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SUNUŞ
Sevgili Gençler,
Kocatepe Gençlik Fuarı, 2013 yılı Camiler 

Haftası temasının “Cami ve Gençlik” olarak 
belirlenmesi üzerine ilk kez 13-18 Ekim 2013 
tarihleri arasında 32 aktif gençlik örgütünün 
katılımıyla Ankara Kocatepe Camii Fuar ala-
nında düzenlendi. Doğrusu bu ilk fuar hepi-
miz için çok renkli, besleyici ve zenginleştirici 
bir deneyim oldu. Fuar süresince birbirimizi 
daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Farklı 
düzlemlerde yürüttüğümüz çalışmaları ortak 
bir platformda sergiledik, yeni proje ve çalış-
ma alanlarıyla ilgili fikir alışverişlerinde bu-
lunduk. Aynı zamanda düşünce ve edebiyat 
dünyamızın ustalarıyla bir araya gelerek atıf 
dünyamızı yenileme imkanı yakaladık. 

Bu ilk Fuar deneyimiyle yeniden bir araya 
gelmeye ve bu buluşmaları her yıl tekrar et-
meye hep birlikte karar verdik ve bu yılın te-
masını da “Kalem, Kitap ve Hikmet” olarak 
belirledik. 

Sevgili Gençler,

Hepimizin farkında olduğu bir gerçekliğin 
altını çizmek istiyorum. Toplum olarak ne 
yazık ki kitaplarla ünsiyetimiz olması gere-
ken düzeyde ve kalitede değil. Gündelik ve 
çoğu kez seviyesi oldukça düşük metinlerle 
beslenen bir toplumun parçası olsak da bi-
zim sizlerden umudumuz ve beklentimiz 
çok daha yüksek. KAGEM olarak bizler, ba-
şından beri sizlerin düşünce, kültür, sanat 
ve edebiyat sahasında klasik metinler başta 

olmak üzere nitelikli bir okuma serüveninin 
tadına varmanız için gayret sarf ediyoruz. 

Kadim medeniyetimizin kitapla kurduğu 
bağın güncellenmesi, güçlenmesi için başta 
klasik metinler olmak üzere düşünce, kültür 
ve sanat ufkumuzu besleyen literatürle bağ-
larımızın sahici bir süreklilik içinde sağlam-
laştırılması gerekiyor. Bunun için her biri 
kendi alanında çok değerli çalışmalar üreten 
gençlik odaklı sivil toplum kuruluşlarının 
ortak bir platformda birlikte fikir üretme-
lerini önemsiyoruz. Farklılıkların hepimizi 
her geçen gün daha da ayrışmaya götürdüğü 
bir ortamda, müşterek hedeflerde buluşarak 
çalışmalarımızın belirli bir istikamette çoğal-
masına şiddetle ihtiyaç duyuyoruz. 

Farklılıklarımızı bir fırsata dönüştüren Ko-
catepe Gençlik Fuarı umuyorum ki her yıl 
konsepti, katılımcıları ve temasıyla zengin-
leşerek devam edecektir. Bu vesileyle Türkiye 
Diyanet Vakfı KAGEM adına II. Kocatepe 
Gençlik Fuarına katkı veren düşünce, edebi-
yat ve sanat dünyamızı besleyen tüm katılım-
cılara, Fuarda ev sahipliğimizi paylaşan tüm 
paydaş sivil toplum kuruluşlarına ve fuara 
katılan tüm gençlerimize şükranlarımı sunu-
yorum.

Hicret K. Toprak

Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM Müdürü

Hicret K. Toprak
Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM Müdürü
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Söz ve Hakikat

Prof. Dr. Mehmet Görmez
Diyanet İşleri Başkanı

Rahman ve Rahim olan 
Adıyla.

Söz, Hakikat’in tecellisi olduğu için Yeni 
Ahid “Önce söz vardı.” diye söze başlar. Ya-
zıdan maksat sözdür. Sözden maksat mana 
ve Hakikat’tir. Yazı söze, söz bilgiye, bilgi bi-
linene, bilinen Hakikat’e bağlıdır. Söz uçar, 
yazı değişir, bilinen değiştikçe bilgi de deği-
şir der Gazâlî. Değişmeyen ezelî ve ebedî tek 
şey Hakikat’tir.

Hakikat’i temsil ettiği oranda zordur söz 
söylemek. Biz de zor olanına talip olduğu-
muzu söylemişiz. “İnsanoğlunun yeryüzü 
macerasında söz söylemenin kolay olacağı 
bir âna inanmadığımızı” ilan etmişiz. Da-
hası çağımızın yaşadığı dil(sizlik) bunalı-
mını aşmaya ve söz sahiplerini “yaşadığımız 
toprakların yitirdiği ve şimdilerde çok ihti-
yaç duyduğu ‘sahih’ ve ‘salih’ bir dili arama 
yolunda yürüyüşe” davet etmişiz. Bu sözü 
verenler, anlamsızlığın iktidarında, egemen 
imajlara konulmuş gereksiz bir dipnota in-
dirgenen söz ile sahih ve salih bir dilin inşa 
edilemeyeceğinin farkında olmak isterler.

Jackues Ellul’un dediği gibi imajla uyuştu-
rulmuş bilincimizi uyandırmak için elbette 
söze ihtiyaç vardır. İnsanlığı kurtarmak is-
teyen herkes öncelikle sözü kurtarmalıdır. 
Sözü oluşturan kelimeler, Hakikat’in kayna-

ğı değil işaretleridir. Anlam ve yorum, Ha-
kikat’i kelimeye uydurmak değil işaretlerin 
gösterdiği Hakikat’e doğru yürümektir. Ni-
tekim Gazâlî, usûl kitaplarından şu hikmeti 
süzerek (el-Mustasfâ min ilmi’l-usûl) almış-
tır: “Bilmiş ol ki, manaları lafızlarda arayan 
herkes yolunu şaşırır ve helak olur.”

Zira, söz sesten, harften ve lafızdan iba-
ret değildir. Onu önemli kılan, anlamı, 
muhtevası, düşünce eylem ile olan irtibatı, 
en önemlisi de Hakikat ile olan ilişkisidir. 
Sözün öncesinde niyet, irade ve düşünce; 
sonrasında iş ve davranış vardır. Kur’an’ın 
ifadesiyle sahih söz salih amel doğurur. Söz 
niyet ve düşüncenin neticesi, iş ve eylemin/ 
amelin başlangıcıdır. “Ameller niyetlere gö-
redir.” Ancak söz hem niyetlerin hem de 
amellerin ifade ve tercümanıdır. “...Sağlam/
sahih söz (kavl-i sedîd) söyleyin ki, Allah si-
zin amellerinizi salih kılsın (33/Ahzâb, 70).” 
ayeti bunun açık ifadesidir.

Kur’an, hiçbir zaman sözü, iş ve davranış-
tan ayırmamıştır. Söz önce kulağı gerektirir. 
“...De ki o (peygamber), hayır kulağıdır... 
(9/Tevbe, 62).” “Söz dinlenir ve en güzeline 
tabi olunur (39/Zumer, 18).” Amel defterine 
yazılanlar sadece iş ve davranışlar değildir. 
Ağızdan çıkan her söz Hakikat terazisinde 
tartılır ve ilahi kayıt ile zapturapt altına alı-
nır. “İnsan bir söz sarf etmeye dursun yanı 
başında bir gözetleyici onu kaydediverir 
(50/Kâf, 18).”
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Söz de tıpkı insan gibidir. Nitekim “Uslû-
bu beyan ayniyle insan.” denmiştir. Nasıl ki 
insanın iyisi, kötüsü, hayırlısı, şerlisi, güzeli, 
çirkini vardır. “Güzel sözün misali güzel bir 
ağaç gibidir. Bu ağacın kökü sağlam, dalları 
göğe uzanmıştır. Meyvesi her zaman yenir. 
Mevsimi geçmez. Çirkin bir söz ise kötü bir 
ağaç gibidir. Köksüz ve kararsızdır. Meyvesi 
olmaz olsa da yenmez (14/İbrâhîm, 24).

Hakikat yolcularına daima iman edenler, 
daima kavl-i hasen (güzel söz), kavl-i mâruf 
(anlamlı ve olumlu söz), kavl-i sedîd (sağ-
lam söz), kavl-i tayyib (hoş söz), kavl-i adl 
(hak söz), kavl-i leyyin (yumuşak söz) söy-
lemek yaraşır. 

Hakikat’in üstünü örttüğü içindir ki, her 
mümin, kavl-i habis (çirkin söz), kavl-i sey-
yi’ (su’) (kötü söz), kavl-i lahn (eğri söz), 
kavl-i muhtelef (çelişkili söz), kavl-i münker 
(olumsuz söz), kavl-i zûr (yalan söz) kavl-i 
münker (olumsuz söz), kavl-i bâtıl (boş söz) 
söylemekten nehyedilmiştir. 22/Hac sure-
si 30. ayette Allah’ın yerine tapınılan sah-
te putlarla doğru sözün yerine sarf edilen 
kötü, yanlış ve yalan söz (kavl-i zûr) eşdeğer 
kabul edilmiştir.

Resul-i Ekrem “Ya hayırlı söz söyleyin ya 
da susun (Buhârî, Kitâbu’l-edeb)” buyurur. 
Hayır söylenmiyorsa susulur. “Sâkite söz is-
nad edilmez (Mecelle)” dense de Hakikat’in 
üstü örtülürken susulmaz. Dalaletin en bü-
yükleri ‘delalet-i gayr-ı lafzî’ ile işlenmiştir. 
Haksızlık karşısında suskun kalmak kadim 
Osmanlıcada ‘samt-ı kâzib’ diye ifade edil-
miştir. ‘Samt-ı kâzib’ susarak yalan söyle-
mektir. 

Sözün özü, anlamsızlığın iktidarını yık-
mak —değilse de tanımamak— için sözün 
hem sahih olanında hem de salih olanında 
ısrar etme azminde olacağız. Zira, değerli 
dost Burhanettin Tatar’ın dillendiregeldiği 
gibi; 

“Bizim, Hakikat’le randevumuz var.”

Prof. Dr. Mehmet Görmez

Diyanet İşleri Başkanı

5



Medeniyet; bir toplumun, maddi ve mane-
vi varlıklarını, düşünce, sanat, bilim ve tek-
noloji alanında sahip olduğu tüm ürünleri 
ifade eder. Tarihte iz bırakan medeniyetle-
rin ayırıcı özelliği onların özellikle düşün-
ce ve sanat alanında elde ettiği başarılardır. 
Bu alanlarda kaydettikleri ilerlemeler bazı 
medeniyetlerin insanlık tarihindeki yerini 
perçinlemiş ve etkilerinin asırlar boyunca 
sürmesini sağlamıştır. İnsanlık tarihinde 
derin izler bırakan kadim Yunan medeni-
yeti, Endülüs İslam medeniyeti gibi mede-
niyetleri tarihe mal eden sihirli ürünler ise 
kalem ve kitabın ortaya çıkardığı varlıkları 
yani o dönemi ifade eden kitaplardır. Batı 
felsefesinin tüm dünyada yarattığı etkiyi, bu 
felsefeyle birlikte İslam felsefesini de ortaya 
koyan Endülüs İslam dönemi bilim tarihi-
nin en önemli merhalelerinden biri olarak 
zikredilmektedir. 

Kalem bir nesne olarak düşünülmemeli 
o, toplumların düşünce dünyalarını, tecrü-
belerini, birikimini ifade eder. Bu unsurlar 
satırlara dökülünce kitaplara dönüşür ve 
medeniyetin temel taşını oluşturur. Hik-
met ise kalem ve kitaptaki hakikatleri ifade 
eder. Davranışların, prensiplerin, konulan 
hükümlerin, yasaklanan hususların varlık 
sebebi onların hikmetini oluşturur. Kalem, 

hikmeti satırlara dökmeye çalışır; satırlar 
ise hikmeti kitaplaştırır. Kitap, hikmetin ana 
rahmidir. Hikmet orada neşv-u nema bulur, 
oradan yayılır ve bir medeniyete dönüşür. 
Hikmetten yoksun kalem ve kitap kalıcı 
olamaz ve zamanla yok olmaya mahkum 
olur. Hikmeti yüksek olan toplumlar oluş-
turdukları ürünleriyle tarihe mal olur; hik-
metten yoksun her ne varsa zamanla silinip 
yok olur.

Yüce İslam medeniyetini tarihe damga 
vuran medeniyetlerden biri haline getiren 
temel unsur ilahi kaleminden satırlara dö-
külen ve bu satırların yan yana dizilmesiy-
le oluşan yüce kitabının barındırdığı yüce 
hikmetlerdir. İnsanlık karanlıklar içinde 
boğuluyorken, zulüm şiddet ve rahmet or-
tadan yok olmuşken, hikmet dolu rahmetle 
inmeye başlayan İslam’ın yüce kitabı ilk iş 
olarak “Oku” emrini vererek medeniyetini 
inşa etmeye başlamıştır. İslam, böylece her 
şeyden önce hikmetin keşfedilmesi gerekti-
ğini vurgulamıştır. Okumak kalemi devreye 
sokar, okumak düşünceyi ortaya koyar, oku-
mak kalem kitap ve hikmeti gerektirir. Oku-
ma, hikmeti anlama çabasıdır. Oku emrin-
den hemen sonra inen ikinci surede ise ilk 
olarak bunlara işaret edilmesi kaçınılmaz 
olmuştur: “Nûn. Kaleme ve satır satır yaz-
dıklarına and olsun!” (Kalem 1, 2) Burada 
kalem ve yazdıklarına yemin edilmesinden 
maksat; düşünce, tecrübe ve bilginin kayıt 
altına alınmasını, bu yolla kuşaklara akta-
rılmasını ve toplumların aydınlatılmasını, 

Kalem Kitap 
ve Hikmet

İslam Medeniyetinin 
Temel Taşları:

Doç. Dr. Enver Arpa
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ilim ve irfanın koruma altına alınmasını 
sağlamak ve bunu sağlayan kalem ve kitabın 
önemine işaret etmektir. Kalem hakikatleri 
sayfalara aktaracak, sayfalar barındırdığı 
bilgilerle kitaba dönüşecek ve kitaplar me-
deniyet oluşturacaktır. Bu ayeti kerime bize 
müstakbel İslam medeniyetinin merkezine 
kitabın konulduğunu işâ’r etmektedir. Bir 
kitap ki kendisinden önce indirilmiş kitap-
ların hakikatlerini ve hikmetlerini barın-
dırmakta ve onlara ilave hikmetler de ön-
görmektedir. O insanlığın tüm birikimini, 
şimdiye kadarki ilahi hikmetleri, insanların 
ona karşı tutumlarını, bu tutum ve davranış-
ların akıbetlerini ve daha nice yüce hikmeti 
özü itibariyle içerisinde barındırmakta ve 
bunlar ışığında insanlığa yeni bir istikamet 
belirlemektedir. İstikamet belirlendikten 
sonra şimdi sıra artık insanları hikmetle bu 
istikamete yönlendirmeye gelmiştir: (Rasû-
lüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel 
öğütle çağır…(Nahl 125)

Başta kutlu elçisi olmak üzere o yüce ki-
tabın müntesipleri, onun yüce hikmetleri 
ışığında insanlığa bir yön belirlemiş ve bu 
ilahi rahmeti kısa sürede insanlığın kurtu-
luş ümidi haline getirmişlerdir. Müslüman-
lar onun kutlu satırları sayesinde yaratılışın 
özünü kavramaya çalışmış, düşünerek, göz-
lemleyerek kainatı, yaratıcısını ve yaşamın 
gayesini bilmeye, kavramaya çalışmışlardır. 
Hira’dan yayılmaya başlayan “oku” emriyle 
insanlık ufkunda yeni bir sayfa açılmıştır. 
Kur’an, daha ilk ayetlerinde “kalem”e ve “ya-
zı”ya dikkat çekmiştir: “Oku, çünkü Rabbin 
sonsuz lütuf sahibidir. İnsana kalemle yaz-
mayı öğretendir.” (Alak 3, 4) “Nûn. Kaleme 
ve yazdıklarına andolsun ki…” (Kalem 1, 2)

Müfessirler “nûn”un, hokka olduğu gö-
rüşündedirler. Kalem ise bellidir ve onun 
yazdıkları “kitap”tır. Hikmetten yoksun, 
cehalet karanlığında boğulmaya yüz tutmuş 
bir topluma inmeye başlayan bu yeni kitap; 
böylelikle kalem, sahife ve kitap arasındaki 
ilişkiyi ve bunun önemini ifade etmiştir.

Kalem, kitap ve hikmet üçlüsünün temeli-
ni oluşturduğu İslam medeniyeti kısa sürede 
insanlığın yüz akı sayılan bir inşa sürecine 
imza atmış ve bir süre sonra Arap Yarıma-
dasını aşarak tüm Ortadoğu coğrafyasına, 
Kuzey Afrika’ya, Anadolu topraklarına ve 
Kafkaslar’a kadar ulaşmıştır. Daha sonraki 
yıllarda ise sahra altı Afrika’sına uzanmış ve 
Avrupa kıtasına doğru ilerlemiştir. Hikmeti 
anlamaya davet ederek bir medeniyet pro-
jesi başlatan İslam uygarlığı, özellikle En-
dülüs döneminde insanlık tarihinin en gör-
kemli eserlerini meydana getirmiş ve yüce 
kitabından ilham alınarak yazılan dev yazılı 
eserleriyle insanlığın unutulmazları arasına 
girmiştir. Müslümanlar bu dönemlerde bi-
lim ve sanatın en önemli eserlerine imza at-
mışlardır. O dönemlerde kaleme alınan ilmi 
eserler hala insanlığın yolunu aydınlatmaya 
devam etmektedir.

Günümüzde kitaptan ve hikmetten uzak-
laşmanın yarattığı korkunç travmayla bu-
nalımlı günler geçirmekte olan, bilim ve 
sanatta geriye düşen, birlik ve düzeni dağı-
lan İslam dünyasının eski izzetli günlerine 
dönüşünün tek çaresi yeniden yüce kitabına 
onun yarattığı medeniyete dönüş ve onun 
hikmetine sımsıkı sarılmaktır. 

“Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, kabul olmayacak 
duadan, doymayan nefisten sana sığınırım.”

Hz. Muhammed (sav)
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“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O insanı bir 
kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin en yüce 
kerem sahibidir. O, kalemle (insana yazmayı) 
öğretendir. İnsana bilmediğini belletmiştir.” 

(Alak, 96–1.2.3.4.5)  
Harf ve Teslimiyet; Sesin Kelimede Zuhur 

Etmesi ve İlahi Sükûnetin Keşfi
 “Oku”! Kan pıhtında yazılı olan kaderini 

oku! Rabbinin “kalem”le yaz dediğini oku! 
Dipsiz sularda, sonsuz, tür tür derinliklerde 

olanı oku! Nice dehlizlere yapılan yolculu-
luklarda bir yolcunun yazgısını oku! Gön-
derdiklerinin, uyarıcıların, dervişlerin, er-
mişlerin görgü kalemlerini hiç yitirmeksizin, 
bitirmeksizin yontmasını oku! 

Bilgi yi kendi nefsinin ateşinden, kumar-
hanesinden çıkarmışların çileli, sabır yüklü 
gönül hikâyelerini oku! Rabbin tarafından 
icrası yapıla gelen, ebedi ilahi üreyişin mu-
azzamlığını oku! İbadet sofrasına çağrılmış, 
tekrarları sonsuz, ulaşılması mümkünsüz ça-
baların heyecan arz eden davetini oku? 

Yeter ki oku!     
Ve zamanı nakış nakış işledi. Önce hırıltı-

yı (büyük patlama), sonra, hırıltının keşfini 
sağladı. Ardından vahiy yükledi (ruh üfledi) 
ve ‘ses’i hâsıl etti. Ses, kendine dair, ilke dair, 
varlığın, var oluşunun tözüne dair hikâyesini, 
bir ‘şekil’le aktardı. Yankısı, şekillere bürün-
müş titizlikle anlattığıydı.  

İlk harf ve harflerin, sonra kelime ve keli-

melerin, ses yolculuğunda gezintiye çıkması-
nı sağladı. İn(san) ya ih(san) ya da zan (in)
san dı artık. O çok ince içrenin (kaderinin), 
hakikate yönelmiş, muazzam memba kayna-
ğına doğru yapılmış tesirli temas yolculuğu-
nun adayıydı  

“Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de 
mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha 
ona katılsa Allah’ın sözleri (yazmakla) yine 
de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç 
sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Lok-
man, 31–27)

Ve ‘kalem’; artık bir sandal ve ‘harf ’; sadece 
o sandalı sırtında, yüzeyinde taşıyan bahtiyar 
bir akışkanlık, su. Ve ‘kelime; su yüzeyin-
de oluşan dalgalar ve de ki Rabbine secdeye 
durmuş, zikir çekmekteler.  

Harf, çizgiyle mühürlendi ve nice taze hayat 
sayfalarına sevdalandı. Sevdasına âşık oldu.  

Bu ulvi sevda, bir an geldi çaresizliğine çare 
oldu. Bir ince kıvamdı yalvarış, hatta yaka-
rış ve cismin içinde akan sıvı kurşuna hedef 
oldu. Çünkü esmer kurşundaki akış, kelime-
nin doğuşuna nail olmakla mükellefti. 

Harf ve kelime, sesin şahadetiyle vücut bul-
muştu artık. Merhamet ve vicdanın haykırışı, 
kalemlerin ücra uç köşelerinde beliren o ses-
siz hararetle, yerini, sesle duyan, düşünen O 
ilahi devinimde gördü. 

Ve an geldi, anlar geldi; kalem kırılmak, 
harflerin kıblesi şaşırtılmak istendi. 

Oysa en acımasızıysa, kelimelerdi ve ulvi 

Harf ve Teslimiyet

Selçuk Ferit

8



keder zamanlarına vakıf olduklarından, çile-
nin, nice çekilecek çilelerin mektebinde za-
limlere karşı duranlar, dirilişe geçenlerdi.

“ Eşhedü En La İlahe İllallah ve Eşhedü 
Enne Muhammeden Abdühü ve Resulühü”        
(Kelime-i Şehadet)                            

Elif. Lam. Mim. (Bakara)
Harf, kelime ve cümleler sesin temas, du-

yuş, katılış, kalkış, yükseliş, iniş, duruş, tar-
tım ve ahenk bütünlüğünün kurgulanmasına 
nasıl katkıda bulundular?

MİM: Durmanın lüzumunu gösterir. 
TI: Mim de ki kadar olmasa da durmanın 

geçmekten daha iyi olduğunu gösterir. 
CİM: Durulabilirde geçilebilirde fakat dur-

mak daha iyidir.
SAD: Nefes daralmışsa durmak caizdir.
ZEYN: Durulabilir fakat geçmek durmaktan 

daha iyidir. LAMELİF: “Durma” anlamında-
dır, durulma zamanında geriden alınmaz.

KAF: Durmak lazım fakat geçilebilir. 
KİF: “Dur” demek geçilirse anlam bozulur.
AYN: Ruku’yu belirtir. 
Böylece, cisimleşmiş olan önce harfler, son-

ra kelimeler, bir sözlü, yazılı anlatış ve bir 
sesli yalvarış, yakarışın tükenmez ruhi ifade-
sine zuhur etmiştiler. İnanıyorlardı ki, ses ve 
sesli halinin ötesi, Rab tarafından icra edilen 
kulluklar yine Rableri tarafından onurla ak-
lanmıştı.

İki tür kalem vardı; bir, sesli düşünen; iki, 
sessizliğine savrulan. İlki, aklın, diğeri, duy-
guların kalemidir ve ses, kelimler de yankı-
sını farklı bulandır. İlki doğuş; diğeri, hem 
yitiş ve yitiş anı diriliştir. O an ortaya çıkan 
bir hiçlik heyecanıdır. Var oluşunu yeniden 
anlamlandırma hali. Bir harf, bin kelime; bin 
kelime, bir cümle misali. İlke dönüş. Ses, bu 
gidişata ahenk katmaktı. 

Musiki, biçimde sesli bir cümledir. Özü, 
cümle âlemde ahenge dair bir işarettir. 

Kalem, dudaklar ve dilin suskun hareket 
haline ruh katan, çizgiler toplamına efendilik 
yapan, ruhani bir mızrağın açık seçik sureti-
dir. Özgürlüğü sanırım buradan gelse gerek! 

Kelimenin ahengi, musiki ilminde nağme-
den çok usûle tekabül eder. Okunuş, nağmeyle 
ilişkilendirilir. Ezan, ilahi, zikir, mevlit ses di-
zilerinin farklı makamlarda (gam) beli kural-
lar çevresinde okunması, kullanılmasıdır. 

Manevi hayatımızın harfler, kelimeler ve 
cümleler yoluyla yapılmış içre ve derin seste ki 
teslimiyet, en açık şekliyle ne yüksek ne de çok 
alt seste kılınan namazlarımızda çıkar karşı-
mıza. Ahenk için gerekli bir iç ilahi yolculuğa 
yapılan o muazzam sakinlik ve sükûnet.

. Âyet (Âyet-î Kerîme): Delil, açık alamet, 
veri veya işaret gibi anlamlara gelmektedir. 

Kur’an surelerini oluşturan harf, kelime ve 
cümlelerdir. Kuran’da cümle içinde bulun-
duğu konuma göre mucize (Bakara, 2–211), 
alamet (Bakara, 2–248), ibret (Nahl,16–11), 
delil (İsra,17–12) anlatımıyla geçmektedir.

Kuran’da ayetlerin uzunlukları, Mushaf ’ta 
tam bir sayfa ve en kısa bir ya da birkaç harf-
ten oluşan’ kesik harfler’ veya Mukatta harf-
ler arasında değişmektedir.

Kuran âyetleri, Kur’ana göre muhkem ve mü-
teşabih (mecazi, allegori) olarak ikiye ayrılır.

Bunlardan muhkem ya da muhkam (sağ-
lam, tahkimat yapılmış, güçlendirilmiş) olan-
ların anlamlarının herkesin anlayabileceği 
şekilde apaçık, müteşabih ya da mutashabeh 
(benzeşik, temsili veya mecazi) olanların ise 
birtakım anlatı, işaret, ima veya imgelerle ko-
nuları ele aldığına, önemli olanın anlatılmak 
istenen mâna ve ana fikir olduğuna inanılır. 

Oysa O’ku nun bereketli ibadet sofrasına 
hazırlıklı gelmiştik; ya şimdi, nasılda hazır-
lıksız gidiyoruz.
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Yolculuk yaparken kitap okuyamam ben. 
Cam kenarına geçip bütün ihtişamıyla kar-
şımda duran  ve insanlarını, kuşlarını bulut-
larını bir oraya bir buraya savuran dünyayı 
temaşa etmeye başlarım. Bu büyük şehirde, 
kendimle baş başa kalma fırsatını nadiren 
yakaladığımdan otobüsler beni minik bir te-
fekkür yolculuğuna çıkarır. Bu sırada kitap 
okumayla meşgul olarak yoldaki güzellikleri 
kaçırmayı pek de istemem. 

Dikkatimi ilk olarak binalardan arta kalan 
kısmıyla görebildiğim, engin, dipsiz, uçsuz 
bucaksız gökyüzü çeker. Çocukluğumuzda 
buluttan şekiller çıkarmaya pek bir merak-
lı olan bizlerin, nedense biraz büyüdükten 
sonra bulutların sadece birer gaz kümesi ol-
duğuna dair bilimsel açıklamalar getirerek 
onların ötesini görmeyi unutmaya başladı-
ğımızı fark edip çocukluğuma geri döner 
ve gökyüzünde güzel bir gezintiye çıkarım. 
Bazen göçmen kuşlarla birlikte diyar diyar 
gezer, bazen de yalnız bir güvercinin peşine 
takılıp ona yoldaş olurum.

Her yolculukta gökyüzünü göremesem de 
etrafımda okuyacak başka şeyler bulurum 
hemen. Mesela insanlar; her biri içinde ayrı 
bir dünya barındırır. Hepsinin bir hayat gö-
rüşü, kafasında tasarladığı işleri, borçları, 
dertleri... Hayata dair bin bir türlü düşünce 
döner durur içlerinde. Gökyüzüne nasıl me-
rakla bakıyorsam insanların hallerine de bir 
o kadar merakla bakarım.  

İnsanlar da işlerinden güçlerinden pek va-
kit bulamıyor olacaklar ki yirmi dakikalık 
bir metro yolculuğunda bütün sıkıntılarını 
tanımadıkları bir insana anlatabilirler. Kimi-
nin derdi eşiyle, kiminin çocuklarıyla. Kimi-
si borca batmış, kimisi hayattan bıkmış. Bir 
çözüm beklemiyorlar belki anlatırken. Sade-
ce sıkıntısını anlatıp yükünü bir başkasıyla 
paylaşmış olmanın rahat kollarına bırakmak 
isterler kendilerini. Halbuki yirmi dakika 
sonra kendilerini yeniden acımasız hayatın 
hırçın dalgaları arasında bulacak ve derdini 
sırtına alıp koşuşturmacasına devam ede-
cektir. Bu yüzden sizin onlara söylediğiniz 
bir söz, onun kitaptan okuyacağı herhangi 
bir entelektüel cümleden daha etkili olacak, 
hayatına bir ışık tutacaktır. Bütün bunlar 
zihnimde dolaşırken başımı eğip insanların 
gözlerinden kaçmanın haksızlık olduğu fik-
rindeyim. 

Okuduğum son derece profesyonelce ha-
zırlanmış bir kitabı ayaküstü tüketmek de 
pek içten gelmez. Hazır vaktini bulmuşken 
hayata bir bakış atmak ve belki de üretece-
ğin bir hikayene karakterler belirlemek en 
güzeli. Bu sebeple kitabı daha dingin bir or-
tamda okuyup kendime bir ufuk oluşturmak 
için hem de hayatın hızına kapılmadan önce 
biraz gözlem yapabilmek için toplu taşıma 
araçlarında geçirdiğim vakti bu şekilde de-
ğerlendirmek bana daha çok şey katar. İnen 
ilk ayetin gereğini yerine getirmenin yani 
hayat kitabını da okumayı ihmal etmemenin 
güzelliğiyle yolculuğuma devam ederim...

Hayat Yolculuğu

Zeyneb Rumeysa Karadeniz
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Yazmadan Okumak

Yasin Ramazan Başaran

Yıllar önce kulağıma çalınmıştı: kötü bir ya-
zar olacağına, iyi bir okur ol. Duyduğumda 
kulağıma çok hoş gelmiş ve yıllarca zihnimde 
taşımıştım bu ibareyi. Ancak fark ediyorum 
ki bu ibare sahte bir ikilem üzerine kurulu ve 
bu ikilem bizi bir açmaza sürüklüyor.

İbaredeki temel yanlış, bu iki eylemin, yaz-
ma ile iyi okumanın, birbirinden bağımsız 
olabileceği varsayımı. (Burada bahsedilenin 
‘iyi okuma’ olduğunu unutmayalım. Yoksa 
her okuma, yazmayı beraberinde getirecek 
diye bir olay yok.) Diğer bir ifadeyle, ibarede 
yer alan ‘iyi okuma’nın, yazmadan bağımsız 
olarak gerçekleştirilabileceği varsayımı yan-
lış.  Okuduğumuz bir konuyu yazıya dök-
medikçe, değil fikirlerimizin sağlamlığından, 
okuduğumuzu yeterince ‘iyi’ anladığımızdan 
bile bahsedemeyiz. Çünkü okuduğumuzu 
anlayıp-anlamadığımızı, anladıysak ne an-
ladığımızı kendi yazımızdan başka bir yer-
de görme imkanına sahip değiliz. Yani an-
cak yazı yazdıkça kendi anlayışımızı ‘ayna’da 
seyretme imkanı buluruz.

İşte ibarenin kapı araladığı açmaz da burada 
yatıyor: kötü de olsa yazmadan, ‘iyi’ bir okur 
olmak mümkün değil. İyi bir okur olmak için 
yazmak lazımken, bu ibare, iyi okumayı yaz-
manın karşısına koyuyor. Böylece iyi okuma-
ya da yazmaya da imkan bırakmıyor.

Gökdelenlerde, son model arabalarda, çok akıllı telefonlarda medeniyeti 
arayanın, kütüphanelere bakmazsa bulacağı tek şey kör bir hayranlıktır.

Yasin Ramazan Başaran
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Hikmet ile mümin arasındaki ilişkinin ma-
hiyeti izahtan varestedir çoğumuz için. Zira 
Hz. Peygamber (s.a.s.) hikmetin, müminin 
yitiği olduğunu belirtmiştir. Ancak kanaa-
timce üzerinde pek düşünmediğimiz bir hu-
sus var.

Maalesef Müslümanların, hoşgörüsüzlük-
le en çok anıldığı zamanlardan birinde ya-
şıyoruz. Her gün “Müslüman” (!) bir terör 
örgütünün yeni bir saldırı haberi ile karşı-
laşıyoruz. Bugün olduğu gibi tarih boyunca 
da Müslümanları şiddet yanlısı göstermek 
isteyen birçok çevre olmuştur. Bu bağlamda 
Müslümanları yanlış tanıtmak isteyenlerin 
suçuna ayrıca temas edilmeli elbette. Ancak 
böyle bir manzaranın ortaya çıkmasında biz 
Müslümanların da hiç sorumluluğu yok mu 
acaba?

Kendisi gibi düşünmeyenlerin yaşam hak-
kına saygı duymayan Müslümanlar hep ol-
muştur. Hem de Peygamber Efendimizin 
vefatından bu yana… Oysa Müslüman, hik-
mete olan tutkusundan ötürü hakikat bildi-
ğini gocunmadan tartışmaya açabilen, onu 
gerekçelendirebilen insan olmalıdır. İlmihal 
bilgisi olarak tahkikî iman kavramına aşina-
yızdır; fakat kendi inancımızı hakikat haline 
getirmekten uzağızdır çoğu zaman.

Bir Müslüman, hakikat iddiasından hiçbir 
zaman vazgeçmez. İslam hakikatini paylaş-
mayan insanlara “yanlış düşünüyorsunuz” 
demekten çekinmez. Ancak bu, onların ya-
şam hakkına sahip olmadıkları anlamına gel-

mez. Herkes istediği düşünceyi savunmakta 
özgürdür. Ben kendi hakikatime inanıyor ve 
bunu gerekçelendirebiliyorsam niye başkası 
ile tartışmaktan çekineyim?

Hikmet ile olan bağımızı kuvvetlendir-
mediğimiz sürece kapalı bir toplum olmaya 
devam edeceğiz maalesef. Hikmet tutkusu, 
hakikatin tartışılabilir olması anlamında açık 
toplumun teminatıdır.

Hakikatin Peşinde

Ar. Gör. Hadi Ensar CEYLAN
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2 Mayıs Cumartesi 11:00-18:00 Kulüp Etkinlikleri

     18:00-20:00  Açılış Merasimi 
        Diyanet İşleri Başkanı 

        Prof. Dr. Mehmet Görmez’in katılımlarıyla

        Sunum: İbrahim Sadri
     20:00-21:00 Kulüp Etkinlikleri 

3 Mayıs Pazar   11:00-18:00 Kulüp Etkinlikleri 

     18:00-20:00  Konferans:
        Prof.Dr. İhsan Fazlıoğlu

    20:00-21:00 Kulüp Etkinlikleri 

4 Mayıs Pazartesi  17:00-18:00 Kulüp Etkinlikleri 

     18:00-20:00  Forum: Kalem-Kitap-Hikmet

        Moderatör: Sinan Aksu

5 Mayıs Salı   17:00-18:00 Kulüp Etkinlikleri

     18:00-20:00 Tiyatro Gösterimi 
        İshak 2.Tekgül

     20:00-21:00 Kulüp Etkinlikleri

* Ayrıntılar  www.genclikfuari.net 
ve Sosyal Medya Hesaplarımızdan Duyurulacaktır.

Nuri PAKDİL - Ahmet BELADA - Ali URAL - Adem ÖZKÖSE - Ahmet GÜNDOĞDU - Aslan DEĞİRMENCİ - Durmuş Ali EKER - Enver ARPA - Ertuğrul YAMAN - Fatih BAYHAN - Hadi ADANALI - Hanefi SİNAN 
Hadi Ensar CEYLAN -  Hayati İNANÇ - İbrahim ÇOLAK - İlyas CANİKLİ - İbrahim DEMİRCİ - İsmail VARIR  Şaban Ali DÜZGÜN - İsmail ÇALIŞKAN - Metin BAŞBUĞ - Murat Tarık ZANBAL  Metin ÖZDEMİR  

Murat DEMİRKOL - Muhsin ŞAHİN - Mustafa SİNAN - Necdet SUBAŞI - Nureddin  SOYAK - Nuran ALTUNBAŞ - Oğuz DOĞAN - Osman Sungur YEKEN - Ömer Faruk ÖZCAN Saadettin BAYRAM 
Saim AÇIKGÖZOĞLU - Selma GÜNAYDIN - Tuncer NAMLI - Senem ARICI - Serkan YORGANCILAR - Sinan CANAN - Vural KAYA - Yalçın AKDOĞAN - Yusuf Turan GÜNAYDIN 

ve sürpriz isimler… Sergiler - Yarışmalar

Yer : KOCATEPE Camii  Kitap Fuar Alanı

İmza ve Söyleşi *

Katılımcılar Program
Adalet-Der
Akmedrese
Anadolu İlahiyat Akademisi
Ankara Ünv. Kültür ve Tarih Topluluğu
Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği
Ati-Der
Ayasofya Dergisi 
Beytepe Camii Topluluğu
Bilkent Medeniyet Topluluğu
Çınaraltı
Engelsiz YBÜ Kulübü
Genç Barış İnisiyatifi
Genç Birlik Vakfı
Genç Gönüllüler
Genç İHH
Genç Memur-Sen
Genç Yeryüzü Doktorları
Gençlik ve Spor Bakanlığı
GÜSAT- Gazi Ünv. Siyasal Araştırmalar Topluluğu
İlkadım Dergisi

İnziva Dergisi
Kardeşlik Köprüsü Derneği
Karınca Kararınca Kulübü
Katre İlim ve Kültür Derneği
Kelebek Etkisi Topluluğu
Kitap Bankosu
Kubbe Derneği
Kulüp Mefkûre
Mihvak
Milli Türk Talebe Birliği
Odtü Fikir ve Gelişim Kulübü
SETA
Seyyah İlim, Kültür ve Sanat Topluluğu
Sosyal Düşünce Akademisi
Vefa Dergisi
Y. B. Ü. Âfâk Kulübü
Y. B. Ü. Genç Fikirler Atölyesi
Y. B. Ü. Bakış Açısı Kulübü
Y. B. Ü. Sosyal Sorumluluk Projeleri Topluluğu

GENÇ OKUR
# kocatepegenclikfuari # gencokur/genclikfuar/kocatepegenclikfuari www.genclikfuari.net
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Geçmişten bugüne gelen büyük bir ge-
leneğin mirasçısıyız. Öyle ki, bu geçmişin 
ne zaman başladığı sorusu bile çok uzun 
tartışmalara sebebiyet verebilir. Mirasçısı 
olduğumuz gelenek o kadar büyüktür ki, 
neredeyse hepimiz bu geleneğin içinde bo-
ğulmaktan ya da onu hayran hayran seyret-
mekten başka bir şey yapma gücünü kendi-
mizde bulamayız. Bu geleneğin heyecanlı 
yorumlarla temelsiz bir şekilde edebiyata 
ve siyasete taşınması belki de bu yüzden. O 
kadar büyük ki, karşısında komplekse gir-
mekten ve onu yaşamaya çalışmaktan başka 
bir çaremiz yok. Bir şizofreni hâli.

Geleneği yaşamaya çalışmaya şizofreni de-
dim, doğru olduğunu düşündüğüm için söy-
ledim bunu. Buna rağmen geleneğe ve onu 
inşâ eden insanlara saygı duymamak ya da o 
gelenekten kopmaya çalışmak imkânsızdır. 
Yazının başında söylemek istediğim gelene-
ğin mirasçısı olduğumuz, onun kölesi olma-
dığımızdı. Bir şey daha söyledim. Temelsiz 
bir heyecanla geleneğin edebiyata, siyasete 
ve hatta düşünceye taşındığını ifade ettim. 
Sanırım buradaki rahatsızlığımın temelsiz 
kelimesinden kaynaklı olduğu ortada. Yani 
bu faydalanmadan rahatsız değilim; ancak 
biz bu insanların, geleneği inşa eden insan-
ların hayatlarını, onların düşüncelerini han-
gi koşullar içerisinde hangi bağlamda ileri 
sürdüğünü, onların zevklerini ve heyecan-
larını bilmiyoruz. Dolayısıyla bağlamından 
kopuk fikirleri veya zevkleri sahiplenmeye 
çalışıyoruz. Günümüzde herhangi bir zemi-

ni olmayan tartışmalar bugün Müslümanlar 
arasında büyük kırılmalara sebep olabiliyor. 
Tekrarlamak durumundayım: şizofrenik bir 
durumda yaşıyoruz.

Bugün Müslümanlar geçmiş yüzyılların 
bağlamında yaşamaktan kaynaklanan şizof-
renilerine karşı geçmişi hakkıyla anlamak-
tan hatta orada görülmesi gerekeni görmeyi 
arzu etmekten uzaktır. Meselâ bugün poli-
tik bir figür olarak Mehmed Akif ön plana 
çıkmaktadır; ancak Hilmi Ziya tarafından 
hakkında Sebilürreşad tipi bir İslamcı’dan 
farklı bir İslamcı olduğu tesbiti yapılan 
Mehmed Ali Ayni’nin kitapları yeni yeni 
basılmaktadır. Akif ’in öneminden şüphe 
duymamakla birlikte, meselelere dair daha 
derin bir kavrayış gerçekleştirme çabası içe-
risinde olan Ayni’ye karşı bu ilgisizliğin ne-
deni ancak onu görmeyi istememek olabilir. 
Ayni hem Osmanlı’nın son dönemlerinde 
hem de Cumhuriyet döneminde gerek ver-
diği felsefe tarihi dersleri gerekse tasavvufi, 
felsefi meselelerdeki tartışmaları ve çeviri-
leri ile ön plana çıkmış bir insandır. Bugün 
politik zeminde esaslı bir kavrayışa sahip 
olmak istiyorsak, mesela Mehmed Ali Ay-
ni’nin eserlerinden faydalanmalı; ancak ona 
saplanıp kalmamalıyız. Darülfünun’daki ke-
lam müderrislerinden biri olan Abdüllatif 
Harputi’nin Ayni’nin Felsefe Tarihi üzerine 
yaptığı yorumlar onun önemini ve çözmeye 
çalıştığı sorunların canlılığını bize çok güzel 
anlatır. İrfan Görkaş “Darülfünun Felsefe 
Tarihi Üzerine Bir İnceleme” kitabında bu 

Şizofrenik Dimağ, 
Kompleksli Kul

Cemil Caca Arslan
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yorumları bize şöyle aktarıyor: “Felsefeyi 
dinin(kelam-ı ilahi-yi Kuran) hizmetinde 
gören Harputi, değerlendirmesine, geçmiş-
teki felsefe ve bilim alanındaki gelişmelerin, 
“hakayık-ı kelam-ı ilahi-yi Kuran”ın sırları-
nı izah ve şerh ettiğini örneklerle anlatarak 
başlar. Fakat son asırda, bu mühim kutsal 
işin yapılamadığını, felsefe ve bilim alanın-
daki gelişmelerin takip olunamadığını, ak-
sine ihmal edildiğini belirtir.” Günümüze 
baktığımızda bilim alanındaki gelişmeleri 
takip etmeye çalışmak köy meydanında du-
rup durup altın oran diye bağıran delileri 
de beraberinde getirmiştir. Bununla bera-
ber esasında bu gelişmeleri takip etmeme-
nin nedeni, sorunları takip edememektir. 
Bugün televizyonlardaki uluğ hocalarımız 
ekonomik durumu elvermediği için fotoko-
pi kitap kullanan ve bunun haram mı yoksa 
helal mi olduğunu soran üniversite öğrenci-
lerine cevap veremiyorsa, güncel problem-
leri takip edememelerindendir.

Yazdıklarıma bakarak, şizofrenik hâlimi-
zin çözümünün sadece güncel problemlere 
yoğunlaşarak çözülebileceğini düşünmem 
saçma olur. Bu problemlere eğilimin sahih 
bir niyet taşıması gerekmektedir. Cevap 
verme çabasının sahihi olur mu? Olur. Bu 
çabaya giren insanın nasıl olsa bakir bir ala-
na giriyorum diye vermeye çalıştığı cevap 
üzerinde özensiz davranması, ya da kendini 
anlamsız da olsa bir cevap vermeye zorlayıp 
“şanım yürüsün” mantığıyla hareket etme-
si; bize bu çabanın sahih olmadığına işaret 
eder. Sanıyorum ki bu tip çabaların altında 
da geleneğe damga vuran isimler benzeme 
çabası, yani bir kompleks yatmaktadır. 

Bu kadar konuşmak, cömertçe kullandı-
ğım bunca âmiyane tabir aslında içinde bu-
lunduğumuz zihin karmaşasına ve çözümü 
istemeyişimize dair düşüncelerimin rastgele 
bir akışını yansıtmak içindi. Bahsettiğim so-
runun meseleye çok uzak bir sorun olduğu 
ve bu sorunun sadece bir gencin vehminden 
doğduğu düşüncesini uyandırmış olabili-
rim. Sorunun kaynağının vehim olduğunu 
düşünenlere rağmen; geleneğin mirasçısı 
olduğumuz, kölesi olmadığımız ve güncel 
sorunlara gelenekten kopuk cevaplar ver-
mediğimiz hiç yaşamadığım günlere olan 
özlemimi sürdüreceğim.
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Röportaj
Rüştü ATMACA

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

Rüştü Atmaca: Günümüzde hemen her-
kesin gelişigüzel kullanarak birbirine en-
telektüel şiddet uyguladığı, dolayısıyla ta-
liblilerinin bile zihinlerinin iğdiş edildiğini 
gördüğümüz hikmet kavramı ile başlamak 
istiyorum? Hikmet nedir?

İhsan Fazlıoğlu: Derin ve zor bir başlan-
gıç yaptık… Çünkü “-nedir?”li sorular sa-
bit bir içerik talep ederler ki o içeriğe işa-
ret ederek ‘ne-lik’i belirleyebilelim. Ayrıca 
sözcükler hem tarihsel süreçte dikey hem 
de farklı alanlarda yatay kullanımları nede-
niyle çok değişik anlamlara sahip olabilirler. 
Bu nedenle sözcüklerin, özellikle terim an-
lamı kazanmışlarının neş’et, tekvîn, tahdîd, 
intişâr ve istikrâr süreçlerini iyice belirle-
meden anlamlarını yani içerdikleri kasıtları, 
denmek istenilenleri tayin etmek oldukça 
zordur. Daha önce yayımladığım “Batı’nın 
Hikmeti Doğu’nun Rasyonalitesi” adlı ya-
zımda klasik kaynaklarda “hikmet” söz-
cüğüne ilişkin zikredilen onu aşkın anlam 
öbeğini tespit etmiştim. Bu tespitler ışığında 
Seyyid Şerîf ’in ifadesiyle hikmeti şöyle çer-
çevelemiştim: İlâhî düzlemde mutlak, beşerî 
düzlemde mukayyet olmak şartıyla, îcâd, 
ilim ve amel kavramlarına ve aralarındaki 
ilişkilere nisbetle tanımlanan bir kavram… 

Kısaca, bir işâret olarak hikmet sözcüğünün 
mefhumunu delâlet ettiği muşârun ileyhe 
göre belirlemek gerekir. Şöyle diyebiliriz: 
Mefhum ile düşünülmeyen yerde gürültü 
vardır çünkü lafzî düşünme muhatapları 
arasında yalnızca şiddet üretir.

RA: Yazı, kitap ve hikmet sözcükleri ara-
sında nasıl bir ilişki ve etkileşim vardır?

İF: Elbette karşılıklı… Belki bazen olum-
suz. En azından tarihî süreçte bu üç sözcük 
hakkında çok farklı şeyler söylenmiştir. Pla-
ton’un anlatımıyla Firavun, yazıyı icat ettiği 
düşünülen Tanrı Thoth’a bu icadın, hikmeti 
ehil olmayan ellere düşürebileceği ikazında 
bulunmuş ve bu ikaz hem Yunan hem de 
İslâm kültüründe yankı bulmuştur. Kanaa-
timce bu ikaz değerini kitabı icat eden İslâm 
medeniyetinde kaybetmiştir. İslâm medeni-
yeti yalnızca kitabı icat etmekle kalmamış 
kendi kültürü yanında tüm antik kültürü de 
kitaplaştırmıştır. Yazı, sözü hem yatay hem 
de dikey gaibe aktarmanın yoludur; kitap, 
bir araya toplamanın ve kalıcı kılmanın… 
İnsanlığın dış-hâfızasının inşâsında yazı ve 
kitabın önemi büyüktür; bu hâlihazırda da 
devam etmektedir; edecektir de… Anlamın 
yazı ile zapt, kayıt ve temsil edilmesi ve akta-
rımı tarihi başlatan bir hâdisedir. Yani mad-
denin oluşturduğu tabiat ile büyük oranda 
yazının oluşturduğu hayat… İlk bakışta ya-
zılı metin iki boyutludur; çünkü anlam ora-
da erimiştir; hapsolmuştur. İşte yazılı metin 
ile ilişkiye giren müdrik varlık yani insan, 

“Kitaplarda 
bulabildiklerimiz, ancak 

bildiklerimizdir!”
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yorum ile yazılı metni üç-boyutlu bir hâle 
dönüştürür. Denilebilir ki hikmeti yazı ile 
yazılı hikmete dönüştürmek insanlığın ta-
rihî tecrübesini etkin bir güç kılmıştır ki, bu 
da İbn Haldûn’un isabetle işâret ettiği gibi, 
ilimler ve sanatlarla insanın manevî (anlam 
ve değere ilişkin) tekâmülünü mümkün ve 
sürekli hâle getirmiştir.

RA: Tarihî tecrübe çerçevesinde İslâm me-
deniyetinde hikmet (felsefe) ile eğitim ilişki-
si nasıl oluşmuştur ve bu ilişkinin insanlığın 
genel tecrübesine etkisi ve bu tecrübedeki 
önemi nedir?

İF: Bu uzun ve ayrıntılı cevap isteyen bir 
soru… Elbette bu söyleşi çerçevesinde bu 
konuyu ele alamayız. Öncelikle şu denebi-
lir: Söz konusu ilişki büyük oranda hikmet 

sözcüğünün mefhumundan anlaşılana bağlı 
olarak gelişmiş ve değişmiştir. Bu şu demek-
tir; tek-anlamlı bir ilişki yoktur. İslâm mede-
niyetinin hem değişik coğrafyalarında hem 
de tarihî süreçte farklı ilişkiler olmuştur. 
Bu tür konularda tek bir formül işlemez… 
Siyasî, iktisadî, ictimâî, dinî, vb. pek çok de-
ğişken söz konusudur bu tür ilişkilerde. An-
cak medeniyet tarihi yazıcılığı çerçevesinde 
bakıldığında insanî bilgi birikiminin tüm 
alanlarında bu ilişkinin sonuçlarını görebi-
liriz. Ancak şunu vurgulamama izin veriniz: 
Hem kitap hem de kurulan okullarla hik-
meti yalnızca filozoflar ve âlimler gibi bü-
yük oranda dinî ya da siyasî gücün etrafında 
temerküz eden belirli bir kesimin olmaktan 
çıkartıp tahsilli yani okumuş-yazmış insan-
ların da malı haline getiren, dolayısıyla hik-

“Seyyid Şerîf ’in ifadesiyle 
hikmeti şöyle çerçevelemiştim: 
İlâhî düzlemde mutlak, beşerî 

düzlemde mukayyet olmak 
şartıyla, îcâd, ilim ve amel 

kavramlarına ve aralarındaki 
ilişkilere nisbetle tanımlanan 

bir kavram… Kısaca, bir işâret 
olarak hikmet sözcüğünün 

mefhumunu delâlet ettiği 
muşârun ileyhe göre 

belirlemek gerekir.”
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meti toplumsallaştıran İslâm medeniyetidir.

RA: Taşköprülü-zâde, Miftâh el-saâde ve 
misbâh el-siyâde’sinde “İnsana dair ne varsa, 
ancak ve ancak bilgiyi kendine hâssa kılma-
sından kaynaklanır.” der. Buradan hareketle 
modern-çağdaş dönemde üretilen ve empi-
rik-mekanik-matematik temelli olan bilginin 
maneviyât (anlam-değer) dünyamızın inşâ-
sındaki yerine ilişkin görüşleriniz nedir?

İF: Bilgi hakkında İslâm medeniyeti çer-
çevesinde söylenecek o kadar çok şey var 
ki… Hz. Ali’nin “insan eşittir bilgi” deme-
sinden tutunuz da Fuzûlî’nin “İnsanlar ara-
sındaki eşitsizliğin kaynağı bilgidir.” sözüne 
kadar… Yine Taşköprülü-zâde şöyle der: 
“Eğer ruh, bedene canlılık veren şey demek-
se; aklın ruhu, bilgidir; çünkü bilgisiz akıl, 
ölü gibidir; onu dirilten bilgidir.” Kısaca, 
Rosenthal’in ifadesiyle “İslam eşittir bilgi-
dir.” Ancak her zaman dediğim gibi, çoğulu 
olmayan bilgi (ilm) ile disiplin, alan, dal an-
lamına gelen ilm (ulûm) sözcüklerini birbi-
rine karıştırıyoruz. Modern-çağdaş dönem-
de üretilen empirik-mekanik-matematik 
temelli olan bilgi doğaya ilişkin bir bilgidir. 
Modern-çağdaş dönemde aynı zamanda 
manevî bilimler (geistik bilimler, insan-top-
lum bilimleri, sosyal bilimler, vb.) de mev-
cuttur. Burada dikkat çekilen her şeyin nice-
liğe indirgenmesine gelince, bu da kadîm bir 
sorundur; hem Yunan hem de İslâm’da tüm 
bilginin mantıksal bir biçime indirgenmesi 
gibi… Öte yandan unutmayalım ki bilimler 
dünya hakkında resimler, açıklamalar, tas-

virler verirler; anlam-değer üretmezler. El-
bette bilim insanları hem kendileri için hem 
de manevî bilimleri etkileyen anlam-değer 
üretiminde bulunurlar; ancak bu üretim de 
en nihayetinde bir yorumdur. Kısaca sorun 
doğanın empirik-mekanik-matematik id-
râki değildir; sorun bu yöntemin alt ve üst 
sınırını iyi tayin etmektir. Başka bir deyişle, 
anlam mesela empirik-mekanik-matematik 
tasvire konu mudur? Yine belirtmekte yarar 
var, bilim ve bilimsel bilgi aşkın değildir; ta-
rihîdir; bu nedenle anlam-değer dünyamı-
zın da bir parçasıdırlar, hem kökenleri hem 
de etkileri bakımından…

RA: Geleneğimizdeki tartışmalardan biri 
de İbn Tufeyl’in kaleme aldığı Hayy bin 
Yakzan ile İbn Nefis’in telif ettiği el-Risâ-
let el-kâmiliyye fî el-sîret el-nebeviyye adlı 
eserlerindeki birbirinden farklı insan görüş-
leridir. Bu görüşlerden hareketle insan nasıl 
tanımlanmıştır? Bu tanımlardan günümüze 
bir aktarım yapmamız mümkün müdür?

İF: Tartışmanın çok derin nedenleri var 
ki bir çok yazımda bu konuyu fırça darbe-
leriyle de olsa ele almıştım. Bu romanlarda 
öne çıkanlar, peygamberlik, birden fazla 
peygamber oluşu, vahiy, kişinin tek başına, 
yapayalnız tümel, özsel, kesin bilgiye ula-
şıp ulaşamayacağı gibi sorunlardır… Ya-
nıtlamak için de teolojiden, kozmolojiden, 
psikolojiden, vb. birçok alana girip çıkmak 
gerekiyor. Örnek olarak, Hayy b. Yakzan’ın 
faal akıl (active intellect) olduğunu dikkate 
almadan ve dizgenin o dönemdeki kozmo-
lojik tasvirini göz önünde bulundurmadan 
yapılacak tüm yorumlar boştur. Daha da 
önemlisi, İbn Tufeyl’in dizgesi kapalı bir diz-

“Taşköprülü-zâde şöyle der: “Eğer 
ruh, bedene canlılık veren şey 
demekse; aklın ruhu, bilgidir; 

çünkü bilgisiz akıl, ölü gibidir; 
onu dirilten bilgidir.” Kısaca, 

Rosenthal’in ifadesiyle “İslam 
eşittir bilgidir.”
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gedir ve zaten faal akılda mevcut ve beşerî 
alanda daha önceki eserlerde dile getirilmiş 
verili, yazılı ve tevârüs edilmiş bir hakîka-
tin, başka bir deyişle Aristotelesçi–Batlam-
yuscu–Galenci–Yeni-Eflâtuncu felsefelerde 
ifade edilmiş kitâbî hakîkatin filozof tara-
fından yeniden elde edilmesidir. İlginçtir 
ki Hayy’ın araştırma serüveni, adada yazılı 
kitap olmadığındandır ve ayrıca, bir insanın 
vahyî bilgiye gereksinim duymaksızın yuka-
rıdaki sıfatları taşıyan hakîkatin bilgisi ya-
nında dinî bilgiyi de auto-didact (yani yazı, 
kitap, öğretmen, kısaca hayat olmadan) 
olarak elde edebileceğini iddia eder. Bir ta-
bib olarak İbn Nefis’in yanıtları çok açık ve 
seçiktir: İnsan adasal yaşamda, dolayısıyla 
münzevî olarak, tek başına kemâle vara-
maz; çünkü ahlâk ve hukûka gereksinim 
duymaz. Öyleyse insan hem maddî hem de 

manevî yaşamın kemâline ancak toplumda 
ulaşabilir. Toplum düzeni ise kanuna bağ-
lıdır; âdil kanun için de vahiy zorunludur; 
vahiy de toplumun tarihsel gelişimine bağlı 
olarak yenilenir; insanlık Hz. Peygamber 
zamanında belirli bir aşamaya ulaştığı için 
Hz. Peygamber, son peygamberdir; vahiy de 
tamamlanmıştır; bundan sonra Peygambe-
rin vârisleri olan âlimler usûle/ilkelere bağlı 
kalarak bu vahyi yorumlamaya devam eder-
ler. Ayrıca hakîkat, tek başına kitâbî değildir 

aynı zamanda tekvînîdir de… Fazla söze ne 
hacet! İbn Nefis’in yaşadığı XIII. yüzyıldan 
itibaren Doğu İslâm dünyasındaki tüm ilmî 
ve fikrî gelişmeler ile İbn Tufeyl sonrası Batı 
İslâm dünyasındaki tüm ilmî ve fikrî ge-
lişmeleri karşılaştırmak, farkı görmek için 
yeterlidir. O kadar ki XIII. yüzyıl ve sonrası 
dönemde Batı İslâm dünyası bile, özellikle 
Tebriz üzerinden Doğu İslâm dünyasına 
katılmıştır. Bu durum hem İbn el-Bennâ ve 
okulunun matematik-astronomi eserlerin-
de hem de İbn Haldûn’un çalışmalarında 
müşahede edilebilir.

RA: Celaleddin Rûmî’nin “şimdi yeni 
şeyler söylemek lâzım” ile Baban-zâde’nin 
“vaz-i cedîd değil keşf-i kadîm…” deyişleri 
ışığında gelenek ile bugün arasında nasıl bir 
ilişki kurabiliriz?

İF: Öncelikle her iki deyiş de doğrudur 
mefhumlarını hakkıyla gözetirsek eğer… 
Pek çok yazımda eski ile yeni, kadîm ile ce-
dîd çatalının usûleynin süreklilik kavramı 
ile aşılabileceğini dile getirdim. Bir süreç 
içindeyiz ve bu süreç bir örüntüdür; ken-
dini daim örmektedir. Bu nedenle gelene-
ki, “gelene-ek” olarak görüyorum; “Kadîm, 
takaddüm edendir yani öne adım atandır,” 
diyorum. Bu bakış açısını yakalarsak, eski-
nin ancak yeni yapılanlarla muhafaza edile-

“Söylenmiş eski şeyler yok ise yeni bir şey söylemek mümkün 
değildir; ancak bugün söylediğiniz yeni şeyler de yok ise söylenmiş 

olanları idrâk edemezsiniz.”
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bileceğini görebiliriz. Tam da burada yakın 
zamanda duyduğum Abdulvâhid el-Vekîl’e 
ait bir cümleyi tekrar edeyim: “Gelenek, öl-
müşlerin yaşayan ruhudur; gelenekçilik ise 
yaşayanların ölmüş ruhu…” Uçlar arasına 
giderek düşünenler, bir fikri savunanlardır, 
bir fikre sahib olanlar değil ya da onlar düşü-
nenler değil belirli mahfiller adına vazifesini 
yapanlardır. Aşırı övenler ile aşırı sövenlerin 
ortak noktası, hep saklayacak bir şeyleri ol-
malarıdır; saklayan, korumak için dikkati 
uçlara çeker çünkü… Söylenmiş eski şeyler 
yok ise yeni bir şey söylemek mümkün değil-
dir; ancak bugün söylediğiniz yeni şeyler de 
yok ise söylenmiş olanları idrâk edemezsiniz. 
Ya da keşf-i kadîm ancak vaz-ı cedîd yapabi-
lenin işidir; ancak her vaz-ı cedîd de bir keşf-i 
kadîme müstenittir… Hafıza yok ise muhafa-
za edilecek ve dahi hatırlanacak, dolayısıyla 
düşünülecek bir şeyiniz de yok demektir. So-
nuç şudur: Ne eskiye ne de yeniye; ne kadîme 
ne de cedîde ne düne ne de bugüne; bizatihi 
ilişki kavramına yoğunlaşılmalıdır…

RA: Gençler günümüzde ne tür tuzaklara 

muhataptır ve bu tuzakları aşacak ne tür im-
kânlara sahiptirler?

İF: Belki psikologların ve sosyologların 
daha doğru yanıt verebilecekleri bir soru… 
Gençler, toplumun bütününden ayrı bir 
uzayda yaşamıyorlar; toplumun muhatap 
oldukları tüm tuzaklara muhataplar; belki 
yaşadıklarını duygu düzeyinde daha şiddet-
li hissediyorlardır. Ama her gencin tuzağı 
kendine göredir; mizacına, tabiatına, aile ve 
çevre şartlarına bağlıdır. İmkânlar da tuzak-
lara nispetledir; zira her şey imkân ile müm-
kündür. İyi bir terbiye, talim, edeb ve uygun 
temsillerle gençler makul bir biçimde yetişti-
rilebilir; kendilik bilincine ve tarih şuuruna 
sahip kılınabilir. Maddî ve manevî donanımı 
yeterli bir gencin tuzak denilen aykırılıkları 
ayıklama gücüne güvenebiliriz.

RA: Kitaba rahatça ulaşılabiliyor; seçenek-
ler artmış vaziyette; kitaplar her türlü ortam-
da derya gibi… Boğulmadan yol alabilmek 
için hangi kitabı nasıl okumak gerekir; ayrıca 
bu okumalarda dikkat edilmesi gereken hu-
suslar nelerdir?
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İF: Evet! Doğru! Kitap ve dahi sanal dün-
yadaki tüm yazılı materyal kapitalist üre-
tim-tüketim sürecinin bir parçası… İbn 
Haldûn, Mukaddime’sinde kendi yaşadığı 
dönemde bile bir konuda fazla kitap bu-
lunmasının zararlarından bahsetmiştir. 
Günümüzde bu büyük bir sektör. Merakı 
iyi yönlendirmek, kitap okumak için kitap 
okumak değil, belirli bir amaca matuf ola-
rak kitap okumak gerekir. Kadîm gelene-
ğimizde bir ilmi tahsil etmeye başlamadan 
önce o ilmin tanımını, konusunu, sorun 
alanlarını, gayesini ve faydasını icmalen bil-
mek talep edilirdi ki abesle iştigal edilmesin. 
Amaç insanın eylemine hem anlamını verir 
hem de o eylemi belirli bir yol-yordam üzre 
tutar. Şahsî kanaatim, neyi, nasıl ve niçin 
yaptığımızı bilmeliyiz ki ona göre başta ki-
tap olmak üzere diğer âlet-edevâtı istihdam 
edebilelim; yoksa onlar bizi kullanır; biz ki-
tabı okumayız, kitap bizi okur. Kısaca şöyle 
diyebilirim: Bilincin eşlik etmediği hiçbir 
eylem tercih edilmeyi hak etmez. Tecrübe-
lerime dayanarak daha işe yarar önerilerde 
de bulunmak isterim: Neyi, nasıl ve niçin 
yaptığımızı belirledikten sonra bir konuda 
on kitabı değil, o konudaki en iyi kitabı bel-
ki on kez okumalıyız. Okuduğumuz kitaba 
ilişkin temel kavramları ve yargıları iyi tes-
pit etmeliyiz. Belirli bir aşamaya geldikten 
sonra sadece konunun ustalarını dikkatle 
okumalı ancak ikincil literatürü de yakînen 
izlemeliyiz. Özellikle çağımızda ilmî alan-
larda, o alana ilişkin dergileri takip etme 
alışkanlığı edinmeli ve makale okuma alış-
kanlığı kazanmalıyız. Okumalarımızın ilk 
aşamalarında genelden özele giden, büyük 
daireden küçük daireye evrilen iç-içe sar-

mal bir okuma daha verimlidir; iç-içe geçen 
küreler misali… Uzmanca okumalarımızda 
ise sorundan hareketle dışa doğru açılan 
sarmal bir hareket daha verimli olur diye 
düşünüyorum. Şöyle toparlayabiliriz: Önce 
bilmeliyiz sonra okumalıyız; çünkü ancak 
bildiklerimizi kitaplarda bulabiliriz.

Düşünmeden okumak körletir, 
okumadan düşünmek yanıltır.                                             

Clairvany
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Yokluk…

Noktadan çizgiye…

Çizgiden harfe…

Harften kelimeye…

Kelimeden cümleye…

Cümleden kelama…

Kelamdan anlama…

Anlamadan idrake…

İdrakten hikmete… 

Sefere Çağrı

Bizi yoktan var edene ve hitabına binlerce 
selam olsun…

İnsanlığın yeryüzü macerasında elindeki 
tek hazinedir hikmet. Her daim unutulan, 
fıtrat gereği hep arda itilen, hakikatin izle-
ri… Kapılarını zorlamak isteyen yalnız ve 
münzevi.

Hikmet, varlık kandilini aydınlatan şulenin 
parıltıları. Bütün nebiler yeryüzüne hikmet 
tohumlarını saçmak için indiler. İnsanların 
cehalet arzına yemyeşil ormanlar husule ge-
tirdiler. Varlık kandilini hep aydınlık tuttu-
lar. Kimileri şulenin aydınlığından görünen 
küçük parıltıları kendi benliğini taltif etmek 
için kullandı. Kibir bayrağını yemyeşil hik-
met ormanlarının ortasına dikti. Her gelen 
hikmetin altına kendi imzasını attı. Böylece 
hakiki sözün kaynağı yitip gitti. 

Ve kelam sürüp gitti. İnsanoğlu hikmetle 
serinlediğinin farkına varmadan, kelam ile 
tatmin olur hale geldi. Hakikatte insan “ol-
manın” tabiatı kayboldu bu kez. Tevhidin 
sesi uzaklaştıkça insan kendi ses(sizliği)inin 
gürültüsünde yitip gitti. Sahte varoluşun 
imkânları çoğaldıkça, hep bir tarafı eksik 
kaldı âdemoğullarının.

Herşey yitip giderken Hakikatin tek durağı 
vicdan yavaş yavaş harekete geçti. İnsanoğlu 
tekrar, hikmet tayfına bakarken buldu ken-
dini. Ne zaman kendi kendini yok eder hale 
geldi, ne zaman kendi kendine yeterli görür 
hale geldi, azgınlık gösterdi, hikmetin de-
ğeri ve itibarı daha da arttı. Kabil dünyada 
dolaşırken kimse rahat uyuyamazdı. 

Kimileri hikmeti, hep başkalarına karşı 
oyun kurmak için kullandı, kimi yeni put-
lar icat ederken, kimi kendini kandırmak 
için… 

Kimileri de hakikatin özüne yolculuk yap-
mak için… 

Hakikatin izi hikmette, hikmetin izi, id-
rakte, idrakin izi anlamada, anlamanın izi 
cümlede, cümlenin izi kelimede, kelimenin 
izi harfte, harfin izi çizgide, çizginin izi nok-
tada… yani kandil ışığının ta kendisinde… 

Ve insanoğlu bundan hala habersiz, “ama 
bazıları müstesna!”

Parçadan bütüne, karanlıktan aydınlığa… 
İdrakini mabede dönüştürebilmek… Za-
manı anlayıp, daha da yüksekte, Mümin ve 

Seferbâz’in Sözleri

Erhan Tosun
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Peygamberi bir hayale kanat çırpmak, tut-
kulardan, kötü hasletlerden ve dar odalar-
dan çıkıp yeni, naif ve Mümin olanı müka-
şefedir okumak… 

Satırdan okumak rüzgâr, sâdırdan okumak 
ise fırtına. Tahayyül kapılarını açacak olan 
fırtınanın şiddeti…

Bu macerada sen neredesin? “Ey yalnızlı-
ğına bürünmüş”. Hikmetin kaynağına secde 
etmek için saf tutmalı, yolu noktadan hik-
mete nurlandırmalı. Vakit bize böyle diyor. 
İdrak olunmayı bekleyen bir risalet, tevhi-
din lezzetine varmak vakti şimdi. Aklımız 
ve gönlümüz gibi kalemin de kıyam vakti 
şimdi.  Bu gafletten uyanıp mağaradan çık-
ma vakti şimdi…

Kalemden kitaba, kitaptan idrake, idrak-
ten hikmete, hikmetten hakikate…

Yalan dörtnala gider; hakikat 
ise adım adım yürür; yine de 

vaktinde yetişir.
Japon Atasözü
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Rahmân insanı dünyaya gönderdi ve alemi 
onun hizmetkârı kıldı. Ona kendi ruhundan 
üfledi ve mahlukatın zirvesine onu yerleş-
tirdi. Melekler “Yeryüzünde bozgunculuk 
yapacak, kan akıtacak birini mi var edecek-
sin?” dediğinde “ Ben sizin bilmediklerini-
zi bilirim.” dedi. Seçkin kullarına indirdiği 
vahiy aracılığıyla bütün insanlığı varlığın-
dan haberdar etti. İnsanı da yaratıp başıboş 
bırakmadı.  Öyle bir dengeden bahsetti ki 
eğer istikamet üzere olursa meleklerden üs-
tün hale gelebileceğini,  bozgunculukta ısrar 
ederse de aşağıların en aşağısı olabileceğini 
öğretti.  İşte bu iki uçurum arasında yerini 
seçebilmesi için ona “irade”yi verdi. İnsan 
iradesini kullanarak ya kendisine iyi ve kö-
tüyü öğreten ilahi kelamın  ve o kelamı bir 
hayat tarzı olarak dünya pratiğine dökmüş 
olan Resul’un ışığında dünyasını abad ede-
cek ya da bütün bu kılavuzları hiçe sayarak 
kendini ebedi olarak berbad edecekti. 

İnsana hitap eden ilahi söz kaleme dökül-
dü. Kainatı kuşatan kelam yeryüzüne indik-
çe kalem yazdı ve o ilahi söz kitaba dönüştü. 
Bütün ilimlerin kaynağı olan Kur’an,  insa-
na hangi dönemde hangi çağda yeryüzünde 
bulunmuş olursa olsun, rehberlik etti; onun 
dünya ve ahiret muhakemesine ışık tuttu. 

İnsan dünya hayatında kendi varlığıyla 
alakalı her daim bilgiye muhtaçtır. Aslî ih-
tiyaçlarını giderebilmek, hayatını devam 
ettirebilmek, yaşamını daha kolay hale ge-
tirebilmek için bilgi en büyük nimettir. Söz 

gelimi yeni doğmuş bir bebek hayata adım-
larını atarken, kendisine insan olarak yara-
tılmış olması hasebiyle verilmiş yetenekle-
rini geliştirirken anne-babasının kendisine 
öğrettiği bilgiyi kullanır. Çeşitli ilimlerle 
meşgul olan insan kendisinden önce o ilim-
le iştigal etmiş olanların o güne kadar üret-
tikleri bilgiyi kullanarak o birikim üzerine 
kendi yeteneğini inşa eder. Her anında her 
saniyesinde bilgiye muhtaçtır insan.

Hayatın  gözle görünür elle tutulur taraf-
larının dışında kalan kısımlarda ise hikmet 
devreye girer. Kaynağını Kuran’dan alan bir 
ilim ve o ilmin zihnin her tarafına nakış na-
kış işlendiği bir ortamda artık görünmezleri 
görünür kılan, bilinmezleri hissettiren hik-
mettir. Elmalılı Hamdi Yazır: “Hikmet: İlim 
ve onunla ameldir. Her ikisini cem edeme-
yene hâkim denmez.” diyor. İlim hiç şüphe-
siz insan için çok önemli bir yol göstericidir. 
Ancak her ilim insanı doğruya götürmez. 
Bu yüzdendir ki Alemlerin Efendisi fayda 
vermeyen ilimden Allah’a sığınmış bize de 
öyle öğretmiştir.

 İnsanın varlığının sebebini dahi anlaya-
madığı kimi nesneler, aklının almadığı kimi 
olaylar, üzerine düşünüp de bir türlü iç yü-
zünü anlayamadığı birçok mesele esasen 
farklı hikmetlerle doludur. Kainata hikmet 
nazarıyla bakanlar, varlığı bambaşka bir 
gözle görür; bambaşka bir hisle duyarlar. 

İradesini ilahi kelamdan aldığı muhakeme 
yeteneğiyle hak yolda kullanmak ve dün-

Bulunmazı Aramak

Mesut Emre Balcı
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yayı farklı bir bakışla izlemek, akıp giden 
zamana doyumsuz bir tatla dokunmak, in-
san için zor; ama imkânsız olmayan büyük 
bir yolculuktur. İlâhi kelamın kalem kalem 
nakşedildiği kitaba kendini teslim etmek, 
benliğini o nurla doldurmak... Dünyevî her 
isteğine ulaştıkça daha fazlasını istemek, 
bitmek bilmeyen doyumsuzluğuyla haddini 
aşmak ve istediği olunca kendinden; olma-
yınca Rabb’inden bilme nankörlüğü insa-
noğlunun yüzyıllardır süregelen hastalıkla-
rından değil mi? 

Ne mutlu kalbini ve aklını insanoğlunun 
hırslarından arındıranlara…   Ne mutlu 
gözü ötelerde olanlara. Ne mutlu duygusuz 
ve ruhsuz bilgilerin değil hikmetin peşinde 
olanlara. Kaynağı Kuran olan ilimle yola çı-
karak, bulunmazları aramaya çıkanlara ne 
mutlu.

Etme ar öğren, oku ehlinden, Her 
şeyin ilmi güzel cehlinden. 

Nâbî
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Nebiler diyarı mübarek Aksa! Hayatı-
mın en güzel dakikalarını geçirdim orada. 
Mekân-ı Miraçta namazın lezzeti bambaş-
kaydı. Dilim döndüğünce dualarıma şahit 
kıldım her bir köşesini. Gözlerimi dört açıp 
her bir zerresini ezberlemeye gayret ettim. 
Her bir taşına selam verdim. Rüzgârına 
dokundum. Çiçeklerini kokladım. Suyuna 
kandım. Ekmeğini zerre israf etmeden tü-
kettim. İnsanını sevdim hem de yeryüzün-
de kimseyi sevmediğim kadar sevdim. Dini 
hafızamı yokladım. Bu topraklar dindar ya-
nıma dindar hayallerime dinimin gösterdiği 
ufkuma vizyonuma ne söyler diye sordum. 
Ta derinlerde yıllar var ki sanki fıtratın ol 
emrini aldığından bu yana balta girmemiş 
bir tenha benlik buldum içimde. Daha ev-
vel hiç duymadığım tılsımlı birer söz gibi 
kuytu köşelerinde hafızamın, zar zor ayakta 
durmaya çalışan Ayet-i Kerimeler gördüm. 
Sokaklarına daldığımda bu benliğimin, fa-
kirliği her halinden belli ama asil gözleriy-
le yüreğimi titreten sakinlerinin, her şeye 
rağmen, misafirperver davetlerine icabet 
ettim. Bir insan evladının yaşamaya takat 
yetiremeyeceğini sandığım evlerde ağırlan-
dım. Soğukların işlemediği çıplak ayakları 
koruyanı seven minicik yürekler tanıdım. 
Bir vakit namaza durdu diye bileklerinden 
kelepçeli hür insanların terbiye ettiği çocuk-
lukların, nasıl da tam manasıyla yaşandığına 
şahit oldum. Çarşılarında gezdim benliği-
min. Satın almaya kıyamadım yıllardır askı-
sında bir alıcı bekleyen mallarını. Satıcılara 

eğildim duygulu gözlerle. Gözlerimde biri-
ken yaş, karşılaştığı gözlerin vakar ve ümit 
ışığında kurudu. Azları çok yapanı sevenleri 
gördüm. Bir sabah kapısının önünde mi-
nicik iki yavrusunu okula gönderen anne-
yi gördüğümde; Ya Hakk! Döner mi acaba 
bu yavrular sapasağlam evlerine sancısı ile 
kıvranırken yüreğim, çocuklarının ardın-
dan ellerini semaya açan annenin şefkatinin 
tesiriyle şifaya erdim. Dilim, koştu kapanan 
kapının eşiğine Selam! dedi ey tevekkülün 
cisimleştiği mübarek insan Selam!  Selam 
sana da bana da Türkiye! dedi. Türkiye biz-
den biz Türkiye’den… Gönlüm bir mukad-
des ses buldu sanki. Yaşadığım tarifsiz hay-
ret! Ardıma bakmadan koştum benliğimin 
sokaklarında. Çöplerinden yaşam emareleri 
olan sokaklarda koştum. Muhabbetin sarıp 
sarmaladığı Selamlar okşarken benliğimi, 
yüzümde hayretim arttı.  

Selam, Selam, Selam sanki yoktu başka ke-
lam… 

Koştum taa Zeytin dağına. Yamaçların-
da kutlu beldenin fare çukurları taşlaşmış. 
Bakmaya kıymadığım Aksa’nın komşusu 
Zeytin dağı ağladı ilk kez. Teselli edecek bir 
kelimem olsaydı keşke. Selam dedi dilim 
benden habersiz. Koştum yeniden gücü-
mün yettiğince. Davud Aleyhissalam’a rast-
ladım. İşte gönlümün sekinet sebebi kutlu 
mekân. Koşarak eşiğine dayadım başımı, 
bilmiyorum duymayan kaldı mı yedi arşı 
titreten ağlayışını... Ağladı ağladı ağladı… 

Bir Vakit Aksa’da

Arife Gümüş
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Taşları dile geldi “üstümüzde namaz kılacak 
bir Allah’ın kulu kalmadı”.

Koştum koştum koştum çatladım. San-
ki her defasında yeniden dirildim yeniden 
çatladım. Ağlamadım, vallahi bir damla 
gözyaşı akıtmadım. Utancım nemrut ateşi 
oldu, içimde ne var ne yok hepsi kurudu. 
Artık koşamıyordum bir vakit. Halilullah 
var dediler şifadır git. Ey esenlik müjdeci-
si yabancıyım nerededir diye sordum da o 
ses hiddetlendi gerekiyorsa kaybol, yok ol, 
bu uğurda yit. Koştum İbrahim Halilluh’a 
eriştim. Neredeydin Arife daha anca mı 
yetiştin. Duydum bu sitemli sesi nutkum 
tutuldu.  İsterdim adımda sanımda unutul-
sundu. İbrahim nebi garip kalmış pek çok 
nebiyle. Dediler bir yanımız görmüyor sec-
de. Dağıldım yıkıldım tarumar oldum. Bir 
Ömer vurdu beni bir Selahaddince vurul-
dum. Minber ağladı mihrab ağladı ben ağ-
ladım. Vallahi ömrüm boyunca hiç bu denli 
yanmadım. Gittim Aksanın eteğine yüzü-
mü sürdüm. Medet Allah’ım dedim nurunu 
gördüm.

Kitapların dünyası, insanın en 
hayret verici yaratıklarından 

biridir. Abideler yıkılır, milletler 
kaybolur, medeniyetler 

büyür ve ölür fakat bütün bu 
medeniyetlerin, tekrar tekrar 

nasıl ortaya çıktıklarını gösteren 
kitapların dünyası; hala genç, 

hala yazıldıkları gün kadar 
taze, yazarlarının yüzlerce sene 

önce ölmelerine rağmen, hala 
insanların kalplerinden geçenleri 

anlatarak hayatlarını devam 
ettiriyorlar.

Clarence Day
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Adalet-Der

Akmedrese

Anadolu İlahiyat Akademisi

Ankara Ünv. Kültür ve Tarih Topluluğu

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği

Ati-Der

Ayasofya Dergisi 

Beytepe Camii Topluluğu

Bilkent Medeniyet Topluluğu

Çınaraltı

Engelsiz YBÜ Kulübü

Genç Barış İnisiyatifi

Genç Birlik Vakfı

Genç Gönüllüler

Genç İHH

Genç Memur-Sen

Genç Yeryüzü Doktorları

Gençlik ve Spor Bakanlığı

GÜSAT- Gazi Ünv. Siyasal Araştırmalar 
Topluluğu

İlkadım Dergisi

İnziva Dergisi

Kardeşlik Köprüsü Derneği

Karınca Kararınca Kulübü

Katre İlim ve Kültür Derneği

Kelebek Etkisi Topluluğu

Kitap Bankosu

Kubbe Derneği

Kulüp Mefkûre

Mihvak

Milli Türk Talebe Birliği

Odtü Fikir ve Gelişim Topluluğu

SETA

Seyyah İlim, Kültür ve Sanat Topluluğu

Sosyal Düşünce Akademisi

Vefa Dergisi

Y. B. Ü. Âfâk Kulübü

Y. B. Ü. Genç Fikirler Atölyesi

Y. B. Ü. Bakış Açısı Kulübü

Y. B. Ü. Sosyal Sorumluluk Projeleri Top-
luluğu

KATILIMCILAR
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“Genç Kalem” okurları için faydalı olabi-
leceğini düşündüğümüz dijital kütüphane 
adreslerinden bir derleme yaptık. Akade-
mik literatür sözlüğü, makale veri tabanı, 
üniversitelerin el yazmaları kataloglarına 
bu mütevazı derlemede yer vermeye çalış-
tık. Katkılarından ötürü İndiana Üniversite-
si’nde doktora çalışmalarını sürdüren Yasin 
Ramazan Başaran’a teşekkür ediyor; kadim 
geçmişin birikiminden yararlanarak yapı-
lacak araştırmalara bir nebze katkı sunabil-
meyi ümit ediyoruz.

İSAM Kütüphanesinde yurtiçindeki 119 
kütüphaneden 1 milyon kitabın bibliyog-
rafik künye bilgilerine ulaşılabilmektedir. 
Erişim için:

 http://www.isam.org.tr/

el-Mektebetu’ş-Şamile Arapça kaynak 
eserlerin derlendiği  matbu eserlerle sayfa 
ve cilt numaralarının dahi genel itibariyle 
birebir verildiği bir program olarak güncel-
liğini koruyor. Online hizmetlerden yarar-
lanılabildiği gibi, sayfa üzerinden verilen 
linkle masaüstüne indirilebiliyor, güncelle-
meler yapılabiliyor. Erişim için:

 http://shamela.ws/

2500 İslam yazmasına ev sahipliği yapan 
Almanya Freiburg Üniversitesi Kütüphanesi 
OMAR koleksiyonuna dijital erişim için:

http://omar.ub.uni-freiburg.de/index.
php?id=omardatabank

448 İslam yazmasıyla Avrupa’daki en güzel 
koleksiyonlardan birine sahip Almanya’daki 
Dresden Üniversitesi Kütüphanesi:

http://www.slub-dresden.de/en/collecti-
ons/manuscripts/oriental-manuscripts/

Belgrad Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki 
395 İslam yazmasına dijital olarak şuradan 
ulaşabilirsiniz: 

http://www.unilib.bg.ac.rs/repozitorijum/
fond/orijentalni/index.lat.php

6 bin eseri dijital ortama aktarmış olan 
Melik Suud Üniversitesinin koleksiyonu 
için:

http://makhtota.ksu.edu.sa/MakhtotaEng-
lish.aspx

Yazmalar üzerine çalışanlar için güzel bir 
sözlük:

http://www.nlm.nih.gov/hmd/arabic/glos-
sary.html

Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesindeki 
300 eserlik İslam Tıp Yazmaları koleksiyo-
nunun dijital kataloğu:

http://www.nlm.nih.gov/hmd/arabic/wel-
come.html

Faydalı Linkler
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Fas Ulusal Kütüphanesinin elindeki 10 bin 
kadar İslam el yazmasından dijital ortama 
aktarılan 100 tanesine erişim için:

http://bnm.bnrm.ma:86/ListeManuscrits.
aspx

17 bin İslam yazmasına sahip Berlin Dev-
let Kütüphanesi, şu ana kadar 500 adedini 
dijital ortama aktarmış. Erişim için:

http://orient-digital.staatsbibliothek-ber-
lin.de/content/below/index.xml

Beyrut Amerikan Üniversitesindeki 28 İs-
lam elyazmasının bulunduğu dijital kolek-
siyon:

http://ddc.aub.edu.lb/projects/jafet/ma-
nuscripts/

Weiner’in A’dan Z’ye Düşünce Tarihi Söz-
lüğü online:

http://onlinebooks.library.upenn.edu/
webbin/book/lookupid?key=olbp31715

Global ücretsiz kargo hizmeti veren kitap-
çılar:

http://www.abebooks.com/

http://www.betterworldbooks.com/
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