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SUNUŞ
KAGEM olarak sizlerle Kocatepe Gençlik 

Fuarını bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleş-
tiriyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyo-
ruz. Bu bereketli platform dördüncü yılında 
da dinamiğini gençlerden alan sivil ve etkin 
bir mecra olarak çalışmalarını sürdürüyor. 

Ankara’nın merkezinde olduğu Kocatepe 
Fuarı ulusal ve uluslararası alanda etkinlik 
gösteren 36 kuruluşa ev sahipliği yapıyor. 
Bu kuruluşlardan her biri gençlerin mer-
kezinde bulunduğu ve dinamiğini gençler-
den alan insanlığın yararı için çalışan, yer-
yüzünün daha yaşanılır bir yer olması için 
çaba sarf eden çalışmalarıyla öne çıkıyor.  

Fuar herşeyden önce bütün bu çabaları 
ortak bir alana taşıyarak etkileşim, işbirliği 
ve istişare imkânı sağlamak için var. Burada 
hiç kimsenin sesi diğerinden daha yüksek 
çıkmıyor, hiçbir ses ötekini bastırmıyor. Biz 
bütün bu seslerin toplamıyız aslında. Çünkü 
biz olmak ‘aynı’ olmak ve ‘aynı’laşmak anla-
mına gelmiyor. Benzer ve farklı yönlerimiz-
le beraber hepimizin sıhriyyetini sağlayan 
sorumluluklarımız var. Her birimiz insan 
olmanın ve insan kalabilmenin ne kadar zor 
bir iş olduğunun idrakine vardığımız için 
biryerlerde karınca misali çabalıyoruz. Ya-
pılacak çok iş, gidilecek uzun bir yol ve üste-
sinden geleceğimiz ciddi meselelerimiz var. 

Yeryüzünün dertleriyle hemhal olan genç 
arkadaşlarım, 

İşte bu sorumluluk duygusu bizi daha 
fazlasını eyleyebilmek için çareler ara-
maya sevk ediyor. Tarihten günümüze 
insanoğlunun yeryüzü macerası ne ya-
zık ki kandan, gözyaşından, acıdan bir an 
olsun uzaklaşmadı. Fakat buna rağmen 
akıl, feraset, basiret ve vicdan sahibi in-
sanların mücadelesi de hiçbir zaman bit-
medi. Yeryüzü maceramız zaten bize bu 
ikisi arasındaki mücadelede hangi tarafta 
duracağımızı seçelim diye verilmişti. Elbette 
tarafımızı seçmek yetmedi ve yetmeyecek. 
Bunun için istikametimizi koruyarak niyet 
ve eylem birliğiyle çoğalmamız gerekiyor. 

Bunun yolu da akıldan, ilimden ve mari-
fetten geçiyor.  

Allah yeryüzü macerasını istikamet üzere 
tamamlayanlardan eylesin bizi. 

Hicret K. TOPRAK
Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM Müdürü
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İlim ve Gençlik

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın 
Adıyla

Hürriyet ve mesuliyet, zıt gibi gö-
rünen ancak birbirinden asla ayrıl-
mayan iki kavramdır. Fertler ve top-
lumlar, Yaratıcılarına, üyesi oldukları 
insanlık âlemine ve üzerinde yaşadıkları 
ve ortak olarak kullandıkları tabiata kar-
şı görevlerini ifa ettiği oranda hürdür.  

İslâm telakkisine göre Allah’tan başka-
sına boyun eğmemek, ondan gayrısına 
teslim olmamak anlamına gelen hürriye-
tin çok geniş manaları vardır. Hatta İslam 
ahlakçıları iffet, içtihat, sabır, hilm, af, cö-
mertlik, kanaat ve takva gibi yüce hasletleri 
hürriyetin birer şubesi olarak değerlendir-
mişlerdir. Zira iffet, cinsel arzulara esir ol-
mamaktır. İçtihat, tembellik ve rahata esir 
olmamaktır. Sabır, korku ve sıkıntıya esir 
olmamaktır. Hilm, öfkeye esir olmamak-
tır. Af, intikam duygusuna esir olmamak-
tır. Cömertlik ve kanaat, mal sevgisine ve 
paraya esir olmamaktır. Takva ise nefsin 
hevâsına ve şeytana esir düşmemektir. 
Esir olmamak için akıl ve ilim harmanın-
da ruhun yüceltilmesine ihtiyaç vardır.  

Akıl ve İlim  

İlim olmadan Allah’ın verdiği hiçbir ni-
meti kullanamazsınız. En büyük nimet akıl 
mıdır? Akıl nimetine yol gösterecek ilim-
dir. Akıl nimetini geliştirecek olan ilimdir. 
En büyük nimet kalp midir? İlim olmadan 
kalp, yolunu bulamaz. Kalp, yanlış duygular-
la farklı yola sapar. Önce bileceksiniz. Bilgi 
olmadan Allah’ın verdiği kâinat nimetini 
nasıl idare edeceksiniz? Topraktan, havadan, 
sudan nasıl istifade edeceksiniz? İlimle isti-
fade edeceksiniz. İlim olmadan Allah’ın hiç-
bir nimetinden istifade etme imkânına insan 
sahip olmaz. Bu sebepledir ki insanlığı ve 
medeniyetimizi krizlerden kurtaran ilimdir. 

Ruhun Yüceltilmesi 

İnsanların ruhunu yücelten değerler vardır. 
Bu bağlamda ruhu yücelten ilim, hikmet ve 
marifet kavramlarının birlikte ele alınması 
büyük önem arz eder. Bilginin sahibine âlim, 
hikmetin sahibine hakîm, marifetin sahibine 
ârif diyoruz. İrfan oradan gelir. İslam coğraf-
yasına baktığımızda bugün Müslümanların 
en büyük sorunu ilim, hikmet ve marifeti bir-
likte ele alamamış olmalarıdır. Din dahi kuru 
bir malumata dönüştüğü zaman işte bugün 
Irak’ta, Suriye’de, Yemen’de ve dünyanın her 
tarafında Müslümanların içerisine girdiği o 
acı tabloları görüyoruz. Bilgiyi güç olarak ta-
rif eden anlayış ile bilgi, hikmet ve marifeti 
birleştiren anlayış karşılaştırıldığında, biri-
nin insanları değerlerden uzaklaştırdığı; di-
ğerinin ise değerlerle buluşturduğu görülür. 
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İlmin Tasnifi 

Bizim medeniyet tarihimizde ilmin yaşadı-
ğı kırılmalar vardır. Bu kırılmalardan bir ta-
nesi, ilmi sadece dinî metinlere tahsis etme-
mizdir. Varlığı, kâinatı bir tarafa bırakıp, ilk 
asırlardan itibaren ilim dediğimiz şey tefsir 
ve hadisten ibaret olmadı. Fizik, kimya, ma-
tematik, astronomi gibi kâinatın ayetlerini 
bize tefsir eden ilimleri de dinî ilim kabul 
ettik. İlim, dinî ve gayri-dinî diye tasnif edil-
mez. Bu tasnif Kur’an-ı Kerim’e aykırıdır.  

İlmin Sınırı 

Hikmet, müminin kaybolmuş yitiğidir. 
Nerede bulursa onu alır. “İlim, Çin’de de 
olsa arayınız” sözü hadis olmasa bile ha-
dislerin muhtevasından çıkarılmış bir 
ifadedir. İlim, Çin’de de olsa gidip bula-
caksınız. Hz. Peygamber “Hikmete sahip ol-
mayı en çok hak eden mümindir” buyuruyor. 

İslam dünyasının bugün su ve ekmek ka-
dar muhtacı olduğu bir zümre varsa o da 
âlim ve alimelerdir. Âlim, âleme hitap etmek 
durumundadır. Kendi köyüne, kasabasına 
göre hazırlanana âlim denmez. Âlim, bü-
tün âlemi düzeltmeye yöneliyorsa âlim olur.  

İlmin Yöntemi  

İslam dünyasındaki yanlış okumalardan 
bir tanesi şahısları merkeze koyarak oku-
maktır. Şahıs merkezli okumalar yapma-
malı, yani şahısları hakikatin yerine ikame 
etmemeliyiz. Kim olursa olsun, şahısları 
hakikatin yerine ikame edip gözünüzü aç-
tığınızda kapattığınızda onu görüyorsanız, 
sabah akşam onun kitaplarını okuyorsanız 
allame-i cihan olsa, bu sizi âlim yapmaz. 
Siz, âleme hitap edemezsiniz. Bâki hakikat-

ler, fani şahsiyetler üzerine bina edilmez. 
Dünyanızı şahısların üzerine kurmayın, ha-
kikatlerin üzerine kurun. “Adamları hakka 
göre tanıyın, Hakkı adama göre tanımlama-
yın.” Siz, evrensel bakın. Siz, düşüncenizi 
dünyanızı, hayatınızı, şahıslar üzerine ika-
me etmeyin. Gassalın önünde meyyit olanı 
hiçbir su ve sabun temizleyemez. İslam’ın 
hakikatinden eşhasa bakın, eşhasın minza-
rından hakikatlere bakmayın. Bu seviyeye 
geldiğiniz zaman âlim olma yolunda büyük 
bir mesafe kat etmeye başlamışsınız de-
mektir. Bilgi ve ilim sizi bu seviyeye getirir. 

 Bu duygu ve düşüncelerle IV. Kocate-
pe Gençlik Fuarının hayırlar getirmesi-
ni Yüce Rabbimizden niyaz ediyor; genç  
âlim ve âlime adaylarını selamlıyorum. 
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İslam Düşüncesi; Müslümanların, özellik-
le, Kur’an-ı Kerim ve Sünnetten hareketle, 
diğer kadim insanlık kültürlerinden de fay-
dalanarak/esinlenerek; bir sistem dâhilin-
de ve tutarlılığı esas alarak oluşturdukları/
ortaya koydukları, bütün uhrevî, dünyevî 
yorumlara ve te’villere denmektedir. İslam 
Düşüncesi; “İslam’ın bir din olarak, dünya 
tarihi içinde rol oynayabilmesine etkin rol 
oynayabilmesine katkı yapan entelektüel 
bir gelenektir. Belki o, en temelde, insan bi-
lincinin İslam’ın Kuran ve hadisler gibi te-
mel metinleriyle farklı ortamlarda diyalojik 
ilişkiye girme biçimleri olarak tanımlanabi-
lir.”1Ya da İslam Düşüncesi; bilgi, varlık ve 
değer olarak varoluşun temel sorunları, in-
san hayatının anlamı ile insan türünün tarih 
boyunca karşı karşıya geldiği sorunlar üze-
rinde, düşünen Müslüman zihnin düşünme 
ve bilgi sahibi olma çabasıdır da diyebiliriz. 

İslam Düşüncesini yalnızca kendisi ile 
özellediğimizde Kur’an-ı Kerim ve Hadis/
Sünnet metinlerinde geçen ve düşünceyi 
ifade edip kendi içinde bütünlük oluşturan 
“düşünce sistemi”dir. O da şöyle ifade edi-
lebilir. İnsanın; Allah, evren ve eşya ile olan 
ilişkisini nassın anlam alanıyla sınırlı aklî 
bir temelde ifade eden düşünce bütünüdür. 
Ayrıca nass’ın hem de nass’tan hareketle 
Müslümanların akıl temelli ortaya koyduk-
ları çaba/yorum/te’viller; “İslam Düşünce-
si”  içerisinde değerlendirilebilir. Böylece 
1 Burhanettin Tatar, İslam Düşüncesine Giriş, Dem Yay. 
1. baskı,  İstanbul, 2009, s. 3.

insan; Allah, evren ve eşya ile ilişkisinin na-
sıllığını vahiy ve nübüvvetin bakış açısıyla 
ortaya koymuş olur. İslam düşüncesi canlı, 
bütün insanlığa ilham kaynağı olacak kök-
lü, evrensel ve devrimci bir özü, dün olduğu 
gibi bugünde bünyesinde barındırmaktadır. 

Geçmiş ile gelecek arasında yatay; içkinle 
aşkın arasında dikey, illetle gaye arasında 
derinliğine bağ kurma işlemi akıl aracılığı 
ile yapılmıştır/yapılmalıdır.  

Kur’an’da; akletmek2,tefekkür etmek3, 
fıkhetmek4, tezekkür etmek5, tedebbür et-
mek6 gibi kelimeler, düşünce oluşturmaya 
ilişkilin kavramlardır. İslam Düşüncesinin 
imkânı; bu kavramlar üzerinden İslam’la 
olan aidiyetini tescillemektedir. Kur’an’da; 
akıl, tefekkür, tezekkür, tedebbür ve fık-
hetmek ve türevlerinin kullanımında, in-
sanların kendilerini, çevrelerini, doğayı, 
eşyayı, metafizik âlemi, kendilerinden önce 
yaşayanların izleri üzerinde düşünmelerini 
isteyip ders çıkarmaları için uyarılar olarak 
kullanılan önemli malzemelerdir. 

Kur’an’da; akletmeyenler, aklını kulla-
namayanlar aşağılanır7, ancak bilenlerin 
(âlimlerin) akledebildikleri vurgulanır8.
2 39/9, 43; 40/54; 65/10. 
3 39/42; 45/13.
4 17/44; 22/25-28.
5 89/23; 79/15; 80/4.
6 38/29; 23/68; 47/24; 4/82.
7 Enfâl, 8/22.
8 Ankebût, 29/43.

İslâm Düşüncesi ve Aklı

Prof. Dr. Gürbüz DENİZ
Ankara Ü İlahiyat Fakültesi Felsefe                    

ve Din Bilimleri ABD
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İslam aklı, evrenle barışıktır, evrenin ken-
disine emanet edildiği bilincindedir. 

Bu akıl, öğrenmek isteyenin istediği her 
şeyi kendisine (İslam Aklına) söyleten/söy-
lettiren bir öğrenci durumunda değil, tersine 
kendisine yöneltilen soruları cevaplama-
ya şahitleri zorlayan bir yargıç konumunda 
bulunmaktadır. Bu akıl, eşyayı/varlık dün-
yasının objeleri arasındaki ilişkiyi koordine 
eden, yüce makamlara gönderme yapan, ma-
kamı kalp olan hikmetli bir çağrıcı gibidir.

İslam aklı, özünde dinî olan telakkileri inşa 
eder. İnsan merkezli dünya görüşü yerine Tan-
rı merkezli varlık görüşünü ikame eder. Fizikî 
bilimlerle ve insan zihni aracılığı ile tasarla-
nabilen mekanik bir işleyiş yerine, varlığın 
kutsal hiyerarşik düzenini kurar. Dolayısıyla 
inorganik olanın yerine organik olanı inşa 
eder. Bütün varlığa canlı (nefs ya da ruh sa-
hibi) muamelesi yaparak ona hürmet etmeyi 
telkin eder. Allah merkezli olmakla beraber, 
insanın öncelendiği ve onun Allah’ın yeryü-
zündeki emirlerini icra eden halifesi olduğunu 
ön plana çıkartır. Bu varlık anlayışında Allah 
adına fiilde bulunan kimse, asla Allah yerine 
konmaz. Hem Allah’ın ve hem de insanın 
merkezde olduğu, ama hiçbirinin doğrudan ve 
kesin sınırlarla başkasına tahakküm etmediği 
bir varlık ve dünya görüşü, İslam düşüncesi-
nin önemli keşiflerindendir.

İslam Aklı; felsefeye metafiziği, ilme hik-
meti, hukuka ahlakı, kazanca infakı, ontolo-
jiye ruhu, hayata ölüm ötesini yerleştirdiği 
için, insanın varlık ve varoluş ihtiyaçlarını 
temin etmekte ve insanı tatmine ulaştır-
maktadır. Bu da insanın dünyada ve ahirette 
mutlu olması için yeterli imkân ve malze-
meye sağlamaktadır.  

İslam düşüncesi Allah, varlık, bilgi ve de-
ğer hakkında Müslümanların tefekkürünü 
ihtiva ettiği gibi onların sırat-ı müstakim 
üzere olmalarını da telkin etmektedir. Bu 
anlamıyla İslam Düşüncesi, varlıkla Al-
lah arasındaki anlam arayışıdır diyebiliriz. 
Varlıktaki büyük aklı, yani varlığın varlık 
sebebini keşfetmeye gayret etmek, İslam 
Düşüncesinin varlık sebebi olmuştur. 

Tabiattaki akıl, nedensel olup tesadüfî 
olmadığından, tabiattaki ve hareketteki 
anlamlılık ilahî akla izafe edilerek Allah; 
Müsebbibü’l-Esbab diye isimlendirilmiştir. 
Varlıktaki her keşif, Mutlak Aklın tezahürü 
olarak kabul edilir. Bu sebeple Müslüman 
düşünürler, düşünce eylemine çoğunlukla 
dinî söylemi açıklamakla değil, varlıktan 
hareketle başlamışlardır. Çünkü aklî teme-
le dayanmayan varlığa ilişkin teolojik söy-
lemler ikna edici olmadıkları gibi bir yaratı-
cıyı da işaret etmezler. İslam Düşüncesinin 
en temel ana fikri şudur: Gerek metafizik 
ve gerekse de fizikî alanda ortaya koydu-
ğumuz her fikir, teorem ve inanç mutlaka 
bir sebebe dayalı olarak temellendirilmek 
zorundadır. Sebepsiz fikir, teorem ve inanç; 
bilgiye ve araştırmaya konu olmayan şey-
dir. Eğer bir şeyin varlığı ve varoluşu makul 
bir sebebe dayanmıyorsa, orada meçhul bir 
durum var demektir ki, hurafenin kaynağı 
her zaman sebepsiz söylenen gizemli hik-
met(!)e dayandırılır.9

İslam düşüncesinin ortaya çıkması için, 
bu düşünceyi ortaya koyacak aklın yanında 
iradesinin olması gerekir. İradesi olmayan 
akıl alet ortaya koymaya muktedir değildir. 
Bunun gibi akılsız bir irade de ürün orta-

9  Necati Öner, Bilginin Serüveni, Ankara, 2005, s. 35.

İslam Aklı; felsefeye metafiziği, ilme hikmeti, hukuka ahlakı, kazanca infakı, onto-
lojiye ruhu, hayata ölüm ötesini yerleştirdiği için, insanın varlık ve varoluş ihtiyaç-
larını temin etmekte ve insanı tatmine ulaştırmaktadır. Bu da insanın dünyada ve 
ahirette mutlu olması için yeterli imkân ve malzemeyi sağlamaktadır. 

7



ya koyamaz. Akıl, sorumluluğun olmazsa 
olmaz şartıdır. Akılsız/ilimsiz irade hayvan 
gibidir; içgüdülere ve duyulara göre hare-
ket eder ve ancak onları tatmin eder, alet 
üretemez. Vahye göre insan, evreni anlam-
landıracak akıl ve irade sahiptir. Çünkü so-
rumluluk alabilecek yegâne varlık insandır.10 
İnsan akıl ve iradesi ile evreni mamur ettiği 
gibi harap da edebilir.

İnsandaki akıl ve iradenin varlığı, insanın 
evrende yapacağı işlerin varlığına delalet 
eder. Allah, evrene yasalar koymuş, insanın 
bu yasalar üzerinde ve paralelinde evreni bü-
tün varlıklar için yaşanabilir hale getirmesini 
istemiştir. İnsanın akıl ve iradesi ile icraatta 
bulunacağı bu alan, onun sınanma yeridir. 

Kâinattaki düzene ve yasalara baktığımız-
da, evrenin bilinçli ve iradeli bir tercihin 
sonucu olduğunu ve irade sahibi bir varlığa 
emanet edildiğini anlamaktayız. İnsandaki 
akıl ve iradeyi kontrol altına alabilecek ve 
terbiye edebilecek ölçü; Kur’an’daki teorik 
ahlakî önermeler ile Hz. Peygamber’in pra-
tik ahlâkıdır. Ahlâkı ölçü almayan akıl ve 
irade, tekasür hırsıyla11 kendini ve dünyayı 
hep harap eder olmuştur.

Evrendeki Müslüman insanın kâinatı/eş-
yayı keşfi, onunla savaşarak değil, onu tanı-
ma ve onda yaşama değer hayatı inşa ederek 
varlığı sürdürmelidir. Kur’an’ın düşünce 
dünyasında; insan, evrenle ve onu yaratanla 
10 Ahzâb, 33/72.
11 Tekâsür 102/1-8.

savaş halinde değil; Allah’ın insana bah-
şettiği evreni, bütün canlıların barış içinde 
yaşayabilecekleri bir evren olarak kurgu-
lamaları ve inşa etmelerini istenmektedir. 
Çünkü karada, denizde ve havada imar ve 
inşa görevi insana verilmiştir.12

Allah tarafından insanlığın bu keşfi ve in-
şası insan için imtihan olarak değerlendiri-
lerek13, insan sorumlu olmaya çağırılmakta, 
çevresine ve kendine daha iyi davranması 
önerilmektedir.

Allah karşısında “âlem” ötekisi değildir. 
Ya da âlem Allah’ın kurduğu bir saat hiç de-
ğildir. Âlem Allah’ın kontrolünde ve dene-
timinde yaşam sürecine devam etmektedir. 
Evren Allah ile kulları arasında ya da kullar 
ile tanrılar arasında bir savaş arenası da de-
ğildir. Âlem; insanlığa verilmiş bir emanet 
ve nimettir.14 Bu emaneti ya da nimeti gere-
ği gibi tanımlamak ve ondan dünya görüşü 
ve yaşam kılavuzları var etmek, Müslüman-
ların en önemli uğraş alanlarından olmuş ve 
bundan sonra da olmalıdır.

Allah evreni yaratırken bir ölçü (kader)15 ve 
bir mizana göre yaratmıştır.16 Evren bir terazi 
gibidir. Allah; her işini bir ölçüye göre yapar17. 
12 Rum, 30/41.
13 Şems, 91/7-10.
14 Burhanettin Tatar, İslam Düşüncesine Giriş, Dem 
yay. 1. baskı,  İst. 2009, s. 59.
15 87/2-3;76/16.
16 54/49; 25/2. 
17 15/21; 43/11; 6/2.

İslam’ın dünyaya yayılışının arka 
planında çok önemli kültürel, 

sosyal, ahlakî, siyasal nedenlerle 
birlikte mükemmel bir ölçüye 
bağlı adalet anlayışı ve pratiği 

yatmaktadır.  O, adaleti emreder 
ve adilleri sever.
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Allah evrende bir düzenin (kozmosun) oldu-
ğunu vurgulayarak, insanın da ölçü ve tartıda 
adil ve davranışlarında dengeli olmasını iste-
mektedir. Adaletin hak sahibine değil de güç-
lü olana verilmesi durumunda gezegenimizin 
karanlığa ve savaşa sürükleneceğini bize söy-
ler. İslam’ın dünyaya yayılışının arka planın-
da çok önemli kültürel, sosyal, ahlakî, siyasal 
nedenlerle birlikte mükemmel bir ölçüye bağ-
lı adalet anlayışı ve pratiği yatmaktadır.18 O, 
adaleti emreder ve adilleri sever.19

İnsanlar, kendi aralarında adil olmalı,20 
kendileri, aileleri, yakınları aleyhine bile 
olsa, zengin-yoksul ayırımı yapmadan ada-
leti ayakta tutmaları gerekmektedir.21 Ki-
şiler, sözlerinde ve hareketlerinde doğru 
olmalı,22 ahitleştikleri zaman ahitlerini gö-
zetmeli,23 üzerlerine düşen yükümlülükleri24 
ve başkalarına karşı da sorumluluklarının 
bilincinde olmalıdırlar.25

Modern çağın müstağni aklı ve hırslı irade-
si insanlığı kargaşaya/kaosa götürmektedir. 
İslam, hiçbir düşüncenden intikam almaz, 
onu hidayete çağırır. Kaosa sürüklemez.

Müminler, hâkim bir güç olduklarında; 
insanların ellerindeki malları korur,26 ölçü 
ve tartıda hile yapılmasına,27 yeryüzünde 
kötülüğün yaygınlaşmasına engel olurlar.28 
İslam’a göre evrende hâkim olan yaklaşım; 
iyiliktir/hayırdır, şer/kötülük cüzidir/asgari 
düzeydedir. Dünya için de ahiret için de ha-
senat istenir.29 

18 Ra’d, 13/8.
19 16/90; 57/25; 5/45. 
20 42/15; 16/90; 7/29.
21 5/45; 4/58. 
22 Âl-i İmran, 3/17. 
23 23/8; 2/177; 65/12.
24 Maide, 5/1.
25 Tevbe, 9/4-7. 
26 26/181-182.
27 55/9; 6/152.
28 Hud, 11/85.
29 Bakara, 2/201.

İslam, insanda “fanilik bilinci” oluştu-
rarak, ondaki “tekasür hırsı”nı30 en asgari 
düzeye düşürme imkânını elde edebilmek-
tedir. Bu inanç, ölüm ötesi bilincini kazan-
dırarak insanda sorumluluğun oluşmasına 
katkı sağlar. Bu da, insanda “biri bizi gö-
zetliyor, hakkımızda arşiv oluşturuyor ve 
bir gün de bizi hesaba çekecektir” kaygısı-
nı meydana getirir. Dolayısıyla ölüm ötesi 
inancı taşıyan kişi, hesap vereceğini düşü-
nerek, kötülükten uzaklaşmakta ve sorum-
luluk bilincini kuşanır. Sorumluluk bilinci 
ise insanda otokontrol/ben bilinci (nefs-i 
levvâme) oluşturarak, insanı kendi kendine 
hesap soran mertebeye yükselir. Bu bilinç; 
insanı şerre karşı çekimser kılarak, iyiliği 
tercih eder hale getirir. İyilikler çoğalır; kö-
tülükler azalır. Bu da, topluma mutluluk ve 
huzur olarak geri döner.

Bahsettiğimiz adalet duygusu ve uygula-
masından dolayıdır ki insanlar gönüllerini 
ve kapılarını İslam’a açar olmuşlardır. Ha-
yata bu değerler üzerinde bakıldığında ve 
eşya ile hayat da bu çerçevede yorumlan-
dığında, İslam Düşüncesinin, aklının, etkisi 
ve gücü çok derinlere sirayet etmiş ve etme-
ye de devam edecektir. Bu bakış açısından 
her şeye bakan Müslümanın ortaya koyaca-
ğı/koyduğu düşünce elbette olumlu ve var 
edici yönden tecelli edecektir.

30  İnsanın hiçbir kural tanınmadan, çok kazanmak 
için ölünceye kadar uğraş içinde olmasıdır.
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İnsanların karanlıktan aydınlığa çıktığı 
zamanlardan karanlıkta ışık bulamadığı za-
manlara doğru sürükleniyoruz. Her fikrin 
doğru, her sesin haklı sayıldığı bir mecrada 
haklı olmak değil hakikate erişmek isteyip 
kitapları karıştıran çok kişi kalmadı. Zihni-
mizin varlığını kabul etmek ve dış dünyayı 
oraya adapte edebilmek için nice okullar 
bitirdik. Sonuçta ise ya dış dünya ayrı bir 
gerçeklik olarak kaldı, ya da tek tipleştik. 
Tüm bunları zihin sarayımızda sakladığı-
mız düşüncelerimizin dışarıdaki insanlar 
tarafından kabul görmesi için yaptık. Kabul 
görenler ve kabul edenler arasında episte-
molojik olarak ciddi bir fark oluştu. Kabul 
görenler fikirleriyle dünyayı yönetirken 
kabul edenler dışarıdan aldıklarını sahip-
lendiler. Sahiplenilen fikirler bir süre sonra 
tekrarlanmaktan çürüdü ve kabul edenlerin 
üzerinde iğreti durmaya başladı. Fikri kabul 
etmek bağlamında tabiî ki kendi geçmişimi-
ze bakıyor ve Osmanlı devrinin XVI. Yüz-
yılda başlayan çöküş devrine dair birkaç not 
düşmek istiyoruz.

Bugünden geçmişe yaptığımız okuma-
larda, XVI. yüzyıl Osmanlısına kadar üs-
tün bir medeniyet ve son derece yetkin bir 
ilmi gelenek karşımıza çıkıyor. Dini ve fel-
sefi bilimler arasındaki paralelliği kollayan 
perspektif Kanûnî dönemine kadar devam 
ediyor. Ancak daha sonraları bazı din bil-
ginlerinin “felsefiyattır” diyerek aklî ilimleri 
eğitim sisteminin dışına itme çabaları bü-

yük oranda başarılı olmuştur.1 Kâtip Çelebi 
bu noktada karşımıza çıkıyor.  Osmanlı il-
miye geleneğinde belirli kurallara uyularak 
bozulan eğitim sistemin düzelebileceğini 
savunan Kâtip Çelebi2, dini ve akli ilimlerin 
birbirinden ayrılmaması gerektiğini vurgu-
lamaktadır. 

Medreselerin işleyişindeki problemleri 
tespit eden Çelebi, aklî ve dinî ilimlerin ay-
rılması ve medreselerde yalnızca dini ilim-
lerin okutulmasının da ilmi geleneğimize 
ciddi zararlar verdiğini göstermek istemiş-
tir. Mîzânü’l-hakk adlı eserinin giriş kısmın-
da, akla dayanan ilimlerin gerekli olduğunu 

1  İlhan Kutluer, “Kâtip Çelebi ve Bilimler: Keşe-
fü’z-Zunûn’un Mukaddimesinde “el-İlm” Kavramı”, 
M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, s:18(2000), s. 81.
2  Emrullah Bulut, “Kâtip Çelebi’nin Akli İlimler 
Merkezli Medrese-İlmiye Eleştirisi ve Modern Tarih 
Yazıcılığındaki Yeri”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin 
Serüveni, 2016, c. 8, s. 839.

Kâtip Çelebi Ne Söyledi?

Müberra GÜNEŞ
Öğretmen

Osmanlının eski müreffeh 
günlerine dönebilmesi için 

yenilikleri takip ederek kendi 
içindeki fesadı düzeltme çabası 
Kâtip Çelebi’nin asıl amacıdır. 

Avrupa’nın bilim ve teknikte yavaş 
yavaş Osmanlıyı geride bıraktığı 

bir dönemde sistemin eksikliklerini 
fark ederek eleştirmek takdire 

şayan olsa gerek. 
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ele alır ve çeşitli örneklerle bunu ispat eder. 
Hem aklî hem dinî ilimleri nefsinde topla-
yan âlimlerden sonra bir sonuca ulaşmayan 
tartışmaların arasında sıkışmış ilmiye sınıfı 
Kâtip Çelebi’ye göre eleştiriyi hak eder. Zira 
sonu gelmeyen çatışmalar toplumda ilmi 
duyarlılığı değil ancak çatışmayı ve ayrılığı 
körükler. İbn Haldûn’dan etkilenen Kâtip 
Çelebi’nin toplumu ayrıştıran küçük sorun-
lardan ziyade, eğitim sisteminin aksaklıkla-
rına çare bulmayı amaçladığı muhakkaktır. 
Osmanlının eski müreffeh günlerine döne-
bilmesi için yenilikleri takip ederek kendi 
içindeki fesadı düzeltme çabası Kâtip Çele-
bi’nin asıl amacıdır. Avrupa’nın bilim ve tek-
nikte yavaş yavaş Osmanlıyı geride bıraktığı 
bir dönemde sistemin eksikliklerini fark 
ederek eleştirmek takdire şayan olsa gerek. 

Karanlıklardan aydınlığa çıkmak için, 
önümüzdeki eksik taşları birleştirmeye 
mecburuz. Kendi yolumuzu aydınlatarak 
sahiplendiğimiz fikirlerin üzerimize ne de-
rece yakıştığını fark etmek ve değerlendir-
mek de bize düşüyor. 

Medreselerin işleyişindeki prob-
lemleri tespit eden Çelebi, aklî ve 
dinî ilimlerin ayrılması ve medre-
selerde yalnızca dini ilimlerin oku-
tulmasının da ilmi geleneğimize 
ciddi zararlar verdiğini göstermek 
istemiştir. 
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Ma’rifet sözlükte ‘bilmek, tanımak’ isim 
olarak da ‘bilgi, ikrâr’ anlamlarına gelmek-
tedir. Ma’rifet kelimesi, ilimle eş anlamlı 
gibi kullanılsa da aralarında bazı farklar 
vardır. İlim daha çok küllîdir. Genel nite-
likteki bilgileri ifâde eder. Ma’rifet ise daha 
çok cüzîdir. Özel ve ayrıntılı bilgileri ifâ-
de eder. Mutasavvıflara göre, ilim ‘bilmek’, 
ma’rifet ise ‘tanımak’ olarak ifâde edilmiştir. 
İlim zâhirîdir. Ma’rifet ise bâtınîdir. Marifet-
le ilim arasındaki bir diğer incelik ise ilmin 
Allah’ın sıfatı oluşudur. Kur’an-ı Kerim’de 
Allah, hem Âlim olarak hem de Alîm olarak 
geçer. Ancak Allah için ârif ifâdesi kullanıl-
maz. ‘Allah ma’rifet sâhibidir’ diye de kulla-
nılmaz. Kul âriftir, kul ma’rifet sâhibidir. 

Mutasavvıflar ma’rifet için: ‘Hâl ve hareket-
lerde Allah için doğru olmak, devamlı ola-
rak Allah’a münâcâtta bulunmak, her şeyde 
Allah’a yönelmek; kötü huy ve vasıflardan 
arınarak Allahu Teâlâ’yı isim ve sıfatlarıyla 
bilmektir.’ demişlerdir. Kuşeyrî risâlesinde 
ma’rifet için; ‘Allah’a yönelmek isteyen kim-
se önce Hakk’ı, O’nun sıfat, isim ve fiillerini 
tanır. Sonra ibâdet ederek ve nefsini arındı-
rarak O’na yaklaşır. O zaman Hakk kendisi-
ni kula ta’rif eder.’ demektedir.

Sûfilerin Allah tarafından bahşedilen 
ma’rifetin nakil ve akıl yoluyla edinilen bil-
gilerden daha üstün olduğunu söylemeleri 
bu bilgilerin önemsenmediği şeklinde anla-
şılabilmektedir. Bu farklı anlaşılmanın ola-
cağını bilen sûfiler ma’rifetin nakil ve akıl 

yoluyla elde edilen bilgileri geçersiz kılma-
dığını ve onların değerini azaltmadığını ifâ-
de etmiş, aksine ma’rifetin sağlıklı ve geçerli 
olması için Kur’an’a ve hadise aykırı düşme-
mesini şart koşmuşlardır. Mutasavvıflardan 
Zünnûn el-Mısrî ma’rifet için: ‘Zâhirî ilme 
aykırı düşen bâtınî bir ilimden söz edilemez’ 
demiştir. İlim ehli olan kimse, ilmin getirdi-
ği ferâset ve zihin açıklığı ile âlemin mânâ-
sına zâhiren vâkıf olur. Hakkın nimetlerinin 
farkına varır. Âlemin mutlak bir âlimin ese-
ri olduğunu aklen ve fikren müşâhede eder. 
Bu ilim ve imân ile âmil olan kimse ma’rifete 
erer. Ma’rifet kalbin hâli olduğu için yüksek 
bir seziştir. Ârif olan kimse bu mânânın lez-
zet ve huşû’unu dâima kalbinde hisseder. 

Kalb öyle bir nimettir ki güzel ahlâk ve 
imân ile dolduğu zaman lezzet bulur.  Bu 
lezzet ile ferahlar ve ferahladıkça da hakîki 
huzura varır. Bu mânâ ve hakîkatten uzak 
olduğu ölçüde de kalb türlü sıkıntılara uğ-
rar, daralır. Nitekim vahyin buyurduğu gibi: 
‘Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret 
almış kalplere yahut kulaklara sahip olsun-
lar! Şu bir gerçek ki gözler körleşmez, fakat 
göğüslerdeki kalpler körleşir.1  Âmir›in en-
Nu’man b. Beşîr’den işittiğine göre, Allah 
1  Hacc, 22/46.

Kalbin Nûru Ma’rifet

Mehmet AKBAŞ
Yüksek Lisans Öğrencisi

Ma’rifet kalbin hâli olduğu için 
yüksek bir seziştir. Ârif olan kim-
se bu mânânın lezzet ve huşû’unu 
dâima kalbinde hisseder.
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Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “...Bilin 
ki! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o, 
iyi (doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi 
(doğru ve düzgün) olur; o bozulursa bütün 
vücut bozulur. Bilin ki! O, kalptir.”2 Kalb 
körleşti mi yön ta’yin edilemez. İstikâmet 
bulunamaz. Burada a’mâ olan ahirette de 
a’mâdır. Burada duymayan ve burada bil-
meyen için ahirette de bir fâide yoktur. “Her 
kim bu dünyada (mânen) kör ise ahirette de 
kördür. Ve gidişçe daha şaşkındır.”3 ayeti bu 
gerçekliği ortaya koymaktadır. 

Ma’rifet bu bağlamda, her an Hakk ile ola-
bilmektir. Kulun her an Hakk’ın huzurunda 
olduğunu bilmesidir. Öyle ki kişinin aczini 
görmesi için bir hastalık bir yalnızlık bir ça-
resizlik yeter. Ancak mârifet; âfiyette iken 
de kalabalıklar içerisinde iken de Hakk’tan 
bir an olsun gaflet etmemektir. Kulun, aczi-
ni fark etmesi ve bu hâli muhafaza ederek 
Hakk’ın nimetlerini müşâhede etmesi ve 
her an zikir, fikir ve şükür hâlinde olmasıdır. 

Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretlerinin şu 
dörtlüğü bu hâli izâh etmektedir:

“Hakk’a manzar olduğun fikr et beğim
 Ârif isen aç gözün merdâne bak
 Lutfa mazhar olduğun fikr et beğim
 Ârif isen aç gözün merdâne bak”

Bu dörtlüğün açıklaması ise şöyle yapıla-
bilir: 

Beyim! Hakk’ın huzurunda olduğunun her 
an bilincinde ol ve o ölçüde kendini hizâya 
çek. Ârif isen, bu hâle vâkıf isen gözünü aç 
da kendine mertçe bak. (Başka bir deyişle; 
ancak ârif olur isen ere yakışır surette, yi-
2  Buhârî, Îmân, 39.
3  İsrâ, 17/72.

ğitçe kendini sîgaya çeker ve hak ile Hakk’a 
yönelirsin.) Onca nimete vâkıf olduğunu bir 
düşün ve o ölçüde kendine çeki düzen ver.

O hâlde ma’rifet, insanı diri tutacak ve 
kişiyi dâim yolda kılacak bir kuvvettir. Bu 
kuvvet kulun yüce Kudret karşısında ken-
di aczini fark etmesi ve her an ihsan hâli ile 
Hakk’a iltica etmesine vesile olur. Hüseyin 
Vassaf(k.s)’ın şu duâsı da sayfalarca yazıya 
denk gelecek ve konuyu özetleyecek nitelik-
tedir:

‘Cenâb-ı Hakk, bizleri bilen, bulan ve olan 
kullarından eylesin.’
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“Bunlar (servetim ve kudretim) bana, ben-
deki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir” –
Kârun, (MÖ. 1300)1

“Bilgi güçtür.” –F. Bacon, (MS. 1600)2

Aralarında yaklaşık üç bin yıl olan iki kişi 
değil de muasır iki kişinin sözleri gibi duran 
yukarıdaki alıntılardan hareketle, “ilim ve 
insan” üzerine biraz tefekkür edilemez mi?

 “Gözlerimizi Mevla’dan Leyla’ya çevirişi-
mizin tarihi” diyordu bir hocamız, “Röne-
sans ile başlar.” 

Yüzümüzün, kalbimizin, aklımızın yönü-
nü, insanlık olarak topyekûn Leyla’ya çevi-
rişimizin bu hikâyesini bilmeyen yoktur. 

Allah’ın nimetlerini verirken araya koydu-
ğu vasıtaları Allah yerine koymak hatasının 
tarihi ise Kârûn’a ve çok daha öncesine ka-
dar gidiyor.

Her insan dünyaya zihnindeki pencereler-
den bakar ve hayatı öylece anlamlandırır. 
Pencerelerimizin rengini, şeklini, “marka-
sını” görebilmek için, kâfi miktarda geriye 
çekilmemiz gerekir. Burnumuzu cama ya-
1  Kur’an-ı Hakim’de, Kasas 28/78. Ayetinde şöyle 
buyurulur: “Kârûn, ‘Bunlar bana bendeki bilgi ve bec-
eriden dolayı verilmiştir’ dedi. O, Allah’ın kendinden 
önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli ve daha çok 
mal biriktirmiş kimseleri helâk etmiş olduğunu bil-
miyor muydu?” Yine Kur’an’da haber verildiğine göre 
Kârûn’un serveti öyle çoktu ki, yalnızca anahtarlarını 
güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kasas 28/76-
83 ayetleri arasında anlatılan Kârûn kıssası, ilim, güç, 
servet, dünya ve ahiret hayatı ve hayırlı akıbet üzerine 
çok incelikli dersler veren bir kıssadır.
2  F. Bacon’ın ölüm tarihi: 1626.

pıştırıp, camın da pencerenin de varlığını 
unutursak, gerçeğin ta kendisi olduğuna 
emin olduğumuz görüntülerin bir çarpıta-
ma ve belki bir vehim olduğunun farkına 
bile varamayız. Düşünmekten daha önemli 
olan, düşünce kalıplarımızın farkına vara-
bilmektir. 

 Varlık hakkında filtresiz görüntü almaya 
en çok yaklaşanlar, ancak Allah’ın insanla-
ra gönderdiği peygamberler olmuştur. (Bkz. 
“Allah’ım, bana eşyanın hakikatini gös-
ter.”-Hz. Muhammed (sav.) Zira bu peygam-
berlerin en yüksek gayelerinden biri; hakika-
tini kavradığı eşya ile bu hakikate ulaşama-
yan insan aklı arasında rehberlik yapmaktır. 
İnsan; hevâsıyla, sonsuz ihtiyaçlarıyla, kötü 
alışkanlıklarıyla ve daha pek çok noksanlığı 
ve kusuru sebebiyle perde üstüne perde çeker 
gözlerine. Perdeleri kaldıran, zincirleri kıran, 
pencereleri açan bir Nebi geldiğinde, akıl, ya-
ratılış gayesine uygun işlemeye başlar. O za-
man insan, hakikat yolculuğunda müstakim 
bir sırat üzere olabilir.

Bu bağlamda yeniden Kârun ve Bacon’a 
dönelim. 

Günümüzden 3300 küsur yıl geriye git-
tiğimizde de insanın değişmediğini, daha 

Biraz Tefekkür 
Kimseyi İncitmez

Ayşe ADAN
Lisans Öğrencisi

Acaba biz bugün hayata kimlerin 
penceresinden baktığımızın 
farkında mıyız?
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doğrusu imtihanların inceldiği noktaların 
benzer olduğunu görmek mümkün. 

İlmin; (felsefeden uzay fiziğine, tarih bili-
minden tıbba varana dek her tür bilimi/bilgi 
türünü içine alan geniş manasıyla); imana 
kuvvet veren, insan olmaktan kaynaklı aczi-
yeti hissettiren, insana haddini bildiren, dün-
ya ve ahiret için hayırlar üreten bir alet olarak 
kullanıldığı bahtiyar zamanları da gördü yer-
yüzü. İlim, âlim için alametlerden Hakk’a ve 
hakikate varma vasıtası kılındığında insan, 
eşref-i mahlûk sıfatına layık oldu.

Fakat, yıllar önce şairin dediği gibi, oluk-
lar hep çift akmıştı bu dünyada. Nurun yanı 
başında akan kir, insanoğlunun kaderinden 
zamanın hiçbir kesitinde eksik olmamıştı.

Kârûn, kendini ilmin sahibi, hâkimi san-
mıştı; ilim sahibi oluşunda nefsinden başka 
kimseciklere bir pay vermedi. Bilgi güçtü ve 
daha güçlü olmak için bir araçtı. Bin yıllar 
sonra gelen Bacon da Kârûn’un nefesiyle 
konuşmuş, bilgiyi kaynağından da amacın-
dan da işlevinden de saptırmıştı. Pencere-
lerinin rengi gaflete boyanmış, şeklini hevâ 

bürümüş, zihinleri bilgiyi kendi mütekebbir 
bakış açılarına göre tarif etmiş ve konum-
landırmıştı. 

Acaba biz bugün hayata kimlerin pencere-
sinden baktığımızın farkında mıyız?

Bilginin ve ilmin insana güç ve güven ve-
ren bir yönü olduğunu tartışmak abestir. 
Fakat biz bilgiyi bu amaç doğrultusunda de-
ğerlendirirsek neticesi, tıpkı Kârûn gibi ser-
vetimiz ve gücümüzle yerin dibine batmak 
olmaz mı?

Bugün “terör dengesi” denen “akıl ürünü” 
cinnet, büyük devletlere dünya nüfusunun 
toplamını on beş defa yok edebilecek kadar 
nükleer silah depolatmışken, başımızı elle-
rimizin arasına alıp düşünmenin vakti gelip 
de geçmedi mi?

 İlmin; (felsefeden uzay fiziğine, 
tarih biliminden tıbba varana dek 
her tür bilimi/bilgi türünü içine 
alan geniş manasıyla); imana 
kuvvet veren, insan olmaktan 
kaynaklı acziyeti hissettiren, 
insana haddini bildiren, dünya 
ve ahiret için hayırlar üreten bir 
alet olarak kullanıldığı bahtiyar 
zamanları da gördü yeryüzü.
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Taha Kılınç, 1980’de Mersin’in Anamur il-
çesinde doğdu. Kartal Anadolu İmam-Hatip 
Lisesi’ni ve ardından İstanbul Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. Halen haftanın 
iki günü Yeni Şafak gazetesinde yazan Kı-
lınç’ın, yayımlanmış 7 kitabı bulunuyor. 

Taha Kılınç ile gönül coğrafyalarımızı, sivil 
toplum ve gençliği konuştuk. 

Öncelikle Ortadoğu’dan başlayalım. 
Hem çalışma alanınız hem de “kendinizi 
en huzurlu hissettiğiniz coğrafya” olarak 
görülüyor. Bölgeyi sizin için özel kılan 
nedir?

Her şeyden önce bu coğrafya, bizim kendi 
coğrafyamız. Kültürümüzün, inancımızın 
ve kimliğimizin kökenleri bu topraklarda 
olduğu gibi, geçmişimiz ve geleceğimiz de 
buraya bağlı. Bu nedenle, üzerinde yaşadı-
ğımız bölgeyi kesinlikle ihmal edemeyiz, 
gözden çıkaramayız ve hafife alamayız. 
Ömrümüzü adayarak buraları çalışmalı, 
çok sevmeli ve derinlemesine bilmeliyiz. 
Bu, çeşitli derecelerde her Müslümanın 
boynunun borcudur. Bundan kaçış yoktur. 

Savaş, açlık, kıtlık ve peş peşe sıralamak-
la belki bitiremeyeceğimiz türlü felaket-
lerin yaşandığı bir coğrafyadan bahsedi-
yoruz. Kendi iradesini tayin edemeyen, 
varlık gayesini sürdürmekte zorlanan bir 
bölge söz konusu. Bir yandan da medeni-
yetler beşiği, ilmin merkezlerinden biri… 

Zor bir denklem değil mi? 

Bu bölge, tarih boyunca hep aynı şekilde 
önemli ve hedefteydi. Dünyanın bütün bü-
yük imparatorlukları gözlerini hep buraya 
diktiler, siyasetlerinin merkezinde hep bu-
ralar oldu. Tarihe tek bir noktadan ya da 
kısıtlı bir pencereden bakmamak gerekiyor. 
Ortadoğu diye ifade edilen topraklar, sa-
dece geçmişte ya da günümüzde merkezde 
değil; gelecekte de öneminden ve kıymetin-
den hiçbir şey yitirmeyecek. Bu zor denk-
lem, hayatın doğası gereği, bu toprakların 
kaderi ve yazgısı. Bunu düşünerek ve buna 
göre hazırlık yapmak gerekiyor. Tozpembe 
hayallere yer olmayan, acı gerçekliklerin 
hüküm sürdüğü bir coğrafyadayız. Hayal-
lerimizi dualarımıza saklayarak, bölgenin 
gerçeklerine göre donanımlı şahsiyetler ol-
mayı hedeflemeliyiz.    

Hayat hikâyenizi incelediğimizde sivil 
toplum çalışmalarına da erken yaşlardan 
itibaren katıldığınızı görüyoruz. O gün-
lere gidersek sizi harekete geçiren neydi?

Sorunuzun cevabı, galiba daha çok yetiş-
tiğim zaman ve mekânla ilgili. 1980’lerin 
ikinci yarısından itibaren, kendimi hep 
İslâm dünyasının ve Müslümanların me-
selelerinin konuşulduğu ve tartışıldığı or-
tamlarda buldum. Hal böyle olunca, İslâm 
dünyası da hep gündemimde oldu. Yaşım 
ilerledikçe tarihe ve coğrafyaya seyahat-

Görevimiz Şahsiyetli 
Müslümanlar Olmak

Taha KILINÇ

Röportaj : Fatih Muhammed ÇAKMAK
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Kuru akıl, insanı bataklıktan başka bir yere götürmez. Sadece 
kalp de, kolay kandırılan ve aldatılan silik şahsiyetler vücuda 

getirir. Bunun dengesini kurmamız gerekiyor. Müslüman bilgili, 
donanımlı, eleştirel akla sahip, yumuşak kalpli, feraset ve iz’ân 

sahibi, disiplinli, sözünün eri, karakterli, gönlü hilm gözü de yaş 
dolu insandır.

ler yapmak nasip oldu. 37 yaşından geri-
ye dönüp bakınca, hayattan anladığım şu: 
Hiç durmadan, Müslümanların dertleriyle 
dertlenmek ve bunun için gayret göstermek 
zorundayız. Netice ne olursa olsun, temel 
görevimiz ve misyonumuz bu. 

Hem içeriden biri olarak sahip olduğu-
nuz tecrübe itibariyle hem de genel itiba-
riyle STK faaliyetlerini düşündüğümüzde 
gençlik ve sivil toplum arasında nasıl bir 
bağlantı var?

Türkiye’de ideal anlamda STK mantığının 
oturduğunu söylemek için henüz çok erken. 
Siyaset kurumundan bağımsız, kendi gücü 
ve gündemi olan, çalkantılardan ve günlük 
politik dalgalanmalardan etkilenmeyen bir 
mantıkla hareket edilmesi gerekiyor. Genç-
lerimizi buna göre eğitip yönlendirebilir-
sek, çok ciddi bir aşama kat etmiş olacağız. 

Gerek hayatın içerisinde yapıp etmeleri-
mizde gerekse sosyal anlamda yaptığımız 
çalışmalarda, bize biçilen ömrün tüm 
katmanlarında akıl, ilim ve marifet nere-
de yer alıyor?

Bir Müslüman, aklıyla kalbi arasında sağ-
lıklı bir denge kurabilen insandır. Efendi-
miz -aleyhissalâtu ve’s-selâm- mümini tarif 
ederken, “ferasetinden çekinilecek insan” 

olarak tanımlıyor. Kuru akıl, insanı ba-
taklıktan başka bir yere götürmez. Sadece 
kalp de, kolay kandırılan ve aldatılan silik 
şahsiyetler vücuda getirir. Bunun dengesini 
kurmamız gerekiyor. Müslüman bilgili, do-
nanımlı, eleştirel akla sahip, yumuşak kalp-
li, feraset ve iz’ân sahibi, disiplinli, sözünün 
eri, karakterli, gönlü hilm gözü de yaş dolu 
insandır. Sadece itiraz etmek de olmaz, sa-
dece ağlamak da. İkisi bir arada olmak ve 
birbirini desteklemek durumunda. Âki-
fimizin o muhteşem ifadeleri bize de ölçü 
olabilir: 

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal 
koyunum? 
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez 
boyunum! 
Kanayan  bir yara gördüm mü yanar tâ 
ciğerim,
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte 
yerim! 
‘Adam aldırma da geç git!’ diyemem, 
aldırırım.
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar 
kaldırırım!

Biraz daha özele inecek olursak, gençlik 
ve söz konusu üç kavram arasında nasıl 
bir bağlantı kurabiliriz?
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Gençler, müstakil ve bağımsız şahsiyet-
ler olmayı ilke edinmelidir. Müstakil ve 
bağımsız derken, herkesin kendi kafasına 
göre takıldığı, kimsenin kimseyi dinleme-
diği, istişare kültürü sıfır bir toplumsal kao-
su önermiyorum. Söylemeye çalıştığım şey 
şu: Gençler, kimsenin kendilerini istismar 
etmesine, şahsî kazanç ve idealleri için kul-
lanmasına müsaade etmesinler. Gençler, 
kimsenin merdiveni ya da zıplama tahtası 
değildir. Bugün maalesef birçok kurumun 
gençlik politikası, düşünmeyen ve sorgula-
mayan robotlar yetiştirmeye odaklanmıştır. 
Sorgulamak, korkulacak bir şey değildir. 
Gençlere, Kur’ân ve Sünnet ölçüleri dâhi-
linde neyi nasıl sorgulayacaklarını öğre-
tirsek, korkmaya da gerek kalmaz. Bugün 
usulsüz ve dengesiz bazı çıkışlar nedeniyle 
“sorgulamayın, boyun eğin” prensibi genç-
lere dayatılıyor. Bir yanlışın başka bir yan-
lışla kapatılmasından doğru hâsıl olmaz. 

Bu bağlamda Genç Kalem okurlarına 
nasıl bir yol haritası önerirsiniz? 

Her Müslümanın, kendi şahsiyetini oluş-
tururken şu üç maddenin altını mutlaka 
doldurması gerektiğini düşünürüm: 1) İs-
lâm’ı çok iyi bilmek, 2) İslâm coğrafyasını 
tarihi ve kültürüyle özümsemek, 3) Hangi 

mesleği seçerse seçsin, en iyisi olmak için 
çalışmak. Eğer bu üç maddeyi tamamlamak 
için disiplinli ve istikrarlı bir çalışma içine 
girersek, çok kısa zamanda toplumsal sevi-
yenin üzerine çıkıp, bilgi üretimine başla-
rız. 

Genç Kalem adına vaktinize bizi de or-
tak ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.

Ben teşekkür ederim. 

Gençler, kimsenin kendilerini 
istismar etmesine, şahsî kazanç 
ve idealleri için kullanmasına 
müsaade etmesinler. Gençler, 
kimsenin merdiveni ya da zıplama 
tahtası değildir.

18



19



İyi ve güzele dair kurulan bir hayalin gerçek 
olmasını istemek, o hayalin peşine düşmek 
insanın hayatla kurduğu en önemli bağlar-
dandır. Etrafta olup bitene kayıtsız kalma-
mak, eksik kalanları tamamlamak, bir yaraya 
merhem olabilmek gibi çabalarınız da var 
ise sivil toplum çalışmalarının içine girdiniz 
demektir. Tek başınıza ortaya koyduğunuz 
çabalar sizi zamanla benzer hayalleri, dertleri 
ve amaçları taşıyan insanların varlığını fark 
etmeye ve ortak bir istikamette yol almaya 
sevk edecektir. Zira insanlığa dair umut bek-
lentileri yalnız başına sürdürülebilecek kadar 
kolay değildir. Paylaşmakla başlıyor hayat: 
Sevinci, hüznü, zor zamanları, derdi, yükü, 
varlığı, yokluğu, havayı, suyu…  

Sivil toplum çalışmaları, hayatı paylaşma, 
başkalarını da düşünerek yaşama ve daha 
yaşanılır bir dünyanın inşası için gayret sarf 
etmenin en önemli eşiklerinden birisidir. 
Her dönemde her yaşta bu eşiğe ihtiyaç var-
dır. Sözgelimi çevreye karşı duyarlılığı olan 
Ali’nin eğitim gördüğü başta okul binası ol-
mak üzere genel olarak çevre kirliliğini ön-
lemek amacıyla kurulan Çevre Kulübünün 
çalışmalarına katılması hem Ali’nin ihtiya-
cıdır hem de etrafındaki insanların. Herkes 
aynı duyarlık düzeyinde değildir, hassas de-
ğildir ya da herkes çevre kirliliğinin önlen-
mesi hususunda fikir üretecek kadar maha-
retli olmayabilir. Ancak Ali ve onunla aynı 
duyarlıkta olan insanlar eliyle farkındalık 
oluşabilir. İşte sivil toplumu hayatın mer-
kezine taşıyan da budur: Gönülden geçenin 

eyleme dönüşmesi. 

Böyle bir çerçeveden bakıldığında yediden 
yetmişe herkesin sivil toplum çalışmalarına 
katılabileceği, bizzat yürütücüsü olabileceği, 
etkinlik alanları oluşturabileceği sonucuna 
gidebiliriz. Hal böyle olunca zihinlere yer-
leşmiş yanlış algının aksine sivil toplumda 
gençler için oldukça geniş bir yer olduğunu 
görüyoruz. Ayrıca gençler için nelerin daha 
doğru olacağına erişkinlerin karar vereceği 
ve gerektiğinde müdahale edebileceği şek-
lindeki anlayış, gücünü kaybediyor. Etkisiz, 
sadece verilen işi yapan, karar merci olma-
yı ancak belirli bir yaş ve statüye geldiğinde 
kazanabilecek, kontrol altındaki birey algısı 
ortadan kalkıyor. Böylece heyecanını, az-
mini, üretkenliğini hayal ettiği güzellikleri 
gerçekleştirmek için ortaya koyan bir genç/
gençlik yetişiyor. Elbette süreç içerisinde 
hatalar, bilgi eksiklikleri, çeşitli imkânsızlık-
lar olacaktır. Ekip tarafından çok iyi olduğu 
düşünülen ya da tam tersi hüsranla bittiği-
ne inanılan işlere/projelere imza atılacaktır. 
Buna göre ekip içerisinde motivasyonda 
inişler çıkışlar; kriz anları yaşanacaktır. Ya-
pılan işleri gösterme, başka çalışmaları da 
görüp ufuk tazeleme ihtiyacı duyulacaktır. 
Bahsettiğimiz durumların her biri kendi 
içinde barındırdığı türlü zorluklarla müca-
delede kazanılan tecrübe sivil toplum çalış-
malarını var ediyor. Özgüven ortamı oluş-
turuyor. “Bana anlatırsan unuturum; göste-
rirsen hatırlarım; beni de katarsan anlarım” 
sözünden hareketle ‘anlama’ başlıyor. 

Dünden Bugüne 
Kocatepe Gençlik Fuarı

Fatih Muhammed ÇAKMAK
TDV KAGEM, Uzman
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Kocatepe Gençlik Fuarının en önem-
li özelliği bahsettiğimiz süreçlerden geçen 
ya da henüz işin başında olan çeşitli vakıf, 
dernek ve üniversiteler bünyesinde kurulan 
öğrenci toplulukları, kulüpler ve dergilerde 
çalışma yürüten gençlere varlık alanı aç-
ması oldu. Fuar 13-18 Ekim 2014 tarihleri 
arasında ilk kez düzenlendiğinde büyük bir 
şaşkınlık uyandırdı. Hem başka bir örneği 
yoktu hem de her biri farklı mecralarda ça-
lışma yürüten kuruluşlar nasıl bir araya ge-
lecekti? Geldi diyelim, neler olacaktı? Nasıl 
gerçekleşecekti? Kocatepe Camii avlusunda 
aşina olduğumuz bir Kitap Fuarı vardı. 

Gençler özelinde gerçekleşen bu Fuarın  
ise öncelikli hedefi katılımcı kuruluşların 
kendilerine ayrılan stantta yürüttükleri ça-
lışmaları tanıtmalarıydı.  Afişler, broşürler 
hazırlandı. Gelen ziyaretçilere verilecek ik-
ramlar unutulmadı. Hepimiz işimizi sahip-
lenmiştik. İlk heyecandan olsa gerek fark 
etmediğimiz bir şey vardı: Her yanımız bi-
zim gibi genç yaşta sivil toplum çalışmaları 
yürüten insanlarla çevriliydi. Standımızı zi-
yaret edenler de yine gençlerdi. Çalışmaları-
mızı büyük bir şevkle dinliyorlar, yaptığımız 
bu güzel işlere imrenerek baktıklarını hatta 
gönüllü olarak faaliyetlerimize katılmak is-
tediklerini dile getiriyorlardı. Etkinlik için 
seçilen mekân da dikkat çekiciydi: Kocatepe 
Camii avlusu. Caminin birleştirici atmosfe-
rinde bir dünya genç ve hepsi bir işin ucun-
dan tutmuş, dünyayı güzelleştirmek istiyor. 
Bu gaye etrafında yeni dostluklar kuruluyor, 
gündemler oluşuyor ve hayaller kuruluyor.

Fuar süresince gerçekleşen imza ve söyle-
şilerle, tiyatro gösterimi ve her gün birbirin-
den farklı etkinliklere şahit olunca bu orta-

mın sadece bir tanıtım alanı olmadığı orta-
ya çıkıyordu. Katılımcısından ziyaretçisine 
birçok gence genç olduğunu hissettiren bir 
yerdeydik. Dedim ya bu fuar bir başkaydı.

Fuarın ardından KAGEM’in ev sahipli-
ğinde katılımcı kuruluşların temsilcileri bir 
araya geldi. Tüm katılımcılar söz alarak de-
ğerlendirme yaptı. Ortak kanaat Kocatepe 
Gençlik Fuarında yeniden bir araya gelmek-
ti. Nitekim de öyle oldu. Fuar her yıl belirli 
bir tema etrafında düzenlenecek şekilde ge-
leneksel hale getirildi.

II. Kocatepe Gençlik Fuarı Kalem, Kitap, 
Hikmet temasıyla 2-5 Mayıs 2015 tarihleri 
arasında 38 sivil toplum kuruluşu ve çok 
sayıda ziyaretçinin katılımıyla açıldı. Katı-
lımcılar dört gün boyunca belirlenen tema 
etrafında birbirinden farklı, güzel ve özgün 
etkinlikler ile öne çıktı. Etkinliklerde kay-
bettiğimiz ‘hikmet’e; gözümüzü kaçırdığı-
mız ‘Kitab’a, ihmal ettiğimiz ‘kalem’e yeni-
den dönüş vurgusuna şahit olduk. Tanıdık 
yüzlerin tecrübesi ve yeni yüzlerin kaynaş-
ması ile bir öncekinden daha dinamik bir 
buluşma geride kaldı.

III. Kocatepe Gençlik Fuarı Bilgi, Eylem, 
Ahlak teması ile 5-8 Mayıs 2016 tarihleri 
arasında gerçekleşti. Fuara Ankara’da genç-
lik çalışmaları yürüten sivil toplum kuru-
luşlarının yanı sıra kurucusu ve yürütücü-
sü gençlerden oluşan, ulusal ölçekte sosyal 
projeler üreten kuruluşlar da katıldı. 

Caminin birleştirici atmosferinde 
bir dünya genç ve hepsi bir 
işin ucundan tutmuş, dünyayı 
güzelleştirmek istiyor. 
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Periyodik olarak yapılan etkinliklerde 
tekrara düşme tehlikesi vardır. Üretkenlik 
durağanlığa dönüşebilir. İşte bunun önüne 
geçmek için yeniliklere yer vermek, mecra 
genişletmek gerekir. Bundan hareketle fu-
arın katılım başvuruları geniş bir kitleye 
açılarak titiz bir değerlendirme süreci işle-
tildi. Böylece farklı alanlarda ulusal ölçekte 
faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları-
nın katılımı ile gerek katılımcı kuruluşların 
gerekse katılımcı profilinin yelpazesi geniş-
ledi; çeşitlilik ve zenginlik artmış oldu. Ko-
catepe Gençlik Fuarı üçüncü yılında da, ilk 
kez katılanlar için de, ortama aşina olanlar 
için de özgünlüğünü koruyarak özenli ev 
sahipliğini sürdürdü.

Ortak Alan Etkinlikleri Fuara Renk 
Kattı 

Sosyal projeler üreten birçok kuruluşun 
katılımıyla gerçekleşen buluşmanın renkli 
etkinliklere ev sahipliği yapması da kaçı-
nılmaz oldu. Ortak alanda öne çıkan et-
kinliklerde sosyal sorumluluk projelerinin 
yanı sıra uzay ve gökbilimleri ile zihin jim-
nastiği yaptıran zekâ oyunları da eklenince 
birbirinden güzel kareler ortaya çıktı. İlkler 
yaşandı. 

Genç Fuar Radyo dört gün boyunca belirli 
aralıklarla internet üzerinden yayın yaptı. 

Empati parkurlarında tekerlekli sandalye 
ve beyaz baston kullanılarak görme, işitme 
ve bedensel engelliliğe dair oluşturulan far-

kındalık alanları katılımcıların ilgi odağı 
oldu. Fuar ziyaretçileri ayrıca Empati Ku-
lübesinde kanser tedavisi gören bir hasta 
ile telefon görüşmesi yaparak süreci sosyal, 
psikolojik ve manevi yönleriyle yakından 
hissettiler. 

Dışarıdan bakıldığında kubbeyi andıran 
yapısı ile uzayla ilgili gelişmelerin günlük 
yaşantımıza girmesini sağlamak, uzayı 
eğlenceli ve uygulamalı olarak genç nesle 
anlatmak ve sevdirmek için tasarlanan Pla-
netaryum ile gezegenlere, gök cisimlerine, 
gökyüzüne yolculuk vardı. Gösteri sonun-
da şaşkın bakışlarla etrafa tebessüm saçan 
yüzler gördük sıkça. 

Söyleşiler Ufuk Tazeledi

Fuarın olmazsa olmazları arasında yer 
alan söyleşiler bilgi, eylem ve ahlak bağla-
mında sivil topluma gönül verenlerin ufku-
nu geliştirecek verimlilikte gerçekleşti. 

Ortak alan söyleşileri ilk olarak Türkiye 
Yazarlar Birliği Onursal Başkanı D. Meh-
met Doğan ile başladı. Bilgi, eylem ve ahlakı 
dilsel kökeni itibariyle ele alan Doğan, bu üç 
kavramın hayatın merkezinde yer aldığına, 
varoluşsal bir önem taşıdığına değindi. 

Uzaya giden ilk Suriyeli ve ikinci Arap ola-
rak tarihe geçen Kozmonot Muhammed Ah-
med Faris fuara ayrı bir renk kattı. Zira uzaya 
yolculuk yapmış, orada bir süre yaşamış in-
san sayısı çok az. Onlarla karşılaşma imkânı 
da çok düşük. Hal böyle olunca Faris’i can 
kulağı ile dinlemek kaçınılmaz oldu. 

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ah-
met Özdinç, ‘Gençlik ve Gönüllülük: Yeni 
Trendler Kaçan Trenler’ başlığı ile söyleşi 
gerçekleştirdi. Özdinç, gençlik bağlamında 
gönüllülüğü, katılım düzeyleri ve gerekçe-
leri, bu hususta Türkiye’de ve küresel öl-
çekte örneklerle anlattı. 

Gençler özelinde gerçekleşen 
Fuarın  öncelikli hedefi katılımcı 
kuruluşların kendilerine ayrılan 
stantta yürüttükleri çalışmaları 
tanıtmalarıydı.
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‘Sivil Toplum ve Gençlik’ başlıklı söy-
leşide Yeryüzü Doktorları Derneği Yön. 
Kur. Üyesi Dr. Havva Sula ve Türk Kızılayı 
Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüoğlu yer 
aldı. Sivil toplum çalışmalarında gençlerin 
yeri nedir, nelere dikkat edilmelidir, nasıl 
hareket edilir, sistematik çalışma yöntem-
leri var mıdır?- şeklindeki sorular üzerin-
den deneyimli iki isim genç aktivistlerle bir 
araya geldi.

Hacamat Mizah Dergisi editörleri Elif 
Büşra Doğan, Emre Bilgiç ve Yavuz Girgin 
gerçekleştirdikleri söyleşide karikatür ve 
dergiciliği konuştular. Mizahtan söz açı-
lınca espriler de kaçınılmaz oldu. Keyifle 
dinledik.   

Ömer Karaaslan’ın moderatörlüğünde 
gerçekleşen ‘Forum’da gündelik hayat, eği-
tim, kültür ve bilim dünyası gündeme geldi. 
Zaman zaman hararetli tartışmalar yaşan-
dı. Üniversitede yaşam, sivil toplum çalış-
maları, ilim ve teknikte yaşanan gelişmeler 
müzakereye açıldı. Forum, farklı görüş ve 
yaklaşımların nezaket ve muhabbet ile tartı-
şılabileceğini, ele alınabileceğini yansıtması 
bakımından da dikkat çekiciydi.

İmza ve Söyleşiler Ortak Alanla Sınırlı 
Kalmadı 

Stant etkinlikleri kapsamında imza ve söy-
leşiler dört gün boyunca devam etti. Fuar 
takviminde yer alan akademisyen, yazar, 
sporcu ve aktivistler her gün farklı saatler-
de stantlardaydı. Bilgi, eylem ve ahlak bağ-
lamında Ahmet Belada yakın tarihin öncü 
simalarına, Dr. Necdet Subaşı dergiciliğe, 
Doç. Dr. Enver Arpa Afrika, Sudan ve Ür-
dün özelinde İslam coğrafyalarına, Hilal 
Söylemez Kudüs’e, Hadi Ensar Ceylan temel 
İslam ilimlerinde usule, Ömer Faruk Özcan 
radyoculuğa, Betül Güngör medya, sinema 
ve iletişime, Taşkın Bumin Ayrancı ulusla-

rarası iyilik faaliyetlerine, Rabia Broadbeck 
sanata ve Bülent Ata okumaya dair konuştu. 

Her Stantta Özgün Etkinlikler Yer Aldı

Stant etkinlikleri ortak alana göre daha 
özelde kaldığı için hazırlıklar da buna göre 
yapılmıştı. Her kuruluş faaliyet sahasına 
göre stant etkinlikleri düzenleyerek hatıra 
köşeleri, bilgi yarışmaları, bilgi kartları ile 
ziyaretçilerde hoş izler bırakacak, farkında-
lık oluşturacak aktivitelere yer verdiler. İyi-
lik Duvarı, Suriyeli ve Türkmen çocuklara 
gönderilen mesajlarla dolarken Şiir Bulu-
tunda en güzel mısralar gökyüzünün bitim-
siz ferahlığına katıldı.

Doğru cevaplanamayan her soru için ye-
timlere destek vermekle mükellef olunan 
bilgi yarışmasında doğru yanıt ver(e)me-
mek makul, anlamlı bir yere taşındı. Bilgi 
eksikliği, bil(e)memek hayrın eşiği oluverdi.  

III. Kocatepe Gençlik Fuarı stantlarında 
haritalara genişçe yer verildiğini de gördük. 
Örneğin fanus içerisine karışık şekilde yer-
leştirilmiş ülke isimlerinden birini seçerek 
önce buraya dair kısa bir bilgi edindikten 
sonra bu diyarı harita üzerinden bulma ya-
rışması bir dünya haritası üzerinde gerçek-
leşti. 

Fuarda ziyaretçiler için çay, kahve ve şerbet 
ikramları da unutulmamıştı. Ayrıca kitapse-
verler için yine okuma alanları vardı. Dile-
yen yalnız başına okuduğu kitabın günde-
miyle meşgul olurken okunan ortak bir ki-
tap üzerinden ya da genel olarak kitap soh-
beti yapmak isteyenler de bir başka köşede 
tahlil ve kritik yaptı. Kitapla kurulan bağın 
güçlenmesi için bir dakikalık kitap okuma 
etkinliği tüm katılımcılarla ortak alanda bu 
yıl da tekrarlandı. 
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IV. Kocatepe Gençlik Fuarında Buluşalım

Kapanış töreninde KAGEM Hatıra Orma-
nı’nda her kuruluşun adına bir fidan dikile-
ceği haberi yüzleri güldürdü. Günün anısına 
plaket vs. yerine fidan sertifikası verilmesi 
hoş bir incelikti. 

Dört günü hep birlikte dolu dolu geçiren 
katılımcılar artık birbirlerini daha yakından 
tanımış, daha samimi bir tabloyla kapanışı 
gerçekleştirdi. Gençler el birliği ile bir âlem 

oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağa-
tay Kılıç’ın sürpriz ziyareti ile III. Kocatepe 
Gençlik Fuarı yine, yeniden buluşma te-
mennileriyle sona erdi. 

Fuar her yıl atmosferi, etkinlikleri ve katı-
lımcıları ile sivil toplum ve gençlik çalışma-
larına ivme kazandıran yapısıyla çıtayı yük-
seltti. Bilgiyle eylemin harmanında, yeni bir 
varış olarak IV. Kocatepe Gençlik Fuarında 
buluşmak dileğiyle…

24



25



İç buhranları olan bir genç düşünün. 
Yaşanmışlıklarından ve yaşadıklarından 
yorulmuş bir genç. Yaşayacaklarına dair 
ümidi ve takati olmayan bir genç. Değer-
leri değersizleştiren, denenmemiş hiçbir 
şey bırakmayan bu zamanda, kendisi-
ni merkezde gördüğü bir varlık haline 
dönüştürmüş… Düştüğü her durumu 
anlamsız hissettikten sonra her şeyden 
kurtulmak ve çekilmek isteyen bir genç. 

Her rolünden sıyrılır ve her mecra-
sından çekilmeye karar verir. Kendisini 
hesaba çeker. Yozlaşma, putlar, kibir ve 
ümitsizlikleri ile hesaplaşır ve kendini 
temizlemek ister. Gerçek dünyayı tüke-
ten genç, salim fıtratındaki potansiyelin 
gereği, kendisini bir damla sudan yara-
tıp, son merhaleye kadar her daim yanı 
başında olduğu Rabbini tanıyacağı bir 
yol bulmak ister. Bu yol insanı ehliyet 
sahibi kılan akıl ve onun yakıtı mesabe-
sindeki sahih bilgide saklıdır. 

Bir sınıf tahtası misali üzerine yazıl-
mış, eğri büğrü, eciş bücüş, abur cubur 
yazıları yavaş yavaş silmeye başlar kendi 
tenha köşesinde. Tahta temizlendiğinde 
hikmet ışıltısı ortaya çıkıverir. Akıl bir 
gözlük olur, tahtaya yazılanlarda. Fay-
dalı ilimle elde edilen bilgiler tahtada 
bir eserin metnini meydana getirir ve o 
metin bir pratiğe dönüştüğünde yazıyı, 
kalemi ve harfleri ona öğreteni tanıttı-
ğında Mevla’ya vâsıl ediverir.

Kargaşa İçinde Bir Genç

Ali Osman ÖZDEMİR
Lisans Öğrencisi

Bir sınıf tahtası misali üzerine 
yazılmış, eğri büğrü, eciş 

bücüş, abur cubur yazıları 
yavaş yavaş silmeye başlar 

kendi tenha köşesinde. Tahta 
temizlendiğinde hikmet ışıltısı 

ortaya çıkıverir. Akıl bir gözlük 
olur, tahtaya yazılanlarda.

Genci hatırımızdan çıkarmayalım. Bir 
yandan da olan biteni konuşalım. İçin-
den geçtiğimiz şu günlerde kargaşa, 
bilgi sorunu, kendimizi tanımama ve 
Yaradan’ı tanımama sorunları ile boğu-
şuyoruz. Bugün faydasız ilimle işgal edi-
len akıllar ve karanlıklar içinde huzur-
suz kalpler geziniyor sokaklarda. Algı 
ve olgularla alakalı sözü edilen kaos, 
kişinin kendisini ve son tahlilde onu 
aşama aşama kemale ulaştıran Rabbini 
anlamlandırma sorunu olarak karşımı-
za çıkıyor.  Bu kalplere çare sükûnet ve 
suhulet, kargaşa içerisinde zor bulunur 
bir nimet. Karanlıklar içindeki kalplere 
hikmet, ilim ve marifet bir reçete olarak 
beliriyor. Bizi ancak, buradan çıkacak 
ışık; kalb-i selimle, kalbi teslimle gelen 
nûr Mevla’ya ulaştıracak.

Farkındayız değil mi? Yaşadığımız 
âlemdeki bilgi sorunu hayata bakışımı-
zı, içerisinde bulunduğumuz hâlleri ve 
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yaşam biçimimizi etkiliyor. Kastettiği-
miz bilgi, kalıp bilgi kümelerinden çok; 
mazi, hal ve istikbale muvafık, kritiğe 
dayanan, aynı zamanda ayakların yere 
sağlam bastığı bir bilgidir.  

Hikmet nazarını bir başka yöne, eşya-
ya, çevirelim. Eşya çevremizdeki soyut 
ve somut her şeydir. Bütün eşya aslında 
bir bütünün işaretçisidir. Eşyanın haki-
kati; bütün gerçekliğin bir bütünün bir 
parçası olduğunu hissetmektir. Küçük 
şeyde anlamı hissetmektir hikmet. Eşya-
nın temsil ettiği anlama ulaşmak… İlim 
ve akıl ile anlamlar âlemini müşahede 
edersiniz. Akıl ile elde edilen ilim bizim 
için bir gözlük olur. Göremediğimiz ma-
naları görürüz. Gözlerin görmediğinde 
elmayı eline alınca elma olduğunu an-
larız; ama gözlükle sadece elmanın ger-
çekliğini anlarız. Akıl ve ilim ile bilmek 
yetmez sükûnet hissetmek de gerekir. 
Yani bilmek Aleme yetmez. Arefe tanı-
maktır… 

İlimden sonraki adım marifettir. Are-
fe bilmeyi de kapsar, hissetmenin ötesi-
dir. Ve sana bir güneş olur marifet. Zira 
kalplerin yalnızca Allah’ı anarak sükûnet 
bulacağı ilahi hakikat (bkz. Ra’d, 13/28), 
modern insanın hapsolmuş ruhunu, ka-
ranlık dehlizlerden ve azgın dalgalardan 
tutup çıkaracak yegâne cankurtarandır.

Genci tekrar hatırlayalım. O kargaşa 
içersindeki genç T. S. Eliot’un şiirinden 
bir bölüm okur: “Hani o hikmet ki bil-
gide kaybettiğimiz, hani o bilgi ki ma-
lumatta kaybettiğimiz…” Eliot bu şiiri 
1940’larda yazmış. Bugün yaşasaydı 

Karanlıklar içindeki kalplere 
hikmet, ilim ve marifet bir reçete 

olarak beliriyor. Bizi ancak, 
buradan çıkacak ışık; kalb-i 

selimle, kalbi teslimle gelen nûr 
Mevla’ya ulaştıracak.

daha acı bir tablo resmederdi muhteme-
len. 

Sözü hitâma erdirelim. Genç ile gencin 
aklın, ilmini ve marifetini birleştirelim. 
Diyelim ki: Bilgisiz ve faydasız ilimin iş-
gal ettiği madenleri olan genç, arayışını 
mükemmele ve kalbini sükûnete ulaş-
tırmak isterse, aradığı; o uzak ufuklarda 
değil sahip olduğu akıl, temizlenme ve 
büyük bir bilişte saklıdır.
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KİRALIK AKIL 

Fatma Nur YILMAZ
Lisans Öğrencisi

“Hangi hayvan bir kez olsun kolay yiyeceğe 
meyletse bedelini özgürlüğü ve fıtratının tersi 
bir hayatla öder.”

1

Martın kazma kürek yaktırdığı soğuk gün-
lerinden bir gün. Sabah. Karanlık henüz yır-
tılmış. Güneş, karanlığın yırtıldığı yerden 
başını uzatmış. Her yerde usul uyanış kıpır-
danmaları var. Bir kuş havalanıyor, gökten 
yeri süzüp, bir noktayı gözüne kestiriyor. O 
noktanın etrafında bir kaç kez döndükten 
sonra havaya saplanan bir bıçak sertliğinde 
inişe geçiyor. Siyah tüyleri dökülmüş kel ka-
fasının kırmızı derisi görünen, karga desek 
değil akbaba desek hiç değil acayip garaip 
bir kuş bu. Görende besmele çekmek ge-
reği uyandırıyor. Camiden dönünce yolun 
sonunda sağdaki iki katlı kerpiç evin bah-
çesine iniyor. Bahçenin erken çiçeklenmiş 
ağaçlarının çiçekleri sert rüzgâra rağmen 
dökülmemiş. Bu evde gün sabah ezanıyla 
başlıyor. Ev halkı namazını kılmış; birile-
ri tarhana çorbası, tandır ekmeği ve tulum 
peynirinden müteşekkil kahvaltıyı hazırlar-
ken diğerleri ahırın yolunu tutmuş. Ahırın 
yolunu tutan, apak yemenisiyle evin yeni 
gelini ve bacasından dumanlar tüten ev 
desenli örgü yeleği ve örgü saçlarıyla bıcır 
bıcır bir kız çocuğu. Anlaşılan eve gelişiyle 
bu iş, çocuğun annesi olan ortanca gelinden 
ona devredilmiş. Güneşin kızarttığı gök gibi 
yanakları ve dudaklarının kenarında çizgi-
leşmiş tebessümüyle halinden hiç de şikâ-

yetçi gibi görünmüyor. Ahırın tahta kapısı 
uyuyan kalmışsa onları da uyandıracak bir 
gıcırtıyla açılıyor. Bu sırada onları uğursuz 
bir gölge gibi izleyen karakuş da içeri sü-
zülüyor. Ahır karanlık, kuş kara; kimsenin 
ruhu duymuyor. On bir koyun da uyanmış 
yemini verip, sütünü sağacak sahiplerini 
bekliyor. Yeni gelin ve küçük kız ahırı şöyle 
bir temizleyip, hayvanların yemlerini ver-
dikten sonra yanında getirdikleri kovaya on 
bir koyunun sütünü sağıyor ve kapıyı gıcır-
datarak çıkıyorlar.

2

-Daha ne zamana kadar burada kapalı ka-
lacağız? Bıktım ben bu yemden, bu sudan.

On bir koyunun en genç olanı böyle söy-
lüyor. Geriye kalan dokuzu da farklı düşün-
müyor. Canları kırlarda koşmak, midelerini 
taze otlarla doldurmak istiyor. Bu yüzden 
birkaç gündür pek az süt veriyorlar. Oysa 
havalar bozuk gittiği için otlatılmaya götü-
rülemediler. Biri; en yaşlıları biliyor bunun 
böyle olduğunu. Ne dese ikna edemiyor on-
ları. Bu düşünceleri akıllarına hep o karakuş 
soktu. Kurban bayramında sizi kesecekler, 
ondan otlatmıyorlar dedi. Henüz kış uyku-
sundan uyanmamış kırları, on bir koyunun 
aklını başından alacak şekilde yeşermiş gibi 
anlattı da anlattı. Koyun milleti, durur mu; 
düşünmeden etmeden inandı gitti karaku-
şa, verdi aklını kiraya. E düşünmek zahmet 
istiyor neticede. Karakuş düşünmüş, bir de 
bize neden düşünelim diyorlar. Bir bilseler 
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Bir bilseler aklın kimselere 
güvenip de emanet edilmeyecek 
bir şey olduğunu, ah bir bilseler 
akıllarını kullanmayarak nimete 
nankörlük ettiklerini…

aklın kimselere güvenip de emanet edil-
meyecek bir şey olduğunu, ah bir bilseler 
akıllarını kullanmayarak nimete nankörlük 
ettiklerini… Bakalım bu tembellik başlarına 
ne işler açacak?

3

-Sizin için çok üzülüyorum koyun kardeş-
lerim. Biz dışarda buz gibi akan pınarların, 
yemyeşil ovaların tadını çıkarırken siz bu 
karanlık ahırda, bulanmış sular içerek, kuru 
otlar yiyerek ölümü bekliyorsunuz. Ne kötü 
bir hayat ve ne kötü bir ölüm… Ah benim 
zavallı kardeşlerim…

Karakuştu böyle söylemişti. Konuşurken 
sesini ağlar gibi titretmiş, belki ağlamıştı da. 
On koyun bu sözler karşısında mest olmuş; 
gözleri hakikati görmez olmuştu. İçlerinin 
samimiyet ölçeri bozulmuş olmalıydı ki 
karakuştaki samimiyetsizliği göremediler. 
Düşünmeden inandılar, sorgusuz tâbi oldu-
lar. Karakuş bugün onları almak için geldi. 
Onun için kapının arasından içeri gizlice 
süzüldü. Buradan kaçmalarına, yemyeşil 
kırlara kavuşmalarına yardım edecek. Yani 
on koyun böyle sanıyor. Biri; en yaşlı olanı 
kalıyor, hiçbir yere gitmiyor. Her şey plan-
ladıkları gibi oluyor. Kısmen. Karakuş hane 
halkının dikkatini can hıraş ötüşü ile üzerin-
de toplarken, on koyun da bütün güçleriyle 
ahırın kapısını aralayıp, dışarı çıkıyor. Gün 
yüzünü sabahtan öğleye dönmüş. Bu vakitte 
bile buz gibi olan hava kısa süreli akıllarını 
kurcalasa da karakuşa sonsuz güveniyorlar. 
Bu itimatla karşı tepenin ardında yeşermiş 
ovaların onları beklediğine tekrar inanıyor-
lar. Ve evin arkasındaki ağaçlığa gizleniyor-
lar. Karakuş evdekileri yeteri kadar oyaladı-
ğına ikna olunca buluşmak için sözleştikleri 

ağaçlığa gidiyor. Onu takip eden on koyun 
tepenin arkasıyla ilgili hayallere dalmış yü-
rüyor da yürüyor. İşte tepenin arkası, vardı-
lar. Ne bir yudum su, ne bir tutam yeşillik. 
Kel mi kel bir arazi. Arazide de siyah tüyleri 
dökülmüş kel kafasının kırmızı derisi gö-
rünen, karga desek değil akbaba desek hiç 
değil acayip garaip yüzlerce kuş.

Hikâyenin sonu, başından belliydi: Aklını 
kullanmaya tenezzül etmeyenler maalesef 
bedel ödemeye mahkûmdur. Bedel ya hayat 
olacak ya hürriyet ama muhakkak olacak. 
Bu hikâye bitecek ama hikâye hep sürecek… 
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DİRİLİŞ BESTESİ
Darbeleri Susturan 
Salâların Hikâyesi

Ben 12 yaşında bir çocukken yaşanan Kıb-
rıs Harekâtında, hayatını mihraba adamış 
bir din görevlisi, rahmetli babamın 01.00 
sularında beni minareye çıkararak salâ 
okuttuğunu hatırladım. Büyük bir radyo-
nun etrafında insanlar bir araya gelmişler-
di. Haber dinliyorlardı. Babam merhum: 
“Evladım minareye çık, yüksek sesle salâ 
ver. Arkasından da bütün halkı camiye, dua 
etmeye, davet et.” demişti. Doğrusu ben de 
Ankara semalarında yüksek binaları ateşleri 
ile yalayan ve herkesin gönlüne korku sal-
mak için, müstevlilerin emelleri için hare-
kete geçen o hainlere bu salâ seslerinin çok 
büyük bir ders ve ibret olacağını düşündüm. 
Onlara korku verirken milletimize de bir 
moral, motivasyon, bir umut aşılayacağını 
düşündüm. Çocukluk yıllarımdan itibaren 
muhayyilemde, hafızamda sakladığım bu 
hatıra ile de birleştirerek salâ uygulamasını 
başlatmış olduk.  

İstiklâl Savaşı’nın manevi önderleri, Sütçü 
İmamlar, Müftü Hulûsi Efendiler geldi aklı-
ma. Diyanet İşleri Teşkilatının 15 Temmuz 
gecesi bütün fertleriyle en ücra köşelerdeki 
mezralarda görev yapan imâmı, hatîbi, müf-
tüsü, vaiziyle Kur’an Kursu öğreticisi ile 
milletimizin yanında yer alması gerektiği-
ne inandım. Bunun için de ilk aklıma gelen 
öncelikle bütün görevlilerimize bir çağrıda 
bulunarak, onlar aracılığı ile de bütün mil-

letimize çağrıda bulunarak bu gece milleti-
mizin hukukuna sahip çıkmanın her Müs-
lüman için dini bir vecibe olduğunu ifade 
etmek oldu. 

Zira bizim vazifemiz, sadece namaz kıldır-
mak, sadece camileri idare etmek değildir. 
Bizim asıl vazifemiz zor zamanlarda milleti-
mizin yanında yer almak ve hukukuna sahip 
çıkmak; mazlumların umudu olmuş aziz 
milletimizin maneviyatını ayakta tutmak; 
bağımsızlığımız için çaba göstermektir.

Nitekim ilk saatlerden itibaren arkadaşla-
rımızla birlikte bir kriz masası oluşturduk. 
Her görevlimize bir mesaj göndererek ca-
milerini, minarelerini, ışıklarını açık tutma-
larını, minarelerden salât u selâm okuma-
larını, milletimizi hukukuna sahip çıkmaya 
davet etmelerini istedik. Bu vecibeyi sabaha 
kadar sürdürmeleri için çaba sarf ettik.  

Ezanları susturan darbelerden, darbeleri 
susturan salâ seslerini bize lütfettiği için Al-
lah’a hamd ediyorum. 

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ

Diyanet İşleri Başkanı

Fatma Nur YILMAZ
Lisans Öğrencisi
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