 
Avrupa zihninde çok derinlerde “İslam 
zaten  bir ötekidir” mantığının yattığını 
ve negatif olarak görüldüğünü; Kant, 
Hegel, Marks ve nihayet son dönem 
filozoflarından Renan gibi sosyal bi-
limcilerin ve filozofların kitaplarında da 
bu bakış açısının yansıtıldığını söyledi.

1980’lerle birlikte Sovyetler’in yı-
kılma aşamasında, Afganistan sava-
şı,  İran devrimi gibi önemli olaylara 
değinen Paçacı, Selman Rüşdü ha-
disesinin de ilerleyen yıllarda günde-
me gelmesiyle bir anlamda sempatik 
İslam anlayışının yavaş yavaş dağıl-

maya başladığının altını çizdi. Diğer 
yandan Avrupa’nın iş gücü açığından 
dolayı Türkiye’den Almanya, Hollanda 
gibi ülkelere bir göç gerçekleştiğini ve 
işçilerin artık kalıcı olduğu yavaş yavaş 
ortaya çıkmaya başlayınca ciddi olarak 
Avrupa’nın ırkçı tarafının güçlenmeye 
başladığını, ayrımcılık söylemlerinde 
artış olduğunu ve nihayet Amerika’da 
11 Eylül olayıyla birlikte İslam’a karşı 
“el Kaide” ve “Taliban” üzerinden bir 
korku atmosferinin yaratıldığını ifade 
etti. Amerika’da gerçekten Müslü-
manlara karşı bir izleme ve suçlama 
durumu mevcutken Avrupa’da da yeni 
11 Eylüller patlak vermeye başladı-
ğında internet, sosyal medya ve basın 
yoluyla özellikle sağ siyasetin bu olay-
ları çarpıtarak İslam karşıtlığını körük-
lediklerine, senaryolar ürettiklerine 
ilişkin örnekler verdi.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğü 
Müslümanlar için uygulanabilir 
mi?

Nihayetinde günümüze gelindiğin-
de 1940’larda, 1950’lerde, 1960’larda 
oryantalist bir zihinle Doğu’yu anlatan 
filmlerde gördüğümüz görüntülerin 
özellikle Suriye ve Irak bölgelerinde 
faaliyet gösteren DAEŞ benzeri olu-
şumlarla gerçek hayata taşınmış ol-
duğunu ve Avrupa’da baş gösteren 
Mülteci sorunuyla birlikte ırkçı ve İsla-
mofobik söylemlerin tırmandırıldığını 
ifade ederek İslamofobi’nin tarihi yol-

culuğunu sonlandırdı.

Paçacı konuşmasını şu sözlerle bi-
tirdi: “Avrupa ciddi bir sınav veriyor: 
Demokrasi ve hukukun üstünlüğü 
Müslümanlar için uygulanabilir mi 
yoksa bunlar sadece topluma enteg-
re olanlar ve kendileri için mi geçerli? 
Bunu bekleyip göreceğiz.” 

Her dine mensup insanın bir arada 
yaşadığı ve sonuçları dehşet uyandı-
ran zorlu bir iç savaş tecrübesi geçi-
ren Bosna-Hersek’te Sarajevo Üni-
versitesinden Prof. Dr. Ahmed Zildzic 
de konuşmacılar arasındaydı. Dünya 
politikası açısından kötü bir ifade olan 
soykırıma şahit olan biri olarak kendi-
sinin ve milletinin İslamofobi ve ayrım-
cılığı sonuna kadar yaşadığını çok acı 
vakalarla karşılaştığını söyleyerek gü-
nümüzde farklı ırk ve dine mensup ki-
şilerin bir arada yaşarken kullandıkları 
“tolerans” kavramı yerine bugün “ço-
ğulculuk” kavramının ikame edilmesi-
nin daha doğru olacağını savundu. 

Günümüzde farklı ırk ve 
dine mensup kişilerin bir 
arada yaşarken kullandıkları 
“tolerans” kavramı yerine 
bugün “çoğulculuk” 
kavramının ikame edilmesi 
daha doğru.

ULUSLARARASI KİMLİK, 
AYRIMCILIK VE İSLAMOFOBİ
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Boşnaklar Batıya karşı Müslüman taraftan yönelmiş bir bıçak gibi algılanıyor.

Zildzic, Müslümanlar olarak çoğulculuğun doktrinal ve tarihsel temellerine sahip olduğumuza, İslam geleneğinin kay-
naklarına bakıldığında çoğulculuğun çok akılcı farklı yaklaşımlarına rastlamanın mümkün olduğuna dikkat çekti. Avrupa’da 
yaşayan en büyük Müslüman grup olarak Boşnakların Batı’ya karşı Müslüman taraftan yönelmiş bir bıçak gibi algılandık-
larını, bunun yakın geçmişteki soykırım hadisesi gibi gelecekte de böyle algılanmaya devam edeceğini vurguladı.

Amsterdam Vrije Üniversitesinden Prof. Dr. Manuela Kalsky mensubu olduğu üniversitede çoklu dinlerle ilgili araştır-
malarıyla ünlü bir akademisyen. Aynı zamanda toplumda farklı kültürlerden ve dinlerden insanların birlikte yaşamalarını 
kolaylaştırıcı sosyal uyumu güçlendirmek amaçlı çalışmaları da mevcut Prof. Kalsky’nin. 

Sadece teorik araştırmalarla yetinmeyerek Hollanda’da uygulamaya koyduğu projelerinden bahseden Manuela Kalsky 
Hollanda’da ayrımcılığa karşı bir hareket başlattıklarını ve dini, etnik kimliği ve milliyeti farklı olan kişileri bir arada yaşama 
konusunda birleştirmeye çalıştıklarını söyledi. 

Kalsky, yakından tanık olduğu bazı olaylar, çarpıtmalar ve azınlıklara karşı nefret içerikli söylem ve saldırıların kendisini 
ve çevresindeki birtakım duyarlı insanları harekete geçmeye mecbur bıraktığına ve bunlarla hep beraber mücadelenin şart 
olduğuna vurgu yaptı. Ayrımcılıkla mücadele etmenin en iyi yolunun bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarının 
artarak bütün dünyada yaygınlaşması konusunda herkesin birleştiğinden emin olduğunu ifade etti. 

Hollanda, Bosna-Hersek ve Avusturya’da Müslümanlar ve Ayrımcılık

Konferansa katılmak üzere çeşitli ülkelerden gelen akademisyen ve sivil toplum temsilcisi kadınlar, kendi ülkelerinde 
yaşanan İslamofobik uygulamaları anlattılar.

Stella van de Wetering (Amsterdam, The Netherlands, Lecturer at VU University) :  “İslamofobi Hollanda’da her geçen gün 
daha fazla yaygınlaşıyor ve politikacılar bu algıyı kolluyor. Müslümanlar ise bunu tersine çevirme konusunda pek istekli 
değiller.”

Astrid Koschitz - Dornbirn, (Austria, Teaching Religion): “Avusturyalıların bir kısmı yabancıların, özellikle Müslümanların 
ülkedeki varlıklarından hoşnut değiller. Ve ülkedeki yabancı ve Müslümanlar için insan haklarının işlerliğinden söz etmek 
mümkün değil.”

Ritavan Nierop - Utrecht, (The Netherlands, Bachelof of Religious Studies at Utrecht University) : “Müslümanlara ve toplum-
daki ötekilere karşı korku besleyen kişiler sayıca üstün olmadıkları halde toplumda sesleri daha yüksek çıkıyor. Aslında en 
büyük problem ötekini tanımamak. Zaten korku da buradan kaynaklanıyor.”

Lisanne Kalverdijk - Amstelveen, (The Netherlands Bachelor of Religious Studies and BA of Law; Research MA Religious 
Studies) : “İslamofobiyi gündelik hayatta çok farklı deneyimleyebiliriz. Metro ya da otobüste kimin yanına oturulduğuna 
dikkat edilmesinden gündelik konuşma dilindeki, çalışma alanlarındaki ayrımcılığa kadar bir çok davranışın temelinde as-
lında  İslamofobiden kaynaklanabilir.”

Nedžada Ibrahimović -Ilijaš, (Bosnia and Herzegovina MA student at the Faculty of Islamic Studies in Sarajevo) : “Medyanın 
algı yönetimi sebebiyle Müslümanlar bütün dünyada vahşi olarak tanındı. Bütün Müslümanların inançlarını tam olarak ve 
dürüstçe yaşayarak bununla mücadele etmeleri gerekiyor.”
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Takva ve Rızayı 
Çökerten Kuşku 

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN
Ankara Ü İlahiyat Fak. Kelam ABD Öğretim Üyesi

Müslüman dünyanın geneli itibariyle bir buhran döneminden geçtiği konu-
sunda şüphe yoktur. Bir huzursuzluk hâli ve bu hâlin tetiklediği arayışlar son 
iki yüzyıldır İslam toplumunu korku ile ümit arasında salınan istikrarsız yapıla-
ra çevirmiş bulunmaktadır. Bugünün Müslüman toplumlarının kalıcı özelliği bu 
salınma hâlidir desek yeridir. Yaşadıkları ana hep yabancı hatta düşman olarak 
yetişen, geleceklerini geçmişe sabitleyen Müslüman halklar, tarihlerinin ‘an’ ve 
‘gelecek’ boyutlarına maalesef sahip değiller. Dikkat edersek dini anlatılarımızın 
neredeyse tamamı geçmişe ilişkindir. İslam toplumları bugünü ve geleceği inşa 
edecek kurucu ilkeler konusunda zihinlerinde büyük bir boşlukla varlıklarına de-
vam etmektedirler. Haklı olarak bu boşluk onları bugün ve gelecek konusunda 
kaygılandırmakta ve kuşkuya sürüklemektedir. Buhranın kaynağı da bu kaygı 
(havf) ve kuşkudur.

İnsanlar buhran anlarında her türlü telkine açıktırlar. Bu zamanlarda toplumla-
ra ya ütopyalar vaat edilir ya da içinde bulundukları halden çıkmalarının imkan-
sızlığı dikte edilir ve öğrenilmiş çaresizliğin kucağına itilirler. Vaat edilenlerin yani 
ütopyanın gerçekleşmemesi insanları radikalleştirir ve yaşamı kurmaya değil, 
aksine yok etmeye yönelik hamleler geliştirmelerine sebep olur. Geleceğe ilişkin 
ümidi kalmayan, hayattan zevk almayan ve varlık neş’esini kaybeden insanın da 
bir gelecek ümidinin olmayacağı ortadadır.

Gelecek kaygısının ve kuşkunun yarattığı buhranı daha da ağırlaştıran ise Müs-
lüman toplumların enerjilerini kendi içlerinde tüketecek her türlü çatışmacı alt 
kimliklerle davranıyor oluşlarıdır. Bazen etnik, bazen mezhep bazense meşrep 
kimlikleri üzerinden İslam toplumu parçalanmaktadır. Hz. Peygamber’in Me-
dine’de Yahudi, Hıristiyan ve müşrikleri tek bir çatı altında toplayıp ümmet ilan 
ederek hak ve özgürlüklerini garanti altına alan ‘yaşatma’ hamlesinden bugünün 
Müslümanlarının nasibine fazla bir pay düşmemiş gibi görünmektedir! 

Müslüman halkların birbiriyle çatışarak hayatı yok eden ilkel reflekslerinin tam 
aksine birlikte yaşamanın ilkeleriyle bizi buluşturan bir Ayet-i Kerimeyi dikkate 
sunmakta yarar var:  

“(Bireysel ve toplumsal yaşam) binasını Allah’a bağlanmakla sağlanan koru(n)ma 
(takva) ve rıza üzerine inşa eden kişi mi yoksa yıkılmak üzere olan bir yarın ucuna inşa 
edip de yaşamını cehenneme çeviren kişi mi daha hayırlıdır? ... Yüreklerindeki kuşku 
(uçurumu) üzerine inşa ettikleri bina (yaşam), ancak yüreklerini paramparça edinceye 
kadar dayanacaktır. …”. 1

Lisans ve yüksek lisans eğitimini An-
kara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 
tamamladı. Doktorasını “Nesefi ve İs-
lam Filozoflarında Allah-Alem İlişkisi” 
başlıklı teziyle bitirdi. 1999’da Doçent 
oldu. Roma Gregoryan Üniversitesinde 
ve Georgetown Üniversitesinde görev 
yaptı. 2005’te Profesör oldu. Halihazır-
da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi Kelam Ana Bilim Dalı Başkanlığını 
yürütmektedir.

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN
Ankara Ü İlahiyat Fak. Kelam ABD Öğretim Üyesi
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Ayetlerdeki anahtar kelimeler şunlardır: 

 Ayetteki bünyanı bireysel ve top-
lumsal inşa (binalar) olarak aldığımızda, 
Kur’an’ın mecazi anlatımıyla bireysel 
ve toplumsal inşanın iki kök değeriyle 
karşılaşırız: 

Rıza teorisi: Ya hayata ve varoluşa 
dair kendi yapımızla kurguladığımız ve 
temel karakteri ‘yetinmek’ olan bir rıza 
teorisi geliştireceğiz ya da bize rıdvânun 
minallâh (Allah’ın sizin için razı olduğu) 
olarak vadedilen, daha büyük ve kalı-
cı ideallerin izini süreceğiz. Rıza terimi, 
hem daha büyük idealleri önümüze 
koyarak ‘yetinme’ hâlinden ‘tatmin’ ta-
lebine yükselmemizi istemekte hem de 
insanların birbirinden razı olduğu, kim-
senin kimseye tahakküm etmediği ço-
ğulcu bir toplum modeli önermektedir.  

Takva teorisi: Allah bilincinin, ortak 
kaygıların ve amaçların örgütlediği top-
lumsal yapı, hem bireyi hem de toplu-
mu koruyan bir kalkana dönüşür. Tak-
va, sadece Allah’tan korkmanın insana 
bahşettiği cesaretin yarattığı eleştiri ve 
muhalefet kültürünü yarattığı gibi bu 
korkunun her bireyde karşılık bulması, 
herkesi birbirine karşı korku kaynağı 
olmaktan çıkarır ve doğal bir koru(n)
ma sağlar. Takva, bu hâliyle, Montaig-
ne’inin, içimdeki eli kırbaçlı cellat dediği 
vicdanı sürekli canlı tutar.

Rayb (Kuşku) Hâli: Rayb, bireysel 
ve toplumsal inşalarda bünyeye asla 
yaklaştırılmaması gereken hâle işaret 
etmektedir. Rayb, kuşkudur; bileme-
menin, bilinemezliğin, kontrol edeme-
yişin insanda yarattığı boşluğun/çö-
küntünün adıdır ve şeffaflığın olmadığı 
durumlarda insanların zihnine yerleşen 
güvensizliği temsil eder.2  Rayb (rîbe, 
mürîb), insana ait olan bütün kimlik ve 
kişiliklerin (bireysel veya toplumsal) 
(ayette bünye olarak anılmaktadır) inşa 
eyleminde asla yer vermemesi gereken 

unsurdur. İnsanın takva ile korumaya 
alınan ve Allah’ın razı olduğu kaliteli 
yaşamla taçlandırılan insan bünyesini 
(bireysel veya toplumsal) içten çöker-
tecek karşıt güç raybdır. 

Dış dünya kadar gayb âlemi ve ölüm 
sonrasına ilişkin sağladığı bilgilerle me-
rakımızı gideren dinin en temel fonksi-
yonu, bilinmezin insanda yaratacağı 
kuşkuyu (rayb) ortadan kaldırmaktır. 
Din, bu doyumla bizde kuşkunun nü-
fuz edebileceği hiçbir alan bırakma-
maktadır. Teistik argümanların en te-
mel amacı budur. Ateizm ise içinde giz 
barındırır. Her zaman bir bilinmeyen 
vardır. İnsan yapısının doğası gereği 
merak duyduğu gayb ve ölüm sonrası 
gibi alanlara ilişkin hiçbir veri sağla-
maz; sadece inkâr eder. Bu ilgi doyu-
rulmadığında kuşkunun sökün ettiği 
bir zihin ve nihayetinde çökerttiği bir 
kalp ortaya çıkar. Hayatı; “Doğar, yaşar 
ve ölürüm.” sarmalına kıstıran ve insan 
doğasının bütün beklentilerini maddi 
olanın bitimiyle bitiren ateist yorum, 
maddi olanın ötesine imkân tanıma-
manın getirdiği zorunlulukla bu sar-
mala razı olmaktadır. Teizm ise insanın 
maddi olanın bitimiyle sınırlanan ama 
insan doğasına aslında bir yük olarak 
binen ‘insan hayatının bu hayatla sı-
nırlı olduğu’ kurgusunu insan doğasına 
yapılmış bir zulüm/haksızlık (ayette 
Allah’ın zalimlere yol göstermemesine 
ilişkin vurgudan, zalimin öncelikle ken-
di kabiliyetlerine ve beklentilerine zul-
meden kişi olduğu anlaşılmaktadır) ve 
beklentisinin karşılanmamasının ya-
rattığı bir hayal kırıklığı olarak tanımlar 
ve başka bir ‘rıza’ önerisinde bulunur. 
Bunun adı rıdvânun minallâh’tır. İn-
sanların hem gereksinimlerini karşıla-
yacak hem de onları tatmin edecek bu 
teklif, insanı maddi dünyanın bitimiyle 
yokluğa sürükleyen kurgunun ötesi-
ne geçerek ona daha kalıcı bir hayat 
teklifinde bulunmaktadır. Bu hayatın 
kazanımını sadece Allah’ın rızasına 

değil büyük bir ilişkiler ağı içinde ileti-
şim hâlinde bulunduğu insanların da 
rızasına bağlayarak, huzurun ve mut-
luluğun gerçekleştiği bir toplum modeli 
yaratmaktadır. Böylece Kur’an, insanın 
salt dünyaya (materyalist tutum) ve 
kendi egosuna (bireyci bencil tutum) 
kilitlediği rızayı aynı zamanda ahirete 
transfer ederek hem insanın sonsuz 
yaşam umudunu yeşertmekte hem 
de toplumda başkalarının varlığını da 
kabul eden bir ilişki ahlakı yaratmak-
tadır. Toplu yaşamın getirdiği ‘yetinme’ 
duygusunu aşıp ‘tatmin/itmi’nan’ın 
amaçlandığı  ‘rıza toplumu’nu hedefle-
yen Kur’an bu terimle çoğulculuk kav-
ramını aşan bir yapıya sahiptir. Bu yapı, 
insanların mevcut hâllerini kabul edip, 
varoluş biçimlerine ve görüşlerine say-
gı duymayı gerektirir. Rıza toplumunda 
insanlar arasındaki iletişimi sağlayan 
‘kelime’lerdir. Allah’ın, ‘Aramızda ortak 
olan ‘kelime’ye gelin.’3  çağrısı, herkesin 
temel hak ve özgürlüklerini sonuna ka-
dar kullanabildiği bir ortak yaşamın in-
şasına çağrıdır. Yaşamayı ve yaşatmayı 
önceleyen bir çağrı!

َأ  1  َف َأ ْنَم ُب َسَّس َيْن َنا َت َلَع ُه َوْق َوْضِرَو لِّلا َنِم ى ٌْيَخ ٍنا َأ  َّم م َأ ْن ُب َسَّس َيْن َنا ُه
َف ٍراَه ٍفُرُج اَفَش ََلَع   َراَهْنا ِب  َن يِف ِه َّنَهَج ِرا َال لُّلاَو َم َي  َّظلا َمْوَقْلا يِدْه نَيِمِلا
َال  َي  َز ُب ُلا َيْن ُنا َّلا ُمُه َب يِذ َن َبيِر ْاْو ًة ُق يِف  ِبوُل َّالِإ ْمِه َأ  َت ن َّطَق ُق َع ُبوُل ٌميِلَع لُّلاَو ْمُه

ٌميِكَح  

2  Kur’an-ı Kerim daha başlarken (2/Bakara, 
2) kitab ve rayb terimlerini birlikte anmakta ve 
kitab’ın temsil ettiği anlam dünyasının rayb’ı 
ortadan kaldıracak bir içerik ve yöntemle insanın 
zihnine ulaştırılacağına işaret etmektedir. Yön-
tem olarak insan zihninden kuşkuyu kaldıracak 
her türlü yöntem kitabi (objektif) olacak, iddialar 
ve ispatlar objektif (kitabi) temelde yapılacaktır. 
İçerik olarak da insanın beş duyusunun, akli 
süreçlerinin (intellekt) ve vahyi bildirimin dışında 
insana veri sağladığı iddiasını taşıyan her söylem 
objektif (kitabi) kriterlerle test edildikten sonra 
kabul ya da reddedilecektir. 

3  (3/Âl-i İmrân, 64)
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SANAT VE 
HAKİKAT

Sanat ve Hakikat seminerlerinden esinle…                      

“Biz, insanların hangisinin daha 
güzel amel edeceğini deneyelim 

diye yeryüzündeki herşeyi dünyanın 
kendine mahsus bir zinet yaptık.”  

El-Kehf 18/7      

Fragman 1

•  Hakikat inancından oluşur, beslenir sanat... 

• İnsan, nefes verilmiş Rabb’in bir sanat abidesidir... 

• Yaratılmış, inşa sürecine daima açık tutulmuş insan hayatı, üflenmiş nefesle önce 
kendini tanımak, tanımlanmak derken sürekli bir arayışın, buluşun, türeyişin, üreyi-
şin, dönüşümün izlerini sürerek keşfe çıkar… 

• Amansız tabii yolculuk, ruhi seyyahlık, maddi sefillik içinde kendinin de bir sanat 
eseri olup olmadığını hayra yorar ya da berbat bir alamet sayar..! 

• Oysa iblis, kibrin temsilcisi hatta efendisi olmakla, bu ilk balçıktan yaratılmış 
su-toprak karışımı çamur insandan ilelebet, ileri yüksek makamlara sahip olduğu-
nu iddia ve itiraf etmiş dillendirmişti (nedendir ki şeytanın dili uzundur ve kendisine 
cehennem bu nedenden layık görülmüştür..!)                                                                        

• Rabb’in ilk hayat ağacıyla buluşturduğu, var etmiş olduğu Adem ve Havva ilişkisi, 
nefsin hatırlanması, zaafları, zorunlu hal ve gidişine dair ilk ipuçlarını verecek, 
duyuracaktı...     

Selçuk FERİT
Sahne Tasarımcısı, Sanat Yönetmeni, Yönetmen, İllüstratör

El-MUSAVVİR; 
“Her Varlığa En Uygun Şekli Veren, Farklı Suretlerde Yaratan, 
Tasvir Eden, Şekillendirip, Biçim Veren.. 

Bugüne kadar genel anlamda, sah-
ne sanatları ve görsel-işitsel sanatla-
rın güzel sanatlar, felsefe, sanat tarihi 
ve ilahiyat disiplinleriyle ilişkisini konu 
alan seminer programları hazırlamış ve 
hazırlamaktadır. Sahne sanatları ko-
nusunda yönetmen ve tasarımcılığına 
ülke içi ve dışında devam etmektedir. 
Yoğunlaştığı konular: Görsel ve işitsel 
iletişimde kodlar ve şifreler, Medya ve 
Günlük Hayat, Uzay, zaman, mekân, 
Algı ve Objelerin Öznel ve Kolektif Ha-
fızayla İlişkileri, Din, İlahiyat ve Ahlak 
Felsefesinin Sanat Tarihi ve Kültürel 
Tarihle İlişkisi.

Selçuk FERİT
Sahne Tasarımcısı, Sanat Yönetmeni, 

Yönetmen, İllüstratör
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Fragman 2

• İncelik ve kabalık arası ilk estetiğin oluşum ve keşfi “an” 
içinde ortaya çıkacaktı... 

• Böylelikle Rabb’in ilk kalıp, suret icrası insanla başlayacak ve 
adına sanat içinde sanat (tabiat içinde insan, nimet içinde 
bereketli tasarım) ikram ve lütfu olacaktı... 

• Bu yontulmamış yürüyen canlı beşer heykeller, yontulmanın 
yolculuğuna çıkarılacaklardı... Haddini bil, Rabb’ini bil, bil ki 
kendini, çevreni bil daimi hatırlatılarak..!

• Mağara kayalıklarında, taş oymalarda, iri ağaç gövdelerinde, 
toprakta beşerin ter kokulu çabasıyla idrak etme yetisi geliş-
tikçe, azmin ve çilenin, heyecanın ve heyelanların girdabına 
doğru yönelişe geçecekti nefs-i beşer- tanımı, insan…

• İnsan, kendince sözde bir efsaneydi artık...! Kibrin inşası, 
ürettiklerine yansıdıkça yalnızca varlığının peşine takılıp 
ayrı, gayrılarıyla bir ‘ben’ istencinin ortaya çıkmasından haz 
duyacak ve meydana getirildiği toprağı ele geçirecek, sahip-
lenecekti (acaba!)...

•  Ve terazinin tartısı devreye girecek, adaletsizlik suretinin 
ham maddesi toprakla başlamış olacaktı..!

Fragman 3

• Güç, kuvvet ve çokluk bolluğu esir aldı… Alışların maliyeti 
hep birilerine ödetildi… 

• Hep birilerini yıpratmakla, kendine (sözüm ona) köle yap-
makla geçti... 

• Çizdi, yazdı, kazıdı, söyledi, görüntüledi, görüntülendi, seslen-
dirdi ve derken, fark etmeden nankörlük kuyusuna düştü... 
O gün bu gündür, düştüğü o koyu derin kuyudan çıkmaya 
çalışıyor... 

• Ve sanatçı, düştüğü kuyuda buldu kendisini... Bir araç olarak 
incelip, ağırlıklarından kurtulup, düşürüldüğü kuyudan 
çıkması yine düşüren tarafından sağlanacaktı (çaresiz kaldığı 
an, duaları imdadına yetişecekti: manevi alem)...! 

• Sanat, bir yalvarış, Rabb’ini arayış ve verilmiş korkunun 
fıtratıyla ortaya çıkmıştı... 

• Bu bir başlangıçtı... Bu başlangıç, medeniyet fikrinin önemli 
inşasında zanaat-sanat ilişkisi üretim ilişkileriyle harekete 
geçirilmişti…

• Oysa sanat, asli olarak kendisine Rabb’i tarafından üflenmiş 
nefeste saklıydı... 

• Yoksa adına beşer-şaşar-insan denilenin sadece fiziki, 
bedeni, maddi kutsanmışlığını öne çıkaran ve “sanat-zanaat” 
olarak ithaf edilen bir hal, durum değildi... 

Fragman 4
• Gün geldi, uygarlık adı ortaya çıktı... Maddenin, fiziki harareti 

bedenine hakaretle geri döndü... Ruhun inceliğinden söz 
ederken, düz, maddeci aklın taktik ideolojisine teslim oldu...

• Katılaştı, cismi bir araç halinde yalnızca kendi kutsallığının 
tanınmasına sebebiyet verdi..! 

• Rabb’inin yaratmış olduğu bu türdeş, yürütülen suret-be-
den-heykeller, kendi el yapımı zanaatları, model heykelcik-
leriyle şirk ve putlaşmaya yöneldi, kendi zanaatlarına tapınır 
oldular... Güçle, şiddetle yönettikleri kölelerine putlarını 
dayatmak, kabullendirmek ve güçlerini daimi temsil etmekle 
hayatlarını maddi bir servet üzerine kurdular...     

• Rabb’ine şirk koşan insan, putlaşmış insandı... Bu anlayış, 
yüzyıllar boyu “sanat” takısıyla yönetici elit doktrin yapıcılar, 
ideologlar tarafından borsalarda kavramsallaştırıldı (batı sa-
nat kodlarına giriş)... Bu gidişat, bir tarafta manevi hayattan 
kopmuş insan egosunun şişkin ben odaklı maddi servet ya 
da sefaletle karşısına çıkmasına sebebiyet verecekti..!  

• Akımlar, modalar, sükseler derken ideolojik kültür kod sis-
temlerine dönüşerek insanlığı zihinsel ve düşünsel dayat-
mayla tekellerine aldılar..! Sanat maskesi devreye girdi ve 
insanı maddi gevezeliklerinin heyelanına sürükledi... Sanat, 
sürekli patlayan bir tür elit balonların gökyüzüne yükseliş ve 
patlayış anlayışlarıydı (şöhretler resmigeçidi) ve bu gidişata 
insanlık tanık etti.
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Fragman 5

• Oysa kulun kul olma bilinci insanlık tarihinin en önemli 
aşamasıydı ve keşfi, ilham hali sanatın anlam-mânâ arası 
ortaya çıkışının ilk anına heyecan katmıştı... 

• Ve unutmuş, uyutulmuştu zalim beşer, zalimce (nankör-
lüğün ve kibrin tarihi, sanat tarihine bu anlamda ciddi ışık 
tutar, çünkü uy-gar-lık, maddi bencilliğine gün be gün daha 
bir teslim olmakta)..! 

• Batı Antik Yunan anlayışında “güzel”, sonrası klasik Roma’da 
“güç”, sanatın günümüze kadar uzanmasına neden oldu... 
Batı kod sistemi sanat...

• 20. yüzyılın hızlı, narsist, nihilist ben-ego şişkinliğince sa-
natlar “akımlar, (izm)cilik” takılarıyla gelir geçerliklerini galeri 
localarından, borsa hareketlerine taşıdılar ve sanatın ne 
olması gerektiğini neyin ucuz ya da pahalı olmasını elitlerine 
hatırlatmaktan öte dayattılar.. 

• Oysa sanat-sanatçının bir yalvarış, yakarış, Yaradan’ıyla sı-
cak İlahi dua, ibadet teması olduğu unutturuldu... Batı sanat 
anlayışının tarihi irdeliğinde; 1. Güzellik, 2. Güç, 3.Özürlük adı 
altında şekillenmiştir… İlk dönem, çok tanrılı; orta dönem, 
tek tanrılı-pagan arası; son dönem, el-nihil (yok saymak) 
ya da “bir ben” ideasıyla ortaya çıkmıştır… Sonuç: tatminsiz 
tatminkârlık..!

Fragman 6 
• Uzunca çabalar sonucu oluşmuş tarihi süreç, insanlığı önce 

insan-hayat ve insan-kul-Yaradan ilişkisine sevk et-
miş, yönlendirmişti… Sonra, bir farklı dö-

neme girildi ve yerini, önceki gidişat 
sonucu inkarla karşımıza çıkan 

“sanat-toplum, sanat-sanat 
içindir” hükümranlığına 

dönüştürerek insanlığın 
biricik en değerli inanç, 

iman maneviyatını 
elinden aldı..! 

• Kul, kul olmak-
tan çıkıp ben-insan 
olmayla yücelen 
aklın dogmatik kut-
sanmış kuşatılmışlı-

ğında “bir ben bilirim” 

kibriyle ortada dolaşmaya çıktı... Sanatı kutsar, kutsatır hale 
geldi... Asıl arzusu, kendini kendisine kutsatmaktan başka bir 
şey değildi..! 

• Sanatı kibrine, kendi sanatına bir süre sonra yabancılaştı... 
Maddi servetin gücü ve avamın savruk telaşı, kararsızlık hali 
sürekli bir oyun haline dönüşerek sanatçı ve sanatı, manevi-
yat inanç değerlerinden uzaklaştı, biricik tabii insani değerini 
yitirmeye başladı... 

• Bu durum, an’ın Hakikatle tabii organik ilişkisinin kesilmesi, 
bitirilmesi demekti… 

• Sanat, sanal yanılsamadan nasıl uzaklaşması gerektiğine 
dair sınavdan geçmek zorundaydı... 

Fragman 7                                                                      
• Maneviyat mektebinde, Hakikat inceliğine vâkıf olabilmek..! 

• Sanatın sanat değeri olabilmesi, ancak, insanın sadece 
kendini bilmesi, tanımasıyla değil daha ziyade tabiatın bir 
küçük parçasının temsili olduğu ve sırlar alemine yapıla-
cak yolculukla eş anlamda icrasına devam edebilmesiydi... 
Hakk’ın ayetlerine vukufiyet... 

• Ben-merkezci insan, maddi, kaba merkezci bir anlayış 
ötesine yönelmesi için farklı bir hareket tazeliğine ihtiyaç du-
yacaktı… Ancak kendisinin Rabb’inin bir sureti olduğunu ve 
özünün daima O’nun himayesinde şekillendiğini kavramakla 
başlayacaktı uğraşına... 

• Çünkü O’nun alemine yönelmek demek, tabii incelmek, 
manevi alemine kavuşmak, kulluğunun farkına varmak, taze 
bir zihin oluşturmak ve kalp gözlerindeki fer ile kendini tekrar 
ruhi alemiyle buluşturmak...

Fragman 8
• Sanat, ölümün ve şükr’ün, tabii ve manevi hissiyatının derin-

den hatırlatılması ve

•  “Dönüş Banadır” ayetinin fark ettirilmesiydi... Sanatçı, Haki-
katin muhteşemliğini kavradıkça gelişecekti... 

• Sanat icrasını, yine sanat yapıtı mertebesine ulaştıracak 
olan, sanatçının HAKK ile batıl arasındaki farkın detaylarına 
yönelmek ve “Biz yeryüzüne ayetler indirdik” ayetine nüfuz 
edebilmek, vukufiyetinin sırrına varabilmenin manevi heye-
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canında saklıydı, ciddi ve özürsüz... 

• Sanat, Hakikatin varlık bilincine ancak ve ancak asli, yürek-
ten, ihlasla çıkılan Sırat-ı Müstakim yolculuğuyla ulaşabilirdi 
ve seyyah, sanatını ilhamlarla (nasibinde varsa!) icra edendi... 

• Sanat, ilk insan dönemi yalvarış, şaşkınlık ve korkunun izleri 
tekrar fark edecek, yaşamış olduğu medeniyet inşasının dini, 
manevi inanç süreci; tarihi, sosyal, ekonomik, bilimsel üretim 
ve yaşatıldığı dönemin coğrafi kaderine sirayet edebildiği 
sürece, sanat ve sanatçı, sanal kimlik-kutsanmışlık dışı tabii 
kul hallerine döneceklerdi... 

 Fragman 9
• Artık ne sanat ne de sanatçı, kutsanmışlık kibirlerinden 

böylelikle Rableri tarafından azat edileceklerdi… Sanatçının 
ve sanatının asli sorumluluğu manevi derinlikle “iyi”liğe en 
mükemmel duygu inceliği ve samimiyetle yönelebilmesiydi 
oysa..! 

• Sanat, Rabb’in suretlerine vermiş olduğu hediyeydi ve aç 
gözlülük, bilgi kirliliğinden uzak kalmayı gerektirmekteydi... 
Saf hal, bir duruş ve kalkış halidir ve manevi temizliğin temel 
verisi, hareket sevincidir... İyi’den, istişareden yana umutların 
tazelenmesi sanatçının asli göreviydi... 

• Diyaloglar ve monologlar, Allah adını daimi tespih ederler... 
Sanatçı, fark etmese de...   

• Sanatçının serüveni, İlahi neden tarafından yaradılışının, var 
oluşunun fark edişi, fark ettirilmesini sanatıyla aktarabilme, 
yansıtabilme yolculuğudur...    

Fragman 10
• Farkındalığı yaşayan sanat ve sanatçı, artık genelden detaya 

geçecek ve fiziki varoluşu topraktan üflenmiş ruha doğru 
yükselecekti, yer çekimi kanunlarını hep bilerek...

• Sanatçı, sanatında detaylara yöneldikçe, suretler arası 
incelmişliğe işaret eder ve bu süreçte aynı dilin farklı ses 
kodlarında gezintiye çıkmış bir tür derviş- seyyahtır artık…

• Sanat, asla Miraca yükselen değil, sadece Miracın mana 
yüklü derinliğine açık ya da kapalı işarette bulunandır...  

• Sanat, bir ibadet şeklidir ve sanatçı, Yaradan’ıyla dualarında 
var olmadıkça, sanatı sanat olmakla mertebesine ulaşama-

yacak ve sadece eğlence olmakla yetinecektir...  
 Fragman 11

• Sanat ve sanatçının asli görevi, insan ve tabiatın içlerinde 
saklı derin sır perdesini duyurmak, Rabb’in hikmet, nimet 
ve bereketlerini göstermeyi sağlamak, dertleri açmak, 
anlatmaktı... Her insan, bir yaratılış sonucuysa, sanatçı bu 
kullardan sadece birisidir…

• Sanat bir maarif hareketi, sanatçı bir marifet insanıdır...

• Sanatını, Hakk ve Hakikatin hatırlanmasına adanmışlık, öz-
gür-lük kavramına farklı bir bakışla görebilmeyi, değerlendir-
meyi, irdelemeyi gerektirmektedir... 

• Sanatçı, yaşadığı çağın sorunlarıyla vicdani muhasebeye 
girmekle mükelleftir... 

• Her güzel iyi değildir, ama her yapılacak dâhili ve harici iyilik, 
güzelliğin ötesidir... 

• İslam Sanatı ve doğu düşüncesinin temelinde yukarıda yazılı 
anlayış, Bir O’nda toplanan, şekillenen, mana aleminde 
yaşar ve sanatçı, medeniyet inşasında sanat araç gereçle-
riyle hareket sahasını mümkün olduğunca ruhi feyz ve keşfin 
heyecanına adar…

Fragman 12
• Sanat, insan, canlı, bitki ve tabiatın İlahi mükemmelliğini 

hatırlatan, duyuran; sanatçı, hatırlayan, fark eden ve Hz. İb-
rahim’in (AS)  oğlu Hz. İsmail’in kurban edilme şanına vukuf 
olabilmiş özveriye ulaşabilmektir...

• Sanat, insanları ayrıştırmaz; tersine Rabb’inin tabii hükmün-
den beslenir ve kalpleri buluşturabilme 
inceliğidir...

• Sanatçı, kendi hakikatinin 
temellerini keşfetmedikçe, 
yapacağı her hareket, sade-
ce akmakta olan temiz bir 
nehri kirletmekten başka bir 
şey olmayacaktır... 

• Kuşkular ve vesveselerle 
oyalayan, oyalanan her öz-gür-
lük (!) girişimi ya da akım, şiddetle 
kendisine dönecek ve beşer birileri-

“Yeryüzünde sizin için rengârenk 
yarattıklarında da öğüt alan bir toplum 

için gerçek bir ibret vardır.” 

El- Nahl 16/13
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ne köle olmaya devam edecektir, sanat-sanatçı maskesi 
altında...

Fragman 13
• Fazla uzağa gitmeyelim… Yakınlaşalım kendimize ve 

okuyalım ayetleri bir bir, koşmadan… Sanatı, sanat olarak 
adlandırmaktan ya da kodlamaktan (bir an) vazgeçin ve 
tabii olana bakın, işimize buradan başlayalım derim... 

• İster bir fırça, ister kalem, boyalar, kamera, tozlu sahne ve 
devamı... 

• İnce sanatlar, güzel sanatlar, falan filan uzatın gitsin...

• Kulun kulla ilişkisinde, kulun tabiat, çevre, bitkiler, canlılarla 
ilişkisinde ve her bir ayrıntıda Hakikate ilişkin çabası fark 
ediliyor (vahiy, ilham), hissediliyorsa, temiz bir uğraşın sonu-
cu ciddi bir sanat yapıtı ortaya çıkmaya başlamıştır...    

• Bize düşen görev, uğraşını kabalaştırmaksızın yapmak, 
sürekliliğini sağlamalı...   

• Sanat, bir yansıtmalar silsilesiydi, çünkü Rabb’in suretleri, 
kulları olduklarından…

• Öz Rabb’inden, sen suretinle uzlaşmaya bak..!

• Suretinin farkına varan her kul, aynasına baktıkça hep bir 
çirkinlik, eksiklik bulacaktı yüzünde, ifadelerinde... Tamamlan-
mamışlık... Muhayyilesine bir türlü kendisini yerleştirememek, 
memnuniyetsizlik (sanat, açık mektupları pullama, zarflama 
işine dönüştüğünde, sanat olmaktan çıkar, unutma!)... 

• Manevi alemin sırrı açık ya da kapalı sana verilmiştir ve sen 
“sır” izini sürenlerden olmaya bak..!

Fragman 14
• Genel, aktüelden uzak dur, 

dur ki kendinin farkına vara-
sın... Kalbin, zihin gözlerinin 
de soyutlamaya ihtiyaçları 
vardır, unutma, sen fark 
edenlerden olmaya çalış..!   

• Merhamet ve vicdan, 
sanatı sanat yapan temel 

içgüdüsel ve duyular alemine 
giriştir, kitabı Rabb’in nimetleridir, çok 

geniştir (ve yine sen (biz) verilmiş kaderinin cümle kapısından 
içeri girmeye bak!)...  

• (“Yani gölgesi bulunan eşyanın gölgeleri bile sahiplerinin 
hükmünde değil, Allah’ın emri altındadır. Sahibi ne kadar 
uğraşırsa uğraşsın, gölge Allah Teâlâ’nın emri ve takdiri doğ-
rultusunda ışığın geldiği noktaya ters istikamette düşer ve 
onun değişmesini takip eder. Aynı zamanda gölge ışığın bir 
eseri değildir. Ancak Allah’ın bir kanunu gereğidir. Dolayısıyla 
eşyanın gölgelerinde bile hüküm ve tasarruf Allah’ındır.”) *                                

• Meal açıklamasında “gölge” nin kaderinin ilk ve son (ortaya 
çıkış ve yitiş) tayini anlatılmıştır... Kadrini ve kıymetini bilmek 
için sanatçı şahsiyeti kendini yeryüzü sahnesinde görmek 
istemez mi..?  “Suretlerin dansı” anlamında sanırım “evet” 
diyeceğidir..! Oysa gölgelerin yer değiştirme kaydı, sinema-
tografik görüntüyle ne kadar kayıt altına alınmış olsa da, 
tabiiliğini açık zihin gözüyle görmek, çok daha sahici ve zevk 
vereceği, insanda heyecan uyandıracağı kaçınılmazdır (saf 
olana yönel, saflığını hisset)... 

•  Her cismin gölgesi, aynı “an” içinde o eşyanın varlığının bir 
yansıması, suretidir ancak.. 

• Sanat, genel anlamda var olanı, yaratılmış olanı sanatçısı 
tarafından dönüştürme, şekil değiştirme, voltaj ayarı (trans-
formation) uğraşıdır... Ahenk, işte bu duygular ve düşüncele-
rin voltaj ayarına sıkı sıkıya bağlılıktır... 

• Genel bilgi ve zevk kod sisteminiz (yine Rabb’in hikmeti, 
nimeti nasibinize verilmişse) sağlam ve sürekli bir çabayla 
yoğrulmuşsanız, sanat alanınız ne olursa olsun bir şeylerin 
karşınıza kaçınılmaz olarak çıkacağıdır (asli konu, varlığınıza 
ne dediğiniz ve çağrınızı nasıl yaptığınız, şekillendirdiğinizdir)...   

 
Fragman 15

• ‘İkna etmek’ üzerine biçimlen-
miş, formüle edilmiş, kurul-
muş ve ‘iddiadan kaçınan’ 
ya da ‘her ikisi arası’ bir 
yerlerde dolaşandır her 
kul üretimi... 

• “De ki: Yeryüzünde gezip 
dolaşın da, ALLAH ilk baş-
tan nasıl yaratmış bir bakın. 

• İşte ALLAH bundan sonra (aynı 

“Allah’ın yarattığı herhangi bir 
şeyi görmediler mi? Onun gölgeleri, 

küçülerek ve Allah’a secde ederek sağa 
sola dönerler.” 

El-Nahl 16/48

“De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da, 
ALLAH ilk baştan nasıl yaratmış 

bir bakın. 
İşte ALLAH bundan sonra (aynı şekilde) 

ahiret hayatını da yaratacaktır. 
Gerçekten ALLAH her şeye kadirdir.” 

Ankebût 29/20
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şekilde) ahiret hayatını da yaratacaktır. 

• Arâfta olan sanat-sanatçı ilişkisi bu nedenden suretler arası 
bir gölge oyunundan öteye gidememektedir...

• “Sanat çözüm üretmez, önerir..!” Peki önerilene niçin gerek 
duymuştur..? Kaçamak, kibir yüklü fazlasıyla lafazanlık var-
dır ve kan dökülmeye, savaşlara, silah satışlarına, yalanlara, 
talanlara, istismarlara karşı duruş sergileyen uyarı neden 
ciddiye alınmamakta, ya da ne türden ve hadiseyi nasıl 
yansıtmanın ötesine taşımakta, ciddi çaba sarf etmekte-
dir..? 

• . Ne yazık ki gelmiş olduğumuz beşer, şaşar sanat-çı 
halimiz vahim tabloyu, ahlaki çöküntümüzü görmezden 
gelmektedir ( oysa, her ne kadar farkında olmadığı söylense 
de Rabb’inin onun farkındadır)... Çünkü manevi aleminden 
uzaklaşmış, kendisini ötekileştirmiştir..! 

Fragman 16
• . Günümüzde, sanat ve sanatçının şu iki temel üzerinde 

şekillendiği kanısındayım;

• Detaylarda saklı olanı bulmak, detay içindeki anlamla yetin-
meyip, mana âlemine yönelmek, sanat ve sanatçı için yapıcı 
bir ‘halet-i ruhiye’ içine girmek... 

• Başyapıt (masterpiece) ithafı da buradan gelmekte(abartı 
yok ama önemsenmesi gerek)...    

• Beşer için sözde “sen-at”, belli şahsi maddi menfaatlerini 
önemseyerek, sadece dış yüzeyden bakışla bir tür karşı-
sındakini aldatmış olmak, kendisini de aldatmaktan zevk 

almak, alışkanlık haline getirmek (günümüzde daha yoğun 
yaşanan, dayatılan) ve sanat (!) adı altında sanatçı (!) kimlik 
şişkinliği, pişkinliğiyle lüks inindedir artık...   

• . Oysa her bir canlının cismi varlığına ruh üflendiğinde değeri 
ortaya çıkacaktı... 

• Üflenmiş nefes, şaşkın nefsi de beraberinde getirmesine 
rağmen... 

• Nefse teslimiyet, sanatın, O asli inşa ve kurucusunun alfa-
besinde yoktu... 

• Defalarca uyardı ve uyarılan, henüz vukufiyetine varamadı..! 

• . Allah’ın hükümleri var oldukça, sanat ve sanatçı kullar 
O’nun yüce alfabesine er ya da geç vâkıf olacaklardı... 

• . Sanat, merhamet ve vicdanda saklı, yine O’nun eşsiz, 
muazzam ahenk incelikleriyle en kaba olanı dahi hizaya 
getirmesini bilecekti... İlahi ahenk, süreciyse sanatı...

• . Sanat, Hakikat’siz olmaz, olamaz, nefes alamaz, açıkça 
yaşayamaz... 

• . Hayat duvarlarında asılı nice havlular vardı, alın terleriyle 
yıkanmış...  

• . İslam sanatı, erdemiyle düşündürendir, duyurandır... 

“Sonra onların ardından sizi yeryü-
züne halifeler yaptık ki, bakalım nasıl 

ameller işleyeceksiniz.” 

Yunus, 10/14 
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HAYATIN CEVHERİ: 
KALB-İ SELÎM
RÖPORTAJ

Prof. Dr. Zülfikar GÜNGÖR
Ankara Ü İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi

Her Perşembe 12:30 -13.30 saatleri arasında Kalb-i Selîm Yolunda başlıklı 
seminerle TDV KAGEM’de her yaştan öğrencilerimizle bir araya geliyorsunuz. 

Güz Döneminden itibaren başlayan seminerler bereketli bir şekilde devam ediyor. Bu 
seminerlerden hareketle kalb-i selîmi, yolu, yolda olmayı konuşmak istiyoruz. Yola ko-
yulmadan eskilerin “Evvel refîk; ba’de’t-tarîk” (Önce yol arkadaşı, sonra yol) deyişleri 
geldi hatırımıza. Güz ve Bahar Döneminden itibaren devam eden seminerlerde TDV 
KAGEM’in yol arkadaşlığı nasıldı ?

‘Önce yol arkadaşı, sonra yol’ ifadesi çok önemli bir ifadedir. İnsan ister 
istemez bir yolculuğa çıkıyor. Dünya hayatıyla birlikte başlayan yolculuğu-

muzda kendi irademizle olan seçimlerimiz var, bir de kendi irademizle olmayanlar 
var. Bu manada yol arkadaşını seçmek belki yolu da belirleyen bir çok önemli bir 
tercih.. Bu manada Kur’an-ı Kerim’de, “Sadıklarla birlikte olun.”1  ayetini hatırlamak 
lazım. Biz KAGEM’le başlayan yolculuğumuzun bu manada bir yolculuk olduğunu 
düşünüyoruz.  Allah’a doğru giden bir yolculuk. “Fe firrû ilâllâh.”2  Allah’a kaçınız, 
ayetinde ifadesini bulan yolculuğumuzun bir durağı. Allah’tan geldik, Allah’a gidi-
yoruz. Bu yolculuğumuzun belli bir dönemini de KAGEM dinleyicileriyle, yöneticile-
riyle, çalışanlarıyla,  gönlünü KAGEM’e vermiş insanlarla birlikte devam ettiriyoruz. 
KAGEM’in çalışmaları bu yönüyle oldukça önemli. Kadın, aile ve gençliğe yönelik 
sağlıklı bir bakış açısı oluşturma, dini doğru anlama ve doğru yaşama noktasın-
daki faaliyetleri önemsiyoruz.  Seminerlerimizin bu manada önce kendi nefsimize, 
sonra da bizi dinleyenlere katkı sağlamasını niyaz ediyoruz. Bu yolculuğumuzdan 
memnunuz. Zaten kişiyi ve mesajı anlamlı kılan, dinlenilen olmasıdır. Mesaj, dinle-
nilmediği zaman anlamı yoktur. KAGEM, mesajı olanlarla mesajı almak isteyenleri 
buluşturan merkezlerimizden bir tanesi. Allah, yolculuğumuzu hayırla devam et-
tirsin.. 

İnşaallah. Hocam buradaki seminerlerinize ‘Kalb-i Selîm Yolunda’ başlığını 
seçmenizden maksat nedir?

Hem maddi hayatımızın hem de manevi hayatımızın merkezi kalptir. Kalp, 
hakikaten insan vücudundaki en önemli organ. Kalbimizin sağlıklı olması, 

maddi hayatımızın verimliliği açısından önemli olduğu gibi; kalbimizin manen sağ-
lıklı olması da manevi hayatımızın verimliliği açısından çok önemlidir. Bu manada 
‘Kalb-i Selîm’ tabirini Kur’an-ı Kerim’de geçen bir kavram olarak dersimizin başlığı 
olarak aldık. Şu‘ara Suresi’nde geçen: “Yevme lâ yenfa‘u mâlun ve lâ benûn. İllâ 
men etâllâhe bi kalbin selîm.”3  ayeti, bizim hareket noktamızı oluşturdu. O gün 
ne mal ne de çocuklar bir fayda verir. Kalb-i selîm orada iş görecek. Kalb-i Selîmi 
kazanmanın yolu da dünyadan geçiyor. Ahirette kalb-i selîm sahibi olma imkânımız 
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sahasında Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinde tamamladı. 2010 yılın-
da Doçent ve 2015’de Profesör oldu. 
Dinî-Tasavvufî edebiyat alanında ça-
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vermektedir. Hâlen Ankara Üniversite-
si İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebi-
yatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesidir.
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hatırlayacak olursak ilk ayette zamana 
yemin eden Rabbimiz, arkasından in-
sanlığın hüsranda olduğunu ifade bu-
yuruyor. İnsanoğlu, insanlık zarardadır, 
hüsrandadır. Peki hüsrandan kurtuluş 
nasıl olacak? Onun da reçetesini veri-
yor Rabbimiz. Ayetleri dikkatle incele-
diğimizde görüyoruz ki sadece durum 
tespiti yapılmıyor; eğer olumsuz bir du-
rumsa, o olumsuz durumdan çıkış yolu 
da Rabbimiz tarafından gösteriliyor. 
Ancak iman edenler, salih amel işleyen-
ler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler kur-
tuluştadır, buyruluyor. O manada kalb-i 
selîmi kazanıp da hayatı doğru okuya-
bilmek ve Rıza-i Bâri’ye uygun bir ha-
yat yaşayabilmek, hem ferdi kimliğimizi 
hem toplumsal kimliğimizi Allah’ın razı 
olduğu ilkeler doğrultusunda inşa ede-
bilmek için önemli.  Öncelikle sağlam bir 
bilgi, sahih bir bilgi, arkasından sağlam 
bir iman, el-Mü’min (c.c) olan Rabbimize 
yakîn noktasında bir iman ve o imanın 
gereği olarak salih amellerle hayatımızı 
süslememiz gerekiyor. Ancak o zaman 
kalb-i selîmi elde edebiliriz.   

yok. Dünyada kalb-i selîmi kazanacağız 
ki ahirette onun meyvelerinden istifade 
edebilmeli, imkânlarını devşirebilelim. 
Ayrıca 16. yy. Divan Edebiyatı şairleri-
mizden Bağdatlı Ruhi bu ayeti iktibas 
ettiği bir beyitinde: 

“Sanma ey hâce ki senden zer ü sîm 
isterler,

Yevme lâ yenfa’u da kalb-i selîm ister-
ler.”4  der. 

Altınla, gümüşle orda bir iş görme 
imkânımız yok. Orda işimize yarayacak 
şey, Kalb-i Selîm; manen sağlıklı ve gü-
nahlardan arınmış tertemiz bir kalp sa-
hibi olmaktır.  Bu başlığı özellikle onun 
için seçtik. Hem kendi gönül dünyamızın 
zenginleşmesi hem de gönüllülerimizin 
samimiyetiyle, hem bize hem kendi-
lerine dönük hayır yolculuğu olması ve 
dua makamında seçtiğimiz bu başlığın 
Rabbimizin kabulüyle gönüllerimizde 
selamete vesile olması niyazıyla başlığı 
seçtik. İnşaallah da öyle olur.

İfade ettiğiniz üzere Kalb-i Selîm 
sahibi olmak, bir Müslüman olarak 

hayatı ve içindekileri okuyabilmek, anla-
yabilmek ve buna göre istikamet tayin et-
mek açısından önemli bir yerde duruyor. 
Peki, bu hususta işe nereden başlamalı-
yız?

Kalb-i Selîm kavramı aslında ha-
yatımızdaki en temel birçok kav-

ramla bağlantılı. Kalb-i Selîm sahibi ol-
manın öncelikli yolu sağlam bir inançtan 
geçiyor. Sağlam bir inanç için sağlam 
bilgi gerekiyor. İlim, ilmin gereği olarak 
sahih bir inanç ve o inancı besleyecek, 
geliştirecek olan salih amel. Bu üçlü 
çerçevede devam edecek bir sürecin 
işlemesi gerekiyor. Kalbimizde sağlam 
bir iman yoksa, o imanı besleyen sağlıklı 
bilgiye, ilme sahip değilsek; aynı zaman-
da o imanın gelişmesine, kökleşmesi-
ne zemin hazırlayan salih amellerimiz 
yoksa kalb-i selîmden söz edemeyiz. 
O zaman sahih bir bilgi, o bilgiye dayalı 
sağlam bir inanç ve o bilginin gerekleri 
istikametimizi belirliyor, diyebiliriz.

Peygamberlerin konumu bu noktada 
son derece önemli bir yerde duruyor. Biz 
öncelikle Kur’an'la, Kur’an’ın mübelliği 
olan Hz. Peygamber’le sağlıklı bir ze-
minde buluşabilirsek  sağlam bir imana 
sahip oluruz. Bizim imanımızın temeli 
tevhid akidesidir. Tevhid akidesine sahip 
olmadan insanın kalb-i selîme sahip ol-
ması mümkün değildir. ”La ilahe illallah 
Muhammedu’r-rasulullulah“ dedik, işi-
miz bitiyor mu? Bitmiyor. 

Rabbimiz Asr Suresinde bir kurtuluş 
reçetesi sunuyor. Bu sure, Kur’an’da 
ayet sayısı itibariyle en kısa; ama içerik 
itibariyle en zengin surelerden bir tane-
si. İmam Şafii “Kur’an’dan başka bir sure 
inmeseydi bile bu sure, bütün insanlığın 
kurtuluşu için yeterdi” diyor. Ayetleri 

Kalbimizin temiz 
olduğunu iddia etmemiz, 
kalb-i selîme sahip bir insan 
olmamız için yeterli bir iddia 
değil. Her iddianın ispatı 
gerekir. O ispatsa kalpteki 
imanın güzel davranışlarla 
hayat bulması ve devam 
etmesidir. 

1  Tevbe 9/119.
2  Zariyat 51/50.
3  “O gün ki ne mal fayda verir ne de oğullar! Allah’a 

arınmış bir kalp ile gelen başka.”
4  “Zannetme ki yarın kıyamet gününde senden 

altın ve gümüş isteyecekler; mal ve evladın fayda 
vermediği o günde senden arınmış bir kalp isteye-
cekler.”
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Sağlam bir teslimiyet, hakkı ve 
sabrı tavsiye etmek, sağlam-sahih 

bilgi, iman gibi çok yönlü bir ıslah, terbi-
ye ve inşa sürecinden bahsediyorsunuz. 
Kolay bir süreç değil sanki. Kalb-i Selîme 
giden yolda engeller yok mu?

Engeller çok. Bunlar içimizde 
olan ve dışımızda olan engel-

ler diye iki kategoriye ayrılıyor. Dünya 
hayatını yaşarken insanoğlu bir takım 
değerlere inanıyor ve  o değerlere göre 
bir hayat sürüyor. O değerlere karşı olan 
insanlar çıkıyor. Bir Hadis-i Şerifte Pey-
gamberimiz: “Mü’min beş tehlike ara-
sındadır” buyuruyor. Aslında bu rivayet 
kalb-i selim yolundaki tehlikeleri özetli-
yor.

Bu tehlikelerden ilki nefsimiz. Kur’an’da 
Hz. Yusuf’un ağzından nefsi emmâre 
daima kötülüğü emreden nefis şeklinde 
belirtiliyor. Bu son derece önemli bir ta-
bir. Bizim ayağımızı kaydırmaya çalışan 
bir nefsimiz var. Kalb-i selîm olma yo-
lunda bu nefsin terbiye edilmesi lazım. 
Karşımızdayken yanımıza çekilmesi ge-
rekiyor. Zorlu bir yolculuk. Bir şairin ifa-
desi ile “Bu yol uzundur, menzili çoktur, 
derin sular var”. Yani aşılması gereken 
mertebeler var. Sıkıntılarla karşılaşabi-
liyoruz.

Nefsimizin hâricinde şeytan diye bir 
düşmanımız var. Rabbimiz Kur’an’da 
şeytanı bize apaçık bir düşman ola-

rak belirtiyor. Şeytan, sırat-ı müstakim 
üzerinde oturup insanları Hakk’ın rıza-
sından ayırmaya; sürekli olarak O’nun 
yolundan saptırmaya çalışan, görme-
diğimiz bir düşmanımız. Eğer kalbimiz-
de selamet yoksa, kalbimiz mutmain 
olmadıysa şeytanla baş edebilmemiz 
zordur. O’na karşı nefs-i emmare’den 
başlayarak  kat edeceğimiz mesafe 
ile mücadelede başarıya ulaşabiliriz. 
Bakara Suresi’nde, Rabbimiz mealen: 
“Namazla ve sabırla Allah’tan yardım 
isteyin” diyor. Namazımız, orucumuz, 
Hak yolundaki infakımız, sadakamız, 
hayır hasenatımız bütün bunlar düş-
manlardan kurtulmak için bize sunul-
muş Rabbânî imkânlardır. 

Allah, hem düşmanları tanıtıyor hem 
de bunlarla baş edebilmenin yollarını 
bize gösteriyor. Üçüncü tehlike müna-
fıklıktır. Münafıklar, görünüşte Müslü-
mandır, fakat inançları ve davranışları 
itibariyle Müslümanların aleyhine çalı-
şanlardır. Bunlardan da sakınmak ge-
rekiyor.  Arif Nihat Asya çok güzel bir 
benzetme yapmış,”  Münafık pirincin 
içerisindeki beyaz taş gibidir, diyor. Si-
yah taş görülür seçilir; ama beyaz taş 
pirinçten ayırt edilemeyeceği için bizim 
dişimizi kırar. İçten bir düşmandır aslın-
da. Münafığı tayin edebilmek de zordur. 
Hadis-i şeriflerde münafıkların alamet-
lerinden bahsedilir. Yalan söylemek, 
sözünde durmamak, emanete hıyanet 
etmek gibi, belli başlı özellikler verilir. 
Kalpte imanın yerleştiğinden emin bir 
vaziyette her önüne geleni münafık 
olarak nitelemeden, önce kendi imanı-
mızı göz önüne alarak hareket etmemiz 
gerekiyor. 

Haset sahibi bir mümin de, bizim için 
bir tehlikedir. Haset, Hz. Peygamber’in 
ifadesi ile “Haset, ateşin odunu  ya-
kıp yok etmesi gibi, salih amelleri  yok 
eder.” Dolayısıyla haset sahibi insan, 
hem kendisinin hem de başkasının salih 
amellerini yok etmeye çalışır. 

Kafirler de kalb-i selîm yolunda açık 
tehlikedir. Allah Resulü’nün, sahabenin 
hayatını gözlemlediğimiz, yeniden ha-
tırladığımız zaman onların mücadele-
lerinin de aslında hadiste zikredilen bu 
beş unsurla olduğunu, bu mücadelenin 
de devamlı bir mücadele olduğunu gö-
rüyoruz. Mücadelemizi tamamladık diye 
bir şey yok; sürekli bir mücadele halin-
deyiz. Çünkü kemal yoluna çıkmışız. 
Kalb-i selîm, bir anda elde edilebilen bir 
şey değil. Elde edildikten sonra da elde 
tutulması gereken bir değer. Bir hazine 
elde etmişsiniz, açıkta bırakıyorsunuz. 
Olmaz. Kalb-i selîm de bir hazinedir. 
Elde tutmak, tehlikelerden korumak 
gerekir. Yolumuz uzun. Ne zamana ka-
dar? Yüce Allah’ın “Sana ölüm gelinceye 
kadar Rabbi’ne ibadet et”, emri nihayete 
erene , son nefesimizi verinceye kadar.

Sevgi, dostluk, arkadaşlık, kardeş-
lik, birlik ve vahdet gibi kavramları 

sıkça kullanıyoruz. Bu kavramların bizi 
birbirimize bağlayan, gönül köprülerimizi 
kuran kavramlar olduğunu da ifade edi-
yoruz. Fakat bir yerde bir kopukluk olmalı 
ki kâl-hâl (söz-fiil) uyumunda aksaklıklar 
oluyor. Kalbin selametini mi yitirdik, ya da 
yitiriyoruz?

Hayatta sürekli aynı hâl üzere 
kalamıyoruz. Yaşadığımız birçok 

olay var. “Mine’l kalb ile’l-kalbi sebîla 
“diye bir söz var, kalpten kalbe yol var-
dır. Bazen birileriyle bir araya geliyoruz, 
gönlümüzde bir rahatlama hissediyo-
ruz. Gönlümüz açılıyor, manevî fetih-
ler meydana geliyor. Bazen bir yerde 
bulunuyoruz, gönlümüzde bir daralma 
meydana geliyor. Bazen bir bakıyoruz 
ki aslında bizim, hepimizin belki ortak 
değerleri olacak kavramları gönlümüze 
darlık veren insanlar da kullanabiliyor.

 Yani işe önce kendimizden başlama-
lıyız. Kendimizi ıslah edemezsek, çevre-
mize zaten bir faydamız olmaz. Sürekli 
başkasına baktığımız zaman ne olacak? 

HAYATIN CEVHERİ: 
KALB-İ SELÎM RÖPORTAJ

Rabbimiz: “Namazla ve 
sabırla Allah’tan yardım 
isteyin” diyor. Namazımız, 
orucumuz, hak yolundaki 
infakımız, sadakamız, hayır 
hasenatımız bütün bunlar 
düşmanlardan kurtulmak için 
bize sunulmuş Rabbânî 
imkanlardır.
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Kendimizi ihmal edeceğiz. Bu manada 
işte eğer bu hâl ve kâl dediğiniz fark-
lılaşma bir problemse, ki problemdir; 
içimiz ve dışımız, sözümüzle hâlimiz, 
yaşantımız sıkıntılı ise bu kalb-i selîme 
aykırı bir noktadır zaten. Mevlana’nın 
ifadesi ile göründüğün gibi olmak veya 
olduğun gibi görünme hususunda Allah 
için yapılması gereken bir eylemi başka-
sı için yapma zafiyetini yaşayabiliyoruz. 
Acaba ben kalb-i selîm noktasında ne-
rede duruyorum? Söylediklerimi haya-
tıma ne kadar aksettirebiliyorum? Bu 
sorgulama, Allah-u Teala’nın bizi hesa-
ba çekmeden önce kendimizi hesaba 
çekme bilincidir.  Hz. Ömer‘e nispet edi-
len bir söz vardır hani “Bugün Allah için 
ne yaptın?” Buradan hareketle soralım. 
Yaptıklarımız Allah için mi? Kendimiz 
için mi? Birilerine şirin görünmek için 
mi? Söz ile öz arasındaki ilişkiyi böyle bir 
muhasebe ile yakalayabiliriz. 

Çok güzel kavramlar var; sevgi, dost-
luk, kardeşlik, arkadaşlık, samimiyet, 
fedakarlık, vefakarlık… Bakın kavram-
lar hep güzel kavramlar. Ama kim için? 
Kime göre? Hangi çerçeveler içerisinde? 
Müslüman tevhid ehlidir. Bütün bu kav-
ramları Cenab-ı Hak ile bağlantılı düşün-
memiz lazım. Kim için sevgi? Allah için 
sevgi. Kim için dostluk? Allah için dost-
luk. Allah’ın belirlediği sınırlar içerisinde. 
Yunus Emre’nin deyişiyle, yaradılanı Ya-
radan’dan ötürü sevme dairesinde. 

Allah, insana bir ruh vermiş; bir beden 
giydirmiş. Biz Ademoğlunu yüce kıldık, 
buyruluyor ayette. İnsan bizatihi Allah’ın 
yarattığı en mükemmel varlık olarak bir 
değer ifade ediyor. Bu değerin korun-
ması ve yüceltilmesi veya kaybedilip 
değersizleştirilmesi söz konusu. İşte 
bu noktada iş bize düşüyor. Sözlerimiz 
anlamlarını yitirecek bir eylemsizlik içe-
risinde mi cereyan ediyor? Sözler güzel 
ama hayata bakıyoruz yok. Sevgi  diyo-
ruz en ufak bir şeyde birbirimizin kalbi-
ni kırabiliyoruz. Kalbi kırmakla, Allah’ın 

nazargah-ı ilâhisi diye düşünülen bir 
mekanı ne yapıyoruz? Değersizleştiri-
yoruz. Bu da çok ince bir nokta. Bence 
kendimizden başlayarak sözü özüne 
uygun insanlar olma çabası gösterme-
liyiz. Eğer bunu gösteremiyorsak ede-
biyat yapıyoruz demektir. Allah, Kuran-ı 
Kerim’ de ”Niçin yapmadığınız şeyleri 
söylüyorsunuz” (Saff 61/2) uyarısını as-
lında bize yapıyor veya “İnsanlara iyilik 
emreder de kendi nefsinizi unutur mu-
sunuz?” (Bakara 2/44) diyor. Biz başka-
larına anlatan değil; öncelikle kendine 
anlatan kimseler olmalıyız. Başkalarıyla 
güzellikleri paylaşan, kötülüklere  hep 
birlikte karşı duran güzel topluluk hâline 
gelmeliyiz. Mesela bu noktada “emr-i 
bi’l-maruf nehy-i ani’l münker” gibi bir 
görevin de, kalb-i selîm yolculuğunda 
bir değer ifade ettiğini söyleyebiliriz. 

O vakit dua, tevekkül, zikir, ülfet, 
muhabbet, uhuvvet, teslimiyet gibi 

kavramları bir bütünde buluşturarak kâl-
hâl uyumunu gerçekleştirebiliriz, diyebiliriz. 

Bir seminerinizde ‘tevbe’ kavramı üze-
rinde duruyorsunuz. Nasuh tevbenin 
insanı temize çıkaran en makbul tevbe 
olduğuna işaret ediyorsunuz. Gündelik 
hayatımızdan tutun da, hayata dair olan 
bitenlerde verdiği sınavı göz önüne ala-

rak, tüm insanlığın nasuh bir tevbe ile ha-
talarından yüz çevirme zamanı gelmedi 
mi? 

Dua, tevekkül, zikir vb. kavram-
lar, bizim kalb-i selîmi yolculuğun-

daki seminerlerimizde konu başlıkları-
mızı oluşturuyor. Ve bunların hepsini bir 
bütünde birleştirme dediğimiz zaman 
tevhid akla geliyor. Yani mümin dua-
sını Allah için yapıyor, Allah’a yapıyor, 
Allah’tan istiyor ve hem kendi nefsi 
için, hem kardeşleri için yapmış olduğu 
dualarda bütün mümin kardeşleri için, 
insanlık için yapmış olduğu dualarda 
Allah’a yöneliyor. Başka bir yerden me-
det ummuyor. Tevekkülü Allah’a yönelik 
bir tevekkül, Allah’a güvenen, kalbinde 
Allah’a karşı bir şüphe taşımayan ima-
nının en güzel yansımasıyla yaşıyor ki, 
bu, rıza makamı dediğimiz önemli bir 
makamdır. Yoksa bu makamın idrakiy-
le olmayan bir tevekkül, toplumların da 
bireylerin de gerilemesine sebep olabilir. 
Bütün bunları yaparken  karşılaştığımız 
engeller doğrultusunda sürekli aynı ta-
vırları sergileyemeyebiliyoruz. Yani gaf-
let anlarımız oluyor, sıkıntılı anlarımız 
oluyor, yanlış yapabiliyoruz. Din diliyle 
günah dediğimiz eylemleri işleyebiliyo-
ruz. Günahlarımız, bizim kalb-i selîmi 
kaybetmemize sebep olan davranışlar-
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lan tevbeler değil. Çünkü tevbeler, bilinç 
hâlidir; gafletten kurtulma hâlidir. Bilinç-
siz yapılan hiçbir şeyin, değeri yoktur.

Hocam, dilerseniz şöyle bitirelim: 
Bireysel olarak da insanlık ailesi 

olarak da bilinçli, samimi, ihlâslı, günah-
tan daha çok sakındığımız, işe önce ken-
dimizden başladığımız, kendimizi hesaba 
çektiğimiz bir hâl ile, kalb-i selîmle haya-
tımızı yaşayıp, aynı şekilde huzura çıkan-
lardan olalım inşallah diye dua ediyoruz. 
Kıymetli vaktinizden bizi de hissedar etti-
ğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz.

Ben de sizlere teşekkür ediyo-
rum. Bu noktada bu devamlılığı 

sağlama adına bir şey ifade edeyim. 
Kur’an’ı Kerim de ‘’Kalplerin ancak Al-
lah’ı anmakla huzur bulacağı’’ belirtiliyor. 
Selîm olan kalpler, huzurlu kalplerdir ve 
zikir sürekli bir ameldir. ‘Eli kârda gönlü 
yarda’ diye bir tabir var. Bu sözden ha-
reketle, Allah’ın öyle kulları olmalıyız ki, 
günlük hayat içinde normal işlerimizi 
yaparken de Allah’ı unutmadan yap-
malıyız. O’nun haram ve helaline dikkat 
etmeliyiz. Bu bizim kalb-i selîm sahibi 
olmamızda çok önemlidir. Rabbimizin, 
‘Allah’ın öyle kulları vardır ki alışveriş 
onları Allah’ı anmaktan alı koymaz’ diye 
övülen kulları arasına hepimiz  dâhil 
oluruz. Bu yolculuğumuz da buna vesile 
olur; hem nefsimizin hem de neslimizin 
ıslahı noktasında bir mütevazı adım ola-
rak Rabbimizin katında değerini bulur 
inşallah.

dır. Allah’ın yasakladığı her davranış ya-
pıldığı zaman Peygamberimizin ifadesiy-
le; kalpte siyah bir nokta oluşuyor. Şimdi 
kalpte siyah nokta kalbin yara alması de-
mek, hastalanması demek. Bundan kur-
tuluşun yolu da nedir? Bir yeniden bilinç 
hâline dönmektir. Bu bilinç hâline tevbe 
diyoruz. 

Tevbe ve istiğfar kavramı, insanı günah 
hâlinden bilinç hâline; gaflet hâlinden 
uyanıklık hâline taşıyan eylemin adıdır. 
Mesela tevbe, Allah’ı hatırlamaktır, Al-
lah’a dönmektir. “Tûbû ilâllâh” (Tahrim 
66/8) (Allah’a dönünüz), diyen Rabb’e bir 
dönüştür. Şeytanın, nefsimizin oyunu ile 
yapmış olduğumuz eylemden, yeniden 
bizi kalb-i selîmle buluşturacak olan hâle 
dönmek, bir bilinç hâlini yeniden kazan-
maktır. Bu manada Kur’an’ı Kerim’de 
Tahrim Suresi’nde Rabbimiz tevbenin 
şartı olarak etkili bir tevbe unsuru ola-
rak “tûbû ilâ’llâhi tevbeten nasûhâ” bu-
yuruyor. Yani samimi bir şekilde Allah’a 
tevbe et. Tevbeniz sadece dilde olmasın. 
Bütün eylemlerin, dilde başlayan süreci-
nin kalpte yerleşmesi lazım ki, hakikatle 
buluşmalar meydana gelebilsin. Zikir de 
böyle, tefekkür de böyle. Mesela tefek-
küre kalp iştirak etmiyorsa, tefekkürün 
hakikati olmaz; zikre kalp iştirak etmi-
yorsa, zikrin hakikati olmaz. Yani anla-
mını bilmediğimiz birtakım kelimelerle 
zikir yapıyoruz veya anlamı üzerinde 
düşünmediğimiz birtakım kelimelerle 
Allah’ı anıyoruz. Bunlar sıkıntılı nokta-
lar. Bilinç hâlinin oluşması lazım. İşte bu 
bilinç hâlinin üst düzeyde oluşmasında 
tevbe kavramı önemli bir kavram. Nasuh 
tevbesi, bir daha dönmemek kararlılığıyla 
o günahtan vazgeçmek ve Allah’a yönel-
mek. Burada ne var? Öncelikle işlenilen 
bir günah dolasıyla bir pişmanlık var; 
mutlaka pişman olunacak. Yoksa hani bir 
namazın arkasından tevbe estağfirullah 
demek değil, sadece lafızla söylenen bir 
şey değil.

Bir yanlış yaptığımızda o yanlıştan 

vazgeçtiğimizin, belki samimiyetimizin 
en önemli göstergelerinden bir tanesi 
o günahın pişmanlığını yansıtan sami-
mi gözyaşları dökebilmektir. Dökülen 
gözyaşları, kalpteki siyah noktaları te-
mizleyen en önemli unsurlardır. Ağlaya-
bilen bir kalp sahibi olabilme, ağlaması 
Allah için olan bir kalp sahibi olabilme, 
kalb-i selîm sahibi olmanın en önemli 
göstergelerinden bir tanesidir. Eğer biz 
ağlayamıyorsak, demek ki çok şey kay-
betmişiz. Yani kalbimizde bir katılaşma 
var. Kalbin katılaşması, günahlarla olu-
şan noktaların artık kalbi kaplaması de-
mektir ki bundan kurtulmanın en önemli 
yolu tevbe ve istiğfardır. Bu tevbenin de 
Allah’u Teala’nın belirlediği en önemli 
özellik olarak nasuh olması. Yani sami-
mi olarak bir daha o eyleme dönmemek, 
Allah’la aramızda bir perde olan o güna-
ha bir daha yüzümüzü döndürmemek. 
Bu manadaki bir tevbeye, biz nasuh 
tevbesi diyoruz ve nasuh tevbesi hem 
birey için hem toplum için son derece 
önemli. 

Sorunuzda da ifade ettiğiniz gibi as-
lında belki sadece bireylerin değil, top-
lumların da tevbesi lazım. Toplum olarak 
yüzümüzü Allah’a dönmemiz gerekiyor. 
Mesela namaz, bu bilinci inşa eden çok 
önemli ibadetlerimizden biri. Biz na-
mazda ne yapıyoruz? Kabe’ye doğru yö-
neliyoruz. Allah mekândan münezzehtir 
ama, bilincimizin maddi alanda da oluş-
ması noktasında bir emirdir. Aslolan yü-
zümüzün değil, gönlümüzün de Kabe’ye 
yönelmesidir. Gönlümüzün Kabe’yle 
buluşmasıdır.  Kabe’yi tavaf ederken ne 
yapıyoruz? Kalbimizi Kabe tarafına veri-
yoruz, öyle tavaf ediyoruz. Yani Kabe ile 
aramıza başka bir şeyi almıyoruz. Nere-
de olursak olalım namazımızda Kabe’ye 
yönelerek, aslında bu bilinci inşa etmiş 
oluyoruz. Dolayısıyla hem ferdî hem 
toplumsal tevbelerimiz de, Allah’a bizi 
yaklaştıracak en önemli salih amelleri-
mizdendir. Her zaman samimi tevbelere 
ihtiyacımız var. Yoksa sadece dille yapı-

MEHMET GÜLLÜOĞLU
RÖPORTAJ
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Betül GÜNGÖR ile Medya Sinema ve İletişim
Seminerleri KAGEM’de!

MALCOLM X

“Eğer dikkat etmezseniz medya, 
mazlumlardan nefret etmenize 

ve zalimleri sevmenize sebep olur!”



KALEM SÖYLEŞİLERİ
KALEM mütevazı bir mekânda Ankara’da, gençliğe, 
hayırlı sözler taşınsın diye bir ilim kültür ve sanat merkezi 
olarak kurgulandı.

Fikir dünyalarını renklendirmek isteyen gençlere; eleştirel düşünme, modern dünyanın ruhunu sorgulama ve farklı ba-
kış açılarını dinleme imkânı sunan “Kalem Söyleşileri”  hız kesmeden devam ediyor. Gençler, düşünce, edebiyat, kültür 

ve sanat alanlarında kitaplarını okudukları yazar ve akademisyenlerle buluşuyor. Onları hem daha yakından tanıma imkânı 
buluyor hem de kitaplarını imzalatabiliyorlar. 

Aykut ERTUĞRUL 

“Keyfekader Kahvesi”

KALEM Kitap-Kahveye “Keyfekader Kahvesi” adlı kitabı ile Ömer Seyfettin 
Öykü Ödülü’ne layık görülen ve Post Öykü Dergisi genel yayın yönetmenliğini 
sürdüren yazar Aykut Ertuğrul konuk oldu.

İlk olarak öykü ve dergiciliğin Türkiye’de gelmiş olduğu durum ve geleceği üze-
rine konuşmasına başlayan yazar Ertuğrul; öykücülüğün ve öykünün dijital çağda 
geldiği nokta ile geleneksel dönemdeki pozisyonu arasındaki uçurumu farklı bir 
dille ele aldı.

“Doğuda öykü diye adlandırdığımız şeyin adı aslında hikâye. İnsanlar hep hikâye an-
latıyordu. Son yüzyılda bu hikâyeleri kitaplarla ve romanlarla anlatıyor oldular. Bunun 
adı da bugün öykü. Öykücülüğün yükseldiğine dair söyleyişler var. Fakat ben buna pek 
katılmıyorum. Bu türün başka şeylerle birleştiğini düşünüyorum. ”

Bugün dergiciliğin Türkiye’de hızla yükselişe geçtiğini belirten Aykut Ertuğrul, 
bir derginin sürekliliğini sağlayan en önemli şeyin dergi ekibinin enerjisi olduğu-
nu, bir dergiyi batıran etkenin ise parasızlık değil dergi ekibinin heyecansızlığı ol-
duğunu dile getirdi.

“Bir dergi çıkarmak her zaman aklımda olan bir şeydi. Fakat benim için dergicilikte en 
önemli şey birlikte kollektif işler yapıyor olmak. Bu dergiyi biraz da kendimizi terbiye etmek 
için çıkarıyoruz. Çünkü bir dergi her şeyden önce dergiyi çıkaranları eğitmek için çıkar.” 

Yaratıcılığı en çok ateşleyen şeyin sınırlar olduğunu söyleyen yazar, “Öykü 
Atölyesi” fikrini ve bu atölyenin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Bu atölyede genç 
öykücülerin önünü açtıklarını söyleyerek gençlerin yazdıkları öykü denemelerini 
kendilerine gönderebileceklerini ve Post Öykü olarak gençleri bu yönde her za-
man desteklemeye hazır olduklarının müjdesini verdi.

1981 yılında Almanya’da doğdu. Bir 
süre Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalıştı. 
2009-2011 yılları arasında Yumuşak 
Ge dergisini çıkardı. Gerçek Hayat der-
gisinin Kültür Sanat editörlüğünü yaptı. 
2011’de Keyfekader Kahvesi isimli ilk 
öykü kitabı yayımlandı ve Ömer Seyfet-
tin Öykü Ödülü’ne lâyık görüldü. 2013 
yılında Mümkün Öykülerin En İyisi adıyla 
ikinci kitabı yayımlandı. Türkiye Yazar-
lar Birliği tarafından 2013 yılının en iyi 
hikâye kitabı seçildi.
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Dr. Necdet SUBAŞI

“Tedâvüldeki Kitaplar”

KALEM’in bir diğer konuğu keyifli ve samimi sohbeti ile Sosyolog, Yazar Dr. 
Necdet Subaşı oldu.

“Tedâvüldeki Kitaplar” adlı söyleşide yazar, ilk çıkan kitabı “Yaz Dediler Ânı”n-
dan raflarda henüz yerini almış olan “Tedâvüldeki Kitaplar” a kadar, hayatını etki-
leyen anekdotları ve yaşadığı tecrübeleri okurları ile paylaştı. 

“Bugün Türkiye’de söz sahibi olan kişilerin birçoğuyla aşağı yukarı aynı hikayeleri ya-
şayarak bugünlere geldik. Bu sebeple  “Yaz Dediler Ânı” kitabımda kendi çocukluğum-
dan ve yaşadıklarımdan yola çıkarak dünden bugüne Anadolu insanının hikâyesini, 
kendimdeki değişimleri ve hayata dair itiraflarımı ele aldım.”

Birer hikâye tadında ele aldığı “Tedâvüldeki Kitaplar” da çocukluğundan bu 
yana yaşadığı tecrübeleri ve hayatındaki kıvrımları en açık şekli ile kaleme alan 
Subaşı; gençlere, geçmişte bizi inşa eden ve bizi besleyen kitapları konu edindiği 
kitabının çıkış öyküsünü ve kendisini yazmaya iten sebeplerini anlattı.

 “Minyeli Abdullah’tan Huzur Sokağı’na kadar o döneme damgasını vurmuş eserler 
ve yıllar sonra bu kitaplarla beslenmiş bir neslin bugün nasıl ortaya çıktığını yazma 
gereği duydum. Hikâyeleri köpürtmeden yazmak ve adrese teslim etmek önemlidir. Bu 
yüzden diğer kitaplarımda olduğu gibi Tedâvüldeki Kitaplar’da da bunu önemsedim.”  

Subaşı 80 öncesi çocukluk dönemlerinden 90’lardaki öğretmenlik ve akade-
misyenlik yıllarına Van, Muğla, Konya ve memleketi olan Artvin’in dağ köyünde 
yaşadığı çeşitli kültürlere ait nüktedan anılarla söyleşiye renk kattı.

1961 yılında Artvin’de doğdu. Ata-
türk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 
mezun oldu. Kısa bir süre öğretmenlik 
yaptı. Selçuk Üniversitesinde ‘Türk Aydı-
nının Din Anlayışı’ başlıklı doktora tezini 
savundu. Çeşitli üniversitelerde öğretim 
üyesi olarak görev yaptı. 2011’de Diya-
net İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığında bulundu. Halen 
Başbakanlık Başdanışmanı olarak görev 
yapmaktadır. Türk Aydınının Din Anlayışı, 
Öteki Türkiye’de Din ve Modernleşme, Alevî 
Modernleşmesi ve daha birçok yayım-
lanmış eseri vardır.
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İbrahim PAŞALI 

“Entelektüellerin Hurafeleri”

KALEM’in bir diğer konuğu ise “Entelektüellerin Hurafeleri” adlı kitabı ile Yazar, 
Yayıncı ve Radyo Programcısı kimliğiyle tanıdığımız İbrahim Paşalı oldu.

Hurafe ve entelektüel kavramlarının tanımı ile söze başlayan İbrahim Paşalı, 
entelektüellik meselesine, kendine has yorumlar getirdiği kitabıyla  entelektüel-
liğin birçok alameti olduğunu ve bazı alametlerin aslında hurafeden ibaret oldu-
ğunu sıkça vurguladığı kitabını okurlarına tanıttı.

  Paşalı, genç okurlarına sorgulamadan kabullendiğimiz öğretilerin, tüm ezber-
lerin bozulabileceğini hatırlatarak, entelektüellerin hurafelerinin halkın hurafele-
rinden çok daha zararlı olduğunu söyledi.

“Bizler bugün ne cahiliz ne de âlim. Nasıl ki bugün köylüler hurafe üretiyorsa ente-
lektüeller de hurafe üretiyor. Hem de entelektüellerin hurafeleri, halkın hurafelerinden 
çok daha zararlı bugün. Halkın hurafeleri rengârenk çaputlarla ortada iken, entelektü-
ellerin hurafeleri kitapların içinde, gazetelerin manşetinde renk vermez, mürekkebin 
karanlığında saklanır.”

Söyleşi boyunca hayatın içinden anlattığı hikâyelerle modern dönemdeki hu-
rafelerin altını ince bir mizahla çizen Paşalı, günlük hayatta kendi kendine sor-
duğu sorulara verdiği cevapları, yazdığı kitaplarına da taşıyarak okuyucuları ile 
paylaştığını belirtti.

 “Hurafeye en uzak yer zannedilen bilim ve felsefe de güvenli bir yer değildir. Gerçek 
değil kurgudur. Yani bir bakıma hurafelerle iç içe, kol koladır” 

Yahya Kemal’in bir hikâyesi ile söyleşisine devam eden Paşalı, gençlerle sohbet 
ederek renkli söyleşiyi noktalandırdı.

1973 yılında Rize’de doğdu. Yükse-
köğrenimini Medya ve İletişim Bölü-
mü’nde tamamladı. 15 Yıl boyunca İs-
tanbul Marmara FM radyosunda “Gece 
Yürüyüşü” adlı programı yaptı. Yazar ve 
yayıncı kimliğinin yansıra TV yönetici-
liği, TV programcılığı gibi alanlarda da 
çalışmaları oldu. Son olarak TV Net’te 
Makam Arabası adlı programı hazırla-
yan Paşalı’nın İstanbul Kriterleri ve Öğle 
Uykusu adıyla iki kitabı bulunuyor. 

KALEM SÖYLEŞİLERİ
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Bülent ATA

“Asuman”

KALEM söyleşilerine imzasını atan bir diğer isim ise Şair, Yazar ve Yönetici kişi-
liği ile tanıdığımız Bülent Ata oldu. 

Yazıyor ve üretiyor olmanın insana keyif verdiğini belirterek sözlerine başlayan 
yazar,  kendisini yaşadığı olaylar karşısında yazmaktan alıkoyamadığını, yazdığı 
yazılardaki olayların ve karakterlerin istemeden de olsa gerçek hayattan izler ta-
şıdığını ifade etti. Söyleşiye katılan gençlere, son çıkan  “Asuman”  adlı kitabının 
serencamını anlattı.

“Ailenizin kızı olmaya talip olan Asuman’ın hikâyesi bu. Bu talip, minibüs şoförü olan 
Talip değil tabi. “Onca zaman birçok çok okul, kurs gördüm. Ne öğrendim? Büyük bir 
pamuk şekeri içinde yaşamayı.” diyerek kendisini tanıtmaya çalışsa da Asuman ger-
çekten “ Bir Deli Kız”...

Tam anlamı ile bir mizah romanı olan Asuman’ın maceraları devam edecek di-
yen yazar, kitabın ikincisinin “Asuman ve Çekirdek Ailesi” ismi ile tamamlanmak 
üzere olduğu müjdesini de verdi.

Şair ve öykücü kimliğiyle tanıdığımız Bülent Ata, çocuklara yönelik güzel kitap-
ların da yazarı. Özellikle “Sevimli Kelimeler Ülkesi” adlı kitabı belki de alanında tek 
sayılabilecek türden. Yazar söyleşisinde, dini içerikle yazılan çocuk kitaplarındaki 
sorunlara da dikkat çekti:

“Çocuk edebiyatındaki dini içerikli yazılan kitaplarda akademik duygularla her şeyi 
verme adına gereksiz yüklemelerde bulunup olayları anlatırken çocuk bakışını bazen 
es geçiyor olmamız bugün en büyük eksiğimiz” 

Ata son olarak; önemsediği bir diğer hususun da çocuklara kavramların onların 
hayal dünyasında anlam bulacak şekilde açıklanması gerektiği olduğunu aktara-
rak kitabından örnek pasajlar okudu. 

1972’de Çankırı’da doğdu. Kimya, 
elektronik, matematik okudu. Şiir ve 
öyküleri edebiyat ve çocuk dergilerin-
de yayınlandı. 17 yıldır TRT kurumunda 
çalışmaktadır. Mayıs 2010- Eylül 2013 
arasında TRT1 Kanalını yönetti. Leyla ile 
Mecnun, Seksenler gibi yapımlara imza 
attı.  Yayımlanmış pek çok öykü kitap-
larının yanı sıra Sevimli Kelimeler Ülkesi 
gibi çocuk edebiyatı alanında yayınlan-
mış kitapları da bulunmaktadır.
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Furkan ÇALIŞKAN 

“Savunma Sanatları”

Çeşitli dergilerde yazıları bulunan son zamanlarda şiirleriyle dikkat çeken,  Mü-
hendis, Şair Furkan Çalışkan, “Savunma Sanatları” şiir kitabı ile KALEM söyleşile-
rinin bir diğer konuğu oldu.

Çalışkan, şiire ve şaire bakışındaki hassasiyetleri ve alışılagelmişin dışındaki şiir 
anlayışını gençlerle paylaşarak onlara farklı bir bakış açısı sundu.

Kitabının isminin çıkış noktasından bahsederek sözlerine başlayan şair, şiirin 
kendisine göre bir ‘savunma sanatı’ olduğunu belirtti.

“Evet şiir bir savunma sanatıdır bence. Yumruklarla değil ama kelimelerle yapılmış 
bir savunma şekli. Şiir insanın duygusal meselelerinden çok daha fazlası. Demek ki 
şiir efkârlanıp kederlenip yazılan bir şey değil. Bundan çok daha ötesinde. İkinci şiir 
kitabımın bu ismi almasının nedeni de bu aslında. Kısacası yapmak istediğim şey bir 
tür savunma refleksi oluşturmaktı şiirde.”

Şiire estetik kaygı ile bakmam mümkün değil diyen Çalışkan, şiirin naif, roman-
tik bir şey olmadığını; aksine sosyolojik, sokağa bakan, söylem geliştiren ve dü-
şünceye zemin hazırlayan bir unsur olduğunu ifade etti.

“Mehmet Akif’in, Namık Kemal’in şiirlerinde hangi kaygı varsa bugün kendi şiirle-
rimde de aynı hissiyatı yaşıyorum.  Bugün benim yaptığım şey de aslında aynısı yani 
bulunduğum dönemin aynası olabilmek. Bu yüzdendir ki şiir benim için bir savunma 
sanatı.” 

Çalışkan, Türkiye’de şiirin, okuyucular üzerindeki etkisine de değinerek yazılan 
şiirlerin diğer okuyucular üzerinde etkisinin az olmasının sebebinin de şiirlerin 
tek bir kişiye özel yazılması olduğunu söyledi. Ayrıca şiirde yerli bir dilin kullanıl-
masının önemli olduğunu savunan şair, bir memleketi anlamanın en temel un-
surunun o ülkenin edebiyatını bilmekten geçtiğini, halk şiirini tanımadan modern 
şiir okumaya çalışmanın ya da yazmanın havada kalacağını belirtti.

1983 Ankara doğdu. Şiir ve yazıları İti-
bar, Dergâh, Kırklar ve Derkenar dergile-
rinde yayınlandı. İlk şiir kitabı Kabahatler 
Kanunu, 2009 yılında yayımlandı. İti-
bar dergisinin ve www.kulturgundemi.
com’un yazı işleri müdürü olarak görev 
yapmaktadır. Lisans ve Yüksek Lisans 
eğitimini İstanbul Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünde tamamladı. 
Halen aynı üniversitede doktora çalış-
malarına devam etmektedir.

KALEM SÖYLEŞİLERİ
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Tarık TUFAN

“Şanzelize Düğün Salonu”

KALEM söyleşilerinde gençlerle buluşan bir diğer isim ise “Şanzelize Düğün 
Salonu” adlı kitabı ile Yazar, Senarist ve Radyo programcısı Tarık Tufan oldu.

Tarık Tufan sevilen üslubu ve 'acayip' kurgusuyla okuyucuları ilgi çekici bir yol-
culuğa çıkardığı “Şanzelize Düğün Salonu” isimli romanı, son dönemde yayınla-
nan romanlar arasında özel bir yere sahip. İki hayat arasına sıkışmış bir karak-
terin kendini ve duygularını arama yolculuğunu konu alan yazar samimi ve bir o 
kadar da keyifli bir üslupla katılımcılara hitap etti.

“Şanzelize Düğün Salonu büyük cümleler kuran bir kitap değil. Tam tersine ken-
di içinde sürekli çatışmalar yaşayan bireyin küçük ama acıtıcı tercihleri var. Romanın 
bütün karakterlerinin anlattıklarından çok anlatmadıkları, içlerinde sakladıkları ve za-
manla kendilerini zehirleyecek kadar birikmiş hikâyeleri var. Her bir karakter ölmemek 
için hikâyesini ortaya döküyor.” 

Tufan, edebiyat hakkındaki düşüncelerini de okurlarıyla paylaştı. Günlük hayat 
içinde insanın varoluş ve kimlik sorunlarını irdeleyerek okuyucunun sabrını zor-
lamayı sevdiğini söyledi ve bu durumu romanlarındaki kurgu üzerinden açıkladı. 

“Edebiyat, elindeki silahı ötekilere değil kendi kafana dayama biçimidir. Başkasını 
yargılamak, ötekilerin ne yaptığıyla ilgilenmek değil silahı önce kendi kafana yasla-
maktır. Bunu yapabilirsek insan olmak adına, hayat adına bir şeyler söyleyebilme du-
rumuna gelebiliriz. Başkalarının ne yaptığıyla ilgilenmiyorum.” 

Genç yazar adaylarına da tavsiyelerde bulunan Tarık Tufan, dönem dönem 
kendisine gelen yazılardaki en büyük eksikliğin olay ve karakterlerdeki kusur-
suzluk olduğunu söyleyerek, hikâyelerde de gerçek hayatta olduğu gibi insancıl 
kusurların ve küsuratların olması gerektiğini belirtti.

1973 yılında İstanbul’da doğdu. Ka-
bataş Erkek Lisesi ve İstanbul Üniver-
sitesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Mar-
mara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam 
Ülkeleri Enstitüsü Sosyoloji Bölümün-
de yüksek lisans eğitimini tamamla-
dı. Çeşitli gazete ve dergilerde yazıları 
yayımlanmakta ve bazı televizyon ka-
nallarında edebiyat-sohbet türünde 
programlar sunmaktadır. Yayımlanmış 
Şanzelize Düğün Salonu, Bir Adam Girdi 
Şehre Koşarak gibi kitaplarının yanı sıra 
Uzak İhtimal ve Yozgat Blues filmlerinin 
de senaristlerindendir.
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Kur’an ve Sünnet; şahsiyetli, gönül 
huzurunu yakalamış, topluma 

yararlı, kendisiyle aynı dine inanan 
diğer bireyleri kardeşi olarak telakki 
eden, aralarında inanç birliği olmayan 
insanları da Allah’ın kulu olduğu için 
sevebilecek bir anlayışa sahip sağ-
lıklı bireylerden oluşmuş bir toplumu 
gaye edinmiştir. Dolayısıyla İslam; 
ideal toplum yapısına ulaşabilmek 
için bu yapıyı oluşturacak bireylerin 
gereken seviyeye uygun olarak ye-
tiştirilmeleri hususunda elzem olan 
bütün yönleri titizlikle ele almıştır. Bu 
noktada modern psikolojinin, “bireyin 
kendisine, özellikle de toplumun di-
ğer bireylerine karşı temel yaklaşım 
biçimi”  hatta “insanın sosyal uyarıcı 
olma değeri”  şeklinde tasvir ettiği 
kişilik gelişiminin başka bir ifadeyle 
şahsiyet kazanma sürecinin önemi 
açıktır. Bu sebeple Kur’ân-ı Kerim’de 
de, onun hayata aktarılmış biçimini 
teşkil eden Sünnet-i Seniyye’de de, 
kişilik gelişiminde en önemli etken 
ve “en büyük sosyalleşme kaynağı”  
olan aile yapısına büyük önem veril-
miş, bu mesele yüzden fazla ayet-i 
celileye, müstakil bir kitap teşkil ede-
cek kadar Peygamberimizin (s,a,v,) 
sözlerine  konu edilmiştir. Bu bağ-
lamda Kur’an ve Sünnette üzerinde 
önemle durulan konulardan birisi de; 
kişilik problemlerine toplumun bütün 
kesimlerinden daha açık, dolayısıyla 
toplum huzuru için her zaman po-
tansiyel bir tehlikeye dönüşebilecek 
yetim, kimsesiz ve bakıma muhtaç 
bireyler meselesidir.  

Yetimlik ve kimsesizlik, insanlık ta-
rihi boyunca varlığı devam eden ve 
dünya durdukça da devam edecek 
olan sosyal bir olgudur. Kimi insanlar 
bu acı tecrübeyi daha doğarken, kimi-
leri de hayatlarının anaya ve babaya 
en çok ihtiyaç duyacakları ilk çocukluk 
döneminde yaşamak zorunda kal-
maktadırlar.

Hiç şüphesiz böyle bir acı Cenab-ı 
Hakk'ın insanoğlunun sabrını ölçtüğü 
en ağır imtihanlardan biridir. Muhakkak 
ecrini takdir etmek de O’na ait olacaktır. 
Şunu da kaydetmek gerekir ki toplu-
mun bu zümresi Yüce Yaratıcı tarafından 
özel bir ilgiye mazhar kılınmıştır. Nitekim 
Kur’an ve Sünnet’te, toplumun özel bir 
ilgi ve sevgiye muhtaç kesimini oluşturan 
yetimlerin ve kimsesizlerin gerek sosyal, 
gerek ahlaki gerekse psikolojik açıdan 
şahsiyetli birer birey olarak yetişmele-
rini temin edecek prensiplere açıklıkla 
yer verilmiş olması bu mazhariyetin açık 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

KUR’ÂNÎ SÖYLEMDE 
YETİM KAVRAMI

Yrd. Doç. Ömer BAŞKAN
Abant İzzet Baysal Ü İlahiyat Fak. Tefsir Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Ömer BAŞKAN
Abant İzzet Baysal Ü İlahiyat Fak. 

Tefsir Bilim Dalı Öğretim Üyesi

1972 yılında Bolu’da doğdu. Lisans 
öğrenimini Uludağ Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinde tamamladı. Çeşitli cami-
lerde imam hatiplik görevinin ardından 
öğretmenlik yaptı. 1996 yılında Gazi 
Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi 
Tefsir Anabilim Dalına öğretim görevlisi 
olarak atandı. 2004-2005 Eğitim-Öğ-
retim Yılında Kırgızistan Cumhuriyeti 
Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
sinde misafir öğretim görevlisi, 2007-
2013 yılları arasında da Hitit Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi 
olarak çalıştı. Halen Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel 
İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bi-
lim Dalında öğretim üyesidir..

Kur’an ve Sünnet’te, 
yetimlerin ve kimsesizlerin 
gerek sosyal, gerek ahlaki 
gerekse psikolojik açıdan 
şahsiyetli birer birey olarak 
yetişmelerini temin edecek 
prensiplere açıklıkla yer 
verilmiştir.
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Çağımızda insan kıyımına dönüşmüş, 
milyonlarca yavrucağı kimsesiz bırakan 
savaş, salgın hastalıklar, açlık, trafik ka-
zaları, doğal afetler vb. faktörlere, mev-
cut ahlaki bunalım ve gayri meşru ilişkile-
rin sonuçları da eklenince; aile ilgisinden 
uzak nesiller yetişmiş ve bu zümreler en 
modern toplumları dahi etkileyen po-
tansiyel bir huzursuzluk kaynağı haline 
gelmişlerdir. Bu dramatik tabloya dün-
yanın pek çok yerinde organ ya da fuhuş 
mafyasının eline düşüp insanlık onurunu 
adeta darmadağın eden akıl almaz ıztı-
raplara duçar olmuş, nice kimsesiz çocu-
ğun arşı titreten çığlıklarının haberlerini 
eklemek maalesef hiç de zor değildir. 

Bu akıl almaz manzaranın haykırdığı 
yalın gerçek şudur ki günümüz dünya-
sında toplumun bu kesimine gösteril-
mesi gereken özel ilginin yerini malesef 
modern bir sektör haline gelmiş insanlık 
dışı muameleler almış ve ne yazıktır ki 
“sokak çocukları”, “kimsesiz çocuklar” vb. 
tanımlamalarla kavramsal olarak da aile 
ortamı dışına hapsedilmiş bu yavruları-
mız; uluslararası insan ticaretinin, cinsel 
sömürünün vb.nin ana sermayesi olma-
ya adeta mecbur bırakılmışlardır. 

Binaenaleyh yaşadıkları travmaların 
neticesi olarak, imsanlıktan umudunu 
kesen kimsesiz çocukların istismara 
açık hale gelmeleri ve birtakım sosyal 
problemlerin odağı haline gelmeleri çok 
da şaşırtıcı bir sonuç olmasa gerektir. 

Tam da bu noktada Yüce Dinimiz İs-
lam’ın temel kaynaklarında açıklıkla yer 
bulmuş, toplumun bu zümresine yöne-
lik özel ilginin, insanlığın huzuru bağ-
lamında ne denli önemli olduğuna dair 
analize geçilebilir. 

Kur’anî ve Nebevî Söylemde 
Yetim Kavramı ve Anlam Alanı 

İlk planda konunun temel kaynakla-
rımızdaki kavramsal boyutuna dikkat 

çekmek önem arz etmektedir. Şöyle ki 
gerek Kur’an-ı Kerim’de gerekse Pey-
gamber Efendimizin Hadis-i Şerif’le-
rinde toplumun mevzubahis zümresi 
genel anlamda “el-müsted‘afîn”,  özel 
anlamda da “el-yetim” terimleriyle 
tanımlanırlar. Arapça bir kelime olan 
el-yetim, “yütm” kökünden türemiş 
olup infirad yani yalnızlık/yalnız başına-
lık temel anlamını ifade eder.  Kavram, 
yaygın olarak babası ölmüş küçükleri 
ifade etmekle birlikte, anne-babası-
nın her ikisini de kaybetmiş çocukları 
tanımlamak üzere de kullanılabilecek 
bir içeriğe sahiptir.  Fıkıh kaynaklarımız 
çerçevesinde ele alınırsa yetim, ergen-
liğe ermeden babası ölmüş olan çocuk-
tur.  Yetim kavramı zaman zaman an-
nesini kaybeden çocuk için de kullanılır. 
Ama kelimenin asıl konumu, babasını 
kaybeden çocuk içindir. Babasını kay-
beden çocuk, koruma ve yardımdan, 
annesini kaybeden çocuk şefkatten 
mahrum kalır. Çünkü baba, koruma ve 
yardımın, anne şefkatin sembolüdür. 
Yetim büluğa erince, dil bakımından 
kendisinden yetimlik kalkar. Fakat ken-
disinde, malını kendi başına kullanacak 
aklî olgunluk görülünceye kadar o, di-
nen yetim hükmündedir.  

Meseleye dil ve kavramın temel kay-
naklarımızdaki kullanım biçimlerinden 
hareketle daha geniş bir açıdan bakan 
kimi müellifler ise kavramın anlam ala-
nını şu şekilde tayin etmektedirler: Ye-
tim kelimesi yalnız kalma manasında 
“yetem” den alınmıştır. Nitekim eşsiz 
inciye dürr-i yetim (sedefinde tek olan 
inci) denir. Yetim kelimesi bir zayıflık, 
özellikle de akıl ve rey/görüş (hayatı 
görme biçimi) zaafiyeti ve kısırlığı ile 
ilgilidir. İşte bundan dolayı yetim kavra-
mının; ergenlikten sonra bile rüşdünü 
bulamayanları tasvir sadedinde lugat 
ve örf açısından geçerliliğini koruyan 
hatta kocasından yalnız kalan kadınlar 
için de kullanılabilecek bir sıfat olduğu 
dil alimlerince de ifade edilen bir hu-

sustur. Çünkü babadan yetim kalmak/
babadan yalnız kalmak sürekliliğini ko-
ruyan bir vakıadır. Nitekim Rasûlüllah 
(sav.) bu manada “Yetim (dul) kadından 
kendi nefsi için izin istenir”  buyurmuş-
tur ki bu izin istemenin küçük çocuğa 
ait olmayacağı bellidir.  Ayrıca kavra-
mın mevzubahis anlamı ifade eden bir 
tamlama formunda Kur’an’da da yer 
bulmuş olması,  yetim teriminin daha 
geniş bir perspektiften ele alınması 
hususunu ihsas eden bir veri olarak 
değerlendirilebilir. 

Şu halde; öncelikle büluğ çağına er-
meden babadan yalnız kalmış küçükler 
akla gelmekle birlikte, dil alimlerinin 
tespitleri ve Kur’ânî ve Nebevî söylem-
deki kullanım biçimleri sadedinde ye-
tim denilince; babası vefat etmiş erkek 
veya kız çocuklar anlaşılabileceği gibi, 
dul kalmış kadınları da kapsayan bir 
anlam alanından bahsetmek mümkün 
görünmektedir.  

Bu aşamada kavramın yer bulduğu 
ayetlerin nüzûl süreçleri bağlamında 
biraz daha teknik bir analize tabi tutu-
lacağı aşamaya geçebiliriz.

İlgili Ayetlerin Nüzûl Süreci 
Bağlamında Yetim Kavramı

Kavramın dini metinlerin diline özgü 
bir terim/ıstılah olarak ele alınış biçi-
mine bakıldığında da görülecektir ki 
İslam, her bakımdan korunmaya ve 
şefkate ihtiyacı olan yetimlerin hima-
yelerine ve yetiştirilmelerine fevkalade 
ehemmiyet addetmiştir. Korumadan 
ve şefkatten uzak, çok zayıf bir ilgiyle 
yetişecek insanlar, mutsuz bir hayat 
yaşayacakları gibi, toplumsal prob-
lemlerin de odağı haline geleceklerdir. 
Bundan dolayı olsa gerek problem; 
Kur’an-ı Kerîm’in indiği ilk günlerden 
itibaren ele alınmış, yetimlerin sıcak bir 
aile ortamında, müşfik bir ilgi ve mua-
mele ile yetiştirilmeleri hem ferdî hem 
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de toplumsal birtakım görevleri amir 
açık emir cümleleriyle ilâhi beyanda yer 
bulmuştur.  

Bu meyanda kastolunan özel ilginin 
keyfiyyetini tayin edebilmek için önce-
likle yetim kavramına yer veren ayetleri 
nicelik itibariyle ele almak, incelemenin 
bundan sonraki seyrine yön verecek 
birtakım ön belirlemeleri tespit sade-
dinde katkı sağlayacaktır. Bu inceleme-
ye göre; 

Kur’ânî söylemde yetim kavramı; se-
kizi Mekkî, dördü Medenî olmak üzere 
toplamda 12 surede yer alan 23 ayeti 
kapsayan bir dağılıma sahiptir. 

İlgili sure ve ayetlerin nüzûl zaman-
larına yönelik çalışmaların verilerinden 
hareketle  kronolojik bir sıralama ya-
pıldığında görülür ki; yetim mevzusu, 
bi’set’in  1. yılının sonlarından Hicret’in 
10. yılı’nın sonlarına değin yani 23 yıl-
lık nüzûl sürecinin hemen hemen her 
aşamasında sürekli dikkatlere arz edilen 
bir hususiyete sahiptir.  Dolayısıyla ilgi-
li sosyal sınıfın çaresizliğine ve çözüm 
önerilerine dair, inzalin ilk yıllarından 
itibaren oluşturulan zihnî ve toplumsal 
farkındalığın, sürecin son aşamasına 
kadar canlı tutulduğu, meselenin ilâhi 
hitabın gündeminden hiç düşürülmediği 
söylenebilir. 

Nicelik açısından yetimler ve sorunla-
rının ilâhi hitabın nüzûl süreci boyunca 
Kur’ânî söylemde sürekli yer bulmuş en 
önemli sosyal meselelerden biri oldu-
ğu, söylem düzeyinde açıklıkla ortaya 
konulan teorik çerçevenin Hz. Peygam-
ber’in hayatında referans değeri olan 
ideal bir model olarak pratize edildiği, 
net bir tespit olarak ortaya konulabilir. 

Çalışmamızın temel amacı bu öne-
min Kur’anî söyleme nasıl yansıdığını 
incelemek olduğundan bundan son-
raki merhalede, ikinci aşamaya yani 

ilgili ayetlerin yetim mefhumunu hangi 
keyfiyette ele aldıklarına ilişkin analize 
geçmek istiyoruz. 

Mekkî ve Medenî Ayetlerde 
Yetim Kavramı 

Nüzul süreci göz önüne alındığında 
Mekkî ayetlerdeki yetim kavramının; 
babadan yalnız kalmanın meydana 
getireceği psikolojik yoksunluktan çok 
öte bir probleme işaret ettiği ifade edil-
melidir. Nitekim hayatın gidişatını be-
lirleyen ana dinamiğin, servete dayalı 
güç olduğu bir ortamda , geçimi temin 
etmenin ötesinde temel insanî hakla-
rın da bir nevi garantisi olan babadan 
yalnız kalmak yani yetim kalmak, bir 
çocuk için adeta ikbalinin/geleceğinin 
karardığı bir sürecin başlangıcıdır. 

Bu ikbal vurgusuyla birlikte kavramın, 

yerleşik örf gereği  özellikle miras hak-
kından mahrum bırakılmak suretiyle 
ekonomik özgürlüğü bütünüyle dumû-
ra uğratılan ve sırf bu yüzden kendile-
rine vasîlik/hâmilik edenlerin dahi her 
türden tahakkümüne boyun eğmek 
zorunda kalan ve sürekli ezilen yetim-
ler başta olmak üzere dul kadınları da 
kapsayan anlam alanı hatırlanmalıdır. 

Şimdi bu ön belirlemelerin eşliğinde 
ilgili ayetleri okumaya geçebiliriz. 

Nüzûl tarihlerini tespite odaklı bir ça-
lışmaya göre  yetim kavramına yer 
veren ayetlerin yer aldığı ilk sûre Dû-
ha’dır. Surede Allah Resûlü’nün doğ-
madan önce babasından, altı yaşında 
bir çocukken de annesinden yetim 

kalmasının dayanılmaz acısını dindiren 
Rabbinin, kendisini şimdi de yalnız bı-
rakmayacağı açıklıkla ikaz edilmekte-
dir. Bizim analizimiz açısından dikkat 
çekici husus ise; sûrede pek çok benze-
ri gibi Hz. Peygamber’in de babasından 
yalnız kaldığı için mirasının amcaları ta-
rafından paylaşılması neticesinde  bi-
zatihi tecrübe ettiği fakirliğin ıstırabına 
da atıfta bulunulmuş olmasıdır. Ve bu 
ıstıraba dikkat çekilir çekilmez ardın-
dan yer verilen “Yetime gelince sakın 
ona kahretme, senden bir şey isteye-
ni de azarlama” ilâhi beyanının kasd-ı 
mahsusu/özel amacıdır. Nitekim Ze-
mahşerî, (ö: 538/1144) ayetteki “Ona 
kahretme” ifadesini, zayıflığını fırsat 
bilerek yetimin malını ve hakkını gasp 
etme” açıklamasıyla  karşılamıştır. Bu 
açılımdan da hareketle Duhâ Suresi’nin 
bu ayetleriyle birlikte, yetimlerin malını 
gasp etmenin, ilâhi söylemin erken dö-
nemden itibaren halline odaklanacağı 
bir mesele olarak belirlendiğini tespit 
etmek mümkündür. 

Baz aldığımız tasnife göre Dûha Sure-
si’nden sonra indiği belirtilen Fecr Sure-
si’nde ise ilgili vurgu çok daha açık olup, 
mesele özellikle Mekke seçkinlerinin 
bir örf haline getirdiği bir eylem olarak 
özel gündeme alınmış görünmektedir. 
Buna göre Kureyş seçkinlerine; Cenab-ı 
Hakk’ın kendilerinden çok daha fazlası-
nı bahşettiği eşi benzeri olmayan İrem 
şehrinin, Âd ve Semûd kavimlerinin ve 
uzak bir diyar olmasına rağmen ticari 
yolculukları sırasında görenlerin şeha-
detleriyle vâkıf oldukları  hayret verici 
piramitlerin sahibi Firavun’un akıbetleri 
temsil ve ihtar edilmektedir. Bu tem-
sille; Kureyş seçkinlerine aynı hataları 
tekrar etmeleri durumunda başlarına 
geleceğin, farklı olmayacağı ima edil-
mektedir. Devamla “el-İnsân” cins ismi 
üzerinden rızkının artmasına fevkalade 
sevinip, azalması durumunda da he-
men isyana hazır görünen bir karakter 
analizine geçilmektedir. Takiben gâip-
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Yetime gelince sakın ona 
kahretme, senden bir şey 
isteyeni de azarlama! (Duha 
93/9)
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ten birden muhatap sıygasına döndü-
rülen bir hitapla seslenilen bu karak-
terin sahibi muhatap kitle ise; yetime 
ikramı, düşkünü doyurmaya teşviki bir 
nebze dahi aklına getiremeyecek kadar 
mal edinme hırsının esiri olmuş ve bu 
hırsla gasp ettiği mirası hak hukuk de-
meden yalayıp yutan bedbaht kimseler 
olarak tanımlanmıştır. Ve akıbetlerinin 
vahameti kendilerine açık seçik ikaz 
edilerek hitap sona erdirilmiştir. 

Bir sonraki evrede nâzil olduğu değer-
lendirilen Mâûn suresinde ise, eleşti-
rilen eylem hemen hemen aynı ifade-
lerle yani, yetimi itip kakmak, düşkünü 
doyurmayı teşvik bile etmemek şeklin-
de yer bulmuşken, eleştirinin dozunun 
daha da arttığını tespit etmek müm-
kündür. Şöyle ki, surenin başlangıcın-
daki “Gördün mü?” sorusunun, bu hita-
bı duyanlar indinde uyandırdığı merak 
ve yönlendirici etki üzerinden sağla-
nan, ilgili fiili işleyenleri afişe etmeye 
yönelik işârî tonlama açıkça hissedil-
mektedir. Nitekim ilgililerin ifşasına 
sebep teşkil eden yetimi itip kakma ve 
düşkünü doyurmaya teşvik dahi etme-
me fiilleri, ancak dini yalanlayan bir ka-
rakterin yapabileceği eylemler olarak 
özelleştirilmişlerdir. Mâun Suresi’ndeki 
işari tonlama ile hitabın yetimi itip ka-
kanla birlikte buna şahit olduğu halde 
umursamayan toplumun geneline de 
yöneldiği, başka bir ifadeyle toplumun 
genelinde bir duyarlılık oluşturmayı he-
defleyen bir karakter kazandığı dikkat 
çekici bir husus olarak arz edilmelidir. 

Peygamberimizi müşriklerin eziyetleri 
ve baskıları karşısında yılmayıp müca-
deleye yönlendiren bir girişle başlayan 
Beled Suresi’nde de yetim kavramı; kıt-
lığın hüküm sürdüğü bir zamanda mala 
olan düşkünlüğünden dolayı akrabalık 
bağı olan yetime, hatta artık açlıktan 
yere kapaklanmış bir miskine dahi el 
uzatmayan bir karakter eşliğinde konu 
edilmektedir. Ancak surenin devamın-

da eleştirilen muhatapları, açlık ve kıt-
lık zamanı akrabası olan bir yetimi ve 
miskini doyurmak suretiyle rahatlıkla 
ashâbu’l-meymene’ye/amel defteri 
sağından verilecek olan mesud gürûha 
dâhil olabileceğine teşvik eden ifadeler 
dikkat çekicidir. Binâenaleyh hayra teş-
vik amaçlı bu vurgularla birlikte bu yeni 
aşamaya kadar muhatap kitle zihnin-
de oluşturulan bi’l-kuvve farkındalığın, 
bi’l-fiil bir farkındalığa yönlendirildiğini 
belirlemek mümkündür.

Nitekim Mekke döneminin sonlarına 
doğru nazil olduğu düşünülen İsrâ ve 
En’âm surelerinde yer verilen nere-
deyse aynı ifadelerden müteşekkil son 
iki ayete bakıldığında, ilgili hitabın artık 
belli bir olgunluğa erişen mü’min top-
luma yönelen ve birtakım kesin sınırla-
malar içeren hususiyeti açıklıkla görül-
mektedir. Mevzubahis ayetler birlikte 
okunduğunda görülür ki; bu sınırlama-
lar yetim ve kimsesizlere yönelik olum-
suz muamelenin yasaklanmasının çok 
ötesinde, içinde yetim ve kimsesizler 
başta olmak üzere herkesin güvenli ve 
huzurlu bir şekilde yaşayabileceği ideal 
bir toplum nizamını öngörmektedir.  

Mekki ayetlerin zihin ve eylem dünya-
sında oluşturduğu farkındalığın Medine 
döneminde ideal bir toplum seviyesine 
hitap eden bir karakter kazandığı ise 
açık bir konudur.  Bu bağlamda Medine 
döneminde nazil olan konuyla alakalı 
oldukça detaylı prensip ve düzenleme-
ler arz eden ayet-i celilerden hareketle 
şu genel değerlendirmeler yapılabilir:  
Mekkî ayetlerde, yetimlerin adeta ikba-
lini karartan olumsuz durumu sürek-
li gündemde tutan söylemin Medenî 
ayetler bağlamında yerini; ilgili sınıfın 
her türlü ihtiyacına cevap verecek de-
tayları içeren düzenlemelere bıraktığı 
görülür. Bu bağlamda yetimin sıcak bir 
aile yuvası ortamında yetiştirilmesin-
den (Bakara, 2/220) varsa malının en 
iyi şekilde korunması, hatta mümkünse 

nemalandırılması ve zamanı geldiğinde 
kendisine teslim edilmesine (Nisa; 4/6, 
10) ikbalinin en uygun şekilde planlan-
masından (Nisa, 4/6; Kehf 18/82) ev-
lendirilmesine (Nisa, 4/3, 127; Bakara, 
2/220) devletin elde ettiği gelirlerden 
yetimlerin ihtiyacını karşılamaya yö-
nelik fon tahsisine değin  gerekli bütün 
görevlerin sırasıyla yetimin yakınlarına, 
topluma ve devlete birer vazife olarak 
yüklendiği ilgili ayetlerden rahatlıkla 
temellendirilebilir.  Tabi ki bu temellen-
dirmenin İslam fıkıh usulünün ilkeleri 
ve işleyişi çerçevesinde hassasiyetle 
yapılması hususi önem arz eden bir 
konudur. 

Sonuç 

Yetim kavramına yer veren ayetlerin, 
nüzûl süreci bağlamında analizini gaye 
edinen bu çalışmada ulaşılan sonuçlar 
şu şekilde özetlenebilir:

1- Kur’ânî ve Nebevî söylemdeki kullanım 
biçimleri üzerinden dil âlimlerinin yaptık-
ları tespitler sadedinde yetim kavramı-
nın; temel anlamda babası vefat etmiş 
erkek veya kız çocukları ifade etmekle 
birlikte, dul kalmış kadınları da kapsayan 
bir anlam alanına sahip olduğunu söyle-
mek mümkün görünmektedir.

2- Bu anlamıyla toplamda 12 sure 
23 ayete konu olan kavramın Kur’ânî 
söylemdeki kronolojik dağılımı dikkat 
çekicidir. Nitekim ilgili çalışmaların ve-
rilerinden hareketle bir tarih sıralaması 
yapılırsa görülür ki; ilgili mefhum ve bu 
mefhuma dair serdedilen ilâhi prensip-
ler neredeyse bütün bir nüzûl sürecine 
yaygın, başka bir ifadeyle ilâhi günde-
min sürekli canlı tuttuğu bir mesele 
olma özelliğine sahiptir.   

3- Mekkî ayetler bağlamında dikkatlere 
arz etmeye gayret ettiğimiz belli hakları 
üzerinden yetimleri öncelikle bir koru-
ma çemberine almaya odaklı söylemin, 
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“81 İLDE 
KAGEM 

ORMANLARI
PROJESİ”

kapsamında
 81 ilde 

4 milyon 50 bin 
fidan dikiyor.



FARKINDAYIM 
YANI BAŞINDAYIM! 

Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye’den Türkiye’ye göçün başladığı 2013 yılından bu 
yana, Suriyeli kardeşlerimiz için tüm imkânlarını seferber etti. "Farkındayım 

Yanıbaşındayım" diyerek sevgi ile yaralarının sarılmasını bekleyen binlerce Suri-
yeli kardeşimize insani, sosyal, kültürel ve eğitim alanında olmak üzere hizmet 
vermeye devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Baş-
kanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile Türkiye genelinde 18 okulda 13.000 
öğrenciye kendi dilinde eğitim imkânı sunarak, toplam 550 adet öğretmen, hiz-
metli ve güvenlik görevlisini yardım amaçlı istihdam etmiştir.

Türkiye Diyanet Vakfının faaliyetleri devam ederken, KAGEM de proje kapsa-
mında Ankara’da yaşayan Suriyeli ailelere yönelik insani yardım ve eğitim çalış-
malarını ara vermeden sürdürüyor. Savaşla birlikte başlayan Türkiye’ye sığınma 
sürecinde, Ankara’da yaşamaya çalışan Suriyeli misafirlere TDV KAGEM olarak;  
barınma (kira yardımı, ev eşyası) ısınma (kömür, battaniye, soba) gıda, sağlık (ilaç, 
tıbbi cihaz, tekerlekli sandalye) rehberlik (dil-tercüme-rehberlik kayıt altına alma) 
giyim, cenaze, kitap-kırtasiye ve en önemlisi de eğitim alanında yardımlar yapıl-
dı. Ayrıca, Suriye’de üniversite eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmış ya da 
lise eğitimini tamamlayıp Türkiye’ye sığınmış öğrencilere Gazi Üniversitesinin ve 
Başkent Üniversitesinin de destekleriyle 8 aylık Türkçe Yeterlik Kursunu ücretsiz 
olarak veriyor. 2014-2015 Eğitim yılında başlanan projeyle 20 öğrenci C1 düze-
yinde sertifika almaya hak kazandı.  2015-2016 Eğitim yılında da 45 öğrenciyle 
seminerler devam ediyor. Türkçe Yeterlik Belgesi almaya hak kazanan öğrenciler 
eğitim hayatlarına devam edebiliyor ya da istedikleri alanda iş bulma imkânına 
kavuşuyorlar. 

Suriyeli misafir öğrencilerle seminerler dışında sohbet etme fırsatı bulduğu-
muzda gördük ki, hepsinin ayrı ayrı bir yaşanmışlığı var. Her biri çok farklı hayat-
ları yaşarken, savaşın zorladığı kaçış ile benzer bir yola girmişler. Ve bu yolun adı 
Türkiye olmuş. 

Adham Alrustum

Suriyeli olduğumu söyleyince tamam biz kardeşiz dediler. Bu beni çok 
etkiledi.

22 yaşında Humuslu bir genç Adham Alrustum. Yaklaşık 3 yıl önce gelmiş Türki-
ye’ye. Suriye’de başarılı bir öğrenci olduğunu ve Elektrik Elektronik Mühendisliği 
okumak için üniversiteye kayıt yaptırdığındaki mutluluğunu tarif edemeyeceğini 
söylüyor. Fakat kayıt yaptırdığı üniversiteye savaş yüzünden başlayamamış bile. 

Nurcan YAVUZYİĞİT
TDV KAGEM - Uzman

Nurcan YAVUZYİĞİT
TDV KAGEM - Uzman

1981 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk, 
orta ve lise tahsilini Eskişehir’de ta-
mamladı. Viyana Üniversitesi Siyaset 
Bilimi bölümünden mezun oldu. Aynı 
üniversitede “Avrupa-Akdeniz Ortak-
lığı (EUROMED)  ve Türkiye”  başlıklı 
teziyle yüksek lisans yaptı. Yurtdışında 
olduğu yıllarda çeşitli sivil toplum ku-
ruluşlarında görevler aldı. Evli ve iki ço-
cuk annesi olan Yavuzyiğit,  KAGEM’de 
Sosyal-Kültürel Projeler uzmanı olarak 
görev yapmaktadır.
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Dört kardeşten üçüncüsü olan Adham tüm ailesiyle bir-
likte Ürdün’e göç etmiş. Orada üniversite ücretinin çok pa-
halı olduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğü söylüyor Adham. 

“Birçok üniversiteye mailler yazdım, başvuru yaptım. Normal 
şartlarda beni almamaları için hiçbir neden yokken, sadece Su-
riyeli olduğum için hiç biri beni kabul etmedi. Türkiye kabul etti. 
Nerelisin? diye sordular sadece. Suriyeli olduğumu söyleyince 
tamam biz kardeşiz dediler. Bu beni çok etkiledi.”

Ürdün’deki Türkiye konsolosluğunda olmuş bu olay. 

“Ben Türkiye’de okumak istiyorum, neler yapmalıyım? diye 
sordum. Onlar bana dedi ki; Suriyeli öğrenciler Türkiye’de beda-
va okuyorlar. Hemen vize için gerekli evraklarımı hazırladım ve 
koşa koşa Türkiye’ye geldim.”

Savaş nasıl başladı? diye sorulduğunda biraz duraksadı 
Adham. “Fitneyle başladı” oldu cevabı ve ekledi:

“İlk olarak Dera şehrinde başladı. Ben Humusluyum. Ama 
Dera’dan sonra benim şehrime sıçradı. 2 milyon nüfusu olan 
kocaman bir şehirdi Humus. Fakat dört yıldır süren savaş sonu-
cunda şimdi bomboş. Sünniler, Şiiler, Hristiyanlar bir arada ya-
şıyorduk. Köyün birinden bir çocuk kaçırdılar önce, sonra dediler 
ki çocuğu Şiiler kaçırdı. Sonra başka biri kayboldu ortalıktan ve 
dediler ki Sünniler yaptı. Fitneyi yaydılar. Önce fitneyle böldüler 
bizi, sonra güçsüzleştirdiler ve istediklerini aldılar.”

Türkiye’de yaşamaktan, burada üniversite okuyacak ol-
maktan çok mutlu olduğunu dile getirdi Adham. Tek sıkıntı-
sının ailesini üç yıldır görememek olduğunu ekledi sözlerine 
ve bu durumu anlayamadığını hafif bir tebessümle anlattı. 

“Ailem buraya gelemez, biliyorum. İnternet üzerinden görün-
tülü bir şekilde konuşuyorum onlarla. İyi olduklarını, hayatta 
olduklarını gördüğüm için içim çok rahat ve bu bana yetiyor.” 
diyor ve hiç düşünmeden ekliyor:

“Sadece diyorum ki; bu ülkeyi Allah korusun! Türkiye’den baş-
ka bir ülke kalmadı. Suriyeliler, Iraklılar, Filistinliler, herkes Tür-
kiye’ye geliyor.”

“Allah korusun Türkiye’ye bir şey olursa millet nereye gide-
cek?” 

Riyad Abdullah

Türkiye’nin Türkmenlere en büyük yardımı onları 
vatandaş olarak kabul etmesi olur.

51 yaşında TÖMER öğrencisi Riyad Abdullah. Dört yıl 
önce Lazkiye’den gelmiş bir İngilizce öğretmeni. Türkçe öğ-
renmek ve Türkçe Yeterlik Belgesi alabilmek için KAGEM’de 
bulunduğunu söyleyen Riyad Bey Suriyeli bir Türkmen.

“Türkiye’de de şartlar el verdiği sürece İngilizce öğretmenliği 
yapıyorum. Arap okulunda, dershanelerde özel dersler vererek 
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hayatımı kazanıyorum. Üç oğlum bir kızım var. Kızımla birlikte 
KAGEM’de Türkçe öğreniyorum. Kızım üniversiteye başlayacak 
inşallah. Ailemi Türkiye’ye bir buçuk yıl önce getirebildim.”

Röportajı yaptığımız gün savaşın Lazkiye’de başlaması-
nın beşinci yıl dönümüymüş.

“2007’de Lazkiye’de beşinci sıradan milletvekili adayı oldum. 
20 bin oy almama rağmen rejim yanlısı olmadığım için millet-
vekili yapmadılar. Rejim ile işbirliği yapmadığım için milletvekili 
olamadım.” diyen Riyad Bey sözlerine şöyle devam ediyor.

“Zaten Suriye’de fazla konuşamazdınız, düşüncelerinizi hür 
bir şekilde ifade edip, yüksek sesle haykıramazdınız. İki tane 
televizyon kanalı vardı ve rejimin kontrolündeydi tabi ki. Haber 
bile yapamazdınız. Suriye anayasasında yönetim şekli cumhu-
riyettir. Ama kim inanır buna.”

Yaşadıkları yerde taş üstünde taş koymamışlar. Evler ve 
hatta camileri bile bombalamışlar. Köylerine elektrik 90’lı 
yılların başında gelmiş.

“Türkmenler uzun yıllar Türkiye’den hiçbir yardım görmedi. 
Son yıllarda bizi koruyup gözeten bir Türkiye vardı. Lazkiye, sı-
nıra çok yakın bölge, köyümüzde yaşadığımız yerlerde hiç kim-
se kalmadı.”  

Türkiye’de olmaktan dolayı çok memnumum diyen Riyad 
Abdullah “Türk insanı bize yardımcı oluyor. Türkmen’im ve Türk 
vatandaşı olmak istiyorum. Sistem biraz zor. Bu konuda kolay-
lık bekliyoruz Türkiye devletinden. Türkiye’nin Türkmenlere en 
büyük yardımı onları vatandaş olarak kabul etmesi olur.” diye-
rek sözlerini tamamlıyor.

Merve Muhanne

Her dakika ölümü hissederek okula gittim.

Türkçe öğrenen ve tıp okumak isteyen Merve Muhanne 
henüz 19 yaşında Halepli bir genç. Lise eğitimini Halep’te 
tamamlamış. Üç kız kardeşi ve annesiyle birlikte Türkiye’ye 
sığınmışlar. Babalarını Suriye’de şehit vermişler. Merve ba-
basının nasıl şehit olduğunu bilmediğini söylüyor.

“Babam 2011'de şehit oldu. 73 yaşındaydı. Babamın nasıl 
öldürüldüğünü bilmiyoruz. Rejim diyor ki biz öldürmedik, baş-
kaları diyor ki rejim öldürdü. Babam ekmek almaya gidiyordu 
o gün. Ve her zaman arabayla gittiği fırına o gün yürüyerek 
gitti. Kader işte. Babamız şehit edildi diyemedik. Yasaktı çün-

kü. Ölüm raporuna kalp krizi yazıldı. Soran herkese öyle cevap 
vermemiz gerektiği söylendi askerler tarafından.” 

Babalarının şehadetinden sonra hayat, Merve ve ailesi 
için hiç de kolay olmamış. “Erkek kardeşimizin olmayışı baba-
mın bıraktığı işe bizim devam edemememiz bizim için çok zor-
du” diyor. Fakat savaşı çok yakınlarında hissetmeleri birçok 
zorluğu unutturmuş onlara.

“Halep’te bizim mahallemizde savaş ansızın başladı. Biz hiç 
bir şey anlamadık. Yattık, kalktık ve bombalandık. Kâbus gibiy-
di. Bizim evimiz bombalandı. Enkaz altından çıkardılar beni ve 
ablalarımı. Eşya, elbise, evrak, pasaport hiçbir şeyi almadan 
kaçtık ve Türkiye’ye geldik.”

 Vatanını çok özlediğini söyleyen Merve: “3 yıl bombalarla 
yaşadık biz. 3 yıl liseye giderken ben her dakika ölümü hisse-
derek okula gittim. Halime şükrediyorum. 98 puanla liseyi bi-
tirdim. İnşallah Tıp Fakültesinde okumak istiyorum. Türkleri çok 
seviyorum. Benim muhabbet ettiğim tanıştığım herkes çok iyi 
davrandı bana ve aileme.”

Halime şükrediyorum derken babası geliyor aklına ve 
belli belirsiz çıkıveriyor ağzından kelimeler “ Tek merak etti-
ğim, babamı nasıl şehit ettiler.”

Raed Sulaiman Aldahek

Suriye’ye dönmek istiyorum. Orası benim vatanım.

Türkçe dil seminerlerine katılan Suriyeli misafirlerimizden 
olan bir diğer isim de Raed Sulaiman Aldahek. O henüz yir-
mi yaşında ve Humuslu.

Beş ay önce Türkiye’ye gelen Raed Sulaiman ile düzgün 
ve anlaşılır Türkçesiyle sohbet ettik.

Bir buçuk yıl önce Suudi Arabistan’a gitmiş ailesiyle birlik-
te. Orada liseyi 96 puanla başarılı bir şekilde tamamlamış. 
Üniversiteyi kazandığını fakat kimliği olmadığı için üniver-
siteye alınmadığını söyleyen Raed "Sonra Mısır'a başvurdum 
İskenderiye Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne kabul 
edildim. Fakat Mısır’da vize ve işlemler çok pahalı olduğu için 
orada da okumam mümkün değildi. Son olarak şansımı Türki-
ye’de denemek istedim. Burada eğitim ve vizeler bizim için üc-
retsizmiş. Bunu öğrendiğimde nasıl sevindiğimi Türkçe olarak 
ifade edemem" diyerek tebessüm ediyor ve sözlerine şöyle 
devam ediyor. "Şu anda Türkçe öğreniyorum. Diş Hekimliği ya 
da İnşaat Mühendisliği bölümlerinde okumak istiyorum."

FARKINDAYIM YANI BAŞINDAYIM!
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Savaş başladığında henüz 16 yaşlarında olan Raed Su-
laiman o günleri şöyle anlatıyor: “Humusta savaş, rejime 
karşı yapılan eylemler ve yürüyüşlerden hemen sonra başla-
dı. Büyükbabam ve ben olaylar çıktığında terörist olduğumuz 
gerekçesiyle hapse atıldık.  Ben iki ay kadar hapiste kaldım. 
Büyükbabam benden 15 gün önce salıverildi. Ben çıktığımda 
büyükbabamın ve amcamın şehit edildiğini öğrendim. Bunu 
bana büyükannem söyledi. Annem de çok üzüldü. Bu olanlar 
beni çok etkiledi. Şok olmuştum. Ne yapacağımı bilemedim.“ 

Babası savaştan önce Suudi Arabistan’a çalışmaya git-
miş. Kendisinden küçük beş kardeşi olan Raed Sulaiman‘ın 
babası ailesini yanına almış. “Ben de bir buçuk ay sonra Tür-
kiye üzerinden Suudi Arabistan’a geçtim ve önce lise sonra da 
üniversite serüvenim başlamış oldu.“ diyor.

“Suriye’de üniversite okuyabilseydim, çalışmak için ya da yük-
sek lisans / doktora yapmak için başka bir ülkeye gitmek ister-
dim. Ama şimdi okulumu bitirdikten sonra Suriye’ye dönmek 
istiyorum. Orası benim vatanım.“
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BİRLİKTE 
ÇOĞALIYORUZ

TDV KAGEM GAZİANTEP ŞUBESİ AÇILDI

1996 yılında Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde çalışmala-
rını yürüten Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM), baş-
ta dini bilginin toplumla buluşması olmak üzere düşünce, 
kültür, sanat sahalarında toplumun bütün kesimlerini ku-
caklayan çalışmalaRa imza atmaya devam ediyor. Bir sü-
redir şubeleşme faaliyetlerine ağırlık verilerek çalışmalarını 
daha geniş toplum kesimlerine ulaştırmak üzere yürütülen 
çalışmaların ilki olarak Gaziantep’te hayat buldu. 25 Aralık 
2015’te gerçekleştirilen açılış merasimi büyük bir heyecan-
la halkı iki ayrı merkezde toplandı.  Gaziantep İl Müftülüğü 
bünyesinde açılan akademisi ve Şahinbey ilçesi Şehreküs-
tü’nde açılan Kültür-Sanat Evi iyle KAGEM Gaziantep Şube-
si, şehrin ilim, kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getirdi. 

Şube, iki idari birimden oluşuyor.  Akademik faaliyetlerin ve 
idari birimin yer aldığı kısım Gaziantep yeni İl Müftülüğü bi-
nasının KAGEM için ayrılmış bölümünde yer alıyor. Şubenin 
ikinci faaliyet mekânı ise şehrin, Şahinbey İlçesi Şehreküstü 
Konakları arasında KAGEM Kültür ve Sanat Evi olarak faa-
liyetlerini yürütüyor. Ayrıca sosyal yaşamın bir parçası olan 
sanatın Hüsn-i Hat, Ney, Ud, Bendir ve Karakalem gibi pek 
çok dalını da sanat severlerle buluşturuyor.

BİRLİKTE ÇOĞALIYORUZ
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Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünden mezun olan Zehra Ünal 
aynı üniversitede de yüksek lisansını tamamlamış, halen Gaziantep Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında “Ülke Güvenliği” ko-
nulu doktora tezini yürütmektedir. İleri teknoloji çalışmalarının ülke ve insan üze-
rine olan olumsuz etkileri üzerine makale, yayın, bildiri gibi çalışmalar yapan Ünal, 
aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimine devam 
etmektedir.

Ünal, şimdiye kadar büyük ölçekli sanayi kuruluşlarında “Aile anayasası ve Ku-
rumsallaşma” çalışmalarında yürütücü olarak görev yapmış. Bir dönem Eğitim 
Koordinatörü olarak çalışan Ünal, aile, kadın, genç ve çocuklar üzerine yapılan 
projelerin içinde yer almanın yanında Kritik Analitik Düşünme ve Gençlik Hareketleri 
üzerine çeşitli çalışmalarda bulunmuştur.

2010 yılından bu yana Kilis 7 Aralık Üniversitesinde akademisyen olarak çalış-
makta iken Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM)  Gazian-
tep Şube Müdürü olarak görevlendirilmiştir. Zehra ÜNAL

Kagem Gaziantep Şube Müdürü  

Üniversite, Belediye, Sivil Toplum Örgütleri ve Müftülük İşbirliği

Konferans, seminer ve söyleşi programlarıyla yeni döneme hızlı bir başlan-
gıç yapan Gaziantep Şubesi bugüne kadar pek çok akademisyen, edebiyatçı, 
yazar ve şairi Gazianteplilerle buluşturdu. Şube, çalışmalarını üniversite, be-
lediye, sivil toplum örgütleri ve Müftülük işbirliğiyle geniş bir sahaya yayıyor.  

Sıradışı Yazarlık Atölyesi

KAGEM Gaziantep şubesi, “Sıradışı Yazarlık Atölyesi” ile genç yazar adaylarını 
doğru teknikleri kullanmayayönlendirmek için Gaziantep’te bir ilke imza attı. Ay-
rıca haftalık yapılan atölye çalışmasında derslerin yanı sıra her ay genç yazar 
adayları tanınmış yazarlarla bir araya getiriliyor. Bu “Sıradışı Yazarlık Atölyesi”  
çalışması kapsamında ilk buluşma Yazar Ali Ural ve Şair Nurullah Genç eşliğinde 
gerçekleşti.

Suriyeli Ailelere Türkçe Eğitim Desteği

Gaziantep KAGEM ilim, kültür ve sanat alanlarının yanı sıra sosyal çalışmalarla 
da öne çıkıyor.  Haftanın üç günü Suriyeli ailelere yönelik Türkçe eğitim dersleri 
veriliyor.



GÖNLÜNÜ KOYMAK

Dini ve kültürel geleneğimizde “gönül” kavramı oldukça önemlidir. Gönül kırmak, 
gönlünü almak, gönle girmek, gönülden görmek, gönlünce olmak vb. sözlerimiz 
bize içtenliği ve samimiyeti anlatır. Samimi duygularla yapılmayan işlerin güzel 
bir sonuca ulaşamayacağını “Gönülsüz yenen aş, ya karın ağrıtır ya baş” veci-
ziyle öğreniriz bizler.  Literatürde samimi olarak toplumsal sorunlarla uğraşmayı 
kendine görev edinen kişilere “gönüllü” denmektedir. Daha açık bir tarifle gönül-
lü; sahip olduğu fiziksel güç, maddi imkân, zaman, bilgi, tecrübe ve yetenek gibi 
özelliklerinden birini veya birkaçını toplumun faydasına olan çalışmalar için kul-
lanmaya azmeden ve bunun karşılığında maddi bir beklentisi bulunmayan kim-
sedir. Gönüllü azmettiği işe gönlünü koyar. Bilir ki bu özverinin maddi bir karşılığı 
olamaz zaten. Yaptığı güzel işlerin karşılığını sadece ve sadece Allah’tan bekler 
gönüllü kişi. Bilir ki Yaratan “Allah yolunda her ne harcarsanız, Allah onun yerine 
başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır” (Sebe, 39) buyurmaktadır. Bizim 
inancımıza göre halka hizmet, Hakk'a hizmet demektir. Allah’ın bize verdiği her 
türlü nimeti; malı, zamanı, sevgiyi, şefkati, yeteneği O’nun ihtiyaç sahibi kulları ile 
paylaşmak sadakaların en güzelidir. 

Kur’an bize hatırlatır ve buyurur ki; “Ey müminler! İçinizden hayra çağıran, iyiliği 
yayıp kötülükleri önleyen bir topluluk bulunsun. İşte selâmet ve felâhı bulanlar 
bunlar olacaklardır.” (Al-i İmran,104) İşte o topluluğa aday olmaktır gönüllü ol-
mak. Olaylar ve problemler karşısında üzülmek ve eleştirmekle kalmayıp “gücü 
yettiğince eli ve dili ile kötülüğün karşısında” olmaktır. Toplumun aktif bir bireyi 
olmaktır. Söylenen değil, söyleyen; bekleyen değil harekete geçen olmaktır. 

Peygamber Efendimiz (sav) henüz 20 yaşlarında iken topluma ve toplum so-
runlarına karşı duyarlı olmak gerektiğini Hılfu'l-Füdûl (Erdemliler İttifakı cemiyeti)  
katılarak göstermiştir. 580’li yıllarda Arap kabileleri arasında süregelen savaşlar 
sonucunda ortaya çıkan anarşi ortamında can ve mal güvenliğinin sağlanma-
sı, zayıf ve güçsüzlerin korunması, zulmün önlenmesi gibi amaçlarla, toplumda 
sözü geçen, saygın ve iyi niyetli kişilerin önderliğinde kurulan bu cemiyeti “Böyle 
bir ittifaka İslamiyet döneminde bile çağrılsam yine icabet ederdim.”(İbn Hişam, 
Sîre, c. 1, s. 141-142) sözleriyle övmüştür.

Gönüllü olarak toplumsal problemlerle uğraşan ve daha iyi bir toplumu hedef-
leyen kişiler aslında en büyük iyiliği kendileri için yapmaktadırlar. Faydalı olma 
duygusu kişinin manevi tatmini ve ruh sağlığı için oldukça önemlidir. Kuzey Karo-
lina Üniversitesinin yaptığı bir araştırma sonucuna göre, manen doyurucu işlerle 

Belgizar ÖZBEK

1970 İzmir doğumludur. Yüzüncü Yıl 
Ü İlâhiyat Ffakültesinden mezun oldu. 
1996 da Van il Müftüğünde Kur’an 
Kursu öğreticisi ve akabinde il vaizi 
olarak çalışmaya başladı. Daha sonra 
Ankara Müftülüğünde görevine devam 
etti. Ankara Ü Felsefe ve Din Bilimleri 
ABD'da “Cinayet İşleyen Kadınlarda Din 
Algısı” isimli tez çalışmasını tamam-
ladı. Aynı bölümde doktoraya devam 
etmektedir. Avrupa ve ABD'de din gö-
revlisi olarak çalıştı. Halen Ankara İl va-
izi olan Özbek, KAGEM'de dezavantajlı 
gruplara yönelik çalışmalarına gönüllü 
olarak öncülük etmektedir.

GONULLU
 OLMAK

.. ‘de ....

KAGEM’de Gönüllü Olmak
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meşgulseniz, ne sizin ne de hücrelerinizin mutsuz olması 
imkânsız olmaktadır. Ancak, mutluluğu güzel bir yemek, 
lüks bir ev, pahalı bir tatilde arıyorsanız, kendinizi mutluy-
muş gibi hissedeceğiniz anlar yalnızca yemeğinizi yerken, 
evinizi satın alırken ve tatildeyken geçirdiğiniz anlarınızla 
sınırlı olacaktır. Yemek ve tatil bittikten sonra ise; “tatmin 
bulma” hissi ortadan kalkacaktır. Görünen o ki, hayatların-
da uzun vadede mutluluğu yakalamak isteyen ve sağlıklı bir 
yaşam sürmek isteyenler için mutluluğun anahtarı, “anı ya-
kalamakta”değil; gerçek bir amaç uğruna yaşamakta sak-
lıdır. 

Gönüllülük çalışmaları içinde hiçbir çalışma önemsiz ya da 
değersiz değildir. Herkes gücü ve imkânı ölçüsünde bu ça-
lışmalar içinde yer alabilir. “İman, yetmiş küsur derecedir… 

Ve onun bir derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kal-
dırmaktır.  buyuran Peygamberimiz hepimizi yaşadığımız 
toplumdan haberdar olmaya ve onun için çalışmaya teşvik 
etmektedir. Kimimizin yeterince şefkati ve zamanı vardır. 
Sadece kendi evladına değil, tüm annesizlere anne, baba-
sızlara baba olmaya yeter. Kimimizin öğretici yanı kuvvetli-
dir. Öğrenciler için bir umut ışığı olarak yanı başlarında belirir. 
Kimimiz sabırla dinlemeyi biliriz, yaşlılarımızla geçmişlerine 
doğru birlikte yol alırız. Kimi arabasını, parasını kullanır bu 
kutlu paylaşımlarda, kimi ise zamanını. Ama biz biliriz ki gö-
nüllülerimiz karşılaştıkları sıkıntılara gönül koymaz bu kutlu 
niyette. Çünkü onlar toplumdaki olumsuzluklara gönül ko-
yan değil, olumsuzlukları değiştirmek için ortaya GÖNLÜNÜ 
koyanlardır. 
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