
BAŞLARKEN

İnsanı çeşitli yollarla terbiye ederek ona kemâle erme fırsatı bahşeden Allah’a hamd,
Ashabıyla birlikte en ağır kuşatmalara karşı sekînetle direnen Efendimiz’e salât,
Gazze’de izzetli bir direniş sergileyen ve onlara destek olan tüm mü’minlere selam olsun.

Hicretin 1429. yılının Recep ayında “onunla hayat bulmak” için yola koyulan Kur’ani 
Hayat dergimiz, 2. sayısında Kur’an ayı ramazanın, 3. sayısında ise mahşerin provası 
haccın heyecanını paylaştı sizinle. Elinizde tuttuğunuz bu 5. sayımız ise 4. sayıdan 
başlayan eğitim meselesini Gazze direnişiyle bütünleştirerek sürdürüyor. 

5. sayısına Mustafa İslamoğlu’nun “Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur” âyet-i 
kerimesini baş tacı edinen başyazıyla giriş yapan dergimiz, A.Gürcan’ın neden 
öğretemediğimiz sorusuna Jung’un modeli çerçevesinde aradığı cevapla devam ediyor. 
Şahsiyet eğitim modeline girişte kişilik tipolojilerinin yerini inceleyen İslamoğlu hocamız, 
aynı zamanda Jung modelinin bir eleştirisini de yapıyor. Adnan İnanç ise bu sayımızda 
direnişin ve acının eğitsel işlevini Gazze örneğinde açıklıyor. 

4. sayımızda Hayrettin Karaman ve Salih Tuğ hocalarla yapılan iki söyleşiye yer vermiştik. 
Bu sayımızda Ankara İlahiyat’tan emekli olan Mehmed Said Hatiboğlu hoca ile eğitim 
üzerine yaptığımız söyleşiyi bulacaksınız. Fethi Güngör’ün izzetin şehri Gazze’den 
derlediği kısa söyleşiler ile Fatih Okumuş’un Hollanda’da Gazze üzerine gerçekleştirdiği 
bir muhavereyi de ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

5. sayımızda da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde 1964’te basılmış olan 
ve orta çağda Müslümanların eğitim ve öğretim faaliyetlerini inceleyen bir yazıyı iktibas 
bölümünde bulacaksınız. 

Mustafa Akdemir’in Kur’an kıraatlerinin tefsire etkisini inceleyen çalışmasının ardından 
Ekrem Demir’in bireysel ve toplumsal ıslah açısından eğitimin önemini anlatan yazısını 
okuyabilirsiniz. Hüseyin Kerim Ece, Kur’ani eğitimde beş önemli kavramı anlatıyor bu 
sayımızda. 

Muhammed Emin Yıldırım’ın Gazze’nin çağdaş Musa’larını anlatan yazısını Murat Sülün’ün 
Kur’an’ın insanı nasıl eğittiğini anlatan incelemesi takip ediyor. Tahir b. Aşur’un eğitim 
anlayışını tefsir özelinde ele alan Vecdi Akyüz’ün ardından Vedat Aydın’ın kaleminden 
Peygamber Efendimizi hiç unutmamak üzere yeniden hatırlıyoruz.

İbrahim Sarmış’ın İslam’ı öğrenmeye Kur’an’dan başlanması gerektiğini detaylıca anlatan 
yazısı, İdris Şahin’in bilginin ahlakını öne çıkaran çalışması ve Cemal Şakar’ın kutsal 
sanatın dünyeviliğini açığa vuran denemesi yeni ufuklar çizmeye çalışıyor.

Gazze’de en son yaşanan acıya ithafen Bünyamin Doğruer aziz Kur’an’ın Burûc Sûresi’ni 
şiir diliyle, mevcut eğitim modellerinin çıkmazını ise Mevlana İdris çizgi diliyle anlatıyor. 

Kur’ani Hayat Dergisi’nin son kısmında yine Kur’an Kitaplığı bölümü var. Ancak önceki 
sayılarımızda yer alan Kur’an Haberleri ve Okuyucu Mektupları’na bu sayımızda yer 
ayıramadık. Çünkü genç kalemleri sizinle buluşturmak için yeni bir bölüm açtık: Sizden 
Gelenler. Bu bölümde Mehmet Çakıl, Yunus Emre Tozal, Enes Durmaz ve Nuriye Çakmak, 
insanlığın muallimleri elçileri, okumayı, bilgiyi ve Filistin örneğinde kardeşliği anlatıyor 
bizlere.  

Filistin’de sebat ve sekinetle direnen kardeşlerimize destek olan tüm okurlarımıza 
Gazze’den getirdiğimiz selam ve sevgileri iletiyoruz. 

Aile konulu 6. sayımızda buluşmak niyazıyla Allah’a emanet olun…
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Zalimlerden 
Başkasına...

B A Ş Y A Z I

Zalimlerden Başkasına
Düşmanlık Yoktur

Aslında bizlere yardım 

eden Gazze idi. Biz onların 

aç karınlarını doyurmak 

için seferber olmuşken, 

onlar bizim aç ruhlarımızı 

doyurmak için şehadet 

sırasına girdiler. 

Allah size, sizinle din savaşı yapmayan ve 

sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselerle 

iyilik ve fedakârlığa dayalı bir ilişki geliştirme-

nizi yasaklamaz: çünkü Allah fedakâr olanları 

pek sever. Allah size, yalnızca sizinle din savaşı 

yapan ve sizi yurtlarınızdan çıkaran veya sizin 

çıkarılmanıza destek verenlerle dostluk kurma-

nızı yasaklar: artık kim onlarla dostluk kurar-

sa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.” (60 
Mumtehane 8-9)

İsrail zulüm üzerine kuruldu, zulümle 
bugünlere geldi, zulümle varlığını sürdü-
receğini düşünüyor. “Zalimlerden başkasına 

düşmanlık yoktur” (2 Bakara 193) anlamın-
daki ayeti de bunun için başlığa çıkardım.

22 gün süren ve yüzlerce masumun haya-
tını kaybettiği Gazze katliamı ne ilkti, ne de 
son olacaktır. İsrail’in hiçbir sınır tanımayan 
acımasız saldırısına karşı Gazze’de destanî 
bir direniş örneği sergilendi. Gazze, ismin-
den mülhem olarak bir “gaza” ve “gaziler” 
yurdu olduğunu bir kez daha isbat etti.

Güç ve şiddet hayatın doğasında vardır. 
Hayvanlar dünyasında güç ve şiddeti içgü-
düler yönlendirir. Yırtıcı hayvanlar kendi-
lerine doğuştan verilen bu yetenek ve gü-
dülerle avlanırlar. Ne var ki, hayvanların 
birbirlerine uyguladığı güç ve şiddetten do-
layı herhangi bir canlı türü yok olmamıştır. 

“Mustafa İSLAMOĞLU
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arasında, güç ve erk sahibi “rol-modeller” 
de yer alır. Hz. Yusuf, Talut, Hz. Davud, 
Hz. Süleyman, Zülkarneyn ve onlara iliş-
kin kıssalar bunlar arasındadır. Bu isimler 
arasında hem kral hem peygamber olanlar 
vardır. Kur’an bu kıssalarla “güç ahlakını” 

inşa eder.

Gücün güç ahlakından 
mahrum olanların eline 
geçmesinin ne demeye 
geldiğini dünya Gazze’de 
bir kez daha gördü. İsrail 
geçmişte Deyr Yasin, Ce-
nin, Sabra ve Şatilla, Burc 
el-Baracine, Beyt Hanun, 
Lübnan ve daha birçok 
yerde yaptığını yine yap-
tı. Hiçbir ayrım gözetme-
den masum insanların 
üzerine ölüm yağdırdı. 
Kadın-erkek, çoluk-
çocuk, genç-ihtiyar 1366 
kişiyi katletti. 6000’e ya-
kın kişiyi yaraladı. Bun-
ların 1500’ü ömür boyu 
sakat kalacak. Sadece 
insanları katletmedi, bü-
yük ve küçükbaş hay-
van çiftliklerini, ahırları, 
kümesleri, zeytinlikleri, 
portakal bahçelerini yok 

etti. Bir buçuk milyon insanın yaşadığı 
Gazze’nin tüm sivil altyapısını yaktı yıktı, 
bütün bir Gazze Şeridi’ni ölü şerit hali-
ne getirdi. İsrailoğulları’nın bunu ilk defa 
yapmadığını bize Tevrat haber veriyordu: 
“Kadın-erkek, genç-yaşlı, küçük ve büyük baş 

hayvanlardan eşeklere dek şehirde ne kadar 

canlı varsa hepsini kılıçtan geçirip yok ettiler.” 
(Yeşu 6:21). Öyle anlaşılıyor ki, aradan ge-
çen binlerce yıl hiçbir şeyi değiştirmemiş.

Yemediği ve asla yiyemeyeceği kadar öldüren 
tek canlı sadece insandır. Yine türünün ta-
mamını bilmem kaç kat yok edecek silahlar 
icat edebilen tek canlı türü de odur.

Kendinden olmayan herkese karşı güç 
ve şiddeti kutsamak Allah’ın gazabını hak 
etmektir. Yahudileşmiş 
İsrailoğulları bunu yaptı-
lar. Buna mukabil güç ve 
şiddeti kategorik olarak 
dışlamak ikiyüzlülüktür. 
Kendi ırkından/dininden 
olmayan herkese (goyim) 
sınırsız ve kontrolsüzce 
güç ve şiddet kullanmayı 
mubah gören Yahudiliğe 
bir tepki olarak doğan 
Pavlusçu Hıristiyanlık da 
bunu yaptı. “Sağ yana-
ğına vurana sol yanağını 
çevir” mecazı bunun tipik 
bir örneğidir. Fakat Pav-
lusçu Hıristiyanlık Hz. 
İsa’nın mesajına karşı hiç 
de samimi değildir. Haçlı 
seferlerinin, Engisizyon 
mahkemelerinin, kimi 30 
kimi de 100 yıl süren ve 
katliamlara sahne olan 
mezhep savaşlarının, 60 
milyon insanın canına 
mal olan iki dünya savaşının, insanlık lügati-
ne “soykırım” sözcüğünü armağan eden Nazi 
belasının ve kitle imha silahlarının Hıristiyan 
dünyada ortaya çıkması bunun şahididir.

İslam’ın son ve ekmel vahyi Kur’an güç 
ve şiddeti ne kutsar ne de yok sayar. Meske-
net ve zillet, İslam’dan çok Hint mistisizmi-
ne yakışır. Kur’an izzetin Allah’a, Rasulü’ne 
ve müminlere ait olduğunu söyler. Kur’an 
gücü değil, güç ahlaksızlığını dışlar. Kıssaları 

Dişine kadar 
silahlanmış, 

ABD ve AB’nin 
doğrudan desteğini, 
Abbas’ın, Mısır ve 
Ürdün’ün dolaylı 
desteğini arkasına 

almış İsrail’in 
hesabı Gazze’deki 

mukavemeti 
bitirmekti. Fakat tüm 
hesaplar altüst oldu. 
Gazze dünyaya bir 
kez daha “yiğit ölür 
fakat yiğitlik ölmez” 
mesajı verdi. Bir kez 
daha cihadın mektep 
olduğunu gösterdi.
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Zalimlerden 
Başkasına...

Gazze zaten 20 aydan beri acımasız bir 
ambargo altında inliyordu. En acil gıda ihti-
yacının dahi karşılanmasına izin verilmiyor-
du. Aylık ikmal, iaşe ve ibatesi için 100.000 
kamyonun girmesi gereken Gazze’ye giren 
nakliye araçlarının sayısı ambargo sırasında 
1600’e kadar düşmüştü. İsrail saldırısı baş-
lamadan önce Gazze ambargo ile sessiz bir 
katliama zaten tabi tutulmuştu. Ambargo-
nun sebep olduğu gıda ve ilaç yokluğu se-
bebiyle günlük insan kayıplarının sayısı 50’li 
rakamlara ulaşmıştı. Hamas bu sessiz ölüm 
sarmalından usta bir 
manevrayla çıkmak için 
bir huruç denemesi yap-
mamış olsaydı, kim bilir 
dünyanın gözü önünde 
daha ne kadar insan ses-
sizce ölmeye devam ede-
cekti. Ve tabi ki ambargo 
yüzünden ölenleri İsrail 
öldürmemiş sayılacaktı. 
Dahası, herkes bu sessiz 
ölümleri oturduğu yer-
den seyredecekti. Fakat 
öyle olmadı.

Dişine kadar silah-
lanmış, ABD ve AB’nin doğrudan desteğini, 
Abbas’ın, Mısır ve Ürdün’ün dolaylı desteği-
ni arkasına almış İsrail’in hesabı Gazze’deki 
mukavemeti bitirmekti. Fakat tüm hesaplar 
altüst oldu. Gazze dünyaya bir kez daha “yi-
ğit ölür fakat yiğitlik ölmez” mesajı verdi. Bir 
kez daha cihadın mektep olduğunu gösterdi. 
Bir kez daha ve beşşiri’s-sâbirîn: “direnenleri 
müjdele” ilahi müjdesinin mâ-sadak’ı oldu. 
Bir kez daha mazlumiyet ve mağduriyetin ni-
met olduğunu gösterdi.

el-Hayy isminin tecellisi Gazze üzerinde 
öylesine yoğunlaştı ki, Gazze ümmetin ölü 
canlarına bir nefha-i sur oldu ve diriltti. Nice 

canlı cenazelerin üzerindeki ölü toprağını 
sıyırdı. Paramparça olmuş İslam ümmetine 
dirliğinin birliğine bağlı olduğu mesajını ver-
di. Dindarı ve dindar olmayanıyla, namazlısı 
ve namazsızıyla, genci ve yaşlısıyla, doğulu 
ve batılısıyla, zengini ve fakiriyle, âlimi ve 
cahiliyle, beyazı ve siyahıyla tüm mü’minler 
ayaklandı. Gazze’ye yardım yarışı başladı.

Bizler Gazze’ye yardım ettiğimizi düşün-
dük. Aç karınlarını doyurmak için gıda, ya-
ralarını sarmak için ilaç yığdık kapılarına. 
Fakat aslında bizlere yardım eden Gazze idi. 

Biz onların aç karınlarını 
doyurmak için seferber 
olmuşken, onlar bizim 
aç ruhlarımızı doyurmak 
için şehadet sırasına gir-
diler. Biz onların fiziki 
yaralarını sarmak için 
seferber olurken, onlar 
bizim manevi yaralarımı-
zı sarmak için seferber 
oldular. Biz onların dün-
yasına yardım ederken, 
onlar bizim ahiretimize 
yardım ettiler. Biz malı-
mızdan infak ettik, onlar 

canlarından infak ettiler. Biz paramızdan ta-
sadduk ettik, onlar bedenlerinden bir parça-
yı, ellerini, ayaklarını, kollarını, bacaklarını, 
gözlerini, bellerinden aşağısını tasadduk etti-
ler.  Bize vermeyi ve paylaşmayı öğrettiler, bir 
işte birlik olmanın haklı izzetini yaşattılar.

Şimdi söyler misiniz: Gazze mi bize yardım 
etti, biz mi Gazze’ye yardım ettik? Gazze’nin 
bize yardımı mı daha büyük, bizim Gazze’ye 
olan yardımımız mı?

Güçler dengesi yok. İki taraf arasındaki 
rakamlar öylesine uçuk ki, her hangi bir kı-
yas ve orantıyı mantık daha baştan reddedi-
yor. Matematiğin kurallarını altüst eden bir 

Biz onların fiziki ya-
ralarını sarmak için 

seferber olurken, 
Gazze bizim manevi 
yaralarımızı sarmak 
için seferber oldu. 

Biz onların dünyası-
na yardım ederken, 
onlar bizim ahireti-
mize yardım ettiler. 
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orantısızlık hâkim. Havadan uçaklar, kara-
dan tanklar ve denizden savaş gemileri avuç 
içi kadar toprak parçasına binlerce ton silah 
yağdırıyorlar. Dört tarafı düşmanla çevrili. Üç 
tarafında İsrail, dördüncü tarafında İsrail’le 
çirkin bir işbirliği içindeki Mısır rejimi var. 
Yarım yüzyıldır işgal altında tutulan bölge, 
18 aydır da ambargo altında ölüme terk edil-
miş. Buna karşı tek silah “ev ve el yapımı” 
borudan füzeler. Hepsi bu. Ve bu insanlar 
kendilerini savunacaklar. Hayret, bu insan-
lar dünyanın 4. ordusu denilen bu küresel 
eşkıyaya karşı sadece kendini değil hepimizi 
aslanlar gibi savunuyor-
lar. Saldırgan güç başta 
planladığı hiçbir hedefe 
ulaşamıyor. Gazze’yi işgal 
edemiyor, füzelere mani 
olamıyor, esir askerini 
bulamıyor, mahalle ara-
larına dahi giremiyor. Ve 
sonunda tek taraflı ateş-
kes ilan edip çekiliyor. 
Dünya Gazze için ayağa 
kalkıyor. Venezüella’nın 
Çavez’inden Bolivya’nın 
Morales’ine varana dek, vicdan ehli yardım 
kuyruğuna giriyor. İsrail bazı insaflı Yahudi-
ler tarafından dahi “çalıntı topraklar üzerin-
de yaşayan korsan devlet” ilan ediliyor. 

Ve bizler Bedir’de vaat edilen ilahi yardı-
mın ne demeye geldiğini, Gazze özelinde bir 
kez daha anlıyoruz: “Hani Rabbinizden yardım 

dileniyordunuz; bunun üzerine size şöyle icabet 

etmişti: “Size birbirini izleyen bin melekle yar-

dım edeceğim!” (8 Enfal 9)

Bu yardım nasıl anlaşılmalıydı? Bir tek me-
lek bile yeter de artardı, neden bin melek? 
Sahi, melekler atlarına atlayıp müşriklerle gö-
ğüs göğüse çarpışmışlar mıydı? Elbette hayır. 
Bu Allah’ın sünnetine aykırı. Bunu söyleyen 

de Kur’an: “kavminin üzerine gökten bir ordu 

indirmedik, zaten Biz asla daha önce de indirmiş 

değildik.” (36 Yasin 28). Bu yardımın mahiyeti-
ni bir sonraki ayetten anlıyoruz: “Çünkü Allah 

yalnızca bir müjde olsun için, bu vesileyle içiniz 

ferahlayıp moraliniz yükselsin diye (böyle) yap-

tı.” (8 Enfal 10) Ve şu ayetten: “Hani o zaman, 

O’nun inayetinden bir güvence olarak sizi bir 
iç sükûnetinin çepeçevre kuşatmasını sağlamış 

ve üzerinize gökten tarifsiz bir yağmur indirmişti 

ki, onunla sizi temizlesin, (iç dünyanızı kirleten) 

Şeytan’ın kirinden sizi arındırsın, yüreklerinizi 

güçlendirip ayaklarınızı onunla sabit kılsın. Hani 

o zaman Rabbin meleklere 

“Elbet Ben de sizinle bera-

berim!” mesajını (iletmele-

rini) bildirdi: Haydi iman-

da sebat edenlere direnç ve 
moral verin; Ben inkârda 

direnenlerin yüreklerine 
korku salacağım! Haydi, 

vurun boyunlarının üstü-

ne!.. Kopartın onların (silah 

tutan) tüm parmaklarını!..” 
(8 Enfal 11-12)

Akleden kalbe Allah tarafından indirilen 
“iç güven” (emeneten) ve “insanı dik ve sabit 
tutacak çelikten bir irade (tesbiten), ilahi yar-
dımı ifade eden meleklerin ta kendileriydi. 
Bunu bilmek için insanın güç ve direncini 
kaslarından değil yüreğinden aldığını bilmek 
kâfidir. Gazze’deki direniş sırasında hep bir-
likte buna şahit olduk. Buna, bizzat saldırı-
nın en yoğun günlerinde bölgeye yaptığımız 
ziyaret sırasında da şahit olduk. Filistin Has-
tanesinde yatan anne hastaneye henüz getiril-
mişti. Belden aşağısı tutmuyordu. “Beş şehit 
annesiyim” dedi. Bunu hüzünle değil gurur-
la söylüyordu. Ve ekledi: “Ben kendimi yaşlı 
bir kadın olarak tankın önüne attım ve tek-
bir getirmeye başladım. İşgalci asker tankın 

Biz malımızdan in-
fak ettik, Gazzeliler 
canlarından infak 

ettiler. Biz paramız-
dan tasadduk ettik, 
onlar bedenlerin-
den bir parçayı ta-

sadduk ettiler.
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içinde korkudan titriyordu.” Anlaşılıyordu 
ki, şu yarım ve yaşlı haliyle “zafer bizimdir” 
derken boş konuşmuyordu. Aynı hastanede 
yaşlı ve henüz savaş mahallinden getirilmiş 
bir erkek hastanın başı ucunda durdum ve 
sordum: “Olay nasıl oldu!” Ben şu duruma 
nasıl geldiğini kastettim. Fakat verdiği cevap 
bu halkın neden bu kadar büyük bir bereket 
ürettiğini göstermeye yetiyordu: “Olay Os-
manlı yıkıldığı gün oldu!” Hepimiz oracıkta 
bu cevap karşısında donakalmıştık. Tampon 
bölgedeyiz. Yardımeli Derneği’mizin başkanı 
Sadık Danışman Bey, gö-
revlileri Cengiz Er, Vahit 
Şimşek ve diğerleri… Bir 
yandan Gazze’den yara-
lı getiren ambulansları 
boşalır boşalmaz çevirip 
götürdüğümüz acil yanık 
ilaçlarını ambulanslara 
yüklüyoruz, bir yandan 
da Gazze’den gelen şoför-
ler ve ambulans hekimle-
riyle konuşuyorum. Tabi 
ki o sırada gözümüzün 
önünde İsrail uçakları 
Gazze’ye bomba yağdırıyorlar. Bu ambu-
lanslar o bombaların altından bilmem kaç 
ölüm atlatıp yaralı taşıyorlar. “İçerde durum 
nasıl?” soruma aldığım ilk şok edici cevap: 
“Allah içerde de var” oluyor. “Elhamdülillah” 
diyorum. “Bu şuura İsrail dayanmaz” diye 
geçiyor içimden. Üzüm gibi simsiyah sakallı 
genç bir Gazzeli hekime bir miktar para bı-
rakmak için ısrar ediyoruz. O reddediyor, biz 
ısrar ediyoruz. En sonunda “Allah aşkına ah-
lakımı bozmayın!” diye ezilerek rica ediyor 
ve vazgeçiyoruz. 

Bu; işte bu!..

Şu halde bütün bu olan bitenleri nasıl 
açıklayacağız? 

Belki de Kur’an bize bu konuda yardımcı 
olur. Şu âyeti okuyalım: “Ve İsrailoğulları’na 

vahiyle (şunu) bildirdik: “Mutlaka yeryüzünde 
iki kez bozgunculuk çıkaracak ve küstahça bö-

bürlenip büyüklük taslayacaksınız!”

Kur’an’ın önceki vahiylerden naklen ha-
ber verdiği bu “iki kez bozgunculuk” ne? 
Müfessirlerimiz bunları olup bitmiş bir vaka 
olarak takdim ederler. Bunlar Asur ve Babil 
katliamları. Veya bunlar Asur-Babil ve Titus/
Roma katliamı veya öncekiler ve Medine’den 
sürülüş olarak değerlendirilebilir. Fakat İsra 

Sûresi’nin 7. âyetini hem 
geçmişe hem geleceğe yö-
nelik okumak mümkün: 
“Derken, sonuncu uyarının 

da vakti gelip çattığında 

(yeni düşmanlar gönderdik/

göndereceğiz) ki sizler için 

yüzkarası olan öncekilerin 

girişi gibi, Mabed’e destur-

suz girip ele geçirecekleri 

her şeyi paramparça etsin-

ler!”

Ayetteki izâ zaman zar-
fının işlevlerinden biri 

de, geçmiş zamanı geleceğe çevirmektir. Bu 
yüzden ve izâ câe va’du’l-âhirah ibaresini ge-
lecekte gerçekleşecek ikinci vaadin vaktine 
hamletmek gayet mümkündür. 

Kur’an’ın İsrailoğulları için haber verdiği 
“ikinci vaad”in vakti yaklaşıyor mu dersi-
niz?■

Yaralıya sordum: 
“Olay nasıl oldu!” 
Verdiği cevap bu 
halkın neden bu 

kadar büyük bir be-
reket ürettiğini gös-
termeye yetiyordu: 
“Olay Osmanlı yı-
kıldığı gün oldu!”
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Neden 
Öğretemiyoruz?

nsan davranışlarını değiştirme ve geliş-
tirmeye dönük eğitim kavramı insanın 

tarihi kadar eski olsa da; bugünün eğitim 
anlayışı son 150 yılın ürünüdür. Özellikle 
seçkinler eğitiminden kitle eğitimine ge-
çişte, okul sisteminin merkezileştirilmesi 
sonucunda oluşan dört değişkenli (müfre-
dat, öğrenci, öğretmen, sınav) yapı, birbi-
rinden bağımsız karmaşık bir süreç haline 
dönüşmüş durumda. Öğretmenin, içeriği 
bir şekilde öğrenciye ulaştırdığını sandığı 
andan itibaren öğrencinin öğrenme sorum-
luluğunun kendisinde kaldığı ve bazılarının 
öğrenememesinin gerekçesinin tam çözüle-
mediği zaten herkesin de öğrenmesini sis-
temin kendi içinde hedeflemediği garip bir 
düzenek. Çünkü zaten bir sonraki aşamada 
seçilerek alınacak öğrencilerin hepsine yer 
verilememesi, bazılarının başarısız olmasına 
sebep olacak şekilde düzenlenmiş sanki.

Bu yazıda; sistemin kendi içindeki çeliş-
kisini tartışmaktan ziyade, henüz sistem-
de kendisine bir yer edinememiş ‘öğrenme 
yaklaşımları’nın temel algı farklılıklarına 
dayalı esas gerekçeleri ele alınacaktır. Son 
yıllarda bu konu literatürde tartışılmasına 
rağmen, öğrenme stillerinin farklılığını or-
taya koymada tek bir teori ile açıklanama-
dığı, hatta uygulamada bu farklı teorilerin 
basitleştirilip, sadece adeta bir burç falı ta-
dında kişileri kategorize eden ve bir şekilde 

İ N C E L E M E

Neden Öğretemiyoruz?
Kişilik Farklılıklarının Öğrenme(me)ye Etkisi

Eğitim sisteminin 

insanileştirilmesinde ve 

sınıfın gerçek hayatın 

bir uygulama atölyesi 

haline getirilmesinde 

bir önşart olarak kişilik 

fonksiyonlarının 

bilinmesi kaçınılmaz 

bir gerekliliktir.

iDR. A. GÜRCAN
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öteleştirmekten öteye de gidemeyen bir hal 
almıştır.

Peki, “herkes aynı şekilde mi öğrenir” so-
rusunun bir cevabı var mıdır? Bu sorunun 
cevabına geçmeden evvel, öncelikle öğren-
menin daha açılımlı ve insani tanımının ye-
niden yapılmasına ihtiyaç vardır. Öğrenme, 
klasik eğitim bilimleri literatüründe “bireyde 
kalıcı iz bırakan davranış değişikliği” olarak 
tanımlanır. Bu tanım; sürecin gerçekleşmesi-
ni tanımlamaktan ziyade –ki bundan yok-
sun bir tanımdır- sonucu olan ürüne odak-
lı bir tanımdır. Dolayısıyla da, öğrenmenin 
gerçekleşip gerçekleşmediği öğrenmenin 
esası olmakta, nasıl gerçekleştiğine dair bir 
tanım yapılamadığı için 
de bu kısım ne yazık ki, 
ya nörofizyolojik işlem-
lere ve bilim dalına ya da 
psikolojik teorilere bağlı 
açıklanmak durumunda 
kalmıştır. Bu açıdan öğ-
renmeyi süreç açısından 
yeniden tanımlamak ge-
rekirse; bir kere öğren-
menin; “bireyin, bizzat 
işin içinde (zihinsel veya aktif katılımla) 
kendi onayı ile odaklanıp daha öncesinde 
var olan bilişsel donanımını geliştirmesi 
için bizzat yaşantılarının oluşturduğu bir 
süreç” olduğunu baştan kabul etmek gere-
kecektir. 

Öğrenme öğrenecek kişinin onayı (isteği, 
katılımı vb.) olmaksızın gerçekleşmemekte, 
sanılanın aksine, öğrenen aktifleştikçe, işin 
içindeki proaktif tutumu oldukça öğrenme 
kolaylık kazanacaktır. İşte bu noktada; eği-
timde başarısız olup, sahada, sokakta bazı 
(araba markalarından, futbolcu isimlerine 
kadar uzanan kendince hobi haline gelmiş 
her durumda) öğrenme yaşantılarında zor-
luk çekmemesini açıklayamamış oluruz. 
Bu durumda okulda gerçekleşemeyen ama 
sokakta gerçekleşen öğrenmedeki farklılığı 

oluşturan unsur nedir sorusu akla gelecek-
tir. Genelde ilk tepki bu çocuklara “öğreti-
lemiyor” şeklinde gelir; ama öğretilemeyen 
öğrencilerin bulunduğu sınıfta aynı zaman-
da öğretilebilenlerin de mevcut olduğunu 
hepimiz biliriz. Demek ki, sorunun kaynağı 
burada yatmamaktadır. Elbet öğretileme-
mesinin birtakım nedenleri olacaktır, ancak 
bunu öğretmene ve öğretim metodolojisine 
getirip dayamak hem yüzeysel bir bakışı ele 
verir, hem de sorunun çözümüne doğrudan 
müdahaleyi zorlaştırır.

Eğer öğrenme kişiye bağlı bir süreç ise, 
hayatı sürdürürken edinilen yeni bilgi ve 
becerilerin kazanımında ne yazık ki, sokak 

okuldan daha fazla yer 
tutmaktadır. Dolayısıyla; 
öğrenme ortamının so-

kaktaki kadar kendiliğine 
ve insaniliğine dönük bir 
analiz bizi çözüme götü-
recek bir ışık verecektir. 
Onun içindir ki, öğren-
menin insanileştirilme-
sinde temel unsurların 
bireyin kendisinde saklı 

olduğunu söyleyebiliriz. Peki, insanoğlunun 
yeni bir bilgiye ve davranışa dönük talebi 
ne zaman başlar? Talebe olmak bu anlamda 
önemli bir isimlendirmedir. Talep edilmeden 
verilenler “artık, lüzumsuz ve de gereksiz” 
olarak algılanacaktır. İşte burada başka bir 
literatürün kafasının karıştığı alan gelir, kim 
ne zaman talepçidir, bir başka deyişle moti-
ve edilmiş olur. En kısa haliyle motivasyon 
kavramı gerçekleştirilecek eylem için gerekli 
enerji ve yönlendirmenin içsel süreçleri ola-
rak tanımlanabilir. Motivasyon kavramına 
yönelik literatür incelendiğinde onlarca teo-
riden üretilmiş en az on modeli görmekteyiz. 
Her bir modelin körün fili tarifine benzediği-
ni söylemek de yanlış olmayacaktır.

İşte tam bu noktada bireyin; davranışla-
rını yönlendirme algısını belirleme ve de 

Eğer Jung’un arketip-
leri bir “tesbit” olarak 

değil de bir “teşhis” 
olarak görülürse, bu 
teşhisten sonra teda-
vi gelmeli. Ancak, bu 
model iyi bir tenkide 

tabi tutulmalıdır. 
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eylemini sonuçlandırmaya dönük enerjisini 
üretmede yani motivasyonunu ortaya koy-
mada bir farklılığı var mıdır sorusunu sor-
mak gerekecektir. Bu sorunun cevabını öğ-
renme stillerinde ve/ya stratejileri alanındaki 
literatürdeki çalışmalarda bulabiliriz. Öğren-
me stillerini hedef alan literatürde temelde 
yaygın dört model görünmektedir. Bunlar; 
Witkin alan bağımlı/bağımsız biliş stilleri; 
Gregorc öğrenme stili modeli; Kolb öğren-
me stili modeli ve Bernice McCarthy öğren-
me stili modeli olarak bilinen modellerdir. 
Hepsinin ortak özelliği, iki zıtlığın veya çift 
ayrımın çarpanları şeklinde sınıflandırılmış 
olmalarıdır. Genelde sonuç yönelimlerinden 
hareketle veya zihinsel algı ve yargı süreçle-
rinin çaprazlama ilişkisi-
nin sonucuna göre türe-
tilmiş sonuç ürünlerdir. 
Çıkış noktası ise; Jung’un 
türettiği kişilik arketipleri 
teorisine dayanır. Jung’un 
kişilik teorisi, insanların 
bilgiyi nasıl topladıklarına 
ve kişisel anlamı açısın-
dan aynı bilgi hakkında 
nasıl karar oluşturdukları 
konusundaki gözlemle-
rinden ortaya çıkmıştır. Jung’un teorisinde-
ki ana tema, insanların bazı fonksiyonlarını 
zıtlarına göre daha fazla geliştirmesinden 
kaynaklanan insan davranışının rastgele çe-
şitliliğidir.

Neden Jung?
Jung’un psikolojik analizleri kendi içinde 

diğer çağdaşlarından olan Freud ve benzeri 
psikanalitikçilerden farklılık taşır. Bu farklı-
lıkların başında, insanın davranışlarının sa-
dece geçmişten getirdiği sebeplerden değil, 
geleceğe dönük gayelerden de etkilendiği 
düşüncesidir. İnsanın davranışlarına hem ta-
rihten gelenler, hem de gelecekteki maksat 
ve gayeler etki etmektedir. Gelecekte olacak 
ve geçmişte olan (prospective&retrospective) 

“birey, sebeplerle olduğu kadar gayelerle de 
yaşar” der Jung. Ve insanın yaşam gerekçele-
rinin onun kişiliğine etki etmesi noktasında 
önemli bir vurguyu dile getirir.

Jung’un teorisinin gerçekliğinin ikinci bir 
nedeni ise, “ruh” (psyche) kavramına yap-
tığı atıftır. Varlığın ta kendisi olarak tanım-
ladığı bu kavram ile hem aklı hem de ruha 
tekabül edecek İslami tasavvurdaki sanki 
“kalb”e vurgu yapmaktadır. Varlığın sadece 
fizyolojik olabileceğini sanmanın neredeyse 
gülünç denebilecek bir önyargı olduğunu 
kabul eder. Ve ona göre fiziksel varoluş sa-
dece bir tümdengelimdir. Çünkü ‘maddeyi, 
ancak duyular yoluyla aktarılan ruhsal al-

gıları kavrayabildiğimiz 
sürece bilebiliriz’ diyerek 
ruhsal varlığın asıl varo-

luş olduğunu öne sürer. 
Bahsedilen varoluşun in-
sandaki izdüşümünü belli 
kavramlar eşliğinde ta-
nımlar. Bunlar; ego, şahsi 
şuuraltı, kompleksler, ko-
lektif şuuraltı, arketipler, 
kişilik, gölge karşıt kişi-
lik, kendilik-özyapı (self), 

yönelimler (dışa ve içe dönüklük), kişiliğin 
ana fonksiyonları (algı ve yargı fonksiyonla-
rı) gibi derin kavramsal bir dizi analizi içerir. 
Bireyin davranış geliştirme ve değiştirmede 
etken olan ve görünüre etki eden kısmı ile 
ilgilendiğimiz bu yazıda biz Jung’un belirtti-
ği kişilik fonksiyonları üzerinden öğrenmeyi 
açıklamaya çalışacağız.

Jung teorisinin gerçeğe yakınlığının bir 
üçüncü nedeni ise, varsaydığı ruhsal dina-
miğin kendi içindeki iki temel prensibidir. 
Bunlardan birincisi; ruhsal dinamik içinde 
enerji asla yok olmaz, bastırılan enerji baş-
ka bir katmana kayar, ikincisi ise bu kayım, 
eksikliği hissedilen alana kaymasını sağlayan 
“denge” ilkesidir. Bir başka deyişle yaratılış 

Ezvâc, çift kutuplu-
luktur. Kadın-erkek 
gibi biri olmadan di-

ğeri var olamayan iki-
liyi ifade eder. Ezdâd 
ise zıt kutupluluktur. 
Gece-gündüz gibi biri 
olunca diğeri olma-
yan ikiliyi ifade eder.
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perspektifinden bakıldığında varoluşun te-
mel prensibi olan çift kutupluluğun esasını 
oluşturan bu ilke, insanı anlamak ve onun 
davranışlarının gerçek kaynaklarını bulmada 
bize yol gösterir. Çünkü; “haddini aşan zıd-
dına ulaşır” prensibi, zıtlıkların birbirleri ile 
algılanabilmesi, birisi olmadan diğerinin bir 
anlamı olmayışı, kişiliğin çarpanlarında ken-
dini göstermesi, bize farklı gelen davranışla-
rın nedenlerini çözümlemede önemli kolay-
lıklar sağlayacaktır.

Jung’a Bağlı Öğrenme 
Stilleri Anatomisi

Jung “Ben her zaman, akıllarını kullanma-
yan insanların şaşırtıcı sayıda olmaları gerçe-
ğinden etkilenmişimdir...” sözünü söyleyerek 
çalışmasının temel gerekçesini kendince 
çok güzel ortaya koymuştur. Aynı zamanda 
duyu organlarını (görme, işitme, koklama 
vb.) kullanmayı hiçbir zaman öğrenememiş, 
zeki ve tamamen uyanık insanlarla karşıla-
şınca şaşırmamak elde midir? Bu insanlar bir 
şeyleri gözlerinden önce göremez, kulakla-
rında çınlayan kelimeleri duyamazlar ya da 
dokundukları veya tattıkları şeylere dikkat 
etmezler. Bazıları kendi vücutlarının konu-
mundan habersiz bir şekilde yaşarlar. Bir de; 
kaderin etkisinin hiç yer almadığı bilgisini 
sürekli üzerinde taşıyan, her yaşanılan anı 
SON’muşcasına kabul eden ya da sonsuza 
kadar da öyle kalacakmış gibi olan, bize göre 
bazen tuhaf gelen başka insanlar da vardır. 
Onlar hayal gücünden yoksun ve tamamıyla 
duyu-algılarına bağlıdırlar. İhtimal ve kritik 
tevafuklar onların dünyasında yer almaz. Ge-
lecek sadece geçmişin bir tekrarıdır. 

Jung insanın iki temel sürecinin kendi 

içinde fonksiyonel olduğunu söyler. Bahse-
dilen iki temel süreç, insan zihninin ve dav-
ranışlarının arkaplanındaki oluşumların kay-
nakları olarak düşünülür. Bunlar; dış dünya-
yı “algılama” ve “yargılama” süreçleridir. Bu 
iki temel süreç insanın tüm yönelimlerinin 
ana kaynaklarıdır. Jung’a göre her iki temel 
sürecin de kendi içinde ikilemi (çift kutup-
luluğu) söz konusudur. Kâinatın yaratılışının 
temel hakikatlerinden olan çift kutupluluk 

esası insanın algılama ve 
yargılama süreçlerinde 
de kendini gösterir. Algı-

lama sürecinin çifti; duyu 
ve sezgi fonksiyonlarıdır. 
Yargılama sürecinin çifti 
ise; mantık ve his fonksi-
yonlarıdır. İnsana doğuş-
tan verilen bu çift kutup-
luluğun fonksiyon olarak 
kullanımı ise bireylerin 

yetişme süreci içinde her ikisi de mevcut ol-
masına rağmen, bir tanesi başatlık kazanır. 
Bu başatlık her iki sürecin fonksiyonlarıyla 
birlikte (2x2 faktöriyel desen içinde) 4’lü bir 
yapı oluşturur.

Jung; insan tercihlerini iki eksende açıklar. 
Bu iki eksen, algı ekseni (x ekseni), diğeri ise 
yargı eksenidir (y ekseni). Algı ekseni iki yö-
nelimi içerir. (Bkz. Çizelge:1) Yatay yönelim 
olan x ekseninde solda nesnellik, sağda ise 
sezgisel-ilişkisellik vardır. Dikey yönelim ise 
yargı bölümüdür; yargı bölümünün üst tara-
fı duyuş-his, aşağıki bölümde ise düşünce-
mantık yer alır. Bu teori, her insanda bu ek-
senlerin var olduğunu ancak bu eksenlerden 
sadece bir yönünün tercih noktasında eğili-
min olduğunu varsayar. Dolayısıyla eksen-
lerin birleşme alanları kişilerin tercihlerinin 
kesiştiği alan olarak kendini gösterir. Bir baş-
ka deyişle, her insan algı yönünde bir tarafı, 
yargı yönünde de diğer tarafı tercih ederek 
dört alandan bir tanesinde kendisini tanım-
layabilir. 

Kâinatın yaratılışının 
temel hakikatlerin-

den olan çift kutup-
luluk esası insanın 
algılama ve yargıla-
ma süreçlerinde de 
kendini gösterir.
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Çizelge-1: Algı ve Yargı Süreç Fonksiyonlarının Kesişimleri

ALGILAMA

Duyusal Sezgisel

YARGILAMA
Düşünen Duyusal Düşünen Sezgisel Düşünen

Hisseden Duyusal Hisseden Sezgisel Hisseden

Değişken Alan Tanımlamaları
Jung’un belirttiği iki temel sürecin fonksiyonlarının birleşiminden oluşan bu dört değiş-

ken alan matris bir yapının öngörüsüdür. Algısal sürecin iki fonksiyonundan birinin başatlığı 
ile yargısal sürecin iki fonksiyonundan birinin birleşimi ile oluşan alanların farklılık noktala-
rında görülen işlevler ve yönelimler kısaca şöyle özetlenebilir. (Bkz: Çizelge-2)

Çizelge-2: Değişken Alan Tanımlamalarının Farklılıkları 

Duyusal Tip Hisseden Tip Düşünen Tip Sezgisel Tip

Soru Biçimleri Nasıl İse Ne Niçin

Motivasyon 
Kaynakları Güçlü olma

Sevgi ve insani 
iletişim, beğeni

Nihayete ulaşma Farklı olma

Hareket Ge-
rekçeleri Yararlı olma İlişki kurma Fikir üretme

Özgün birleşim-
ler yapma

Duygu Mer-
kezleri Güven-doğruluk Merhamet-acıma Adalet-ilke, kural Hoşgörü-özgürlük

Söylemleri Varolanı söyler
Bir şeyin kabul edilir 

olup olmadığını söyler
Bir şeyin ne olup 
olmadığını söyler

Bir şeyin nere-
den gelip nereye 
gittiğini söyler

Beceri Odakları Dikkatli-detaya 
odaklı

Uyumlu-kabullenme
Sabırlı-

vazgeçmeyen, azimli
Hareketli-değişim 

hızı yüksek

Yapamadıkları
Yapmakta 
Zorlandıkları

Çoklu ilişkiler • 
kuramama

Sentezleme • 
çabukluğu 

oluşturamama

Değişime direnç • 
gösterme

Zihinsel bütünlük • 
ve sıralık yapamama

Rasyonel tutarlılığı • 
sağlayamama

Yönetime kar-• 
şı çıkamama

Hisleri onayla-• 
mada yetersizlik

Sosyal norm-• 
lara esneklik 

kazandırmama

Acımasız görünme• 

Planlama ya-• 
pamama

Nesneleri sıralama • 
ve somut algıla-
mada yetersizlik

Hayat Ekranları
(Görünüm 
Tipleri)

Gerçekçi• 

Pratik• 

Üretici• 

Yönetici• 

Sempatik• 

Cana yakın• 

Anlayışlı• 

İşbirliğine açık• 

Mantıklı• 

Akıllı-zeki• 

Bilgi donanımlı• 

Araştırmacı• 

Meraklı• 

Yaratıcı• 

Cesur-atak• 

Farklı• 

Problem Çözme
Düzenli veri, 

bilinen yöntem, 
keskin net sonuç

Neden-sonuç Bilinmeyeni bulma
İlişkisel analiz

Sezgisel Yaklaşım
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Soru Biçimleri: Bu değişken; bireyin bir 
olgu veya nesneyi tanımlarken yöneldiği 
noktayı tanımlamaktadır. Duyusallar “nasıl”, 
hissedenler “ise”, düşünenler “ne”, sezgiseller 
“niçin”e yönelirler. Bu soruların kendi içinde 
taşıdıkları fark bireyin algıda yüklediği ala-
nı tanımlar. Örneğin; nasıla yönelen duyusal 
için süreç ve esasın (ne asıl) sorusunun yanıtı 
daha önemli iken, sezgisel bireyin “niçin” ile 
gerekçelere (ne’yi eden ne) yönelmiş olması 
hayata bakıştaki temel farklılıkları da doğur-
muş olmaktadır. Aynı zamanda düşünenler 
için “ne” sadece nesnelerin tasviri ve betimle-
mesi değil, olguların tanımlanmasına dönük 
sentezleme yönelimi kuru, net ve açık bir 
arayışı gösterir iken, hissedenlerin yöneldiği 
“ise” sorusu (ne neye bağlı) daha kompleks 
ve daha neden-sonucu bulmaya dönük bir 
yapıyı gerektirmektedir. Bir başka deyişle, 
ise sorusu ile bir şart durumuna yönelen his-
seden için neyin neye bağlı olduğunu ortaya 
koyma öncelik taşımaktadır.

Motivasyon Kaynakları ve Hareket Ge-
rekçeleri: İnsanın hayattan beklentilerini 
tanımlamaya dönük, geleceğe dönük gaye 
ve maksatları belirleyen bu değişkende, dört 
ayrı yönelimi tiplemelerde görebilmekteyiz. 
Duyusal için “güçlü olma” motivasyon kay-
nağının temel hareket gerekçesinde “yararlı 
olma” gayesini görür iken; sezgisel için “farklı 
olma-sıradışı olma” motivasyonunda “özgün 
birleşimler (adaptasyonlar) gerçekleştirmek” 
hareket gerekçesi kendini göstermektedir. 
Düşünenler için “nihayete ulaşma” motivas-
yonunda “fikir üretme” hareket gerekçesi 
olarak karşımıza çıkarken, hissedenler için 
bu durum “sevme-beğenilme, beğenme” 
motivasyon kaynağı, hareket gerekçelerinde 
“insani iletişim kurma” yönelimini görmek-
teyiz. Genel olarak bakıldığında; dört farklı 
yönelim, gelecek için şuanın planlanmasında 
kişilerin neyi odakladığının arkaplanındaki 
kişilik fonksiyonlarının ürünü olduğunu bir 
kez daha önümüze koymaktadır.

Öğrenme 
Yöntemleri Fikirlere başvurma İlişki kurma

Fikirleri for-
müle etme

Özgün adaptas-
yonlar oluşturma

Öğretme Yön-
temleri

Anlatım, yö-•	
nergeli 

Grafik, şema vb.•	

Somut mo-•	
delleme

Drama-rol •	
oynama

Hikâye yazma•	

Oyun, masal •	
etkinliği

Bulmaca•	

Bireysel araştırma•	

Soyut kavram •	
analizleri

Beyin fırtınası•	

Logolar•	

Yaratıcı drama•	

Öğretmen Tipi

Çalıştırıcı• 

Bilgi verici• 

Eğitim yöneticisi• 

Yetiştirici• 

Destekleyici• 

Anlayışlı• 

Mücadeleci• 

Araştırmacı• 

Kuramcı-• 
teorisyen

Kolaylaştırıcı• 

Teşvik edici• 

Buluşçu• 

Çalışma Alanları

İş dünyası • 
(ticaret)

Üretim• 

Yönetim ve • 
organizasyon

Sosyal hizmetler• 

Eğitim• 

Satış-pazarlama• 

Halka ilişkiler• 

Araştırma• 

Yönetim• 

Tahmin ve • 
analizler

Buluş ve icatlar• 

Edebiyat• 

Sanat• 

Liderlik• 

Reklam• 

Geliştirmesi 
Gereken Yan

Sezgisel his-• 
setme

Sezgisel düşünme• Duyusal hissetme• Duyusal düşünme• 
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Duygu Merkezleri: Hayatı algılama ve yö-
netmede bizi yönlendiren bir başka değişken 
ise duygu merkezinde yer alan temel duygu-
larımızdır. Bu değişken için, dört tipleme de 
farklılık yine kendisini gösterir. Duyusallar 
için temel duygu “güven” iken; sezgisellerde 
“hoşgörü”; düşünenlerde “adalet”, hisseden-
lerde ise “merhamet” önplana geçer. Bu an-
lamda, duygu merkezleri kişilerin kendilerini 
odakladığı duygu olmanın yanı sıra karşıdan 
da beklentilerini açıkça ortaya koyar. Duyu-
sallar, güven duygusu altında hem güveni-
lir olmayı öncelerken, aynı zamanda güven 
duymayı beklerler, dolayısıyla, güveni oluş-
turan ilke, söylem, kural için her şey öncelik 
taşır. Buna karşılık sezgisellerin; “hoşgörü” 
duygusunda; hoşgörmeyi ve hoşgörülmeyi 
beklediklerini söylemek yanlış olmayacaktır. 
Bu anlamda, duyusalların statik ve istikrar-
lı bir görünüm arzederken, sezgisellerin bir 
o kadar uçarı ve özgür, tutarsız davranma-
sının altında yatan temel yönelimdir. Aynı 
durum düşünenler için “adalet” temel duy-
gu iken, adaletli olma, hak hukuk gözetme 
tersi durum olarak hissedenin merkezlediği 
“merhamet”ten daha önceliklidir. Oysa his-
seden için, merhamet, kuralların gerektiğin-
de kırılabileceğinin önceliğini belirler. Böyle-
si farklılık, aynı zamanda insan davranışının 
altında yatan farklılıklarda duygu merkezle-
rinin oynadığı rolün gücünü göstermesi açı-
sından oldukça anlamlıdır.

Söylemleri: Bireyin, kullandığı söylem 
tarzı kendisini tanımlamada önemli ipuçları 
içerir. Bu anlamda; duyusallar görülen bili-
nen varolanı söylemlerken, sezgiseller için 
bir şeyin nereden gelip nereye gittiğinin ön-
celiği vardır. Bu durum düşünenlerde; bir 
şeyin (somuttan ziyade soyut kavramsal an-
lamda) ne olup olmadığı önemli iken, hisse-
denler için bir şeyin kabul edilip edilmediği 
önceliğini görürüz. Bunda bir şeyi tanımlar-
ken, özellikle düşünenler için “doğru-yanlış” 
ekseni, hissedenlerde “iyi-kötü” ekseniyle 

görülür. Bu dört farklı söylem, birbiri ile kar-
şılaştığında çıkan çatışmaların da esas kay-
nağı olarak değerlendirilebilir. Bu farklılığın, 
kendi içindeki güzelliği, bir şeyin söyleme 
dönüşmesindeki farklı algısının farklı yargı-
lanması sonucudur.

Beceri Odakları ve Yapamadıkları (yap-
makta zorlanılanlar): Kişilerin yapmaktan 
zevk aldıkları ve yaparken de özellikle eğil-
dikleri alan olarak tanımlanabilecek beceri 
odakları değişkeninde, duyusallar daha çok 
“dikkat ve detaya odaklılık”ta kendilerini 
gösterirken, sezgiseller “hareketli ve değişim 
hızı yüksek” becerisini öncelerler. Dolayısıy-
la, sezgisellerin detayı kaçırma olasılıkları, 
planlama yapamama ve nesneleri doğru sı-
ralandıramama, duyusallarda ise değişime 
dirençlerinin yüksekliği ve çoklu ilişkiler 
kuramama, senteze çabuk ulaşamama yapa-
madıkları veya yapmakta zorlandıkları alan-
lar olarak görmekteyiz. Düşünenlerde; beceri 
odağı olarak, “sabır, azim ve vazgeçmeme” 
eğilimi, iğne ile kuyu kazmada gösterdikleri 
inanılmaz güç, onları özellikle “hisleri onay-
lama, kişisel anlayış ve iletişim becerilerin-
den” uzaklaştırmaktadır. Buna mukabil, his-
sedenler ise “uyum düzeyleri oldukça yük-
sek, kişilerle ahengi akıcı” becerileri var iken, 
onların da “zihinsel bütünlük içinde fikirleri 
sıralayamama, rasyonel tutarsızlık gösterme 
ve özellikle de yönetime karşı çıkamama” be-
ceriksizliklerine doğru yöneltmektedir.

Hayat Ekranları ve Çalışma Alanları

Duyusal Düşünenler: Algılamada duyuma 
ve yargılamada düşünmeye önem verirler. 
Bu nedenle ilgileri esas olarak somut olgu-
lar üzerinde toplanmıştır, çünkü bunlar beş 
duyu kanalıyla – görerek, duyarak, doku-
narak, sayarak, tartarak, ölçerek- toplanabi-
lir ve değerlendirilebilir. Pratik ve gerçekçi-
dirler. Bu somut olgular üzerinde sonuçlara 
varmak için nesnel inceleme yöntemini se-
çerler, çünkü düşünmeye, onun sebepten so-
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nuca, önermeden karar vermeye adım adım 
giden mantık işlemine güvenirler. Başarı 
şansları ve mutlulukları, somut gerçeklerin 
nesnel analizine dayanan ekonomi, hukuk, 
tıp muhasebe, üretim, mühendislik (makine 
ve malzemelerin kullanımı gibi) alanlarda ça-
lışmalarına bağlıdır.

Sezgisel Hissedenler: Duyusal hissedenler 
gibi sıcak bir kişilik sahibidir, çünkü her ikisi 
de yargıda duygularını kullanırlar, ama sez-
giseller; sezgilerini duyularına tercih ettik-
leri için dikkatlerini somut durum üzerinde 
yoğunlaştırmazlar. Bunun yerine yeni olası-
lıklara yönelirler. Bir olanak arama ve takip 
etmekte gösterdikleri ilgi ve bağlılık çok et-
kileyicidir. Hem coşkulu, hem de duyarlıdır-
lar. Genellikle konuşma yetenekleri iyidir ve 
hem üzerinde durdukları bir olanağı, hem de 
buna verdikleri değeri çok iyi açıklayabilir-
ler. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamakta ya-
ratıcılık gerektiren işler, onları tatmin edecek 
ve başarılı olacakları mesleklerdir. Örneğin; 
edebiyat, sanat, sinema-tv, reklâmcılık gibi 
alanlarda başarılı ve mutlu olma olasılıkları 
yüksektir.

Sezgisel Düşünenler: Sezgilerini sezgisel 
hissedenler gibi kullanır ama bunu düşünce 
ile birleştirirler. Bir olanak üzerinde yoğun-
laşırlar, ama buna nesnel analizle yaklaşır-
lar. Seçtikleri olanak genellikle teorik ya da 
idari bir konudur ve insan unsuruna ikinci 
derecede önem verirler. Zeki ve mantıklı-
dırlar. Araştırmaya önem verirler. Bilimsel 
araştırmalar, bilgisayar, matematik, karmaşık 
finans sorunları veya teknik alanda araştırma 
ve geliştirme gibi özel ilgi konularında başa-
rılı olma eğilimindedirler

Duyusal Hissedenler: Algılamada esas 
olarak duyularına dayanmakla birlikte, yar-
gılamada hisseden olmayı seçmişlerdir. Ka-
rarlarına kişisel bir sıcaklıkla varırlar, çünkü 
duyguları, sürekli olarak olguların kendileri 
ve başkaları için ne ifade ettiğini tartmakta-
dır. İnsanlarla eşyadan daha çok ilgilidirler 
ve bu yüzden sosyal ve arkadaş canlısı olma 

eğilimindedirler. Sıcak kişiliklerinin her du-
rumda etkili olacağı, hemşirelik, sınıf öğret-
menliği, pazarlama-satış, halkla ilişkiler gibi 
işlerde başarılı olma şansları yüksektir.

Sonuç
Jung’un teorisine bağlı, insanın tercih-

lerine ve yönelimlerine bir anlam katmayı; 
özellikle eğitim sistemi içinde tanımlamakta 
zorlandığımız öğrencilerimizin öğrenme(me)
lerini etkileyen unsurları belirlemede incele-
nen kişilik fonksiyonlarının etkisi olduğunu 
bugün kabul etmek gerekmektedir. Çünkü; 
eğitim sisteminin insanileştirilmesinde ve 
sınıfın gerçek hayatın bir uygulama atölyesi 
haline getirilmesinde bir önşart olarak kişilik 
fonksiyonlarının bilinmesi kaçınılmaz bir ge-
reklilik olacaktır.

Bu açıdan bakıldığında; hayatı algılama ve 
yönetmede birbirinden farklı görünen öğ-
rencilerin, bir stili tercih etmiş olması, her ne 
nedenle olursa olsun, uygunsuz veya kabul 
edilemez olarak algılanmaması gerekir. Öğ-
renicinin kendine seçtiği davranışların yapa-
madığı alanlar açısından onu yüreklendirme 
ve yöneltmeye ihtiyacı olduğu kabul edil-
melidir. Çünkü öğretmen-öğrenci, içerik-
metod uyumsuzluğunun esas kaynağı tercih 
farklılıklarından olma olasılığı sanılanın çok 
üstündedir. Öğretmen, öğrencilerin hayal kı-
rıklıklarının yerine ilgisini çekecek yüküm-
lülükler verme konusunda duyarlı olabil-
mesi, öğrencisinin kişilik fonksiyonundaki 
temsil ettiği alanı iyi tanıması ile mümkün 
olacaktır. Öğrencilerin tercih ettiği kişilik 
fonksiyon alanlarının farkında olan duyarlı 
bir öğretmen ancak olumlu ve olumsuz yaşa-
nan sonuçları değerlendirebilecektir.

Yaratılış gerçeği içinde yer alan “ikilik” 
diyalektiği insanın kişilik yapısını belirleme-
de de rol oynamaktadır. “Karşıtlıklar” bizde 
olmayanı ya da tersini ifade etse de; varlığı 
bazen onayladığımız veya onaylamadığımız 
şeklinde de tezahür edebilir. Eğer eleştirdi-
ğimiz bir durum varsa biliriz ki, o durumun 
karşıtı bu durumun çözümü gibidir. Bu bir 
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medcezir tarzında gidip gelmelere de neden 
olur. Örneğin; geleneksel eğitime karşın mo-
dern eğitim, öğretmen merkezli yerine öğren-
ci merkezli veya çocuk eğitiminde ebeveyn 
merkezli yaklaşımın karşısında yer alan çocuk 
merkezli yaklaşım gibi. Bu durum böyle de-
vam eder gider. Ne yazık ki; bu medcezirler-
den sahildeki taşlar etkilenir ve bizim küçük 
çakıl taşlarımız da öğrencilerimiz, çocukları-
mızdır.

Hem dünyanın oluşumu (yaratılış yapısı) 
gereği, hem de insan algısının gerçekleşmesi-
nin gereği zıtlıklar her zaman olacaktır. Zıtlık 
kendi içinde çiftleri ve tersleri barındırır. Bu 
var oluşun bir gereği ve gerçeğidir. Dolayısıy-
la, biri olmadan diğerinin var oluşunun ger-
çekleşemediği anlamına gelen çiftler, (kadın-
erkek; yer-gök vb.) ile biri olunca diğerinin 
var oluşunu gereksiz kılan tersler ise (iyi-kötü; 
doğru-yanlış vb.) bu dünyanın algı şeklini de 
belirlemektedir.

Çift ve terslerin hâkimiyetinin güzel yanı; 
onların varoluş durumlarındaki gereklilik-
leri ve sağladıkları düzendir. Çünkü her bir 
çift veya ters birbiri için vardır ve varlığı di-
ğerinin varlığına bağlıdır. Dolayısıyla kabulle-
nilmeyen her bir zıtlığın diğer ucu, yokmuş 
gibi algılandığı sürece sadece dışlanmışlık, 
ötelenmişlik, hepsinden önemlisi ayrımcılık 
sonucunu doğurmaktan öteye gitmeyecektir. 
Oysa farklılığı kabullenmek aslında bir zen-
ginlik ve bütünleştiricilik getirecektir. Hatta 
zıtlıklardan oluşan yeni bir sentez yaklaşım 
hayata bakış vizyonunu bir kademe yükselte-
cek, anlama ve anlatma becerisini geliştirecek-
tir. Bu bağlamda aslında ihtiyaç duyulan şey, 
her bir zıtlığın (farklılığın) daha anlamlı, onu 
da kapsayacak bir bağlama kavuşturmaktır. 
Kısaca, olması gereken zıtlığı çember dışına 
itmek değil, bilakis onu çemberin içinde ol-
ması gereken yerde ve ihtiyacı giderecek bir 
duruma karşılık gelecek şekilde yerleştirmek 
olmalıdır. ■
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arl Gustav Jung’un (1975-1961) eser-
leriyle ilk karşılaşmam Metis seçkisin-

den oluşan Dört Arketip adlı makalelerin-
den müteşekkil risale ile oldu (Metis, 2003, 
İst). Bu eserde de dikkatimi çeken, Jung’un 
1938’de Eranos konferansında sunduğu 
Kehf Sûresi’ni yorumlamasıydı. O, Kehf 
Sûresi’ni “yeniden doğuş” nazariyesi bağla-
mında yorumluyordu.

Bir ‘ecnebi’ olarak Jung’un Kur’an’dan bir 
sûreyi yoruma tabi tutması başlı başına bir 
olay. Böyle şeylerin semtine dahi uğramayan 
Freud’la kıyaslandığında elbette bir artıdır. 
Fakat Freud’un ‘ruhsuz’ psikanaliz’inin kar-
şısında Jung’un “ruhçu” denebilecek seviye-
deki arketipler tezine birazcık kulak misafiri 
olan için hiç de garip değil. Kim bilir, belki 
de o coğrafyada Goethe’den ve Rilke’den iti-
baren süregelen İslam merakının bir izdü-
şümü bu.

Jung, Kehf Sûresi’ndeki Musa-Bir Kul kıs-
sası ile ilgilenmiş. Daha doğrusu, bu mese-
limsi kıssada “kullarımızdan bir kul” olarak 
geçen ve menkıbe geleneğimizde “Hızır” 
olarak anılan figür etrafında dolaşmış. Ona 
göre ‘Hızır’, “İslam mistisizminde önemli bir 
rol oynayan kişi.” Hemen ardındaki cümlede 
sûrenin ilk kıssası olan Kehf/Mağara kıssasına 
atlamış. Bu bir uzun atlama. Aradaki Âdem-
İblis kıssası ve zengin-yoksul meseli hiç ilgisi-
ni çekmemiş, ya da görmemiş. Kehf kıssasını 

İ N C E L E M E

Şahsiyet Eğitim Modeline Girişte 
Kişilik Tipolojilerinin Yeri
-Jung Örneği-

Terbiye hem sulamak, 

hem budamaktır. İnsanın 

ayırıcı vasfı öğrenebi-

len bir varlık olmasıdır. 

Jung’un modeline yak-

laşımda yapılabilecek en 

büyük hata, verili olanı 

esas kabul etmektir.

CMUSTAFA İSLAMOĞLU
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Jung, “Kur’an’ın yeniden doğuş gizemini anla-
tan” kıssa olarak değerlendirmiş. Bu kez daha 
uzun bir atlayışla beş kıssa-meselli sûrenin 
sonuncu meseline geçmiş: Zülkarneyn mese-
li. Orada tıkanmış. Oraya kadar kendi tezine 
–zorla da olsa- uyarladığı sûre iş bu mesele 
gelince ‘kitabına uymam’ demiş. Kur’an bunu 
hep yapar. Kitaba uymayı bırakıp da kitabına 
uydurmaya kalkışanları hep mahcup eder. O 
da almış kalemi eline, Kur’an’a ilahi bir vahiy 
değil de, beşeri bir söz olarak yaklaşan her 
şaşkın gibi döktürmüş:

“Kur’an’da nadir oldukları söylenemeye-
cek tutarsızlıklar burada da var. İki boynuz-
lu anlamına gelen Zülkarneyn’e yani Büyük 
İskender’e (o kadar emin ki. Mİ) bu ani ge-
çiş tutarsızlık değil de 
nedir? Dehşet verici bu 
anakronizm bir yana 
(Muhammed’in kronolo-
jisi genelde pek iyi değil-
dir zaten), bütün bunların 
İskender’le ilgisini anla-
mak mümkün değil. Fakat 
şunu bilmek gerekir ki, 
Hızır ile Zülkarneyn ayrıl-
maz bir ikili, büyük dost-
turlar (bundan da çok emin. Mİ.)” (s. 74)

Bunu ilk yapan Jung değil, sonuncusu da 
olmayacak. Hermenötik dedikleri böyle bir 
şey olsa gerek. Tarihselciliğin sefaleti de… Bu 
yüzden Jung’u kınamıyorum. O doğal olarak 
kendi tezine malzeme arıyor, uymazsa uydu-
ruyor, hiç uymazsa Kur’an’ın yazarı yerine 
koyduğu Hz. Peygamber’i eleştiriyor. Ben sa-
dece, Kur’an’ın “hidayet” maksadı dışlanarak 
okunduğunda âyetlere nasıl ıstırap çektirile-
ceğine dair ilginç bir örnek sunmuş oldum.

Meal-i Şerif’e düştüğüm nottan özetleye-
yim: “Kehf Sûresi aktardığı beş mesel-kıssa 
ile baştan sona Allah-insan arasındaki iliş-
kinin çift kutuplu tabiatına atıftır. Bir yan-
dan yaratan-yaratılan arasındaki mahiyet 
farkına vurgu yapılırken, öte yandan insanın 

Rabbine olan varoluşsal ihtiyacı dile getiri-
lir. Ashab-ı Kehf kıssası varoluşun iki kutbu 
olan hayat ve ölümün mahiyetine dikkat çe-
ker. “Bozulmuş bir toplum içinde direnerek 
mi yaşamalı, yoksa toplumu terk mi etmeli?” 
sorusuna cevap teşkil eder. Zımnen der ki: 
İmanı yaşayacak bir mağaralık yeriniz varsa 
korkmayın. Zengin-yoksul meseli varsıllığın 
ve yoksulluğun mahiyetine dikkat çeker. 
Âdem-İblis kıssası iyinin ve kötünün ma-
hiyetini ele alır. Sembolik dilin zirvesi olan 
Musa-Salih Kul meseli, nicelik ve niteliğin, 
zahir ve batının, bilgi ve hikmetin mahi-
yetini ele alır. Zülkarneyn meseli, maddi 
iktidar-manevi bilgelik bağının ve yerellik-
evrensellik dengesinin değerini işler.” (Hayat 

Kitabı Kur’an, 553). Yani 
sûre, baştan sona hayatın 
ve hakikatin çift kutup-

luluğu kanunu dile geti-
rir. Hele Jung’un “Hızır’ın 
Allah’ın bir simgesi ya da 
enkarnasyonu olduğu an-
laşılmaktadır” türünden 
çıkarsamalarının sûreyle 
bir alakası yoktur.

İmdi, asıl meselemize 
gelelim: Jung’u gündemime sokan A.Gürcan 
hanımefendinin bu sayıda okuyacağınız Ne-
den Öğretemiyoruz? başlıklı yazısıdır. Bu ya-
zının omurgasını teşkil eden eğitim modeli, 
Jung’un dört arketipi üzerine inşa edilmiştir. 
Jung’un arketip tezi bu meselede hayli kulla-
nışlı ve çözümleyici görünmektedir. 

Bir süreden beri Akabe Eğitim Üst 
Kurulu’na bağlı bir alt kurul olarak Şahsi-
yet Eğitimi Modeli adını verdiğimiz, merke-
zinde vahyin yer aldığı kapsamlı bir model 
üzerinde çalışmaktayız. Bizi buna iten sebep, 
günümüz eğitim modellerinin hem esastan, 
hem usulden hem de uygulama açısından 
problemli oluşları. Kur’ani Hayat’ın bir ön-
ceki sayısında yer alan 18’er maddelik mo-
dern eğitim modellerinin eleştirisi ve yeni 
bir eğitim modelinin olmazsa olmazlarını 

Eğer Jung’un arketip-
leri bir “tesbit” olarak 

değil de bir “teşhis” 
olarak görülürse, bu 
teşhisten sonra teda-
vi gelmeli. Ancak, bu 
model iyi bir tenkide 

tabi tutulmalıdır. 
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havi yazılarımız da bu çerçevede yapılmış bir 
çalışmaydı. Aynı çerçevede ömrünü eğitime 
ve eğitim modellerine vakfetmiş, doktora ve 
doçentlik tezlerini bu alanda yapmış vahiy 
aşığı bir eğitimci olan A.Gürcan Hanım da 
bir çalışma yaptı. Dergide yayınlanan çalış-
ma, kendisinin ricamız üzerine Akabe Eğitim 
Üst Kurulu üyelerine söz konusu model kap-
samında sunduğu bir tebliğdi. 

O sunumdan kurul üyelerinin hepsi çok 
istifade etti. Sunum sırasında düştüğüm not-
lar oldu. Jung’un bazı tesbitleri bir “keşif” 
tadındaydı. Zihnimde hemen ilgili Kur’an 
âyetlerini çağrıştırdı. Bazen Kur’an’dan ko-
nuşuyor sandım. Heyecanlandım o yerlerde. 
Bazı noktalarda “keşke Jung Kur’an’ın şu şu 
âyetlerini görseydi, tezini 
kemale ulaştırırdı” dedi-
ğim oldu. İhtirazi kayıtla-
rım ve itirazlarım da oldu. 
Burada okuyucuyu uyar-
ma ihtiyacı hissettiğim bir 
nokta var: Bu yazıdaki iti-
razlar A.Gürcan Hanım’ın 
çalışmasına değil, kişilik 
tipolojilerinin temelini 
oluşturan Jung’un arketip 
tezinedir. Burada notla-
rıma geçmeden hanımefendinin yazısından 
bıktırıcı olmamak kaydıyla kifayet miktarı 
bir alıntı yapmalıyım:

“…/ Çıkış noktası ise; Jung’un türettiği 
kişilik arketipleri teorisine dayanır. Jung’un 
kişilik teorisi, insanların bilgiyi nasıl top-
ladıklarına ve kişisel anlamı açısından aynı 
bilgi hakkında nasıl karar oluşturdukları ko-
nusundaki gözlemlerinden ortaya çıkmıştır. 
Jung’un teorisindeki ana tema, insanların 
bazı fonksiyonlarını zıtlarına göre daha fazla 
geliştirmesinden kaynaklanan insan davranı-
şının rastgele çeşitliliğidir.” 

Gürcan’a göre Jung’u benzerlerinden ayı-
ran üç fark vardır: 

1) Davranış-gaye ilişkisi: “insanın davra-

nışlarının sadece geçmişten getirdiği sebep-
lerle değil, geleceğe dönük gayelerden de 
etkilenir düşüncesidir. İnsanın davranışları-
na etki eden hem tarihten gelenler, hem de 
gelecekteki maksat ve gayelerdir.”

Burada Jung’un söylediği “gaye” aslında 
bizdeki “mâ hulika leh”e (yaratılış gayesi) 
tekabül ediyor. Bu tesbit, anlamın sadece se-
beplerde değil, aynı zamanda gayelerde gizli 
olduğunu, amacı gözden kaçıranın anlamı 
gözden kaçıracağını ima ediyor. Hikmetin 
gereği de zaten bu ikisi arasındaki bağı bul-
mak değil midir?

2) Ruh’un başat konumu: “Jung’un teorisi-
nin gerçekliğinin ikinci bir nedeni ise, “ruh” 

(psyche) kavramına yap-
tığı atıftır. Varlığın ta ken-
disi olarak tanımladığı bu 

kavram ile, hem akla hem 
de ruha tekabül ederek 
İslami tasavvurdaki sanki 
“kalb”e vurgu yapmak-
tadır. Varlığın sadece fiz-
yolojik olabileceğini san-
manın, neredeyse gülünç 
denebilecek bir önyargı 
olduğunu kabul eder. Ona 

göre fiziksel varoluş sadece bir tümdengelim-
dir. Çünkü maddeyi ancak duyular yoluyla 
aktarılan ruhsal algıları kavrayabildiğimiz 
sürece bilebiliriz diyerek ruhsal varlığın asıl 
varoluş olduğunu öne sürer. Bahsedilen varo-
luşun insandaki izdüşümünü belli kavramlar 
eşliğinde tanımlar. Bunlar; ego, şahsi şuuraltı, 
kompleksler, kolektif şuuraltı, arketipler, kişi-
lik, gölge karşıt kişilik, kendilik-özyapı (self), 
yönelimler (dışa ve içe dönüklük), kişiliğin 
ana fonksiyonları (algı ve yargı fonksiyonları) 
gibi derin kavramsal bir dizi analizi içerir.”

Bilmiyorum, Kur’an’ın “akleden kalb” kav-
ramını Jung’dan önce Batıda keşfeden biri 
oldu mu? Fakat Jung, anılarının bir yerinde 
bu kavramı ilk bir Kızılderili kabile reisinden 
duyduğunu aktarıyor. Diyalog şöyle:

Ezvâc, çift kutuplu-
luktur. Kadın-erkek 
gibi biri olmadan di-

ğeri var olamayan iki-
liyi ifade eder. Ezdâd 
ise zıt kutupluluktur. 
Gece-gündüz gibi biri 
olunca diğeri olma-
yan ikiliyi ifade eder.
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Ona, tüm beyazlara neden ‘deli’ gözüyle 
baktığını sordum. 

-  “Kafalarıyla düşündüklerini söylüyorlar” 
diye yanıtladı. 

-  “Tabii ki öyle yapacaklar” dedim şaşıra-
rak; “Siz neyle düşünürsünüz?!” 

Kalbini göstererek, “Burasıyla!” dedi. Uzun 
bir süre susup düşündüm. Yaşamımda ilk 
kez biri bana gerçek beyaz adamın resmini 
çizmişti... Kızılderili, bizim en duyarlı nokta-
mıza parmak basmış, körlükten göremediği-
miz bir gerçeği dile getirmişti.” (s. 255)

Min gayri haddin, Freud ile Jung arasında-
ki farkı, Aristo’nun mekânik maddeciliği ile 
Eflatun’un “idee’ci metafiziği” arasındaki far-
ka benzettim. Her halü-
karda Jung bazen bizden 
biri gibi konuşuyordu.

3) Varlıktaki zıt kutup-
luluk: “Jung teorisinin 
gerçeğe yakınlığının bir 
üçüncü nedeni ise, var-
saydığı ruhsal dinamiğin 
kendi içindeki iki temel 
prensibidir. Bunlardan 
birincisi; ruhsal dinamik 
içinde enerji asla yok ol-
maz, bastırılan enerji başka bir katmana ka-
yar. İkincisi ise bu kaymanın eksikliği hisse-
dilen alana doğru olmasını sağlayan “denge” 
ilkesidir. Bir başka deyişle, yaratılış pers-
pektifinden bakıldığında varoluşun temel 
prensibi olan çift (zıt) kutupluluğun esasını 
oluşturan bu ilke, insanı anlamak ve onun 
davranışlarının gerçek kaynaklarını bulmada 
bize yol gösterir.”

Hemen oracıkta yaptığım açıklama şuydu: 
Keşke Jung ezvâc ve ezdâd arasındaki farkı da 
fark etseydi!

Ezvâc, çift kutupluluktur. Biri olmadan 
diğeri var olamayan ikiliyi ifade eder. Kadın-
erkek, alt-üst, yer-gök, sağ-sol, pozitif-negatif 
gibi. Ezdâd ise zıt kutupluluktur. Biri olun-

ca diğeri olmayan ikiliyi ifade eder. Gece-
gündüz, karanlık-aydınlık, hak-batıl, doğru-
yanlış, iyi-kötü, varlık-yokluk gibi…

Jung “biz sizi çift çift yarattık” âyetinin sır-
rına kendi gözlemleriyle vakıf olmuş. Fakat 
“çift kutuplulukla zıt kutupluluk arasındaki 
farkı fark edemediği için, birincisini ikincisi 
yerine koyuyor. Çift kutupluluğu zıt kutup-
luluk olarak takdim ediyor. Ve insanı tanıma 
konusunda zeminin zıtlar (ezdâd) olduğunu 
düşünüyor. Fakat insanı tanıma konusun-
da zemin çiftler (ezvâc) olmalı. Bu yüzden 
Jung mesela Dört Arketip’te Anne arketipini 
baba arketipinin “EŞİ” değil “ZIDDI” olarak 
konuşlandırıyor. Babayı “logos” ile, anneyi 
“eros” ile tanımlıyor (Jung 03, 21-35). 

Nasıl görürseniz öyle 
olur, tıpkı Buhari hadi-

sinde olduğu gibi: “Ben 
kulumun zannını dikkate 
alırım”. (Bu benim bu bağ-
lamdaki yaklaşık çevirim). 
Onun eşleri zıtlar olarak 
konuşlandırmasının arka 
planında Yunan-Batı aklı-
nın kartezyen ve ikici (dü-
alist) yapısı nasıl bir role 
sahiptir? Sorup geçmiş 

olayım.

Jung’un sistemi tasnif üzerine oturuyor. 
O tam bir tasnifçi. Arketipleri tasnif ediyor. 
Önce ikiye ayırıyor: 1) Algılama, 2) Yargıla-
ma. Bunları kendi içinde ikiye ayırıyor. Algı-
lama: 1) Duyusal, 2) Sezgisel. Yargılama: 1) 
Düşünen, 2) Hisseden.

Tasnifler anlamayı kolaylaştırır, bu doğru. 
Fakat aynı zamanda tasnifler zihni sınırlar. 
En azından ben böyle düşünüyorum. Cemil 
Meriç “Her tarif bir tahriftir” der. Bundan 
mülhem, “her tasnif bir tahriftir” diyebilir 
miyiz? Tabi ki geleneğimizdeki “ilim tas-
niftir” mütearifesini unutmadan. Jung’un 
maksat-ruh-zıt kutupluluğa dayalı derin 
çözümlemeleri, fersah fersah aştığı meslek-

Jung çift kutuplu-
lukla zıt kutupluluk 
arasındaki farkı fark 
edemediği için, insanı 
tanıma konusunda ze-
minin zıtlar olduğunu 
düşünüyor. Anne arke-
tipini baba arketipinin 
“eşi” değil “zıddı” ola-
rak konuşlandırıyor. 
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taşı Freud’un ruhsuz, manasız “limbik sis-
tem” ve “şehvet güdüsüne” dayalı psikanaliz 
sistemiyle kıyaslanamayacak kadar değerli. 
Yine de, modern bilime ve dolayısıyla psi-
kolojiye musallat olmuş “doğanın ve insa-
nın sırrını çözüyoruz-çözdük” yollu şişinme 
tavrı beni rahatsız ediyor. Burada da böyle 
bir koku alıyorum. Bir eleştirim de sistemin 
dilemmaya (dikotomik) dayalı olması. Bu 
hem güçlü hem zayıf tarafı. 

Ve son ve en büyük eleştirim: Jung’un 
çözümlemesi “tanıyıcı” olmaktan çok “ta-
nımlayıcı” bir işleve sahip. Uygulamada bu 
durum başa bir çok dert açar. Düşünün, 
çözümlemeler yaptınız ve karşınızdakile-
re “Sen duyusal, sen sezgisel, sen düşünen, 
sen hisseden tipsin” dedi-
niz. Bu bir “TESBİT” ise, 
muhatabınızı “SABİT” bir 
yere oturtacaksınız. Eğer 
o da oturtulduğu bu yeri 
kabul ediyorsa, kendi ti-
pinin özelliklerine baka-
cak. Eğer onları “değişmez 
kaderi” gibi görürse, işbu 
tez terbiyeyi dışlayan bir 
tez olup çıkacaktır. Artık 
kendi kendini gerçekleştiren kehanete dö-
nüşmesi işten bile değildir. Tıpkı burççular 
gibi, “Benim burcum şudur, o burçtan olan-
lar böyle olurlarmış, ben buyum”. 

Burada Rabbu’l-âlemin (âlemlerin terbiye-
cisi) olan Allah’ın rububiyyetinin en büyük 
tecellisinin insana olduğu unutulmamalıdır. 
Eğer Jung’un arketipleri bir “tesbit” olarak de-
ğil de bir “TEŞHİS” olarak görülürse, ne âlâ. 
O zaman bu teşhisten sonra tedavi gelmeli, 
eksik taraf güçlendirilmeli, noksan taraf yeti-
rilmeli, fazla taraf törpülenmeli, dağınık taraf 
toplanmalı, gelişmemiş taraf geliştirilmelidir. 
Terbiye hem sulamak, hem budamaktır. İn-
sanın ayırıcı vasfı öğrenebilen bir varlık ol-
masıdır. Jung’un modeline yaklaşımda yapı-
labilecek en büyük hata, verili olanı esas ka-
bul etmektir. Teşhisi bir ‘değişkenler’ değil de 

‘sabiteler’ olarak gören bir bakış, kendisine 
uyan her hangi bir tipolojiyi fıtrat ve şahsiye-
tinin değişmez unsuru olarak benimseyecek-
tir. Öğrenmekten amaç “değişmektir”. İrade 
ve aklın maksadı da budur. Beşerden insan 
oluşa, basitten mürekkebe, cehaletten ilme, 
cesetten ruha yol almak budur. Zaten terbiye 
kip olarak hareketli bir süreci ifade eder.

Jung’un başarıyla tasnif ettiği bu mizaçların 
(mizac: memzuc: farklı miktarlarda birden 
fazla unsurun bir araya gelmesiyle oluşan karı-
şım) hepsi de gereklidir. Esasen bu farklı tipo-
lojiler Allah’ın insanlığa lütfudur. Eğer herkes 
aynı tipolojide olsaydı li-te’arafû (tanışasınız 
diye) sırrı gerçekleşmezdi. Ve bütün bu tipler 
bir toplumun ihtiyaçlarıdır. Hatta ilahi hikme-

tin bir gereği olarak şunu 
rahatlıkla söyleyebiliriz: 
Bu tiplerden ne kadar 

yaratılmışsa, bir topluma 
ve hatta insanlığa o tipten 
o kadar lazımdır. Bu yüz-
den, mizac farklılıklarını 
inkâr, yaratılıştaki çeşitlilik 
ve zenginliği inkâr anlamı-
na gelir. 

Peki, burada terbiyenin yeri neresidir? 
Bunu bir örnekle açıklayalım: Hz. Ebubekir ve 
Hz. Ömer’i, ya da Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i 
farklı tipolojiler olarak ele alalım. Mülayim ta-
biatlı birini terbiye etmezseniz ortaya pısırık, 
sünepe, korkak biri çıkar. Fakat eğer terbiye 
ederseniz ondaki bu mülâyemet hilim, hoşgö-
rü, sabır, fedakârlık ve feragate dönüşür. Hz. 
Ebubekir ve Hz. Hasan bunun prototipleridir. 
Sert tabiatlı birini terbiye etmezseniz ortaya 
kaba, kırıcı, zalim, her şeyi güçle halletmeye 
çalışan gaddar biri çıkar. Fakat eğer terbiye 
ederseniz ondaki bu sertlik şecaat, celadet, ce-
saret ve yiğitlik olarak tezahür edecektir. Hz. 
Ömer ve Hz. Hüseyin işte bunun prototiple-
ridir. Burada asıl hata, Ebubekir tabiatlı birin-
den Ömer, Ömer tabiatlı birinden Ebubekir 
çıkarmaya çalışmaktır. Bu, yaratılıştan gelen 
kodları yok saymak anlamına gelir. 

Jung’un zıt kutuplu-
luğa dayalı derin çö-
zümlemeleri, fersah 

fersah aştığı meslektaşı 
Freud’un “şehvet güdü-
süne” dayalı psikanaliz 
sistemiyle kıyaslanama-
yacak kadar değerlidir. 
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İslam eğitim nazariyesinde insana veri-
len güçler ilahi bir kredi olarak görülürler: 
Kuvve-i gadabiyye (öfke yetisi), kuvve-i şehe-
viye (şehvet yetisi) ve kuvve-i nutkiyye (ko-
nuşma yetisi) bunlardandır. Eğer birinci yeti 
olmasa insan kendisini savunamaz ve tehli-
kelere karşı koyamaz. İkincisi olmasa insan 
yemez, içmez, üremez ve dolayısıyla varlığını 
idame ettiremez. Üçüncüsü olmasa insan bil-
giyi elde edemez, üretemez, iletemez, öğrene-
mez, düşünemez. Fakat bu üç yetinin istisma-
rı ve kötü kullanımı da mümkündür. Ne var 
ki bu yetiler Allah tarafından insana bahşedi-
len bir emanet olarak gö-
rülmelidir. Hem bu hem 
öte dünyada ihanet eden 
cezasını, sadakat gösteren 
mükâfatını alacaktır. 

Kur’an’la inşa olmuş 
bir akla göre insan talim 
ve terbiye açısından üç 
katmandır:

1. Fıtrat: Cevheri, yani değişmez ve sabit 
olanı, verilmiş olanı, ontolojik olanı ifade 
eder. 

2. Mizac: Değiştirilebilir ve terbiye edilebilir 
olanı, epistemik olanı ifade eder.

3. Kabiliyet: Bir ucu fıtrata bir ucu mizaca 
bağlı olduğu için geliştirilebilir olanı, 
konstrüktif olanı ifade eder.

Bunlara dair şu üç terbiye kavramını kul-
lanmak doğrudur:

1. Keşf: Fıtrat cevherdir, cevher keşfedilmeli 
ve korunmalıdır.

2. Terbiye: Mizac arazdır, arazlar arızadan 
arındırılmalı, terbiye edilmelidir.

3. İnkişaf: Kabiliyet potansiyel bir değerdir. 
İnkişaf etmeden istifade edilmez.

Sonuç yerine şunları söyleyebilirim: Vahiy 
merkezli bir eğitim modeli üzerinde çalışır-
ken, Batı’da ve Doğu’da üretilmiş bilgi ve 
tecrübenin hepsinden istifade etmek, bizzat 
vahyin inşa ettiği bir aklın gereğidir. Zira hik-

met müminin yitiğidir, onu bulduğu yerde 
almaya en lâyık kendisidir. Kehf Sûresi’ndeki 
Zülkarneyn kıssasında, onun doğunun en 
doğusuna batının en batısına neden gittiği 
sorusunun cevaplarından biri de “Hikmeti 
aramak için” olmalıdır. Şahsiyet Eğitim Mo-
deli gibi Kur’an eksenli bir proje, talim ve 
terbiye alanında bugüne kadar ortaya kon-
muş çabalar göz ardı edilerek kemale ulaşa-
maz. Adı geçen kurullarda yer alan herkesin 
de bu gerçeğin farkında olduğunu görmek 
ziyadesiyle memnuniyet verici. Bu çerçeve-
de elbet Jung’dan ve onun ortaya koyduğu 

arketiplerden de istifade 
edilmeliydi. Zira Şahsiyet 
Eğitim Modeli’nin çatısını 

kurarken önümüzde beli-
ren üç ana konudan birin-
cisi “Şahsiyetin Keşfi/Ta-
nınması” meselesiydi (Di-
ğerleri Şahsiyetin İnkişafı 
ve Şahsiyetin Muhafazası). 
Bu meselede Kur’an’ın şah-

siyeti keşfi ve Allah Rasulü’nün şahsiyeti ta-
nıma örnekleri üzerinde müstakil çalışmalar 
yapılmakta. Doğrusu bu çalışmaları yapar-
ken karşılaştığımız Jung’tan istifade edeceği-
miz birçok şey olduğunu gördüm. Jung’un 
materyalist ve pozitivist Batı psikolojisine al-
ternatif diyebileceğimiz yaklaşımından alına-
cak çok ders olduğu aşikâr. Tabi ki Arapların 
o meşhur sözünü unutmadan:

Huz mâ safa, da’ mâ keder: İşe yarayanı al, 
yaramayanı at!  

Eğer Jung’un arketipleri bir “tesbit” ola-
rak değil de bir “TEŞHİS” olarak görülürse, 
ne âlâ. O zaman bu teşhisten sonra tedavi 
gelmeli, eksik taraf güçlendirilmeli, noksan 
taraf yetirilmeli, fazla taraf törpülenmeli, 
dağınık taraf toplanmalı, gelişmemiş taraf 
geliştirilmelidir. Terbiye hem sulamak, hem 
budamaktır. İnsanın ayırıcı vasfı öğrenebilen 
bir varlık olmasıdır. Jung’un modeline yak-
laşımda yapılabilecek en büyük hata, verili 
olanı esas kabul etmektir. ■

Jung’un başarıyla tas-
nif ettiği mizaçların 
hepsi de gereklidir. 
Esasen bu farklı ti-

polojiler Allah’ın in-
sanlığa lütfudur. 



26

nsan, iç dünyasını varlığın mucizevî 
tecellileri karşısında merak ve hay-

ranlıkla dolu bir şekilde uyanık tutabilse, acı 
da en az sevinç kadar harikulade görünür. 
Acı ile sevincin paradoksal anlamda yakın 
bir ilişki içerisinde bulunuyor görünmesi 
de sebep-sonuç itibariyle birbiriyle akraba 
kavramlar olmalarındandır. Ne var ki tüm 
bunlar, iki dünyalı bir (müminin) algı ve 
tasavvur dünyası için söz konusudur. Zira 
‘Allah iki emniyeti bir arada vermez; iki korku 
ve tedirginliği de bir arada vermez’di.

Bilinmeli ki acı, hiçbir mektebin bece-
remeyeceği kadar eğiticidir. Haklı direniş, 
insanlığın omurgalı yürüyüşünün olmazsa 
olmazıdır. Vahyin irşadı da bu yöndedir. 
Acı, bazen hasta nefsleri sağaltmak için kul-
lanılan acı bir ilaç gibidir. Hülasa hekime 
güvenmeli. İlacı damak zevkimize uygun ol-
masa da sessizce ve dinginlikle içmeli. Zira 
ağır ve sert olsa da Görünmeyen’in müşfik 
eliyle sunulmuştur ve uzattığı acı dolu fin-
can dil ve damağımızı yaksa da, adına ‘sınav’ 
denen varoluşun/yaratılışın kaçınılmaz bir 
ger(ç)eğidir. Unutmamalı ki, “her zorlukla 
beraber bir kolaylık vardır -her iki zorluğun 
arasında bir kolaylık vardır-“ ve büyük huzur, 
saadet ve esenlik, her zaman büyük acıların 
yanıbaşında bulunur. 

Zihin, duyuş ve algı dünyası vahyin kri-
terlerine göre belirlenen bir müminin ken-

D E N E M E

Direniş ve Acının Eğitsel İşlevi
Merhametin yurdu Gazze’de acı ve öfkeyi kuşanmak

Bugün acı Gazze’yi 
mekân tutmuş 

bulunuyor. Gazze 
acıyla sınavını veriyor; 

insanlık da Gazze 
ile sınanıyor. Gazze 
tarihe not düşüyor.

İADNAN İNANÇ
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disini aşarak toplumsal boyutta dert edinip 
acı çekmesi insani bir durumdur. Acı, on-
tolojik olarak insana özgüdür. Zira acı çek-
mek farkında olmayı gerektirir. Dolayısıyla 
akıllı olan acı çeker. Öğrenmek ve farkında 
olmakla birlikte acı kaçınılmaz olduğuna 
göre, acıyı bilmemiş ve tanımamış olmak, 
acıdan daha büyük bir acı olsa gerektir. Zira 
insanları ‘sevinç değil acı eğitir’ ve ‘zorluklar 
insanın bileği taşıdır’. Karşılaşılan acılar in-
sanı olgunlaştırır, hayatın muhtelif iniş-
çıkışlarını öğretir, ona bilgelik kazandırır. 
Bunun için olmalı ki, Nebi (as)’in ifadesiyle 
‘Belanın en büyüğü peygamberlere ve daha 
sonra Allah’a yakınlık 
derecesine göre diğer 
insanlaradır.’ 

Bilindiği gibi en de-
ğerli maden elmastır. Bir 
avuç dolusu elmas koca 
servetlere denktir. Elmas, 
çok güçlü bir basınç ne-
ticesinde, ikibindörtyüz 
derecelik ısıda yaklaşık 
ellibin atmosferlik bir ba-
sınçla meydana gelir. Bu basınç, örnek ola-
rak, dev Eyfel Kulesi’nin 12 cm² bir alana 
uyguladığı basınca denk düşüyor. İşte pırıl 
pırıl parlayan bir elmas, bu basınç sayesinde 
vücud buluyor. 

İnsandaki olgunluk ve derinlik, hayatın 
akışı içerisindeki zorluklara karşı gösterdiği 
direnç ve tahammül ile orantılıdır. Çünkü 
hayatında acısı, direnci ve derdi olmayanın 
derinliği de olmaz. Allah Teâlâ, tam da insan 
elmasının oluşumunu şöyle anlatıyor: “…
Unutma ki Rabbin, ağır işkence altında (ken-
dilerine dayatılanı kabul ederek) vartaya dü-
şürülmelerinin ardından hicret edenleri, (Allah 
yolunda) tüm çabasını harcayan ve direnenleri 
gözetecektir; evet, çünkü senin Rabbin, o (ağır 
acının) ardından elbette tarifsiz bağışıyla, eşsiz 

rahmetiyle muamele edecektir.” (Nahl: 110)1 

Yaklaşık üç yıl önce, Filistin’in Nablus 
kentinin büyükşehir belediye başkanı Adli 
Yasih, Hilal televizyonumuza yaptığı ziyaret 
sırasında kendisine, “Filistinliler farklı insan-
lar. Eğitimli, içinde yaşadığı dünyayı bilen ve 
tanıyan; direniş ruhlu ve gözü pek insanlar. 
Bilindik Arap halklarına pek benzemeyen 
Filistin halkına özgü bu farkı, neye bağlıyor-
sunuz?” diye sorduğumda:

“Filistin halkını acılar eğitti; direniş ruhu 
ise özgürleştirdi…” demişti. Filistin’e dön-
mesiyle birlikte yakalanarak zindana atılmış-

tı. Ve bugün hala onbini 
aşkın masum Filistinli, 

İsrail zindanlarında sessiz 
sedasız çile doldurmakta-
dır.

Vakur duruşu, kesin ve 
keskin inancı, hüzünlü 
ancak kararlı tavrı, tüm 
acılara rağmen Allah’a olan 
sonsuz güveni ve muhatap 
üzerinde bıraktığı tesir, 

görülmeye değerdi. İnce bir anlayış ve kes-
kin bir kavrayışı hemen fark ediliyordu. Bir 
iman ve teslimiyet dersi verip gitmişti. Adli 
Yasih, acıların bir insanı nasıl billurlaştırarak 
saflaştırdığının canlı şahidiydi. Hiç şüphesiz 
bu da bir eğitimdi ve bu eğitimin okulu ha-
yatın kendisiydi. Ne var ki hayat mektebinin 
muallimi hiç değişmiyor; vahyin kılavuzlu-
ğunda belirlenmiş müfredat esas alınıyordu.

Yaşanan hayatta tecrübeye ve örnekliğe 
gerek olmasaydı, Kur’an bir vesile ile gön-
derilir, Hz. Muhammed (as)’in rehberliğine 
hiçte gerek kalmaz, insanlık tarihinin yol 
gösterici rehberleri olan peygamberler de 
gönderilmezdi. Kur’an’ın üçte ikisinin ko-
nusunun tarih olması manidardır. Yaşanmış 

1 Ayrıca bak. ”İnsanlar yalnızca ‘iman ettik’ demekle, sınanıp 
denenmeden bırakılacaklarını mı sanıyorlar” (Ankebut: 2)

Zihin, duyuş ve algı 
dünyası vahyin kri-

terlerine göre belir-
lenen bir müminin 

kendisini aşarak top-
lumsal boyutta dert 
edinip acı çekmesi in-
sani bir durumdur.
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tecrübeler, örnek ve ibretlik kıssalar, vahyin 
hayata dönük yüzünü, vahyin bizzat haya-
tın özüne yönelik indiğini vurgular. Hayatın 
daha doğrusu mücadelenin bütün çıplaklığı 
ile Kur’an’da yer alması insan(lığ)ın sınan-
ması, olgunlaşması ve imanının ispatının 
bir gereği olduğunu göstermektedir. Vahyin 
bütün bir beyanı, teorik tartışmalar ve ente-
lektüel fantezileri değil, hayatı, bizzat yaşa-
yageldiğimiz gerçeklikleri içerir. Hayata ba-
kış, duyuş ve algı biçimimizi belirler; ilahi 
murada göre inşa eder. İnsanı, hayatın içeri-
sinde açlık, korku, mallardan ve canlardan 
eksiltme ile sınayacağını2, insanın asla ba-
şıboş bırakılmayacağını3, 
önceki kavimlerin başına 
gelenlerin şimdikiler için 
de geçerli olduğu ve her 
inanan insanın bu zor-
luk, sıkıntı ve acıyı göze 
alması gerektiği (başına 
gelebileceği)4 de vahyin 
aktardığı evrensel sünnetullahtır. Kur’an’da 
sıkça atıfta bulunulan ‘İman edenler ve hic-
ret edenler’e ilahi mükâfat vaadinin sebebi 
zorluk ve sıkıntıya karşı tahammül göster-
meleri, Allah’a tevekkül ederek sabretmele-
ridir. İlk nazil olan ayetlerdeki ahlaki vurgu-
lar, zorluk ve sıkıntılara yapılan atıflar, in-
sanın (müminin) dayanma gücünü, acılara 
tahammülünü artırmaya matuf ilahi eğitim 
sürecinin aşamaları olarak da anlaşılabilir.

‘Mekke fırınında pişmeden Medine dev-
letine ulaşmanın mümkün olamayacağı’nın 
bilincine varmaktır sabır. Sabikûnun, ilk dö-
nemin dayanılması zor sıkıntılarına ve bela 
yağmuruna karşı tahammülü üstünlüğünün 
de gerekçelerindendir.  

Birçok ayette Hz. Eyyub’un sabrı övgü ile 
anlatılır. Ancak Hz. Peygamber’e (as) Hz. Ey-

2 Bakara : 155-156.
3 Kıyame: 36.
4 Bakara: 214.

yup (as) değil azim sahibi5 peygamberler ör-
nek gösterilmektedir. Söz konusu ayette “O 
halde peygamberlerden ‘azim sahibi’ olanların 
sabrettiği gibi sabret…” (Ahkaf: 35) buyrul-
maktadır. Hz. Peygamber’i  (sav) bekleyen  
özellikle tebliğ hususunda karşılaşacağı zor-
luklar, insan unsurunu doğruya yöneltme, 
sevk ve idare etmedeki sıkıntılara karşı da-
yanma gücü açısından önemlidir. Güven duy-
gusu aşılama ve somut örneklikler oluşturma 
açısından önemli bir mesaj niteliği taşımak-
tadır. Şüphesiz hayatın bütün zorluklarına 
karşı sabretmek, arzu edilen bir durumdur. 
Ancak mücadelede sabır, Peygamberleri, va-

risi olan âlimleri ve hare-
ket liderlerini çok daha 
yakından ilgilendirmek-

tedir. Zira her türlü zorluk 
ve sıkıntıya karşı sabır, bir 
mücadelenin olmazsa ol-
mazıdır ve sabır azığı ol-
madan bir mücadelenin 

olumlu sonuç vermesi mümkün değildir. 
Sabır ve sebat, insanı terbiye eden, eğiten ve 
olgunlaştıran bir işlev görmektedir.  

Hz. Ali, ‘nefislerinize antrenman yaptırarak, 
acılara alıştırınız’ derken, işaret edilen eğitim 
ve olgunlaşma yöntemine temas etmekteydi. 
Bir akarsuyun kenarındaki bitkiler, her rüzgâr 
ve esintiyle sağa-sola savrulabilmekteyken, 
çölün ortasındaki bitkiler ise daha bir sert, dik 
ve eğilmez-bükülmez olur. Çölün sert ve acı-
masız iklimi, kavurucu sıcaklar, kumdan fır-
tınalar gibi çetin şartlar, bitkileri daha bir sert 
ve dayanıklı yapar. Her esinti ve sert rüzgâr 
etkilemez; eğip bükemez. Bitkiler kökünden 
savrulur, ancak eğilip bükülmez.

İnsanlar da farklı değil. Hayatın akışı içe-
risinde insanı çepeçevre kuşatan acılar onu 
olgunlaştırır; hayatın zorlukları karşısında da-

5 Hz. Nuh (as), Hz. İbrahim (as), Hz. Musa (as), Hz. İsa (as) 
ve Hz. Muhammed (as) olmak üzere beş peygamber, ‘azim 
sahibi’ (yani büyük kararlılık ve direnç gösteren peygam-
berler) olarak bilinen peygamberlerdir. 

‘Mekke fırınında pişme-
den Medine devletine 
ulaşmanın mümkün 

olamayacağı’nın bilin-
cine varmaktır sabır. 
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yanıklı kılar. Ona derinlik ve bilgelik kazandı-
rır. Acılar, zorluk ve sıkıntılar kulluk bilinci ile 
aşılır, sabır ve tevekkül ile anlam bulur. Dire-
niş ve tahammül ile değer kazanır.

Acıların sahibini esir alması durumunda, 
kişinin şahsiyeti silinir, şeref ve izzeti kaybo-
lur. Direniş ruhunun ölmesiyle birlikte ken-
disini zilletin çukurunda bulur. Firavun’un 
dayanılmaz baskıları karşısında İsrailoğul-
ları, mukavemetlerini kaybetmiş silik bir 
toplum haline gelmişlerdi. Sosyal psikoloji 
açısından baskılara direnmeyen toplumların 
iradesi zayıflar, onur ve haysiyet kaybolur ve 
toplumsal çürüme kaçınılmaz hale gelir. İs-
railoğulları da ruhları köleleşen ve bu kölelik 
ruhunun kanıksandığı bir toplum haline ge-
liyordu. Bu sebepledir ki, yeni bir nesil gelin-
ceye dek, Tih çölünde avare avare dolaşmala-
rı takdir edilmişti.

Bugün acı Gazze’yi mekân tutmuş bulu-
nuyor. Gazze acıyla sınavını veriyor; insan-
lık da Gazze ile sınanıyor. Gazze tarihe not 
düşüyor. Gazze bir okul. Bellek yitimi yaşa-
nıyorken fedakârlık, paylaşım, adanmışlık, 
vefa gibi insanlığın hafızasından silinen de-
ğerleri yeniden ihya ediyor. Müminler ha-
fızalarını Gazze ile tazeliyor. Sahabe haya-
tının görkemli izleri burada hayat buluyor. 
Unutulan erdemler, adamışlık ve adanmış-
lık Gazze’de şehbâl açıyor. Şib-i Ebi Talib’i 
hatırlatan kuşatma insanları iliklerine ka-
dar sarsıyor… Acı her tarafta kol geziyor… 
Çocuk hıçkırıkları sokaklarda çınlıyor… 
Merhametin sesi duyulmuyor… ‘Bugün de 
olabilirmiş’ dedirten cesarette bir mücadele 
sürüyor. Gazzeliler destan yazıyor… İman, 
Gazze’de mücessem hale geliyor; şahlanarak 
insanlığı şahit tutuyor… Bombalarla enkaza 
dönüşmüş evler, kucağında ölü çocuklarını 
taşıyan babalar, yavrularının başında yürek 
yakan çığlıklar… Sağa sola kaçışan insan-
lar… Çaresizlikten bunalan ve öfkeyi bü-
yütenler… Acının tüm renklerine şahitlik 

edenler… Ama her şeye rağmen umudu diri 
tutmaya çalışanlar…

Trajik sahneler karşısında put kesilmiş 
milyarlar… Vazifesini müdrik vicdanlar, 
ama ne acıdır ki etkisiz elemanlar… Çaresiz-
lik çukurunda şaşakalmış insanlar… Ancak 
yine de ilk şoku atlatanlar, korku komasını 
da atlatıyorlar… 

Hafif acılar elbette konuşabilir ama, derin 
acıların dili yoktur; zira henüz acıyı izah ede-
bilecek sözcükler icad edilmemiştir. Bir de 
derdini anlatamama vardır ki, insanın içini 
kor gibi yakarken insan susuverir; bu ise acı-
ların en beteridir. Öyle ki insan, ya acılarını 
unutmasını, ya tevekkül ile sabretmesini; acı 
dolu fincanı başa dikmeyi ya da kendi meza-
rını kazmasını bilmelidir.

Acı, bir toplumu eğitiyor, yaşayarak ve 
acıtarak öğretiyor. Okumak ve konuşmanın 
ötesinde farklı bir eğitim yöntemine dikkat 
çekiyor. Bilmeliyiz ki derdi olmayanın davası 
da olmaz; zorluklarla sınanmayanın yürüyü-
şünden emin olunmaz.

Yenilgi ve pek tabii olarak acı, zafer gibi 
derin anlamları da içinde taşımaktadır. Hat-
ta yenilgi, bir olay ve gerçeğin öbür yüzü-
nü gösterdiği için, bütün zaferlerin hatta en 
parlak zaferlerin bile gösteremediği en derin 
yepyeni bir tesbit ve tanıma gücünü bize 
kazandırmış oluyor. Ayrıca bir kumandanın 
veya bir siyasi rehberin, yenilgiyi göğüsleme-
si ve buna tahammül etmesi, bir zafer elde 
etmesinden daha eğitici bir işleve sahip ola-
bilir. Şairin sözünü ettiği  “yenilgi yenilgi bü-
yüyen bir zafer…” de bu olsa gerektir. Hülasa 
Gazze özelinde öğreniyoruz ki, direniş ve 
acı, hayatın tâ kalbinde benzersiz bir eğitim 
işlevi görmektedir. Acı ve direniş okulunun 
mezunları bu bozuk gidişe dur diyebilecek 
olanlardır. ■
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Hocam, Kur’ani Hayat dergisi bu sayısını 
eğitim konusuna ayırdı. Uzun yıllar eğitim 
camiasında bulunmuş bir hocamız olarak 
bu konuyla ilgili görüşlerinizi ve tecrübe-
lerinizi okurlarımıza aktarmak istedik. Eği-
tim camiasının üç farklı isimlendirmesin-
den başlayalım isterseniz. Âlim, akademis-
yen ve oryantalist kimdir? Müslüman bir 
akademisyenle oryantalist arasındaki fark 
nedir?

Biz, Cumhuriyet döneminde doğmuş çocuk-
larız. Ben, Cumhuriyet’in onuncu yılında doğ-
muşum. Medrese eğitimini görmedim. Fakat 
babam medresede okuyup yetiştiği için bazı 
intibalarımız var. Babamdan kalan evraktan 
edindiğim bilgilere göre medresede usûl, 
mantık, tefsir, hadîs, fıkıh okutmuşlar. Diğer 
mekteblerde ise matematik ve son zaman-
larında yabancı diller de okutulmuş. Babam 
mektebde Fransızca okuduğunu da yazmış. 

Tarih boyunca her memlekette belli fıkhi sis-
temler gelişmiştir. Bizim memleketimizin şark 
vilayetlerinde Şafii fıkhı gelişmişken, garba 
gittikçe Hanefi fıkhı hâkim olmuştur. Osmanlı 
Devleti’nin de Hanefi fıkhına mensub olduğu-
nu biliyoruz. Bahsi geçen fıkhi sistemler çerçe-er çerçe- çerçe-
vesinde bilgilerini geliştirmiş bir ilim zümresini 

S Ö Y L E Ş İ

Mehmed Said Hatiboğlu ile...
Kültürel Mirasımızı Tenkid Zarureti

M. BAYKUL, V. AKNAR

İlmiyle âmil 
olmayan 

kimselere 
eskiler âlim 

gözüyle 
bakmazlardı

*  Hatiboğlu Hocamız kendine mahsus bir imla siste-
mi kullanıyor. Arapça kelimelerde orijinalleri nasılsa 
aynen yazıyor: Kitab, muhatab gibi. Ayrıca soru eki 
olan “mı, mü” ekini de kelimeden ayırmıyor. Şahsi 
kütüphanesinde gerçekleştirdiğimiz bu söyleşiyi 
yazıya aktarırken Hocamızın imla tercihine sadık 
kalınmıştır.
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veyahud da bu ilimlerde gelişmiş kimseleri âlim 
olarak isimlendirmişler. Bunlara ulema da diyo-
ruz. Bunların dışında tarikatlarda gelişmiş ilim 
adamları da var. Bunlar klasik ma’nada bir mez-
heb müntesibi değiller. Mesela Mevlevi âlimleri 
var: Mevlânâ’yı okuyorlar; tasavvuf eserlerini 
okuyorlar. Bir bakıma kendi ilim dallarında te-
bahhür etmişlerse bunlara da âlim demek icab 
ediyor. Sadece şeriat bilgileri değil diğer saha-
larda da ileri gitmiş kimselere âlim gözüyle ba-
kanlarımız vardır. Mesela bir musiki sahasında 
ileri gitmiş kişilere de “âlim adam” derler. 

Akademik sistem denince, modern ilimlerle 
inceleme yapan müesseseler aklımıza geli-
yor. Tabi bizde “akademik kariyer” tabiri son 
elli senenin içinde kullanılmaya başlandı. 
1933’lerde yapılan üniversite reformuna ka-
dar yüksek seviyedeki mekteblerimizde dahi 
isimler başka idi. Mesela “Dârü’l-Fünûn” de-
mişiz. Avrupa’da bunun dengi “üniversite”. 
Dârü’l-Fünûn’da ders verene “Müderris” de-
mişiz. 1933 üniversite reformunda bunların 
hepsinin isimleri değişti. İsimleri yabancılaştı. 
Müderris, Profesör oldu vs. Hatta Alman eko-
lünden gelen akademisyenler Ordinaryüs un-
vanını eklemişlerdi ki şimdi bu sıfat akademik 
dünyada kullanılmıyor. Ordinaryüs deyince 
biz, kendi ilim dalında en yüksek mertebeye 
ulaşmış kimseyi anlıyoruz. Bir nevi eskilerin 
imam dediği rütbe. Ama gördük ki Ordinaryüs 
sıfatını taşıyan ne kadar cahil var aramızda. 

Bir de oryantalistler var. Bence oryantalist 
demek aslında şarkıyatçı demektir. Ya’ni Batı 
Avrupa’ya nazaran şarktaki kültürleri ince-
leyen kimseye oryantalist derler. Bunun içi-
ne Çin, Hind, Japon, Vietnam kültürleri de 
dâhildir. Fakat şark ilimlerinin arasında İslami 
sahaya eğilenlerine İslamolog denmiştir. O da 
oryantalisttir ama oryantalizmin bir sınıfı-
na dâhildir. Buna en güzel misallerden birini 
Ignaz Goldziher oluşturur. Goldziher’in Japon 
ve Hind tedkikleri yaptığını bilmiyorum. Ama 
Goldziher’e oryantalist dersek doğru olmaz. 
Oryantalistlerin İslamalog bölümüne aid bir 
âlim olarak anlaşılması gerekir diye düşünü-

yorum. Japonya’yı tedkik eden kimselere de 
oryantalist derler. O bakımdan Fransa’da 17. 
asırda açılmış bir okul var: “Yaşayan Şark Dil-
leri Okulu”. Niye açmışlar bu okulu? Fransızlar 
bu okulda, Şarka gönderecekleri kişilere, git-
tikleri memleketin dillerini öğretiyorlar. Orada 
tabii Rusçayı da Çinceyi de Japoncayı da öğ-
retiyorlar. Bu arada Arabca, Türkçe, Farsça’yı 
da öğretiyorlar. 1965’te ilk defa Paris’e gitti-
ğimde bu okula devam ettim. Bilhassa Arabca 
kurslarına gittim. 

Gelelim ilmiyle âmil olma hususuna göre âlim, 
akademisyen ve İslamolog ayrımına. Tabiatıyla 
biz âlimlerimizi ilmiyle âmil bir kimse olarak 
görmek durumundayız. İlmiyle âmil olmayan 
kimselere eskiler âlim gözüyle bakmazlardı. 

İlmiyle âmil olmak ne demek? Öncelikle ibade-
tini tam olarak yapan kimseyi anlıyoruz. Mesela 
namaz kılması, oruç tutması, içkiden uzak dur-
ması, birtakım çirkin işlere bulaşmaması gibi. 
Ya’ni İslami ahlak içinde yaşayan kimseyi an-
lıyoruz. Fakat üniversiteler kurulduktan sonra 
memleketimizde gördük ki namazla niyazla hiç 
alakası olmayan fakat İslami ilimlerle meşgul 
olan kimseler de varmış. Bu kimselerin, müslü-
man sıfatının dışında İslamologlardan pek fark-
ları olmadıklarını düşünüyorum. 

İslam’da ideal olan inandığıyla âmil olmaktır. 
Fakat İslam tarihi boyunca bu çizgiyi tuttu-
rabilenler nadirattan sayılmıştır. İlmiyle âmil 
olmayan kimseleri içine sindiremeyen Hatîb-i 
Bağdâdî, İktidâu İlmi’l-Amel isimli bir kitab 
yazmıştır: İlim, amel etmeyi gerekli kılar; amel 
etmeyen kimselerin hâli nice olur diye, hacmi 
küçük fakat muhtevası son derece kıymetli bir 
eser meydana getirmiş. İnşaallah onun yeni 
tahkikli bir nüshasını ikinci bir basım olarak 
hazırlamak bana nasib olur. 

Müslüman düşünce dünyasının temelini 
Kur’an-ı Kerim oluşturuyor. Kur’an-ı Kerim 
Müslüman toplumlara bir eğitim sistemi 
öngörüyor mu? 

Resulullah’ın etrafında, tebliğ ettiklerini ve 
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âyetlerin tefsirlerini öğrenen bir cemaat var-
dı. Ehl-i Suffa dediğimiz zatlar bu cemaatin 
ilk sistemli hâlini teşkil ediyor. Kur’an-ı Ke-
rim müslümanlara, sefere çıktıkları zaman bir 
grubun geride kalmasını ve Allah’ın emirlerini 
öğrenmeye devam etmelerini emretmiştir. İs-
lam dünyasında bir ilim muhitinin mevcud bu-
lunmasını gerekli kılan emir Cenab-ı Hak’tan 
geliyor. Ya’ni devamlı olarak bir ilim heyetinin 
olması, bulunması şart koşuluyor. Peki neden? 
Elbette ki bilgiye verdiği kıymetten. Çünkü 
bilgisiz müslüman olmaz. Ya’ni ilmi siz tat-
bik etmek isteseniz önce o ilmin ne olduğunu 
öğrenmelisiniz. Bu bilgiyi ortaya koymak, bu 
bilgiyi temsil edecek bünyeyi de vücuda ge-
tirmeyi ilzam ediyor. Bu sebeble ilimle meşgul 
olan zevat daha Medine devresinde teşekkül 
etmiştir. Bu inancı devam ettiren müslüman-
lar da çağlar boyu ilimle meşgul olmuşlardır. 
Müesseseler kurmuşlar o müessesleri doldu-
ran öğrencilere, zevata yardımcı olmuşlardır. 
İlim öğrenen kişileri daha sonraki dönemler-
de devlet de desteklemiştir. Ya’ni başlangıçta 
Ehl-i Suffa olarak başlayan bu müesseseler 
değişik süreçlerden geçerek sistematik hâle 
gelmiştir.

Peygamberimiz’e inen Kur’an ile bugün-
kü Kur’an aynı. Buna rağmen günümüzde 
Müslümanlar vahiyden aynı şekilde etkilen-
memekte. Sizce Kur’an-ı Kerim ile terbiye 
olmanın önündeki engeller nelerdir? 

21. asra girdik; 15. hicri asrın içinde 1400 se-
nelik bir mazimiz, İslami kültürümüz var. İsla-
mi kültürümüzün başlangıcından zamanımı-
za kadar milyarlarca insan gelmiş, geçmiş ve 
yüzlerce devlet kurulmuş, batmış. Fakat isim 
olarak ve cisim olarak Kur’an-ı Kerim elimiz-
de aynen var. Fakat bu Kur’an-ı Kerim’den biz 
ne derece nasiblenmişiz, ne derecede amelî 
hayatımıza, günlük hayatımıza tatbik edebil-
mişiz? Bu durum, mâlesef ile başlayacağım 
bir cevabı içeriyor. Burada İslam toplumu 
olarak birkaç yanlış algılamayı ele almakta 
yarar var:

Birinci yanlışımız, “Kur’an okuyun!” emri-
ni yanlış anlamamızdır. Türkiye’yi ele alacak 
olursak binlerce hafızımız var. Bu hafızlarımız 
neden böyle zahmetli bir işe girişmişler. Çün-
kü ecdadımızdan gelen bir Kur’an telakkisi var. 
Peygamber efendimiz “Kur’an okuyun!”demiş. 
Ve hafızlar da okuyorlar. Ama nasıl okunuyor? 
Bu okumaları acaba Peygamberimizin em-
rettiği veyahud Kur’an’ın istediği bir okuma-
mıdır? Bunun böyle olmadığı kanaatindeyim 
ve bu kanaatime iştirak eden pek çok insan 
tanıyorum. Ankara İlahiyat Fakültesi’nde asis-
tanlık yıllarımda Kur’an derslerine de girmiş-
tim. Hafız olarak gelmiş talebelerime okuduğu 
âyetin mânasını sorduğum zaman hiçbir cevab 
alamadığıma pek çok kere şahid oldum. Sebeb 
ne? Sebeb, Kur’an’ın ve Peygamber’in “Oku!” 
dedikleri şeyin esas mahiyetini kavramamış 
olmamızdır. Hem Kur’an hem de Peygambe-
rimiz “Kur’an okuyun!” diye Arapça anlayan 
kimselere, anlayacak kimselere, Arabcayı bilen 
kimselere hitab ediyor. Yoksa Arabca bilmeyen 
coğrafyalardaki Arabca bilmeyen kimselere 
değil. Biz burada yanılmışız. Ve bu yanılgının 
sonucunda Kur’an’ı şeklî olarak hatmetmeyi 
“Kur’an’ı okumak” diye anlamışız. Hâlbuki bah-
settiğim gibi bu son derece yanlıştır. Kur’an’ın 
zihniyetine aykırıdır. Birinci yanlışımız bu. 

İkinci yanlışımız, Kur’an’ı anlamadan okudu-
ğumuz için Kur’an’ın mesajını da yanlış anla-
mamızdan kaynaklanıyor. Kur’an’ı anlamadan 
nasıl tatbik edersiniz? En büyük kabahatimiz 
bu. Mâlesef daha sonraları ulemamız Arabca 
okumuş fakat millete bu durumu mal ede-
memişler. Anladıkları şeyleri sadece kendi şa-
hıslarında tecelli ettirmeye bir de camilerde, 
tekkelerde verdikleri vaazlarda öğretmeye ça-
lışmışlar. Bunun dışında bir şey yapmamışlar. 
Yine bu durum medreselerdeki âlimlerin yön-
lendirmelerine, vasıflandırmalarına kalmıştır.

Günümüzde Türkiye’yi veya herhangi bir Arab 
ülkesini ele alsanız durum bundan farklı değil-
dir. Birtakım İslam ülkeleri dediğimiz devletler-
de saltanatlar hâkimdir. Ya’ni halkın isteyerek 
beyat ederek başına getirdiği adamlar değildir 
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bunlar. Bunlar birtakım Dünya devlerinin ida-
resinde olan zümrelerdir. Şimdi bunları görüp, 
yaşayıp dururken onların İslam’ı temsil ediyor 
olduklarını söylemek benim için mümkin de-
ğil. İstedikleri kadar kendileri hacca gitsinler, 
hacılara hizmet etsinler, Mekke’yi, Medine’yi 
genişletsinler bir şey ifade etmez. Kendilerin-
de yaşabiliyorlarmı, İslamiyet’i, Kur’an’ın zih-
niyetini kendilerinde tecelli ettirebiliyorlarmı? 
Mühim olan budur. 

Kur’an-ı Kerim’in sahabe dönemindeki gibi 
algılanmamasının sebebinin, daha sonra or-
taya çıkan kültür malzemesinin eleştiriye 
tabi tutulmamasından kaynaklandığı söyle-
nebilir mi?

Kur’an-ı Kerim’in ana prensiplerini, en azından 
zihniyet ve ahlaki umdelerini tatbik etmeyi 
öğretecek bir zümre olması lazım. Ya’ni siz is-
tediğiniz kadar medresede okuyun. Okur, okur 
geçersiniz. Bugün, her sene yüzlerce, binlerce 
mevlid okunuyor, hatimler indiriliyor da onlar-
dan bir nebze bir hisse kapan kimse bulunu-
yormu? Zannetmiyorum. Bu sebeble Kur’an-ı 
Kerim’in devrimizde ne değer ifade ettiğini 
ortaya koymak lazım. Ya’ni biz Kur’an’dan ne 
almalıyız? Buna tam olarak cevab verebilecek 
kimse yok. Peki niçin yok? 

Elli yılı aşkın müddetten beri yapabildiğim in-
celemelerde, tedkiklerde gördüm ki dünyada, 
adını İslam koymuş veya İslam olmasa dahi 
milleti Müslüman olan devletler var. Bu dev-
letlerin veya milletlerin amelî hayata bakışla-
rı Kur’an-ı Kerim’i taklidî anlamaya bağlıdır. 
Bugün Türkiye’nin İslam’a ve Kur’an’a resmî 
bakışı nedir? Türkiye’nin İslam’a ve Kur’an’a 
bakışı 1924 yılında kurulan Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na verilen vazifede ifade edilmiştir. 
Orada mealen diyor ki, Diyanet İşleri Başkan-
lığı İslam’ın ibadet ve ahlak hususunda bilgiler 
verecektir. İslam’ın bundan maada meseleleri 
Büyük Millet Meclisi’nde çözülecektir, diyor. O 
zaman resmen Türkiye’nin İslam’a ve Kur’an’a 
bakışı ne ile sınırlanıyor? İbadet ve ahlak sa-
hasıyla sınırlandırılıyor. Bu noktadan bakınca, 

İslam’ın hukuki cihetiyle, amelî cihetiyle, dün-
yevi meseleleriyle ilgili hususlarda hiçbir yap-
tırımı söz konusu değildir. Mesela Kur’an faizi 
yasaklıyor ama devlet faiz kanunu çıkaracağı 
zaman caizmidir, değilmidir diye Diyanet’e 
sormuyor. Kur’an içkiyi yasaklıyor: Devlet hiç 
onu kâle almadan pekâlâ içki fabrikaları ku-
rabiliyor. Devlet miras mevzuunda kanun çı-
karıyorken Diyanet’e hiçbir zaman Kur’an bu 
sahada ne diyor diye herhangi bir sual sor-
muyor. Diyanet’in Kur’an sahasında yaptığı 
hizmetlerin başında meal çalışmaları geliyor? 
Bu zamana kadar yayımlanan meallerde me-
sela sirkat mevzuunda, hırsızlık yapanın elini, 
kadın olsun erken olsun kesin diyen âyeti yok 
ettiklerini görmedim. Aynen yazıyorlar. Ama 
bu âyetin amelî olarak hiçbir değeri yoktur. 
Çünkü Türkiye’nin ceza kanunlarında el kesme 
diye bir ceza yoktur. Bunun gibi meseleleri ço-
ğaltabilirsiniz. Kısaca söylemek istediğim şu: 
Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde İslam’ın tat-
bik imkânı bulabildiği saha, başkalarına zarar 
vermeyecek şekilde olmak kaydıyla ibadetlerin 
devam ettirilmesidir. Mesela Ramazan’ın ne 
zaman başlayacağını Devlet Diyanet’e sorar. 
Başkanlık ne derse öyle başlatır. Dinî bayram-
ların hangi gün olacağını Diyanet’e sorar. Ve o 
günleri tatil yapar. Fakat herhangi bir huku-
ki meselede nasıl hareket edeceğini katiyetle 
sormaz. Türkiye’nin İslam’a ve Kur’an’a bakış 
açısı bu çerçevededir. Bu çerçevede kalan bir 
tatbikatın bugün Fransa’da, İngiltere’de yaşa-
yan müslümanın hayatıyla hemen hemen bir 
farkı yoktur. Bunun çözüm yolu nedir? Esas 
problem de buradadır. Daha önce bahsettiğim 
elli küsur senedir yaptığım çalışmalarda benim 
vardığım sonuç şudur: Bu problemin halledile-
bilmesi için bin dört yüz senelik bir kültürümüz 
var. Bu kültürümüzde bu meselenin çözümle-
ri nasıl verilmiş, nasıl yollar açılmış, ne gibi 
tedkikler yapılmış bunların ortaya çıkarılması 
lazımdır. Bunların ortaya çıkarılmasını gerçek-
leştirmeden 21. asrın İslamiyet’i nasıl olacaktır 
sualine cevab vermek mümkin değildir. 
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Neden mümkün değildir? 

Biz meseleleri, çoğu zaman nazari planda 
halletmişiz. Mesela Mecelle’mize yazmışız: 
“Mevrid-i nassda ictihâda mesâğ yokdur.” Bu 
ne demektir? Kur’an ve Sünnet’te herhangi 
bir meselede nass varsa, hükmü varsa artık 
sana ictihad düşmez. O emirleri yapacaksın. 
Bu emirler de kıyamete kadar baki kalacaktır 
diye yazar kitablarda. Nazari planda böyle ya-
zılmış fakat amelî planda bunun tatbiki müm-
kin olmamıştır. Daha birinci asırda, Kur’an-ı 
Kerim’in ahkâm âyetlerinin bile –ibadet âyeti 
değil– şartların değiştiği takdirde değişebile-
ceğini iddia eden âlimler var. Daha hicri birin-
ci asırda Peygamberimizin ahkâm hadîslerinin, 
hükümlerinin, sünnetlerinin değişebileceğini 
veya değişmesi gerektiğini emreden halife-
ler var. Biz bunları bilmiyoruz. Biz bu sahada 
henüz yeterli derecede inceleme yapmamışız. 
Niçin yapmamışız? Çünkü insanın ömrü çok 
kısıtlı. Diyelim ki kırk-elli sene ilmî araştırma 
yapıyorsunuz. Fakat İslam kültürünün muay-
yen, çok cüzi bir tarafını öğrenebiliyorsunuz. 
Külli bir kültürü elde etmeniz mümkin olma-
dan bu dünyadan ayrılıyorsunuz. Her insan için 
durum bundan ibaret. Kütübhanemde gördü-
ğünüz kitabları elden geçirdim. Fakat hepsini 
satır satır okumam mümkin olmadı. Buna bir 
insan olarak benim imkânım olmadı. Daha da 
olmayacak. Ya’ni gözüm açık gidecek. Bu bir 
tevazu işi değil. Her âlim için bu böyledir. Peki 
durum bundan ibaretse ne yapmak lazım? 

İslam kültürünü toptan bir tahlile, senteze, 
müşterek bir kanaate vardırabilmek için bey-
nelmilel çapta bir İslami araştırma hareketi-
nin başlatılmasına ihtiyac var. Geçmiş kültü-
rümüzün ortaya konulabilmesi için bu araştır-
malarda yapılması gereken en mühim iş, elde 
mevcud olan fakat yayımlanmamış eserlerin 
ilmî usûllerle ortaya çıkarılmasıdır. Ya’ni ilmî 
tahkik usûlleriyle yayımlanmamış kitabların 
okuyana pek çok zararlarının olabileceğini 
çoğu kez müşahede ettim. Öncelikle yapılma-
sı gereken işler bunlardır. Bunlar yapıldıktan 
sonra iki, üçüncü nesiller bu eserleri tahli-

le tabi tutarak yeni hükümler geliştirecektir. 
İnsanoğlu çok acelecidir. Bütün işleri hemen 
bitirelim istiyoruz. İlmî araştırma kolay bir iş 
değildir. Sabır gerektirir, emek gerektirir. İslam 
dünyası birkaç asırdır geri kalıyorsa İslam’ı an-
layabilmemiz için asırlar sürecek ilmî bir ça-
lışmaya ihtiyacımız var. 

İlim işi bir bayrak yarışıdır, herkes üzerine 
düşeni yapmak zorundadır, diyorsunuz. Ho-
cam, ilim bahsinden devam edecek olursak 
dinî ve gayr-i dinî ilimlerle ilgili neler söy-
lemek istersiniz?

Resulullah’ın hayatında böyle bir tasnif yok-
tur. Bu karşı çıkışımın temelinde Kur’ani an-
layışım var. Kur’an-ı Kerim’den aldığım intiba 
ve Peygamberimizin Sünnetinden edindiğim 
bilgilerde yatıyor. Ya’ni dinî ve gayr-i dinî diye 
bir tasnif yoktur. Ne vardır? Kur’an’da ilim var-
dır, bu ilmin müsbet tarafını tatbik etme emri 
vardır. Menfi ilmi değil ya’ni. Kur’an-ı Kerim 
salih amel işleyin diyor; Hayırlı amel işleyin 
diyor. Bunların hepsinin içine ilim giriyor. İlmi 
bilmeyen bir kimsenin hayır işlemesi mümkin 
değildir. Çünkü hayır nedir, şer nedir bilmez. 
Cenab-ı Hak hayrı emredip, şerden uzak dur-
mamızı emrediyor. Ancak bu ilim tasnifinde 
katiyetle dinî ve gayr-i dinî diye bir ayrıma 
gitmemişlerdir. Pek çok dersimde öğrencilere 
sormuşumdur: Resulullah bir hadîsinde, iman 
şu kadar şubedir, bunun en ufağı, yol üstünde 
gördüğünüz bir taşı kenara atmanızdır, diyor. 
Resulullah bunu da imanın şartlarından sayı-
yor. Derste sordum: Sokakları kim temizliyor, 
dedim. Tanzifat memuru dediler, belediyenin 
işçisi. Belediyenin o işçisinin yaptığı iş nedir? 
Peygamberimizin tarifine göre İslam imanının 
bir şubesidir. Bu düşünceden hareket ederse-
niz, İslam’da Müslüman’ın nazarında hayırlı 
olan, salih olan, güzel olan her işi yapmak ilmî 
bir iştir, dinî bir iştir. Bunların zıddını yapmak, 
gayr-i dinî bir iştir. 

Biz ilmi, dinî ve gayr-i dinî şeklinde ayırdığımız 
için daha ikinci asırdan itibaren dinî ilimlerle 
uğraşanlara ulema demişiz. Kendi kanaatle-
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rine göre gayr-i dinî ilimlerle uğraşanları da 
ilim adamı saymamışız. Tabakat kitablarımızı 
alın okuyun, ilim adamlarından bahsettikleri 
zaman ya müfessirleri alırlar ya muhaddisleri. 
Yahud bu gruba zoraki kelamcıları da alırlar. 
Ama bir filozofun, bir felsefecinin, bir kimya-
cının veya fizik ilmiyle uğraşan müslüman bir 
âlimin, âlim sayıldığını görmedim. Bu sebeble 
mesela ilmihâl yazmışız. Suların ahkâmı diye 
başlamışız. Bir kuyunun nasıl temizlenece-
ğini, bir suyun nasıl temiz olacağını kimden 
öğrenmişiz? Medreselerimizde okumuş olan 
yahud Kur’an’la, hadîsle, fıkıhla meşgul olan 
kimselerden öğrenmişiz, ama hiçbir zaman İbn 
Sînâ’ya gidip de soran medreselimiz çıkmamış-
tır. Çünkü dinî, gayr-i dinî ayrımını yapanlar 
onu âlim saymaz. Mesela bizde ilim sahasın-
da yazılmış isimleri ‘ilim’ olan yüzlerce kitab 
var. Bu kitabların ilim dediği zaman kastettiği 
ekseriyetle hadîs ilmidir. Yoksa kimyayla, fizik-
le veya astronomiyle katiyen alakası yoktur. 
Çünkü bu dalları ilim, bu dallarda çalışanları 
da ilim adamı saymazlar. 

Bu zihniyeti muhakkak yıkmamız lazım. Bugün 
fizik âlimi de İslam’ın istediği âlimdir, astro-
nomi âlimi de âlimdir, ötekiler de aynı şekil-
de âlimdir. Bunları niçin söylüyorum? Orduda 
fizik kimya okutmuş ve binbaşılıktan emekli 
olmuş bir ilim adamı, Seâdet-i Ebediyye adlı 
kitabı yazmış. Bu kitabda, sularla ilgili bahis-
lerde ne diyor; “Necâsetde yaşıyan kurdlar, 
bağırsak solucanları ve meyve kurdları temiz-
dir...” diyor. Bu bir felakettir, rezalettir. Bunun 
ilimle alâkası yoktur. Bu dalalettir. Bu zat bunu 
nereden öğrenmiş, kendi geçmiş kültüründen 
öğrenmiş. Bunu işin ehlinden, İbn Sînâ’dan 
öğrenmemiş. 

Dinî, gayr-i dinî eğitim sistemi cumhuriyet 
döneminde de devam ediyor. Cumhuriyet’in 
ilanının ilk yıllarında çeşitli sebeplerle din 
eğitimi veren kurumlar kapatıldı. İlahiyat-
ların ve İmam Hatiplerin açılışından bu yana 
altmış yıla yakın bir zaman geçti. Bu süreç-
te Türkiye’deki din eğitimini nasıl değerlen-
diriyorsunuz? Siz ilahiyatların en başından 

bugüne kadar geçen sürede aktif rol oy-
nadınız, gelişmeleri yakından takip ettiniz. 
Gelinen son durum itibarıyla din eğitimin-
de yeterli bir noktada mıyız? Yeni bir şeyler 
yapılması gerekli midir? 

Önce kullandığımız kelimeleri, kavramları dü-
zeltmeliyiz. Türkiye’de din eğitimi dediğimiz 
zaman neyi kastetmiş oluyoruz? İmam Hatib 
veya ilahiyatta eğitim görenleri. Bu kurum-
lardan yetişenlere de ‘din adamı’ diyoruz. 
İslam’da din adamı diye bir sınıf yoktur. Bunu 
senelerdir söylerim. Ben bunu söylediğim za-
man zannediliyor ki imam yok, müezzin yok, 
müftü yok demek istiyorum. Hiç alakası yok. 
Her şeyi doğru anlamak lazım. 

Bundan seneler önce Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesi’nde kongre vardı. Orada Diyanet’e, 

1924 yılında kurulan Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na verilen va-
zifede Türkiye’nin İslam’a ve 
Kur’an’a bakışı resmen ibadet ve 
ahlak sahasıyla sınırlandırılıyor. 
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imam hatiblere, müezzinlere maaş vermenin 
lüzumsuzluğunu, böyle bir sınıfın İslam’da 
olmadığını, dolayısıyla bu sınıfları besleyen 
Diyanet’in ortadan kaldırması gerektiğini sa-
vunuyorlardı. Bu iddialarının dayanağı da “La 
rabbâniyyete fî’d-dîn” hadîsiydi. Ben dayan-
dıkları hadîsin bu olduğunu Bahriye Üçok’tan 
öğrendim ve kendisine o kongrede sordum: 
“Siz de mi böyle düşünüyorsunuz.” dedim, 
“Evet” dedi. Ben kürsüye çıktım ve bu düşün-
cenin yanlış olduğunu ortaya koydum. Bu, sizin 
anladığınız gibi değildir, dedim. İslam’da, Pey-
gamber devrinden itibaren câmiler, mescidler 
vardı. O mescidlerin namaz kıldıran imamla-
rı vardı. Millete fetva veren müftileri vardı. 
Kâdıları vardı. Bu durum İslam’da bu işleri 
yapan adamlar yoktur demek değildir. Yalnız-
ca bu kişiler din adamı unvanı taşımıyorlardı. 
Bunlar müslümanların ibadet işlerini yürüten 
memurlardır. Bu kimseler memur sınıfındandır. 
Din adamı sıfatı bu kişilere verilecekse peki mü-
hendis, doktor, kimyacı, belediyeci hangi sınıfa 
konulacak? Biz bu karışıklığa sebeb olan asıl 
âmili gözden kaçırıyoruz. Yanlış şuradan kay-
naklanıyor: İslam’ın en büyük din temsilcisi Pey-
gamberimizdir. Peygamberimiz aynı zamanda 
Medine’deki mescidin baş imamıydı. ‘Müezzin’, 
ezan okuyan demektir, ‘din adamı’ değil. ‘İmam’ 
da başa geçen kimse demektir. Söyleyeceğim 
şu: Bir defa her türlü tâbirimizi yerli yerine ko-
yalım. Bugün biz İmam Hatib mekteblerini aç-
tıysak veya açmak zorunda kaldıysak bu meslek 
mensublarını yetiştirmek için açtık. Bunun dı-
şında İslam’ın her türlü meselelerini öğretelim 

de bunlar öğrensinler diye değil. Böyle bir şey 
mümkin değildir zaten. O yıllarda millet şikâyet 
etmeye başlamıştı; ölülerimizi kaldıracak imam 
bulamıyoruz, diye. Devleti böyle okullar açma-
ya zorlayan, milletin bu feryadı olmuştur. Eğer 
millet kendi sorunlarını kendisi çözebilseydi bu 
mektebleri açmaya gerek kalmayacaktı. 

Gelinen süreçte Türkiye’deki eğitimden 
memnun musunuz? Özellikle ilahiyatlarda 
ve İmam Hatiblerde verilen eğitimden… 

Ben kendimden memnun değilim ki diğerle-
rine bir şey söyleyebileyim. Niçin? Daha önce 
de söylediğim cümleler arasında cevabı var. 
İslam’ın kültürünü tam olarak ortaya koya-
bilmek için bu kültürü inceleyebilecek vasıfta 
adamlarınızın olması gerekir. Öncelikle kültür 
muhtevası malzemeleriniz olacak; ikinci ola-
rak o malzemeyi değerlendirecek bir kadronuz 
olacak; üçüncü olarak onların ortaya koydu-
ğu sentezi değerlendirecek teşkilatınız olacak. 
Bunların hiçbiri henüz ortada yok. Bugün şu 
kadar kitabın arasında olmama rağmen hâlâ 
okuma ihtiyacı duyduğum eserler var ve bu 
eserler henüz basılmış değil. Bu sebeble di-
yorum ki umumi prensipleri tesbit etmeliyiz. 
Bu prensiplerde on dört asırlık İslam kültür 
muhtevası var. Bunu kimse inkâr edemez. Bu 
kültür muhtevası ilmen sentezden geçirilme-
den, eleştiri dediğimiz tenkidî incelemeden 
geçirilmeden, neticelerini umuma arz etmek 
bugün için hiç kimsenin haddi değildir. Ancak 
bu yolda ölünceye kadar çalışmak boynumu-
zun borcudur.

Bir de kültür dünyamızı ele aldığımızda ora-
da ne yazıyorsa hepsi doğrudur, dediğim zan-
nedilmesin. Kitablarımızda doğrular olduğu 
gibi eğriler de vardır. Bu bir hakikattir. Kast-ı 
mahsusla eğri yazanlar olduğu gibi bilmeyerek 
yazanlar da var. İyi niyetle bu yanlışa düşmüş 
olanlar da var. Siz herhangi bir kitabı tenkidsiz, 
olduğu gibi kabul ederseniz Seâdet-i Ebediyye 
kitabının yazarının durumuna düşersiniz, Al-
lah muhafaza. Bu yola çeşitli sebeblerle düş-
müş –mâlesef– birçok âlimimiz var. İsim isim 
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zikrederek onları rencide etmek istemiyorum. 
Ama hürmet sınırları içerisinde, âlimlerimize 
unvanları ne olursa olsun, İslam adına Kur’an 
adına tenkit yöneltmekten kendimi alamam, 
aksini takdirde Allah beni mesul tutar. 

İlim adamlarımızın, büyük isimleri eleştir-
memek gibi bir eğilimleri var. Bu bir eksik-
lik midir?

Elbette. Mâlesef büyük adam yanlış yapmaz 
diye bir anlayış var. En büyük yanlış burada-
dır. Büyük adam da yanlış yapar. Bizzat en 
büyük önderimiz Resullullah’a, Allahu Teala 
kaç kere itabda bulunmuş. Bu durum âyetlerle 
Kur’an’da sabit. Bugün Gazâlî’yi tenkid et-
meye kalktığınız zaman “Sen kim oluyorsun 
da Gazâlî’ye laf ediyorsun” diyecek muhibleri 
belki sizi sokağa bile çıkarmazlar. Ama mese-
lenin detaylarını ortaya koyduğunuz zaman, 
eğer iddia ettiğiniz şey hakikatse ona karşı di-
renmek doğru değildir. Böyle düşünenlerin de 
çoğalmasını Allah’tan temenni ederim. 

Peki Hocam böyle düşünenlerin çoğalabil-
mesi için kitap çalışmalarınıza ihtiyac var. 
Kitap çalışmalarınız ne durumda?

Ben önce kendimi yetiştirmeye önem verdim. 
Ya’ni kendisi bilmeyen bir adamın etrafına 
bilgi vermesi mümkin değildir. Bunun dışında 
susmak daha hayırlıdır diye düşündüm. Fakat 
hiçbir zaman da yaptığım çalışmaları yırtıp at-
madım. Bunların hepsini muhafaza ettim. Dos-
yalar dolusu araştırmalar, incelemeler, notlar 
var. Fakat insanın tabiatı ile mukayyet olduğu 
bir dünyevi hayat da var. Sonuna gelmek üze-
reyiz neredeyse, Cenab-ı Hak bilir tabii. İnşal-
lah biraz daha imkân verir de bir müddet daha 
çalışırız diye niyaz ediyorum. 

Yazdıklarımı okumak isteyen –çok şükür– oku-
maya öğrenmeye aç bir gençlik var. Onlar öğ-
renmek istiyorlar. Gençlerin yaşlı bir ağabeyi sı-
fatıyla, elde ettiğim bilgileri onların tenkidlerine 
–öğretmek demiyorum– sunmaya başlayaca-
ğım. İyilerini, doğrularını kabul ederler. Sorunlu 
yerlerinde ikaz ederler, düzeltirim. Bu gayeyle 

yayımlanmasına kapılarımı açtığım çalışmala-
rım var. Ancak okumak çok daha zevkli. Bugün 
dahi hiç görmediğim bir kitabı alıp okumak be-
nim için en büyük zevktir. Acaba diyorum bizim 
yanlış anladığımız, yanlış değerlendirdiğimiz bir 
şeyin doğrusu varmı veya yeni bir şeyler varmı? 
Bu benim için son derece zevkli bir meşgale. 
Ancak yazmaya başladığınız zaman bunlar geri 
kalabiliyor. İnşaallah kısa bir zaman içerisinde 
kitablar gençlerin elinde olacak. 

Hocam, tüm çalışmalarınızda ilmî tenkit 
zihniyetiyle hareket ediyorsunuz. Bu tenkit 
zihniyetini nasıl elde ettiniz? 

Ben Burdur’da Hatib Hoca lakabıyla meşhur 
bir âlimin oğluyum. İlkokulu bitirdiğimde beni 
erkek sanat okuluna gönderdiler, mühendis 
olalım diye. Çünkü babam çok çekmiş. Onun 
ıztırablarına bizlerin de maruz kalmasını is-
temediler. Ben sanat okulunda birinci sınıfı 
okurken babam vefat etti. Babamdan pek çok 
kitab miras kaldı. O kitabları heba etmemek, o 
kitablara sahib çıkmak düşüncesiyle okul de-
ğiştirdim. Bütün gayem bu kitabları da oku-
yarak bir ilim adamı olmaktı. Tabi o zamanlar 
Türkiye’de yüksek ilahiyat tahsili verebilecek 
bir kurum yoktu. Beni, eğitiminin iyi olduğunu 
düşündükleri el-Ezher’e göndereceklerdi. Lise-
yi bitirdikten sonra Ankara’da İlahiyat açılın-
ca oraya kaydoldum. Babamdan İslami tenkid 
sahasında hemen hemen hiçbir şey öğrenmiş 
değilim. Çünkü babamın dışarıda işi çoktu. Ba-
bam hayatta iken sadece kardeşim Ahmed ile 
koltuğumuza saklayarak götürdüğümüz bir 
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mescidde Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğrenebil-
dik. Daha sonraları babamdaki tenkid kafası 
bize de irsen intikal etmiş olacak ki biz daima 
mantıki olarak düşünmeye başladık. Çünkü ba-
bamın bizlere “İslam dini, mantık dinidir, akıl 
dinidir, doğruluk dinidir.” dediğini hatırlıyorum. 
Böylece İslam’a aykırı görebildiğimiz tatbikatı 
tenkidden geçirmeye kendimizi hazır bulduk. 
Birisi İslam ile ilgili herhangi bir söz söylediği 
zaman derhal mantıki yapımıza başvuruyorduk. 
Bakalım kabul edilecek şeymidir, değilmidir, 
diye. Hatırladığım kadarıyla doktora tezimde de 
bana ilham veren, Ömer Nasuhi Bilmen’in Bü-
yük İslam İlmihâli’ndeki oruç meselesi olmuştur. 
Okuduğumda benim kafamı allak bullak etmiş-
ti. İlmihâl’de, oruçlu bir kimse unutarak bir şey 
yerse orucu bozulmaz ancak aynı oruçlu kimse 
uyumuş, dalmış bir şekilde bir şeyler yerse orucu 
bozulur, diyor. Kendi kendime, bu kadar man-
tıksızlık olurmu; bu kadar mantıksız bir hükmü 
İslamiyet’e yamamak caizmi, Peygamberimiz 
böyle bir şey söylermi, dedim. Yine kendi kendi-
me “İnşallah ilahiyata gidince bu meseleyi in-
celerim.” dedim. Daha sonra inceledim ki Ömer 
Nasuhi hoca, mantıkla hiçbir alakası olmayan 
bir hükmü Büyük İslam İlmihâli’nde yazabiliyor. 
Neden yazıyor? Çünkü kendinden önceki kitab-
lar öyle yazmış diye. Bu, tamamen bir taklid 
zihniyetinin neticesidir. Böyle bir taklid zihni-
yetine İslam kültürü müsaid değildir. 

İslam’ın en büyük adamları taklidî zihniyete 
hiçbir zaman tabi olmamışlardır. Biz, o kişi-
lerden bin küsur sene sonra gelmiş kimseler 
olarak onların zihniyetini devam ettireceğiz. 
Kim ne söylerse söylesin, unvanı, makamı ne 
olursa olsun mühim olan doğruluktur, doğru 
sözdür, doğru hükümdür. Mesela İbn Hazm 
çok yönlü büyük bir allamedir. Hem edebî kül-
türü var hem tarih kültürü var hem mezhebler 
kültürü var hem fıkıh kültürü var hem de hadîs 
kültürü var. Ancak bu zat, allame diye onun 
tüm söylediklerini biz doğru kabul edecek 
durumdamıyız? Elbette hayır. Hep birlikte bu 
tenkid seviyesine çıkabilirsek İslam’ın kurtulu-
şu oradadır. Yoksa bütün dünyayı kubbelerle 

donatsanız da İslam’ı temsil ediyor iddiasında 
bulunamazsınız. 

Hocam bu ilim yolculuğunuz sırasında bir-
çok hocayla teşrik-i mesainiz oldu. En çok 
istifade ettiğiniz isimler kimlerdir? 

Biz, liseyi bitirince fetret devrinden sonra açıl-
mış bir fakülteye vardık. Önümüzde mükemmel 
bir eğitim kadrosu yoktu. Mesela Ankara İla-
hiyat Fakültesi açıldığında, tefsir, hadîs, kelam 
gibi temel İslami ilimleri okutacak tek Türk pro-
fesör yoktu. Hatta bu zaviyedendir ki ilk defa 
“Dogmatik İlimler” diye bir bölüm açmışlardı 
ve bu bölümü Saraybosnalı Tayyib Okiç hoca-
mıza –Allah rahmet eylesin– teklif ediyorlar. 
Saraybosnalı’dır kendisi. Türkiye’den çıkama-
mıştır. Diyeceksiniz ki ilim kadrosu yetersiz olan 
bir Fakülte’de sizler nasıl yetiştiniz? Bizler kendi 
kendimizi yetiştirmek zorunda kaldık. 

Hocam, bu yıl fakülteye intisabınızın el-
linci yılını dolduruyorsunuz. Fakülte haya-
tınız boyunca bürokrasiden çeşitli teklifler 
aldığınızı ve ilim hayatınıza devam etmek 
için bu teklifleri reddettiğinizi biliyoruz. Bu 
bağlamda ilim yolunu seçen genç şahsiyet-
lere neler tavsiye edersiniz? 

Allah rızası için ilimle meşgul olabilecek bir 
neslin zarureti her zaman vardır. Ama bu neslin 
yetiştirilebilmesi için gerekli maddi alt yapılara 
ihtiyac da vardır. Bugün senelerdir söylediğim 
şeyleri tekrarlamakta fayda görüyorum. Bugün 
ilim yapmak için başta arzu, ahlak, terbiye, aşk 
şart ancak bunların dışında maddi bir temele 
dayanma zorunluluğunuz da var. Madde ol-
madan, maddi ihtiyaclarınızı gidermeden ilim 
yapmak bugün için mümkin değildir. Bir ilim 
adamının müstakil kütübhanesinin olması veya 
müstakil kütübhanelerde çalışma imkânının ol-
ması birinci derecede mühimdir. İlim adamının 
her istediği kitabı okuyabilecek imkâna kavuş-
ması birinci dereceden ihtiyacdır. Okudukla-
rını yazıya geçirebilmesi için bugünün teknik 
imkânlarından istifade etmesi birinci dereceden 
mühimdir. Bunları çoğaltmak mümkin. 
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SAİD HATİBOĞLU 
ile SÖYLEŞİ

Bugün İslamiyet sadece bir Türkçeyle, Arabcayla, 
Farsçayla hallolacak bir mesele değildir. Müslü-
man kesimin dışında İslam ile meşgul olan bin-
lerce kimse var, ilim adamları var. Batı dünyası 
dediğimiz zümrede Japon’u da var, Hindu’su da 
var, Amerikalı’sı da var, Fransız’ı da var, İngiliz’i de 
var. Şimdi bu zatların bizi, bazı sahalarda fersah 
fersah geçtiklerini ben kabul ederim. Güzel bir 
misal olarak İslam Ansiklopedisi’ni verebilirim. 
İslam Ansiklopedisi’ni ilk gördüğümde neden 
böyle bir ansiklopediyi müslümanlar yazmadı 
da gayr-i müslimler yazdı diye gıpta ettim. On-
lar, çıkardıkları bu ansiklopediyi bitirdiler, hatta 
ikinci baskıyı dahi yaptılar. Bakalım gençlerimi-
zin yazdıkları ansiklopediyi bitirdiklerini ne za-
man göreceğiz. Her şeye rağmen İSAM’ın çıkar-
dığı İslam Ansiklopedisi’nin yayımlanıyor olması 
sevindirici. Bu durum, Türkiye’de bu seviyede bir 
ansiklopedi yayımlayabilecek ilim adamlarının 
az çok yetişmiş olduğunun isbatıdır. Bundan 
son derece memnuniyet duyuyorum. İstediğiniz 
kadar tenkid yöneltebilirsiniz, bu ayrı mesele-
dir. Fakat böyle bir eseri vücuda getiren bir ilim 
nesli –çok şükür– Türkiye’de yetişmiştir. Bunlar 
yüzde yüz âlimdir diyebiliyormuyuz? Hiçbirimiz 
kendimiz hakkında söylemiyoruz böyle bir şeyi. 
Yapabildiğimiz kadarıyla yapacağız. Bundan 
sonraki yayınların çok daha gelişmiş olduğuna 
şahid olacağız inşallah. 

Hocam, sorulacak, öğrenecek daha çok şey 
olmasına rağmen sayfalarımız sınırlı. İnşaa-
lah kitaplarınız çıktığında sizi daha yakın-
dan tanıma imkânı bulacağız. Bizlere zaman 
ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Böyle bir dergi çıkarıyorsunuz. Çok şükür, 
Türkiye’de bu dergileri çıkaracak bir kültür or-
tamınız var. Muhitiniz var. Abileriniz var. İlim 
adamlarımız var. Cenab-ı Hak bu gayretleri-
nizi ziyadesiyle genişletsin inşallah. Temen-
nim odur. Bütün sahalarda İslam’ın bu muh-
teşem kültürünü daha ileriye taşıyalım. Bütün 
Dünya’nın buna sahib çıkmasına bizler de ve-
sile olalım. İnşaallah. ■

1933’te Bur dur’da doğ du. Burdur’un “Ha tîb 
Ho ca” la ka bıy la ma’ ruf âli mi olan ba ba sı nın 
1945’te ve fa tı üze ri ne, onun kü tüp ha ne si ne 
sa hip çık mak ga ye siy le okul de ğiş tir di. Lise eği-
timinin ardından 1958’de An ka ra Üni ver si te si 
İla hi yat Fa kül te si’ni bitirdi. 

1958 sonunda Tay yib Okiç’in asis tan lı ğı na ta-
yin edil di. 1962’de “İs lâ mî Ten kîd Zih ni ye ti ve 
Ha dîs Ten ki di nin Do ğu şu” isim li te ziy le İlahiyat 
Dok toru; 1967’de “Hz. Pey gam ber’in Ve fa tın-
dan Eme vî le rin So nu na Ka dar Si yâ sî-İc ti mâî 
Hâ di se ler le Ha dîs Mü nâ se bet le ri” isim li te ziy-
le Do çent; 1978’de ise “Hi la fe tin Ku reyş li li ği” 
isim li te ziy le Pro fe sör ol du. Aynı fakülteden 
2000 yılında emekli oldu.

İlahiyat alanında ilk sivil akademik dergi olan 
İs lâ mî Araş tır ma lar’ın 1986-1998 yılları ara-
sında edi tör lü ğü nü yaptı.

Akademik dünyaya birçok öğrenci yetiştiren 
Hatiboğlu, ilahiyat alanında klasik hâle gelen 
birçok çalışmaya da imza attı. Bazı çalışmaları 
şunlardır: 

Makaleler: “Hz. Âişe’nin Hadîs Tenkidciliği”, 
“İslam’ın Aktüel Değeri Üzerine”, “Müslüman 
Âlimlerin Buhârî ve Muslim’e Yönelik Eleştiri-
leri”. 

Telif Kitaplar: “Müslüman Kültürü Üzerine”, 
“Hilafetin Kureyşliliği”, “Gaybi Hadisler”. 

Çeviriler: Ignaz Goldziher,’den Études sur la Tra-
dition Islamique, Le Dogma et la Loi de I’Islam, 
Le Comte Henry de Castries, L’Islam.

Halen İs lâ mi yât dergisinin edi tör lü ğü nü yürü-
ten Hatiboğlu, akademik ça lış ma la rı na ve kitap 
hazırlıklarına de vam etmektedir.

Mehmed Said Hatiboğlu kimdir?
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İki yıla yakın ağır bir kuşatmadan sonra 23 
gün boyunca yoğun bir saldırıya maruz kal-
dınız. Gazze halkı bunca yoksunluğa rağmen 
nasıl direnebildi bu topyekun saldırıya?

Çalışma ve Sosyal Yardım Bakanı Ahmed 
el-Kurd:

Evet, sadece akılla bakıldığında insan hay-
ret ediyor, nasıl direnebildi bu insanlar 
diye. Yirmi ay boyunca ağır bir kuşatmanın 
ardından yoğun bir saldırı geldi. Esasen o 
yirmi ay da büyük bir savaş idi. Zira, bizi 
sessizce öldürüyorlardı. 20 ayda tedavi 
imkânlarından yoksun kaldığı, dışarıdan 
ilaçları getirilemediği için 350 insanımız 
can verdi. Bu savaş değil mi? 

Diğer taraftan, hayat durdu, okullar ka-
pandı, üniversiteler kapandı. Çünkü petrol 
yoktu, ulaşım sağlanamıyordu. 20 aylık 
kuşatma zarfında 3500’den fazla işyeri ka-
pandı. Bu kuşatma bizi derinden yaralayan 
ağır bir savaştı. Ama dünya bunu göremedi. 
Ardından bu yoğun bombardıman geldi.

Sessiz savaşın ardından gelen bu gürültü-
lü savaş, bizim de müşahede ettiğimiz gibi 
hayatı daha da ağırlaştırmış. Bu son saldı-
rılar nasıl başladı ve nasıl sonuçlandı?

S Ö Y L E Ş İ

Siyonist Saldırılara Karşı 
Sebat ve Sekinetle Direnen
Gazze’den Yükselen Mesajlar

FETHİ GÜNGÖR

Gazze sadece 
Filistinliler 

için direnmedi, 
bilakis tüm 

Müslümanlar 
adına direndi
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GAZZELİLER ile 
SÖYLEŞİ

Uçaklarla, füzelerle, gemilerle, tanklarla, baş-
kaca yeni silahlarla saldırdılar. Halkımızın 
kendi elleriyle yaptıkları basit silahları dışında 
ne topu var ne de başka ağır silahı. Ğazze’nin 
henüz düzenli bir ordusu da yok. Halkımızı 
aslanlar gibi savunan yiğit gençlerimiz oldu.

Son saldırıların yol açtığı zararları özet-
leyebilir misiniz?

Bu son saldırılar birkaç açıdan büyük ha-
sarlar verdi halkımıza: 1366 insanımız şehid 
edildi. 6 bine yakın insanımız da yaralandı. 
5 binden fazla mesken tamamen yıkıldı. İn-
sanlar üzerlerindeki kıyafetten başka hiçbir 
şey kurtaramadılar. Bir ömür didinip edin-
diklerini bir anda yitirdiler. 20 bin ev kısmi 
hasar gördü, tamire muhtaç. 

45 cami tamamen yıkıldı, bir o kadarı kısmi 
hasar gördü. Minarelerin çoğunu kırdılar. 
Adalet, Finans, Ekonomi ve İçişleri Bakan-
lıkları yerle bir edildi. Bazı bakanlık binaları 
da kısmen hasar gördü. Hastaneler, okullar, 
ambulanslar, parlamento, üniversite… hep-
sini vurdular. Tankların girdiği bölgelerde 
taş üstünde taş bırakmadılar. Siz de gör-
müşsünüzdür.  

Bombardımanlar daha çok geceleri yapıl-
dı, bütün dünya canlı yayında izledi. Bu 
yüzden mi bu kadar kurum binası yıkıl-
dığı halde şehid sayısı daha fazla olmadı. 
İnsan kaybı daha çok meskenlerde oldu 
galiba?

İnsanlar binaları boşaltmaya fırsat bulama-
dan tepelerine bomba yağdı. Sadece Sem-
muni ailesinden 41 kişiyi apartmanı başla-
rına yıkarak katlettiler!  

Gazze halkının bu kadar ağır bombardı-
man karşısında nasıl direnebildiğiyle ilgili 
sorum yeterince cevaplanmadı sanki... 

Biz Allah’ın bizimle olduğuna kalpten ina-
nıyoruz. Bu direnişi sadece akılla anlamak 
zor. Bu saldırılardan sonra da bu halk var 
olmaya devam edecek. Asla pes etmeyecek. 
Allah’ın lütuf ve keremiyle bu halk var ol-

maya devam edecek. Biz Allah’ın desteğini 
açık açık görüyoruz.

Kuşatma, ardından havadan, denizden ve 
karadan, uçaklarla, gemilerle, tanklarla, 
topyekun saldırı ve katliamlar… Ne yaptı-
larsa bu halk direndi. Caddeye çıktığınızda 
insanların moralinin ne kadar yüksek oldu-
ğunu, nasıl mütebessim bir çehreyle dolaş-
tığını görüyorsun. Halinden şikâyet eden 
yok. Neden derseniz, biz bu topraklarda 
Müslümanların sınırlarını koruduğumuzun, 
ribat görevi yaptığımızın bilincindeyiz. 

Allah Rasulü’nün bu topraklar hakkında 
müjdelediği gibi bütün dünyadan bura-
ya bereket yağdığını siz de görüyorsunuz. 
Ama, halkımızı gelen bu yardımlardan daha 
çok memnun eden insanların gelerek bizi 
ziyaret etmesidir. 

Öte yandan, halkımızın direnme gücünü ar-
tıran önemli bir etken olarak yardım kuru-
luşlarının desteklerini zikretmeliyim. 

Türkiye’den de bir hayli yardım kuruluşu 
Gazze’ye yardım ulaştırdı, değil mi? 

Elbette, Türkiye’den onlarca yardım kuru-
luşu geldi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Avrupa ülkeleri gibi farklı ülke-
lerde yaşayan Müslümanlar bize yardımlar 
gönderdi. Sağolsunlar, bize karşı cömert 
davrandılar. 

Filistin halkının zor şartlara alışkın ol-
masının da bu direnişte bir etkisi olduğu 
söylenebilir mi?

Evet, Filistin halkı lükse kaçmadan hayatı-
nı sürdüren bir halk. Hayatını idame ettir-
mek için çok fazla bir şeye ihtiyaç duymaz. 
Bakarsın gece otelde kalır, parası bitince 
de gündüz toprakta oturur. Bunu dert et-
mez. 

Elektrikler kesilince mum yaktık. Mum bitin-
ce odun yaktık. Demek istediğim odur ki, Fi-
listin halkı çok dayanıklı, çok sabırlı. Benzin 
gelmediği zamanlarda arabaların nasıl çalış-
tırıldığını biliyor musunuz? Zeytin yağıyla! 
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Kısaca söylemek gerekirse Filistin halkı zor 
şartlara dayanıklı bir halk. Elbette bunu Al-
lah Te’ala’nın yardımı ve bereketiyle başa-
rabiliyorlar. 

Türkiye’nin Başbakanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Davos çıkışını nasıl buldunuz? 
sorusuna verilen cevaplar:

Kitapçıdaki tezgâhtar: Allah’ın selamı üze-
rinize olsun. Biz bütün Filistin halkı olarak, 
çocuklarımızdan yaşlılarımıza varana kadar 
hepimiz, bizim için yaptıklarından, özel-
likle İsrail’e karşı dik durduğundan dolayı 
Erdoğan’a çok çok te-
şekkür ediyoruz. 

Binaların en fazla 
yıkıldığı Cibaliye’de 
yardım kuyruğunda 
bekleyenler: 

Başbakan Erdoğan’a 
dürüst davrandığı 
ve yiğitçe karşıları-
na dikildiği için şük-
ranlarımızı sunuyoruz.  Keşke Filistin sınırı 
Türkiye’ye bitişik olsaydı. Bu güzel duru-
şundan ve yiğitliğinden dolayı Erdoğan’a da 
Türkiye halkına da çok teşekkür ediyoruz, 
Allah sizden razı olsun. 

Cezayirli misafir doktor: Selam sana Erdo-
ğan. Ben Cezayirliyim, şu an Ğazze’de yaşı-
yorum. Seni çok seviyorum. Allah için tüm 
Müslümanlar seni çok seviyor.  

Binası yerle bir edilen Beni Suheyle 
Belediyesi’nin başkanı: Müslümanların, 
özellikle Filistinlilerin dertleriyle en samimi 
şekilde ilgilenen Erdoğan oldu. O yüzden 
kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Türki-
ye halkına da saygılarımızı sunuyoruz. Zira, 
gerek kuşatma altındayken, gerekse saldırı-
ya uğradığımızda hep yanımızda oldular. En 
son Erdoğan’ın Perez’e haddini bildirmesi 
bizleri ziyadesiyle memnun etti.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yetkilisi: 
Gerek Başbakan Erdoğan’ın gerekse Türkiye 

halkının duruşu gerçekten saygıdeğer bir du-
ruş. Göğsümüzü kabarttınız. 

Başbakan Erdoğan sadece Filistinlilere de-
ğil bütün Müslümanlara bir zamanlar İslam 
devletinin var olduğunu hatırlattı. Hepi-
mize bu İslam devletinin, Osmanlı’ın birer 
parçası olduğumuzu hatırlattı. Allah’tan 
niyazım odur ki; Türkiye halkını, Türkiye yö-
neticilerini hilafeti ihyaya muzaffer eylesin, 
bizi Osmanlı’nın şemsiyesi altında yeniden 
toplasın. 

Ğazze’de ağır bir dram yaşandı. Ama, Fi-
listin halkı hâlâ 
ayakta. Ğazze sa-
dece Filistinliler 
için direnmedi, tüm 
Müslümanlar adına 
direndi. Zira Ğaz-
ze, Müslümanların 
üçüncü mukad-
des mekânları olan 
Mescid-i Aksa’yı sa-
vunuyor. Bu bilinçle 

Ğazze’nin evlatları, çocukları, kadınları ve 
yaşlıları direndi ve kazandı. Savaşın başarı-
sını şehidlerin sayısıyla ölçmek doğru değil. 
Zira, ölüm hak olduğuna göre biz Filistin 
halkı şehid olarak ölmeyi yeğliyoruz. Do-
layısıyla savaşın sonucunu şehid ve yıkılan 
evlerin sayısıyla ölçmek yanlıştır. 

Tüm bu olaylar, demokrat geçinip haktan 
hukuktan dem vuranların bir devlet değil 
suç örgütü olduğunu bütün dünyaya gös-
terdi. Bu saldırıları bize reva gördüğü için 
bütün Müslümanlar onları kınadı. Hatta, 
bütün dünya kınadı. Mesela İspanya savaş 
suçu işlediğinden dolayı İsrail’i Uluslararası 
Savaş Suçları Mahkemesi’ne verdi. 

İsrail daha önce de bize defalarca saldırdı. 
Birçok toprağımızı gasp etti. Bu topraklar-
dan bir kısmını geri aldık. Asla pes etmeye-
ceğiz. Ülkemizi koruyacağız, Müslümanların 
mukaddes mekânlarını koruyacağız. ■

Son saldırılar, demokrat 
geçinip haktan hukuktan 
dem vuranların bir devlet 
değil suç örgütü olduğunu 
bütün dünyaya gösterdi.
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Gazze’den Bosna’ya 
Bir Muhavere

ana sordu:

Filistin ve Gazze konusunda ne düşü-- 
nüyorsun?

Kimilerine göre bu mesele Arap-İsrail - 
meselesidir. Kimilerine göre Yahudi-
Müslüman meselesidir. Bence bu meseleye 
adalet-zulüm meselesi olarak bakmalıyız.

Neyin adalet olduğuna kim karar verecek?- 

Dünyada - mahza adalet yoktur. Mutlak 
adalet ancak el-‘Adl ismiyle müsemma Al-
lah katındadır. Biz belki sulh için çalışabi-
liriz. Boynuzlu keçi, boynuzsuz keçiden 
hakkını Allah katında alacaktır.

Peki, sulh nasıl olacak? Hamas İsrail’i tanı-- 
mıyor.

İsrail’i prensip olarak ben de tanımıyorum. - 
İşgal ettiği topraklardaki hâkimiyetinin 
meşruiyete değil, güce dayandığını düşü-
nüyorum. Bununla birlikte, fiili bir işgal 
altında bile, savaş sırasında bile hukukun 
geçerli olması gerektiğini düşünüyorum. 
En azından BM kararlarını kabul edebi-
lirler.

Aslında bizim bakışımızı medya belirliyor.- 

Haber seyretmemeyi tercih ediyorum.- 

Sen Filistin tarafından bilgi alıyorsun ve on-- 
lara sempati duyuyorsun. Ben İsrail tarafın-
dan bilgi alıyorum. Erkek arkadaşım İsrailli. 
İnsanlar korku içinde yaşıyorlar. Hergün te-
pelerine bir roket düşme korkusu içindeler.

S Ö Y L E Ş İ  /  Ş İ İ R

Gazze’den Bosna’ya

Bir Muhavere

Ülkelerimizi tahrip 

edebilirler, ekonomimizi 

tökezletebilirler, 

siyasetimize fesat 

karıştırabilirler. Bizi 

öldürebilirler veya 

esir alabilirler; ama 

ahlâkımızı bozamayacaklar. 

Yeter ki Müslümanlar 

kendi mevzilerini 

terk etmesinler.

BFATİH OKUMUŞ
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Şimdiye kadar, Hamas’ın attığı iptidai ro-- 
ketler hiçbir insanı öldürmedi. Zaten ada-
mın tepesine düşmedikçe öldürecek kadar 
güçlü değiller. Filistinliler işgal altındaki 
kendi topraklarına roket atarak “burası 
bizim, hakkımızdan vazgeçmedik” mesajı 
veriyorlar.

İsrail devleti terörle mücadele yürüttüğünü - 
söylüyor.

Devlet kelimesi ne kadar uzaksa terör ke-- 
limesi o kadar yakın İsrail denilen oluşu-
ma. İsrail teokratik, aynı zamanda ırkçı 
bir örgüttür. Devlet olsaydı hukuk içinde 
kalır, vatandaşları arasında ırk ve din ay-
rımı yapmaz, herkesin devleti olmaya ça-
lışırdı. Farz edelim ki Hamas adına terör 
eylemleri yapılıyor. Bir devlet ne yapmalı? 
Teröristleri, bulup, nokta operasyonları 
düzenleyip etkisiz hale getirmeli. Bunu 
yapamıyorsa onların saldırılarından, ro-
ketlerinden korunmak için kalkanlar 
oluşturmalı. Teknolojiyi savunma amaçlı 
kullanmalı. Mesela roketleri havada dur-
durup imha edecek bir yöntem bulunabi-
lir. Bundan daha önemlisi, kalıcı bir barış 
ve güven ortamı oluşturacak adımlar atı-
labilir.

Hamas İsrail’in mevcudiyetini tanımıyorken - 
barış nasıl mümkün olabilir?

Kalıcı bir barış ancak adil bir barıştır. Bir - 
kere Hamas, Filistin halkının önemli bir 
bölümünü temsil ediyor. Filistin halkının 
razı olmayacağı bir barışa Filistin yönetimi 
de razı olamaz. İsrail gerçekten devlet gibi 
davranmak istiyorsa BM kararlarını kabul 
ettiğini, en azından 1967 sonrasında işgal 
ettiği topraklardan çekileceğini ve Doğu 
Kudüs’ten el çektiğini beyan etmeli ve he-
men uygulamalı. Filistin halkının ekono-
mik, sosyal ve kültürel güvenliğini, dinî ve 
millî kimliğini garanti etmeli. Böylece hem 
kendi sınırlarını belirlemiş, kendi güven-
liğini sağlamış olacak; hem de Filistin hal-
kına güven vermiş olacaktır. Muhal farz, 
eğer İsrail, devlet gibi davranmış olsa ve 

Filistin halkının gönlünü ve güvenini ka-
zanmış olsa, halkın razı olduğu bir çözü-
me Hamas veya başka bir yönetim de razı 
olmak zorunda kalacaktır. Kudüs için Va-
tikan benzeri bir model bile düşünülebilir. 
Üç dinin de mukaddes kabul ettiği bölge, 
üç dinin temsilcileri tarafından yönetilen 
özerk bir bölge olabilir. Başka formüller 
de konuşulabilir. Fakat İsrail denilen ör-
gütün amacı üzüm yemek değil, bağcıyı 
dövmek ve bağı tahrip etmek. Muhatabını 
her yönden sıkıştırıp, zor durumda bıra-
kıp onun yanlış yapmasını bekliyor. Sonra 
da onun yaptığı bir yanlışı bahane ederek 
kendisi hiç de adil ve dengeli olmayan bir 
şekilde güç kullanıyor. Ben ırkçı değilim, 
hiç olmadım. Fakat Müslüman Türklerin 
idaresinde Kudüs’ün beş yüzyıl barış için-
de yönetildiğini hatırlatmak isterim.

Evet, gerçekten siz bunu nasıl başardınız?- 

Sır değil, tek kelimeyle: Adalet! Bizde bir - 
söz vardır. Hadis-i şerif olarak da rivayet 
edilir: “Mülk (devlet) küfürle devam eder; 
ancak zulümle devam etmez.” İkinci Hali-
fe Hz. Ömer de “Adalet mülkün (devletin) 
temelidir” demiştir.

Evet doğru.- 

Sonra ben ona sordum:

Yusuf Sûresi’ni okudun mu?- 

Hayır.- 

 Sûre-i Yusuf’un Hollandaca mealinin ya-
zıcıdan çıktısını aldım. Kur’an-ı Kerim’in 
anlattığı şekliyle hikâyeyi özetledim ve 
sonra şu beyt-i Türkînin izahını yapmaya 
çalıştım dilimin döndüğünce:

“Zalimlere bir gün Hazret-i Mevlâ

Dedirtir “vallahi leqad âsaraka’llâhu Aleynâ”

Bir de Aliya’dan, bahsettim.

 Sırplar katliam yapınca kimi Boşnak ge-
neraller de ellerindeki Sırp esirlerden in-
tikam almak için izin isterler. Bilge kralın 
cevabı şudur:

 “- Onlar bizim misafirlerimiz!”
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Gazze’den Bosna’ya 
Bir Muhavere

 “Ama efendim” derler, “Sırplar bizim düş-
manımız. Çocuk kadın demeden herkesi 
öldürüyor, her şeyi tahrip ediyorlar.”

Aliya’nın son sözü şu olur:

 “- Sırplar bizim düşmanımız ,doğru. Fakat 
onlar bizim öğretmenimiz değiller. Esirle-
re nasıl muamele edileceğini onlardan öğ-
renecek değiliz.”

Ülkelerimizi tahrip edebilirler, ekono-
mimizi tökezletebilirler, siyasetimize fesat 
karıştırabilirler. Bizi öldürebilirler veya esir 
alabilirler; ama ahlâkımızı bozamayacak-
lar. Yeter ki Müslümanlar kendi mevzilerini 
terk etmesinler. Yeter ki Filistin halkı, Boş-
nak, Çeçen, Afgan halkları kendi değerlerine 
ihanet etmesinler. Yeter ki zalime kızıp ona 
benzemeye kalkışmasınlar. Yeter ki hakk üze-
rinde sabr edelim. Tekerlek tümsekte kalma-
yacaktır.

Değil mi ki:

“Hak tecelli eyleyince her işi âsân ider

Halk eder esbâbını bir lahzada ihsân ider”

Önemli olan soru “Zafer kazandın mı, 
kazanmadın mı?” sorusu değil; önemli soru 
“Ahlâkî-insânî duruşunu her hal ve şart al-
tında muhafaza edebildin mi; yoksa sıkıyı 
görünce kendini inkâr mı ettin?” sorusudur. 
Bu soruya doğru dürüst cevap verebiliyorsa-
nız, yürüyün Gazze’niz mübarek ola!

GAZZE’NİZ MÜBAREK OLA

Bugün nöbet senin
izzet senin, onur senin
ölmek sana düştü Gazze
ağlamak bana

Bugün nabzımız Aksâ!
bugün yine günlerden Âşûrâ
yaprak kopmadı takvimden
tarih hâlâ kırk sekiz
her birimiz Batal Ahmed Abdülaziz!

Bugün yürüse millet
bugün ba’sü ba’de’l-mevt
ümmet Kudüs’e aksa

hiç kimse yüreğinden başka silah taşımasa

bir bir uyansa ayşe, fatma, mustafa
bin bin aksa
evinde hiç kimse kalmasa
atlı yayan koşsa oraya

İbrahim Mekke’ye çağırdı, geldiniz.
Muhammed buyurdu
-selâm ona ve âline-
Binekler yalnızca
üç mescit için koşturulur:
biri Mekke, biri Medine
biri Kudüs: Mescid-i Aksâ!

İbrahim Mekke’den çağırdı, geldiniz
-selâm ona ve âline-
Muhammed orada
Ey ümmet-i Muhammed
Neredesiniz?

Rotterdam, 29 Ocak 2009
Fatih Okumuş

ADİYAT ÇOCUKLARI

Bu taş çocuğum
Şu düşman
Bu taş, yani vatan
Sen bu taştan yaratıldın çocuğum
Bu topraktan

Taş deyip geçme sakın
Bu taş tarihi tarih yapan
Anan, baban, din, iman
Namus bu taş
Kudüs bu taş
Mukaddes bu taş
Çocuğum bu taşı kuşan

Aha taş
Aha düşman
Haydi bismillah
Davran

Rotterdam
Ağustos 2002
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ÖĞRETİM:

İslam dünyasında, Öğretim alanında X. 
Yüzyıldan itibaren hakîkî bir ihtimâl görmek-
teyiz. O zamana kadar Ortaçağ Ortadoğusunda 
mektep olarak ancak camilerin gölgesinde ço-
cuklara verilen akaid dersleri ve Müslüman fi-
lozoflar yahut Mutezililer tarafından kurulmuş 
olan ve akademi sayılan “ Dar ül – Hikmetler 
” bilinmekteydi. Bu ikisi arasında ikinci derece 
bir öğretim mevcut değildi. O halde biz, X. 
Yüzyıldan önce teşkilatlanmış genel bir öğreti-
min mevcut olmadığını söyleyebiliriz. Halk 
akaidi, dinin pratiğini ve bazı yazı ve hesap ka-
idelerini öğrenmekle yetinirken, yalnız sosyal 
bünyenin zirvesinde bulunan ve hepsi de mü-
tezelli eğilimle büyük ilahiyatçılar, hükümdar-
lar ve siyasi şahsiyetler felsefe ve müsbet ilimler 
okumaktaydılar. 

Şu halde gerçek anlamıyla okul henüz yok-
tu. Dini propagandanın ihtiyaçlarıdır ki, siyasi 
partileri birbiri ardına, tabiatıyla her biri kendi 
fikir ve anlayışına göre halkı eğitmeye yönelt-
miştir. Kamu eğitimini ilk olarak organize et-
miş olmak şerefi demokratik ve halkçı bir parti 
olup Şia adı verilen muhalefet partisine nasip 
olmuştur. Bu partinin menşei Sabiiliğe ve Ma-
niheizme ve sunnî hâkimiyetine karşı olup mil-
letin serbestisini savunan şuûbiyyenin milliyet-
çi ve romantik hareketine kadar ulaşır.1 

O zamana kadar İslam’ın tek hâkimi olan bu 
Sünniliğin akaidini ve milliyet prensiplerini 
tenkit edebilmek için, Basra ve Bağdat’taki mu-
halifler kendilerini müsbet ilimlerin ve felsefe-
nin incelenmesine vermişlerdi. Yavaş yavaş 

İ K T İ B A S

Müslüman Ortaçağda
Eğitim ve Öğretim

Büyük merkezlerde ve 
genel olarak bütün 
büyük şehirlerde 
denilebilir ki, insanların 
yarısı okuma yazma 
biliyorlardı; halkın 
%10’u sağlam bir genel 
kültüre sahipti, hiç 
olmazsa %1’i de âlim idi.

 Aly MAZAHERİ

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin 
1964’te basılmış olan XII. Cildinin 119-128. sayfaların-
da yer alan makaleden olduğu gibi iktibas edilmiştir. 
Makalenin “Yazarlar ve Kitaplar” başlıklı ikinci kısmı 
alınmamıştır.

Paris’te 1951 yılında basılan “La vie quotidienne des 
Musulmans au Moyen Âge” adlı kitabın “La vie intellec-
tuelle et artistique” başlıklı bölümünden çeviren: Asis. 
Dr. Bahriye ÜÇOK
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bunlar kelâm denilen bir siyasi-dini dialek-
tik sistem geliştirdiler ve tam bir ansiklope-
dik öğretim tertip ettiler; bunda her ilmin 
incelenmesi, gerçek ilim sayılan şiî ilahiyatın 
ve hukukun incelenmesine bir nevi giriş ola-
rak kabul edilmekteydi. İhvan al-Safa nutuk-
ları adı altında bize kadar ulaşan bu ansiklo-
pedi, ortaya çıkar çıkmaz geniş çapta yayıl-
mıştır. Bu Şia’ya mensup birçok akademisyen 
kuşakların müşterek bir eseri idi. Onların 
bunu işaret etmemiş olmaları, muhakkak 
polis ve onun işkencesinden korktukların-
dan ileri gelmiştir. Bu risale iyi hazırlanmış 
bir programa göre bir öğ-
retim yayma iradesini ak-
settirir. IX. Yüzyılın so-
nunda, Basra’da yayımlan-
mış olan bu İhvan al-Safa 
nutukları adlı kitaptan 
başka, çeşitli konular üze-
rinde büyük sayıda risale-
lere sahip bulunmaktayız. 
Gene bu devrin tarihini ta-
şıyan en ünlü İhvan al-Safa 
ansiklopedisinin ruhuyla 
dolu bulunup okul kitap-
ları olan kimya-fizik ve 
matemat ik-as t ronomi 
ilimleri hakkında 
risaleler.2

İlk okullar işte bu şiî 
partisi tarafından organize 
edilmişlerdir. Herkes tara-
fından ilmin eşit olarak 
sindirilemeyeceğini fark 
ettiğinden, bu parti, Çinlilerin taklitçileri 
maniheistler tarzında birçok eğitim derecele-
ri kurdu. Bunlar bir meratip silsilesine göre, 
kendi mezhep mensuplarını sınıflandırıyor-
lar ve bu meratip silsilesi basit serbest dinle-
yicilerden, seçkin kimselere yahut unvan 
sahibi müritlere kadar yükseliyordu. 

Aşağı yukarı üç çeyrek yüzyıl daha sonra 
Halifeler ve Sünniler Sultanlar da genel eği-
tim sistemini kabul ettiler; fakat muhalif bir 
ruhla ve şafiî yahut itidalli gerici gayelerle.3 

İran’da Dabiristan, Mısır’da Mezhep, 

Kurtuba’da Mahdar denilen ilkokullar 
Mısır’da Fatimî Halifelerinin4 bütün dikkat-
lerinin konusunu teşkil etmişlerdir. Sınıfla-
rın iki kısma ayrılan iyi düzenlenmiş günlük 
bir programı vardı. Bunlardan mecburî olanı 
ilm-i hal, Kur’an öğrenimi, okuma ve yazma 
idi. İhtiyari olan diğeri ise Cahiliye devri ve 
İslam tarihini, şiiri, grameri, hitabet, lûgat, 
matematik, imlâ ve güzel yazıyı içine 
alıyordu.5 Kur’an’ın öğretimine ayrıca özel 
bir ihtimam gösterilmekteydi. Yıl boyunca 
Kur’an metni öğrenciye baştan başa okuttu-
rulur ve öğrenciler bu metinden mümkün 

olabildiği nispette ezber-
lemeye mecbur tutulur-
du. Bu metin sonradan 

tahlil edilir ve bundan 
sonra da geleneğe uygun 
bir şekilde istinsah edilir-
di. Ayrıca okuma yoluyla 
tedavinin bir veya birçok 
şekilleri de 
öğretilmekteydi.6 

İlkokul öğretimi hak-
kında, İslam dünyasını 
dolaşarak bir anket vücu-
da getiren İbn al-Arabî 
(ölm. 1148) küçük sınıf-
larda, din dersi, yazı ve 
hesap ve daha sonra iler-
lemiş sınıflarda yalnız şiir, 
gramer ve Kur’an dersleri 
okutulmasına taraftardı. 
Fakat onun ısrarla tavsiye 
ettiği program hüsn-i ka-

bul görmedi.7 Başka reformlar teklif edilmişti: 
beden hareketleri, ok atmak, ipten atlama, 
yüzme gibi; ama bunlar tamamiyle tatbik 
edilmediler.8 

Çocuklar yedi yaşından itibaren okula gi-
diyorlardı ve ilkokul beş yıl sürüyordu. 

Öğretmenler (Muaddibûn) ihtimamla se-
çilmişlerdi. Onlar yeter bir eğitimden geçmiş 
olmaya, az çok çocuk psikolojisini bilmeye, 
evli olmaya ve hatta öğrencileri üzerinde 
otorite kurabilmek ve onlara saygı telkin 
edebilmek için olgun bir yaşta bulunmaya 

Şiddetli döverek çocuk-

ları cezalandırmak da 

yasaktı. İcap ettiğinde 

öğretmen çubukla on-

ların avuçlarına, daha 

büyük suç işlediklerin-

de de ayaklarının altına 

birkaç kere vururdu. Fa-

kat gerçekte, bu cezalar 

çok fena değildi, bun-

lar suçlulara acı ver-

mekten ziyade, onların 

izzeti nefislerini kırma-

ya yöneltilmişti. 
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mecburdular. Bu mesleğe genç adamlar ka-
bul edilmiyorlardı. 9 

Muhtelit okullar yoktu ama, kız ve erkek 
okulları çoktu. Bunlar genel olarak paralı idi. 
Bununla beraber XI. Yüzyılda Endülüs 
Devleti’nde ve XII. Yüzyılda Mısır-Suriye 
Eyyûbiler Devleti’nde bedavalarının da bu-
lunduğu bilinmektedir. 

Okula tahsis edilmiş binalara genelde 
camiîn yakınında bulunur, fakat onun duva-
rının içinde değil. Sınıfa girme saati geldiğin-
de öğretmen üzeri halı ile örtülü bir sıranın 
üstüne bağdaş kurarak otururdu; kitapları, 
yazı takımı ve hatta disipline riayeti sağlayan 
birkaç çubuk onun yanında idi. Öğrencileri 
onun önünde, her biri kendi küçük halısının 
üstüne bağdaş kurmuş olarak yere otururlar-
dı. Küçüklerinin medeni birer yazı tablosu 
ve büyüklerin öğretmen tarafından yontulan 
ince bi kalemle yazdıkları kağıttan birer def-
teri vardı. Bu kalemi kimyevi olarak is ve 
arap lastiği ile hazırlanmış siyah bir mürek-
keple iyice ıslanmış ufak bir ipek kumaş par-
çasını hâvi pişmiş topraktan yapılmış bir 
hokkaya batırırlardı. 

Sınıfın bir köşesinde çocukların gidip su 
içtikleri bir çeşme vardı; her birinin bir de 
tası. Kışın salonda birçok mangal yakılırdı ve 
yazın bir sicimle hareket ettirilen bir büyük 
vantilatör havayı tazelerdi. Bu işi cezalı öğ-
renciler görürlerdi. 

Sabahleyin öğretmen saat ona kadar öğ-
rencileri okutur, sonra, saat ondan öğleye ka-
dar yazı dersi verirdi. Kur’an’ın ayetleri yahut 
şiirlerden önce beyitler önce heceletilir, son-
ra bir yandan öğretmen ölçüyü vururken 
koro halinde terennüm edilir, nihayet bunlar 
kopya edilirdi. Bundan sonra teneffüs saati 
gelirdi. Öğretmen onlara ezberden okumayı, 
ana babalarına saygıyı, eve girdikleri zaman 
onların ellerini öpmeyi ve her zaman “işitiyo-
rum ve itaat ediyorum”  anlamına gelen 
“sam’an va ta’atan” diye cevap verdiği de öğ-
retiyordu. Çok şiddetli döverek çocukları ce-
zalandırmak da yasaktı. İcap ettiğinde öğret-
men çubukla onların avuçlarına, daha büyük 
suç işlediklerinde de ayaklarının altına bir-

kaç kere vururdu. Fakat gerçekte, bu cezalar 
çok fena değildi, bunar suçlulara acı vermek-
ten ziyade, onların izzeti nefislerini nefisleri-
ni kırmaya yöneltilmişti. 

Öğretmen ekseriya arzuhalcilik de yapar-
dı; ama bunu ders saatlerinin dışında ve öğ-
rencilerin kulağından uzakta yapmaya 
mecburdu.10 

Haftalık tatil günü Cuma idi. Dinî bay-
ramlarda da çok veya az uzun tatiller vardı: 
Meselâ bir günden üç güne kadar Ramazan 
bayramı, üç günden beş güne kadar kurban 
bayramı için. 

Teknik bilgi okul programlarına girmezdi. 
Bu bilgiler loncalarda, atölyelerde, şantiye-
lerde, kışlalarda ve marsad denilen mâdenler, 
tuzlar, asidler, çeşitli sıvılar üzerinde dene-
melerin yapıldığı laboratuarlarda öğretilirdi. 

Ortaöğretime tashih edilmiş tesisler med-
rese adını almışlardı. Bunların ilkleri X. Yüz-
yılın sonunda, doğu İran’da Nişapur’da 
görülmüşlerdi.11

Mısır’da da Fatimîler tarafından kurulmuş 
medreseler vardı. Bu Fatimîler eski Kahire’de 
972’de kolej tipinde el-Azhar’i kurmuşlardı. 
Fakat bu medrese önceleri bir kültür propa-
ganda merkezi idi, sonra Fatimîlerin düşüşü 
ile (1174) daha önce Doğu İran’da geliştiril-
miş olan metodlar ve sistem Selâhaddin tara-
fından eski Kahire’ye ithal edildi. 

Medrese, üzerinde çalışma, konferans ve 
kütüphane salonlarının açıldığı örtülü bir 
galeri ile çevrili, oldukça geniş bir avluyu ih-
tiva ederdi. Öte yandan üst katları öğrencile-
re yurt olarak verilmişti. 

Orta öğretim bedava idi. Her öğrenciye bir 
lojman verilmişti; üstelik bunlar ışık ve iaşe 
için de belli bir miktar para alıyorlardı. 

Yerli ve yabancıları eşit bir şekilde kabul 
eden bu medreseler ihtisaslaşmışlardı; yani 
onlardan her biri aynı mezhepten olanlara 
tahsis edilmişti. İspanya medreseleri Frank 
öğrencilerini de kabul ediyorlardı. 

1005’te Hâkim, içine birçok akademiyi 
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alan bir Dar-ül Hikmet tesis etti. Bu enstitü 
propaganda başlığına (Da’i al-du’ât) bağlı idi. 
Bu, propagandacıların propagandacısı de-
mektir. Bazen fırtınalı geçen akademi otu-
rumları haftada iki defa, pazartesi ve Perşem-
be günleriydi. Bunlarda akademisyenler ve 
birinci sınıf misyonerler veya Du’ât bir araya 
gelirlerdi. Cebir adı altında tanınan simya ki-
taplarından bazıları muhtemelen bu müesse-
sede tanzim edilmişlerdir.12

XI. Yüzyılda Fatimî Halifelerinin, mahira-
ne bir şekilde idare edilen propagandası sa-
yesinde az daha Ön Asya’yı zaptedecekleri 
bilinir. İşte o zamanlar Ortaasya’dan çıkmış 
olan çok kuvvetli, sezarvâri bir hareket onla-
rın siyasetini dengeye 
getirdi. Bu “Sezarlar” 
1065’te Bağdat’ta Niza-
miye tipinde ilk medrese-
yi kuran meşhur vezir ve 
devlet adamı Nizam al-
Mülk’ün bağlı bulunduğu 
Selçuklu sultanları 
idiler.13 İki yıl çalışmaya 
ve 1.800.000 altın franka 
mal olan bu müessese o zamanki solcu ay-
dınların partisi Şi’a ile mücadeleye tahsis 
edilmişti. Bu müessese Bağdat gericilerinde 
tabii büyük bir heyecan uyandırdı ve böylece 
bu örnek müessese Büyük Selçuklu devrin-
den itibaren İslam sultanlığının bütün şehir-
lerinde çoğalmaya yüz tuttu. 

Öneminden ötürü kısaca Nizamiye’den 
bahsedeceğiz: Bu medrese Dicle nehrinin sol 
kıyısında yükseliyordu. Kare şeklindeki bina 
büyük boyda tuğladan inşa edilmişti ve geniş 
bir bahçe ile çevriliydi. Zemin katında bir 
çok geniş konferans ve çalışma salonları, bi-
rinci katında kütüphane ve öğrenci odaları 
bulunuyordu; bodrum katı ise mutfaklar er-
zak depoları banyolar ve bütün başka 
müştemilâtâ tahsis edilmişti.14 Bir kanal 
Dicle’nin suyunu avludaki havuza kadar 
ulaştırıyordu, banyolar ve başka işler için on-
dan faydalanılıyordu. 

Bu medrese birçok kereler baştan başa 
veya kısmen gerek yangından gerek su bas-

masıyla yıkıldı fakat o, hükümetin o kadar 
teveccühüne sahipti ki, her defasında yeni-
den inşa edildi. Kurucusu Nizam al-Mülk 
onu hatırı sayılır bir gelirle techiz etmişti. 
Öğrenciler orada yatar, beslenir, ışıklandırılır 
ve gereken eşya da verilirdi. 

1160’a doğru, yani tesisinden 100 yıl son-
ra bu müesseseyi gezen İspanyalı seyyah İbni 
Cubayr onu hâlâ çok refahlı bulmuştu. Esa-
sen bu refah XIV. Yüzyılın sonuna kadar de-
vam etti. XIII. Yüzyılda medresenin malî ida-
resi henüz Nizam al-Mülk’ün ailesinin elinde 
bulunuyordu. Onun soyundan gelenlerin so-
nuncusu 1220’de öldü; bunun üzerine Hali-
feler onun idaresini açıkça üzerine aldılar ve 

ona rektörler tayin ettiler. 

Hocalar ve öğrenciler 
münhasıran Şafi’î mezhe-
binden olmaya mecbur idi-
ler. Bu kurala ancak ilk 
yüzyıl içinde riayet edildi. 
Bütün profesörler imam 
idiler, yani yüksek sınıftan 
doktor idiler ve onların ce-
miyetteki rolü bu sırada 

çok önemli idi; hatta bazen onlara nazik si-
yasi vazifeler yükletildiği de olurdu. 

Profesörler ve müzakereciler ders verirken 
bizim bugün hakimlerin giydikleri cübbeye 
oldukça benzer çok basit siyah bir “Uhba” 
giyerler ve başlarını bir “Tarha” ile yani kapü-
şon nev’inden “Taylasan” tarzında sardıkları 
deniz mavisi bir şal ile örterlerdi. Eğer biz 
devrin bazı minyatürlerine göre hükmedecek 
olur isek, bu kıyafet onlara çok haşmetli kut-
sal bir hatip havası verirdi.15 Yani tahsis edil-
miş bir profesörün bütün meslektaşlarına ve 
öğrencilerine ziyafet vermesi adet idi. Eğer 
sansür bir profesörü azlederse, o derhal uh-
basını ve tahrasını geri vermeye mecburdu. 

Nizamiyye’de öğretilen konular, Kur’an ve 
hadisi, Şafiî içtihadını, Eş’ari dialektiğini, 
Şafiî hukukunu, arap dil filolojisini, edebiya-
tı, coğrafyayı, arkeolojiyi, etnografyayı, ast-
ronomiyi, riyaziyeyi, kimyayı, musikî ve 
hendesî resmi ihtiva ediyordu. 

Öğretmenler yeter 
bir eğitimden geçmiş 
olmaya, az çok çocuk 
psikolojisini bilmeye, 
evli olmaya ve olgun 
bir yaşta bulunmaya 

mecburdular. 
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Nizamiye modeli müesseseler sonradan 
büyük şehirlerde çoğaltıldı; hatta Nizam al-
Mülk hayatında; sonradan sultan Nurüddin 
(ölm. 1174) ve bilhassa Sultan Salâhaddin 
ondan birçok sayıda tesis ettiler.16     

Fakat 1227’ye doğru gene Bağdat’ta Halife 
tarafından islamlararası hukukun, ilmin, 
edebiyatın ve sanatların merkezi yaratıldı, 
adına “Mustansırıyya” denildi. Bu dört bü-
yük konferans salonu (İvân) eyvan, Kur’an 
etüdü ve peygamberi hadisler için hususi sa-
lonlar, bir muazzam kütüphane ve birçok 
bölümleri ihtiva ederdi: Tıp, eczacılık, tabiat 
ilimleri… Bunlardan başka birçok müştemi-
lat ve ek binalar mevcuttu. Bu dört İvân’dan 
her biri dört mezhebin içtihadının öğretilme-
sine ayrılmıştı. XIII. Yüzyılda onların dağılışı 
şöyleydi: Hanefiler doğu İran’da, bugünkü 
Afganistan’da ve şimdiki Rus 
Türkmenistan’ında, -o zaman orası ne Tür-
kistan ne de Rus idi- oturmakta idiler. Mali-
kiler Kuzey Afrika ve İspanya’da yerleşmiş-
lerdi; ayrıca İskenderiye’de, Sicilya’da, bu-
günkü İtalya’nın (al-Lankubardia) güneyinde 
ve Girit adasında birçok kolonilere sahiptir-
ler. Şafiîler Suriye’ye, Irak’a Batı İran’a yayıl-
mışlardı; nihayet Hanbelilerin Bağdat, Şam, 
Kahire, Rey, Şiraz, ve bunun gibi büyük baş-
kentlerin küçük burjuvaları arasında taraf-
tarları vardı. 

Bu kültürlerarası teşkilat sistemi genç Batı 
tarafından taklid edilmekte gecikmedi. İşte 
böylecedir ki, Ortaçağ’da Paris Üniversitesi 
de batı hıristiyanlığının 4 “milletini” bir ara-
ya getiriyordu.

Uluslararası karakteri bizim UNESCO’yu 
hatırlatan Muntasırıyya’ya dört mezhepten 
gençler kabul ediyordu. Her seksiyona 62 ol-
mak üzere hepsi 298 öğrenci almakta idi, zira 
her seksiyonun 62 bursundan başka ayrıca on 
burs Kur’an incelemeleri için, 30 hadis için ve 
10 burs da tıp için tahsis edilmişti.17

Öğrenciler bu müesseselere müsabaka ile 
girerlerdi. Bir defa onlar öğrenimlerini bitirip 
de diplomalarını alınca vezirlik, diplomatik, 
yargıçlık yahut profesörlük gibi en parlak 
mevkilere yükselebilirlerdi. 

Bazı üniversitelerin diplomaları daha rağ-
betteydi ve diğerlerinkinden daha kıymetliy-
di; böylece Bağdat’ınkiler en değerli diplo-
malardı, ama XIII. Yüzyıldan itibaren 
Kahire’ninkiler daha çok önem kazandı.18 

Netice olarak diyebiliriz ki, X. Ve XIII. 
Yüzyıllarda genel eğitim Ortadoğu’da ve Hin-
distan, Mısır, Kuzey Afrika İspanya gibi 
“koloniler”inde çok yaygın idi. Büyük mer-
kezlerde ve genel olarak bütün büyük şehir-
lerde denilebilir ki, insanların yarısı okuma 
yazma biliyorlardı; halkın %10’u sağlam bir 
genel kültüre sahipti, hiç olmazsa %1’i de 
âlim idi. ■

Dipnot

1 Sunna, gelenek, doğru yol; bu snn kökünden 
çıkmadılar ve yaşlanmak demektir; musinn saygı 
değer ihtiyar demektir. Bu kelimenin teşekkülü 
Latincedeki senex, nex, senectus, senalus’au ha-
tırlamaktadır, her ne kadar aralarında ilgi yoksa 
da.

2 P. Kraus, Jabir İbn-Hayyân, Le Caire, 1943; ve bu 
eserin A. J. H. S., nu 8, 1949’daki eleştirmesi, A. 
Mazaheri tarafından. 

3 A. Talas, L’Enseignement chez les Arabes, p.12

4 Markizi, Hitat, II. P. 209-211

5 İbn-Abd-Rabbihi, İqd, I. P. 65; Masoudi, Muruc 
II. P. 195

6 İbn- Sahnun p. 25-26

7 İbn-Haldun, III. P. 203

8 Al-Kamil, p. 180 ve Gahiz, Al-Bayan, II. P. 192 

9 İbn Sahnun, p. 29 44-59

10 İbn Al-Uhuvvan, Ma’alim, p. 170 v. öt.

11 Wüstenfeld, İmam esch-Schafi’ i, III, p. 236. 

12 P. Kraus, Jabir ibn Hayyân, I, p.3 ve öt. 

13 İbn-al-Nadim, Fihrist, p. 268.

14 Talas, op. Cit., p. 28.

15 Talas, op. Cit., p. 35.

16 Subki, Tabaqât, p. 230.

17 Talas, op. P. 54.

18 İbn-Haldun, II. P. 376.
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Kıraat İlmi ve Yedi Harf Meselesi:

Kıraat, Kur’ân-ı Kerîm lafızlarının bir 
kısmında bulunan farklı okunuş versiyon-
larıdır. Bu okunuş farklılıkları, ayetlerin 
nüzulu esnasında bizzat Hz. Peygamber 
(sav) tarafından ashabına müşâfehe yolu 
ile aktarılmış ve vahiy kâtiplerince de kay-
dedilmiştir. Sahabe-i Kirâm Resûlüllah’tan 
(sav) Kur’ân-ı Kerîm’i dinlerken, onun te-
laffuz keyfiyetini ve kıraatleri de öğreniyor, 
âyetleri ezberliyorlardı. Sayıları yüzü geçen 
bir sahabe grubunun Kur’ân-ı Kerîm’in ta-
mamını ezberlediği nakledilmektedir.1

Zaman içersinde Kıraat, Kur’ân-ı Kerîm la-
fızlarını edâ yönüyle ele alarak, bu husustaki 
ittifak ve ihtilafları belirten rivayetleri, nakle-
denlerine isnâd ederek inceleyen bir ilim dalı 
olarak ortaya çıktı.2 Böylece, adeta Kur’ân la-
fızlarını koruma görevini üstlenerek, tahrif ve 
zayi olma tehlikesinin önüne geçmiş oldu.

Kur’ân-ı Kerîm’in “yedi harf” üzere indi-
rildiğini beyan eden mütevâtir Hadîs-i Şerif-
ler3 Kıraat İlminin menşei olarak kabul edi-
lir. Fakat Seb’a Ahruf meselesi ile ilgili ha-
dislerde geçen hadiseler, kıraatlerin sebeb-i 
nüzûlü değil, bilakis kıraat realitesini gün 
yüzüne çıkaran hadiselerdir.

Âlimler, “yedi harf” ruhsatı üzerinde 
önemle durmuşlar ve öteden beri bu konu-

1  Muhaysin, Fî Rihâbi’l-Kur’âni’l-Kerîm, I, 267.
2  bk., İbnü’l-Cezerî, Müncid, s. 3; el-Kâdî, el-Büdûr, s. 5.
3  bk., Buhârî, Fedâili’l-Kur’ân, 5; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîne 

ve Kasrihâ, 48; Nesâî, İftitah, 37’deki Hadîs-i Şerifler gibi.

İ N C E L E M E

Kur’an Kıraatlerinin Karakteristiği 
ve Tefsir İlmine Etkisi

Değişik vecihleri 

hâvi bir Kur’ân laf-

zında tevâtürün 

onayladığı her 

okuyuş “yedi harf” 

mefhumu içerisin-

de yerini almıştır. 

Dr. Mustafa A. Akdemir

Rotterdam İslam Üniversitesi

Kıraat ve Kur’an İlimleri Öğretim Üyesi
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yu araştırmışlardır. Bu çalışmalara nokta ko-
nulduğunu söylemek de mümkün değildir.

İttifak edilen husus şudur ki; Değişik vecih-
leri hâvi bir Kur’ân lafzında tevâtürün onayla-
dığı her okuyuş “yedi harf” mefhumu içerisin-
de yerini almıştır. Usulü ve sistemi belirlenen 
bu okuyuşlar, zamanla isnad halkasından 
meşhur bir zâtın adı ile tanınmıştır. Âsım Kı-
raatı, Hafs Rivayeti, Zer’an Tariki gibi...

Kıraatlerin Karakteristiği

O dönemdeki yapısıyla noktasız ve ha-
rekesiz durumda olan ayet metninin yanlış 
okumalara sevkedebileceği endişesi, kıraat-
lerin nüzûlüne önemli bir sebep olarak öne 
çıkmaktadır. Yazının bu durumda olması, 
denilebilir ki kıraatlerin esbâb-ı nüzûlünden 
biridir.

Sahabiler böyle bir yazıyı okuyabiliyorlar-
dı. Fakat hata yapma riski her zaman vardı.4

Kıraat ilmi ıstılahında Ferş formu olarak 
mütalaa edilen ve farklı okumalara müsait 
bir kelime iskeleti üzerinde kıraatlerin işlevi-
ni daha iyi görebilmek için meselâ  fiili 
üzerinde küçük bir uygulama yapalım.

 
kelimesinin gövdesi veya bir diğer 

deyişle iskeletini ele alarak, kelimeyi nokta-
sız ve harekesiz düşünelim.

Birinci harfi ب, ت, ث, ن, ي olarak, ikinci 
harfi س ve ش olarak, üçüncü harfi de ر ve ز 
olarak varsayabiliriz.

Bu durumda 5×2×2=20 farklı form ortaya 
çıkar. Her formu farklı harekelerle düşündü-
ğümüzde yüzlerce durumla karşılaşırız. Bu 
matematiksel olarak böyledir. Pratikte ise bu 
ihtimallerin çoğu otomatik olarak atılarak, 
sadece dilin tanıdığı versiyonlarla sınırlan-
dırılır.

4  Muhsin Demirci, Tefsir Usûlü ve Tarihi, 69-70.

Bundan sonraki aşama okuyanın dili bil-
mesi ile ilgili bir aşamadır. Dilin müsaade 
ettiği ihtimaller içinden de ayette yerini ala-
bilecekler sınırlıdır. İşte bu aşamada kıraat 
ilmi, geriye kalan olası formlardan hangile-
rinin onaylandığını ve okunmasına ruhsat 
verildiğini bildirir. Zaten bu ihtimallerin 
olmadığı bir yerde ferşe ilişkin bir kıraat da 
yoktur. Meselâ  köklü “Diriliş O’nadır” 
manasındaki  ayetini, Arab’ın 

 olarak veya bir başka şekilde 
okuması zaten mümkün değildir.

Ama böyle bir ihtimalin belirdiği yer-
de, görüyoruz ki aynı kelime gövdesi, ilâhi 
onayla iki kıraat arasında paylaştırılmıştır. 

ayetinde5 (nunşuzuhâ)  , (nenşuruhâ) 
 olarak da okunmuştur.

Ferş’il-hurûf’a konu olan kelimelerdeki 
ihtilafların en önemli karakteristik özelliği 
çok az istisnası ile, aynı yapı iskeletini pay-
laşmalarıdır.

Karakteristik özellikleri itibariyle, ıstılâhî 
birtakım tanımlamalar altında gruplandırıla-
bilen ve bazılarının şive olarak da ifade ettiği 
teleffuz versiyonları da yine kıraatların sağ-
ladığı bir başka kolaylık olarak muhatabın 
tercihine sunulmuştur. 

Fakat, meseleyi sadece belli şîvelere hare-
ket serbestisi sağlayan bir uygulama olarak 
görmek, bu şîveleri kullanmayan ve Arap 
dilini bilmediği halde Kur’ân okuyan insan-
ların, bu kolaylık esprisine muhatap edilme-
dikleri anlamına gelir. 

Âyetlerde hareke ve nokta olmadığı dö-
nemde, yanlış okuma riskinin önüne geç-
mek için kıraatlerin öngörüldüğünü iddia 
etmek  ve sadece o gerekçeye hasretmek, 
ayetlerin ihtiva ettiği mesaj ve hükümleri 

5  Bakara 2/259.
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sebeb-i nüzûlüne konu olan hadise ile sınır-
landıran iddia ile aynı mantığı taşır ki bu da 
haksız bir iddiadır. Çünkü birçok ayet vardır 
ki, sebeb-i nüzûlü asr-ı saadetle bağlantılı ol-
makla birlikte, bünyesinde farklı gündemle-
re de göndermeler yapan evrensel mesajlar 
yüklüdür.

Mana ve tefsir ile ilgili, kıraatlerin katkısı 
ve rolü, bazı müstakil çalışmalarda dile geti-
rilmiştir. Ortak kanaat şudur ki, kıraat fark-
lılıklarında ortaya çıkan durum Kur’an’da 
tenakuz meydana getire-
bilecek bir tefsire götür-
memektedir.

Değişik kıraatleri ihtiva 
eden Kur’ân lafızları, her-
bir vechi ile, ışığı yansıtan 
kristal misali, bünyesin-
deki değişik renkleri ve 
mana cilvelerini, nüzu-
lünden beri, başta tefsir âlimleri olmak üzere 
ilgili ilim erbabının ufkuna sunmaktadır.

Kıraatlerin okumaya sağladığı kolaylığın 
verâsında, tefsir alimlerimizin de gözlemle-
diği bir gerçek de şudur ki: Aynı metin üze-
rinde, mesajın zenginleştirilerek ve çeşnilen-
dirilerek sunulacağı durumlarda, bazen bu 
işlevin kıraatlerle temin edildiğini görüyo-
ruz. Bir başka ifade ile, taşıması murâd edi-
len mana ve mesajları yüklenebilmesi için, 
kıraatlarla lafza adeta bir esneklik kazandı-
rılmıştır. Bu bağlamda kıraatleri de bir i’caz 
vechi olarak görebiliriz. Örnek olarak:

“Şüphesiz bunda bilenler için ibretler 
vardır” ayet-i kerîmesinde6  keli-
mesi, hareke farklılığı ile iki şekilde oku-
nur. İlki, okuduğumuz gibi yani ikinci Lâm 
harfinin kesresiyledir. Bu şekilde okuyan 
sadece İmam Asım’ın râvisi Hafs’tır. Bugün, 

6  Rûm 30/22.

biz de dahil olmak üzere müslümanların 
ekseriyeti bu rivayete göre Kur’ân-ı Kerîm 
okumaktayız.

Buna göre; ilgili ayette zikredilen, “gökle-
rin ve yerin yaratılmasında, konuştuğumuz 
dillerin ve şîvelerin farklılığında alim ve bil-
gin kullara hikmet ve ibretler vardır” manası 
anlaşılmaktadır. 

İkincisi,  şeklinde Lâm harfini fet-
halı okuyuştur ki, Hafs’ın dışında kalan bü-
tün imam ve râviler böyle okurlar.

Bu okuyuşa göre de 
, âlim’in çoğulu 

olarak, âlimler de dahil 
olmak üzere bütün akıl 
sahibi varlıklara hikmet ve 
ibretler vardır, şeklinde bir 
mana çıkmaktadır.7

Bir ikinci örnek olarak:

“Rahmetinin önünde müjdeci olarak rüz-
garları gönderen Allah’tır” ayetinde8  ke-
limesini;

Nafi’, İbn-i Kesîr, Ebû Amr, Ebû Cafer ve 
Yakub’un oluşturduğu Kıraat imamları gru-
bu, Bâ harfi yerine ötreli Nun ve Şin harfini 
de yine ötreli okumaktadırlar.  şeklin-
de.

İbn-i Amir ise ötreli Nun ve Şin harfininin 
cezmi ile,  şeklinde,

Hamza, Kisâî ve Halef’ül-Âşir, fethalı Nun 
ve Şin harfininin cezmi ile  şeklinde 
okurken,  sadece Asım  olarak yani ötre-
li Bâ ve Şin harfininin cezmi ile okumaktadır. 
Böylece mütevatir olarak dört ayrı şeklinde 
kıraat olunmaktadır.

Cenâb-ı Hakk yağmur yağdıracağı, nimet 
ve hayat neşredeceği zaman durgun havayı 

7  Karaçam, Kıraat İlminin Kur’an Tefsirindeki Yeri, 207-208.
8  A‘râf 7/57.

Usulü ve sistemi be-
lirlenen okuyuşlar, za-
manla isnad halkasın-
dan meşhur bir zâtın 
adı ile tanınmıştır. 

Âsım Kıraatı, Hafs Riva-
yeti, Zer’an Tariki gibi...
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harekete geçirir ve sevkedilen rüzgar bu işin 

yayıcılığını, öncülüğünü yapar. İlk üç kıraat 

bu mana etrafındadır.  şeklindeki Asım 

kıraatında ise bu rüzgarların rahmet ve yağ-

murun müjdecisi olarak vasıf kazandığını 

görürüz.

Sonuç

Tefsirle birlikte, Kur’ân kaynaklı diğer bü-

tün ilimler de ilgili konularda kıraat ilmine 

danışmak durumundadırlar. Ele alacakla-

rı Kur’ân lafzının, ihtiva edebileceği farklı 

formlar, belki onlara yeni ilhamlar kazandı-

racaktır.

Kıraatlerde ümmete okuyuşta kolaylık 

sağlama amacının yanında, Kur’ân lafzının 

kontrol altına alınması ve böylece korunması 

esprisi de öne çıkmaktadır.

Bu konudaki hadislerin delaletine göre kı-

raatlerin talimi bizzat Rasûlullah tarafından 

yaptırılmıştır. Eğer bu durum böyle olmayıp 

ta belirsiz kalsaydı, o zaman ilgili kelimeler 

üzerinde içtihatlar veya başka niyetli yakla-

şımlar devreye girecek ve Kur’ân lafzını ko-

rumak bir sorun haline gelecekti.

İlâhî ruhsatın, okuyuş formlarını netleş-

tirmesinden sonra, muhakkik kıraat alim-

leri tarafından rivayetlerin kendi içerisin-

de sistematiği belirlenmiş, sahih olmayan 

şaz okuyuşlar ayıklanmıştır. Artık herkes 

öğrendiğini okuyacak, farklı okumak is-

terse, bileninden onu öğrenecektir. Böyle-

ce Kur’ân metni ve telaffuzuna karşı tarih 

boyunca sürdürülegelen hasmâne tahrif ve 

tağyîr çabalarının yer bulması, hatta iz bı-

rakması dahi mümkün olmamış ve bundan 

sonra da olmayacaktır.
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amd, övgü ve sena, salih amel işleterek 
fesada ve kokuşmuşluğa düşmekten 

bizi ıslah ile koruyan Allah’a, salat ve selam, 
iyiliği emredip kötülüklerden sakındırarak ve 
Kur’an’ı ahlak edinerek bireysel ve toplumsal 
sapmaların önünü tıkayıp “vasat bir ümmet” 
modeli oluşturan Hz. Muhammed (sav)’e, ehli-
ne ve ashabına olsun. 

Kur’an’ın bireysel ve toplumsal ıslah adlı ma-
kalemizi analitik olarak ele almak istersek kısa-
ca Kur’an, Birey, Toplum, Islah, Metod keli-
me ve kavramları hakkında açıklama yaptıktan 
sonra konunun ana başlıklar altında içeriğini 
fazla yoruma girmeden Kur’an’ın kendisine bı-
rakmaktır tercihim, bu hususta O, kendini hep 
anlatır ve anlatmıştır da. Bize düşen ise O’nun 
teşhislerine ve çözümlerine kulak vermektir. 
Ancak böyle olursa birey ve toplum ıslah olmuş 
ve kokuşmuşluktan kendini korumuş olur.

1) KUR’AN:

Allah’ın vahyine, bütün ve parça olarak fark-
lı isimler verilmiştir. Bunlar arasında yazılarak 
bir araya getirildiği için “Kitab” ve ezberlene-
rek göğüslerde muhafaza edildiği için “Kur’an” 
isimleri şöhret bulmuştur. Bu iki kelime, 
Kitabet(yazmak), Kıraat(okumak) mastarında 
olup Aramî kökenli kelimelerdir. Ancak bun-
lar arasında Kur’an lafzı daha çok kullanılmış 
ve Yüce Kitab’a özel isim olmuştur.1 Kur’an’a 

İ N C E L E M E

Kur’an’ın Bireysel ve 
Toplumsal Islah Metodu

BİREYİN VE TOPLUMUN 

ISLAHI KONUSU, MEKKÎ 

VE MEDENÎ ÂYETLERİYLE 

KUR’AN’IN TAMAMINDA 

YER ALIR; SOSYAL, POLİTİK, 

EKONOMİK BOZULMA-

YA DEĞİNİREREK ISLAH 

PROJESİ GELİŞTİRİR.

Dr. EKREM DEMİR

Tefsir doktoru, araştırmacı, yazar
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“Mushaf” isminin verilmesi ise Hz. Ebu 
Bekir’in hilafeti döneminde gerçekleşmiştir.2 

Kur’an, Allah tarafından Cebrail vasıta-
sıyla, Hz. Muhammed’e hem mana hem de 
lafız olarak vahyedilen, tevatür yoluyla bize 
kadar gelen, kendisiyle ibadet edilen mu’ciz 
bir kelamdır.3  

Kayda geçirilmiş bir söz ve mukaddes bir 
kitap olan Kur’an, anlatılmış, anlaşılmış, ken-
disine tabi olunmuş ve bu tabi oluş neticesin-
de bir ümmetin ortaya çıktığı bir kitaptır.  

2) BİREY: 

Kelime anlamı olarak 
kişi veya insanla eşan-
lamlı olan birey terimi, 
esasen toplumun bölün-
meyen en küçük temel 
birimi demektir. Toplum 
bilimcilere göre birey; 
“Toplumu oluşturan in-
sanlardan her biri”dir.4

3) TOPLUM:

Topluluk, cemiyet an-
lamlarında da kullanılan toplum; bir araya 
gelen şeylerin bütünü; ortak vasıfları ve ga-
yeleri olan insan grubu; Ekip, takım gibi an-
lamlara gelmektedir.5

4) ISLAH: 

Kelime, İbn Faris’e göre, S-L-H kökünden 
türemiş olup FESAD’ın zıddıdır.6

İbn Manzur’a göre, SALAH kelime-
si FESAD’ın zıddıdır. ISLAH ise İFSAD’ın, 
ISTISLAH, İSTİFSAD’ın zıddıdır. Bozul-
duktan sonra bir şeyi ıslah etmek, onu 
düzeltmektir.7

ISLAH, terim olarak;  üzerindeki bozulma-
kokuşma emaresi karşısında onu normal 
haline döndürmedir.8 Bir başkalarına göre 
ISLAH; iyiliği isteme ve yamukluğu düzelt-
medir (iradetü’l-hayr ve takvîmu’l-ivec).9

Bireysel ve toplumsal ıslah, sosyal, siya-
sal, ekonomik, kültürel vs. hayatın bütün 
yönlerini kapsamaktadır.

5) METOD:

Almancası methode, İngilizcesi method, 
Yunancası methodos, Arapçası usul olan 
yöntem, “bir ereğe erişmek için izlenen, tutulan 
yol, bilimlerde belli bir sonuca erişmek üzere bir 
plana göre gidilen yol,10 bir amacın gerçekleş-
tirilmesi, bir hedefe ulaşılabilmesi için izlenen 
yol, stratejiler bütünü, araştırma, çalışma ve bir 
sonuç elde etmek için kullanılan akıl yürütme 

biçimi” 11 demektir. 

Ancak Arapçada Usul, 
asıl’ın çoğulu olup asıl 
cevher iken usul arazdır. 

Latince metatus mas-
tarından türetilmiş olan 
metod ise Latincede “sınır 
koymak, sınırlarını belirle-
mek, ölçüm yapmak, plana 
göre tanzim etmek” anlamı-
na gelir. 

İslam aklında usul, asl’a 
nasıl ulaşılacağını gösteren yöntemdir. Meşru-
luğunu asıldan alır. Aslı ne kadar doğru göste-
rirse, usul de o kadar doğru kabul edilir. 

Metod ise bir asla ulaşmanın değil bir ob-
jeyi tanımlanabilir kılmanın yöntemi olduğu 
için illet ve amacının her ikisiyle birden gö-
recedir. Bir tek hakikate atıf yapma amacı ta-
şımadığı için de profan ve sekülerdir.

Asıl olana atıf yapmak şartıyla çok sayıda 
usul olabilir. Farklı usullerin varlığı, farklı 
asılların varlığını gerektirmez. Zaten o za-
man usul değil metod olur.12 

Kur’an, Birey, Toplum, Islah, Metod ke-
lime ve kavramları hakkında kısaca açıklama 
yaptıktan sonra konunun içeriğine değinen 
ayetleri aktaralım:

“Şüphesiz bu Kur’an, en doğru yolu gösterir. 
Salih ameller de bulunan mü’minlere, onlar 

KAYDA GEÇİRİLMİŞ BİR 
SÖZ VE MUKADDES BİR 
KİTAP OLAN KUR’AN, 

ANLATILMIŞ, ANLAŞIL-
MIŞ, KENDİSİNE TABİ 
OLUNMUŞ VE BU TABİ 
OLUŞ NETİCESİNDE 

BİR ÜMMETİN ORTAYA 
ÇIKTIĞI BİR KİTAPTIR.  



57

Kur’ani Hayat
MART’09
SAYI 5

EKREM 
DEMİR

Kur’an’ın Islah 
Metodu

için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde 
verir.”(İsra: 9)

“Sonra Kitab’ı kullarımızdan seçtiklerimize 
miras kıldık. Artık onlardan kimi kendi nefsine 
zulmeder, kimi orta bir yoldadır, kimi de Allah’ın 
izniyle hayırlarda yarışır, öne geçer. İşte bu bü-
yük fazlın kendisidir.”(Fatır: 32)

“Böylece biz sizi, insanlara şahit (ve örnek) 
olmanız ve Peygamberin de size şahit olması 
için sizi orta (vasat) bir ümmet kıldık.”(Bakara: 
143)

“Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzeri-
nizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak 
İslam’ı seçip-beğendim.” 
(Maide: 3)

“Siz, insanlar için çıka-
rılmış hayırlı bir ümmetsi-
niz; Maruf (iyi ve İslam’a 
uygun) olanı emreder, Mün-
ker olandan sakındırır ve 
Allah’a iman edersiniz.” 
(Al-i İmran: 110)

“Ve elçi dedi ki: Rabbim 
gerçekten benim kavmim bu Kur’an’ı terkedilmiş 
(bir kitap) olarak bıraktılar. İşte böyle; biz, her 
peygambere suçlu-günahkârlardan bir düşman 
kıldık. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin 
yeter.” (Furkan: 30-31)

“Şüphesiz, Onu (kalbinde) toplamak ve onu 
(sana) okutmak bize ait (bir iş)tir. Şu halde, biz 
onu okuduğumuz zaman, sen de okunuşunu 
izle. Sana muhakkak onu açıklamak Bize ait(bir 
iş)tir.” (Kıyamet: 17-19)

“Size verdiğimize sımsıkı yapışın ve onda 
olanı (hükümleri sürekli) hatırlayın, ki sakına-
sınız.” (Bakara: 63)

“Andolsun size (bütün durumlarınızı kapsa-
yan) zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap indir-
dik. Yine de akıllanmayacak mısınız?” (Enbiya: 
10)

“Sana da (ey Muhammed,) önündeki 
kitap(lar)ı doğrulayıcı ve ona -bir şahit- gözet-

leyici olarak Kitabı (Kur’an’ı) indirdik. Öyleyse 
aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet ve sana 
gelen haktan sapıp onların heva (istek ve tutku)
larına uyma.” (Maide: 48)

“Hiç şüphesiz, zikri (Kur’an’ı) biz indirdik 
biz; onun koruyucuları da gerçekten biziz.” 
(Hicr: 9)

“Kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı dosdoğ-
ru kılanlar, şüphesiz biz Salih olanların ecrini 
kaybetmeyiz.” (A’raf: 170)

“Andolsun Biz Kur’an’ı zikr (öğüt alıp dü-
şünmek) için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp-
düşünen var mı?”  (Kamer: 17)

“Batıl, ona önünden 
de, ardından da gelemez. 

(Çünkü Kur’an,) hüküm ve 
hikmet sahibi, çok övülen 
(Allah)tan indirilmedir.” 
(Fussilet: 42) 

“İnkâr edenlerin örneği 
bağırıp çağırmadan başka 
bir şey işitmeyip (duyduğu 
veya bağırdığı şeyin anlamı-

nı bilmeyen ve sürekli) haykıran (bir hayvan)ın 
örneği gibidir. Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kör-
dürler; bundan dolayı akıl erdiremezler.” (Baka-
ra: 171)

“ De ki: “Kiminiz kiminize düşman ola-
rak, hepiniz oradan inin, artık size benden bir 
yol gösterici gelecektir; Kim benim hidayetime 
uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz. 
Kim de benim zikrimden yüz çevirirse, artık 
onun için sıkıntılı bir geçim vardır ve biz onu 
kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz.” (Taha: 
123-124)

“Rahman (olan Allah) Kur’an’ı öğretti. İnsanı 
yarattı. Ona beyanı öğretti.” (Rahman: 1-4)

“Elif, Lam, Ra. Bu bir kitaptır ki, Rabbinizin 
izniyle insanları karanlıklardan nura, O güçlü 
ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için 
sana indirdik.”  (İbrahim: 1)

“Sizi karanlıklardan nura çıkarması için ku-

KUR’AN BİREYSEL VE 
TOPLUMSAL ISLAH KO-
NUSUNDA ÇOK BÜYÜK 
BİR FONKSİYONU HAİZ 

OLUP BU HUSUSTA 
BİREYİ VE TOPLUMU 

SORUMLU TUTAR.
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luna apaçık ayetler indiren O’dur. Şüphesiz Al-
lah size karşı elbette şefkatli olandır, esirgeyen-
dir.” (Hadid: 9)

“Size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap 
geldi. Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş 
yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karan-
lıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yö-
neltip - iletir.” (Maide: 15-16)

“Andolsun Kuran’ı zikir (öğüt alıp düşünmek) 
için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp-düşünen var 
mı?”   (Kamer: 32)

“(Bu,) bir kitaptır. Bununla uyarman için ve 
mü’minlere bir öğüt olmak üzere sana indirildi. 
Öyleyse bundan dolayı göğsünde bir sıkıntı ol-
masın.” (A’raf: 2)

KUR’AN’DA BİREYSEL 
VE TOPLUMSAL 
ISLAH’IN ÖNEMİ: 

Kur’an, tamamen in-
san hayatını ıslaha çağırır. 
Bunu yaparken;

a) İman ile ıslahı birlik-
te sunar:

“Biz elçileri müjde vericiler ve uyarıp-
korkutucular olmaktan başka (bir nedenle) gön-
dermiyoruz. Şu halde kim iman ederse ve ıslah 
olursa (davranışlarını düzeltirse), artık onlar 
için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacak-
tır.” (En’am: 48)

b) Takva ile ıslahı birlikte sunar: 

“Ey Âdem oğulları, içinizden size âyetlerimi 
haber veren elçiler geldiğinde, kim muttaki 
olursa(sakınırsa)  ve ıslah olursa(davranışlarını 
düzeltirse) işte onlar için korku yoktur, onlar 
mahzun olmayacaklardır.” (A’raf: 35)

Ayrıca bütün Peygamberler, kavimlerini 
ıslah etmeye, yamukluklarını düzeltmeye 
çalışmışlardır. Örneğin Şuayb Peygamber 
kavmini şöyle ıslaha çağırmıştır: 

“De ki: “Ey kavmim görüşünüz nedir söyler 

misiniz? Ya ben Rabbimden apaçık bir belge üze-
rindeysem ve O da beni kendisinden güzel bir 
rızk ile rızıklandırmışsa? Ben, size yasakladığım 
şeyleri (kendim sahiplenmek suretiyle) size aykı-
rı düşmek istemiyorum. Benim istediğim, gücüm 
oranında yalnızca ıslah etmektir. Benim başarım 
ancak Allah iledir; O’na tevekkül ettim ve O’na 
içten yönelip-dönerim.” (Hud: 88)

Kur’an, Birey ve toplum hayatında fonk-
siyonel olan ıslahın önemini ana başlıklarla 
şöyle vurgular:

ISLAH, TOPLUMLARI HELAK 
OLMAKTAN KORUR:

“Halkı, ıslah eden kim-
seler iken, Rabbin o ülke-
leri zülüm ile helak edecek 

değildir.” (Hud: 117)

1. ISLAH, 
TOPLUMLARDAKİ 
EMNİYETİ SAĞLAR:

“Kim muttaki olursa 
(sakınırsa)  ve ıslah olursa 
(davranışlarını düzeltirse) 
işte onlar için korku yoktur, 

onlar mahzun olmayacaklardır.” (A’raf: 35)

“Şu halde kim iman ederse ve ıslah olur-
sa (davranışlarını düzeltirse), artık onlar için 
korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaktır.” 
(En’am: 48)

“Ve sizlerden yalnızca zulmedenlere isabet 
etmekle kalmayan bir fitneden korkup-sakının. 
Bilin ki gerçekten Allah, (ceza ile) sonuçlandır-
ması pek şiddetli olandır.” (Enfal: 25)

2. ISLAH, ALLAH’IN MAĞFİRETİNİ VE 
RAHMETİNİ CELBEDER:

“Eğer ıslah olur (arayı düzeltir) ve sakınırsa-
nız, şüphesiz ki Allah, bağışlayandır, esirgeyen-
dir.”  (Nisa: 129)

“Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı ki, içi-
nizden kim bir cehalet sonucu bir kötülük işler 

İYİLİĞİ İSTEME VE YA-
MUKLUĞU DÜZELTME 

ANLAMINA GELEN 
ISLAH, SOSYAL, SİYA-

SAL, EKONOMİK, KÜL-
TÜREL VB. HAYATIN 
BÜTÜN YÖNLERİNİ 
KAPSAMAKTADIR.
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sonra tevbe eder ve (kendini) ıslah ederse, şüp-
hesiz O, bağışlayandır, esirgeyendir.” (En’am: 
54)

İlahi mağfiret ve rahmetin aksi yeryüzünde 
bozgunculuk çıkarmadır. Bu durum Kur’anî 
ifadeyle şöyle anlatılmaktadır:

“Ki onlar şehirlerde azgınlaşmışlardı. Böylece 
oralarda fesadı yaygınlaştırmış-arttırmışlardı. 
Bundan dolayı, Rabbin, onların üzerine bir azap 
kamçısı çarpıverdi. Çünkü Rabbin gerçekten gö-
zetlemektedir.” (Fecr: 11-14)

3. ISLAH, ALLAH’IN KULUNA 
TEVFİKİNİN DEVAM ETME SEBEBİDİR:

“(Kadın ile kocanın) Aralarının açılmasından 
korkarsanız, bu durumda erkeğin ailesinden bir 
hakem, kadının da ailesinden bir hakem gönde-
rin. Bunlar, (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah 
da aralarında başarı sağlar. Şüphesiz, Allah, bi-
lendir, haberdar olandır.” (Nisa: 35)

4. ISLAH, İYİLİK VASFINI 
KAZANMA SEBEBİDİR:

“Siz, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir üm-
metsiniz; maruf(iyi ve İslam’a uygun) olanı 
emreder, münker olandan sakındırır ve Allah’a 
iman edersiniz.” (Al-i İmran: 110)

“Onların ‘gizlice söyleşmelerinin’ çoğunda ha-
yır yok. Ancak bir sadaka vermeyi veya iyilikte 
bulunmayı ya da insanların arasını düzeltmeyi 
emredenlerin ki başka. Kim Allah’ın rızasını is-
teyerek böyle yaparsa artık ona büyük bir ecir 
vereceğiz.” (Nisa: 114)

5. ISLAH, FELAH (KURTULUŞ) SEBE-
BİDİR:

“Sizden; hayıra çağıran, iyiliği (marufu) em-
reden ve kötülükten (münkerden) sakındıran bir 
topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bun-
lardır.” (Al-i İmran: 104)

SONUÇ:

Kur’an-ı Kerim, Bireysel ve Toplumsal Is-

lah konusunda çok büyük bir fonksiyonu 
haizdir. Çünkü bu konuyu bütün yönleriyle 
ele alır. Bu hususta bireyi ve toplumu sorum-
lu tutar. Toplumu dönüştüren aileyi önemli 
konularda yeniden tanzim eder, düzene so-
kar. Böylece ıslah, bireyi ve toplumu kokuş-
ma ve bozulmadan korur, onların güvenliği-
ni temin eder. Böylece Allah’ın bağışlaması-
nı, rahmetini, yardımını kazandırma sebebi 
kılar. İyilik ve kurtuluşuna vesile olur.

Bireyin ve toplumun ıslahı konusu, Mekkî 
ve Medenî âyetleriyle Kur’an’ın tamamında 
yer alır. Öyle ki Kur’an birçok âyetinde birey 
ve toplumun sosyal, politik, ekonomik bo-
zulma ve kokuşmuşluğuna değinir ve ıslah 
projesi geliştirir.
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Gelür kem sözle başa çok belâlar.

Savar mâkul söz nice kazâlar.”

Kur’an eğitim metodunda karşımıza beş 
önemli kavram çıkmaktadır. Bunlar: Rah-
met, Hidayet, Rab, İhsan ve Kavlün Leyyi-
nün kavramlarıdır.

Her beş kavrama eğitim metodu açısın-
dan bakıldığı zaman; hepsinde de güzellik, 
merhamet ve yumuşaklıkla eğitme, ikna 
etme, iyilik etme, güzel yapma anlamlarının 
saklı olduğunu görürüz. 

Kur’an insanları Hakk’a yumuşaklıkla da-
vet ediyor. Tatlı, özendirici, ikna edici bir dil 
kullanıyor. Emir ve yasakların, hükümlerin 
uygulanmasını yumuşak bir üslupla istiyor. 
Gönül alıcı sözler sarfediyor, etkileyici ör-
nekler, yürekleri harekete geçirici sonuçları 
haber veriyor. Muhataplarını tedrici bir şe-
kilde Vahy’in öngördüğü hayata hazırlama-
ya çalışıyor.

Bunu özellikle bu beş kavramın kulla-
nımlarında görmemiz mümkün. 

1- Rahmet ve Eğitim
Kur’an, Rahman ve Rahim olan, âlemleri 

rahmetiyle düzene koyan, onları rahmetiy-
le sevk ve idare eden Rabbimiz tarafından 
gönderilen rahmet/merhamet kaynağı bir 
kitaptır.

Rahmet; merhameti hak etmiş birine ih-
sanda (iyilikte) bulunma konusundaki acı-
ma ve şefkattir. 

‘Rahmet’, merhamet edilene bağış ve lütûf 
gerektiren bir kalp yumuşaklığı ve merha-

İ N C E L E M E

Kur’ani Eğitimde 
Beş Anahtar Kavram

KUR’AN İNSANLARI 

HAKK’A YUMUŞAKLIKLA 

DAVET EDİYOR. TATLI, 

ÖZENDİRİCİ, İKNA EDİ-

Cİ BİR DİL KULLANIYOR. 

EMİR VE YASAKLARIN, 

HÜKÜMLERİN UYGU-

LANMASINI YUMUŞAK 

BİR ÜSLUPLA İSTİYOR.

“HÜSEYİN KERİM ECE

Hollanda Avrupa İslam Üniversitesi 

(IUE) öğretim elemanı 
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met duygusudur. (İbni Manzur, Lisanu’l-
Arab, 6/125)

Rahmette; bağışlama, acıma ve iyilik etme 
manası vardır. (Firuzâbâdî, Kamusu’l-Muhît, 
s: 1111)

Rahmet kavramı; sevgi, aşk, şefkat, rik-
kat (incelik), müşfiklik, ihsan ve nimet ver-
me gibi merhametle ilgili bütün unsurları 
içerisine alır. Bu bakımdan Rabbizin kullar 
hakkında en çok işleyen ve belirgin özelliği 
‘rahmet’tir. 

Allah (cc) in gazap etmesi veya cezaya 
çarptırması bir şarta bağlı iken, -yani insan-
lar inkârcı ve aşırı isyancı olurlarsa-, rahmet 
sıfatı ise bir şarta bağlı değildir. Allah’ın rah-
meti bütün yaratıklar 
hakkında geneldir. (Ece, 
H.K. İslâmın Temel Kav-
ramları s: 523)

Kur’an eğitim metodu-
nun ekseni rahmettir der-
sek yanlış olmaz. 

Rahmet sözü Kur’an’da 
onaltı yerde Kur’an’a isim 
ve sıfat olarak gelmiştir. 
Kur’an, Allah’ın kullarına 
ihsanı, lütfu ve nimeti ol-
duğu için ‘rahmet’ ismini 
almıştır. (Çelik, M. Kur’an Kur’an’ı Tanımlı-
yor, s: 253)  

Kur’an genelde bütün insanlara, özelde ise 
mü’minlere rahmet kaynağıdır. 

“Ey insanlar! Size Rabbinizden bir 
öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler 
için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.” (Yu-
nus 10/58)

“Gerçekten onlara, inanan bir toplum 
için yol gösterici ve rahmet olarak, ilim 
üzere açıkladığımız bir kitap getirdik.” 
(A’raf 7/52)

“Yahut “Bize de kitap indirilseydi, biz 
onlardan daha çok doğru yolda olurduk” 
demeyesiniz diye (Kur’an’ı indirdik). İşte 
size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet 

ve rahmet geldi. Kim, Allah’ın ayetlerini 
yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha 
zalimdir! Âyetlerimizden yüz çevirenleri, 
yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kö-
tüsüyle cezalandıracağız.” (En’am 6/157)

Kur’an’ın kendisi hakkında ‘rahmet vur-
gusu’ yapması, insan kazanımıyla ilgilidir. 
Yaratan, kulların kötülük yapmalarından razı 
olmadığı gibi onların azabı kazanmalarını da 
istemiyor. (39 Zümer/7. 47 Muhammed /28. 
98 Beyyine/8)

Nitekim rahmet Peygamberi (sav) de in-
sanların bir kısmı vahye inanmadığı için son 
derece üzülüyor, adeta kendini helâk ediyor-
du. (18 Kehf/6) 

O rahmet Peygamberi-
ne inanan Hz. Ömer (ra) 
vücudunun çok büyük 

olmasını, bütün cehenne-
mi kaplamasını, dolaysıyla 
hiç bir kula yer kalmama-
sını temenni ediyordu. İn-
sanların azaba düşmeleri-
ne gönlü razı gelmiyordu.

Rahman olan Allah’a 
iman eden, Rahmet pey-
gamberine ümmet olan, 
hayatını rahmet olan Ki-

tapla inşa eden mü’minler de bu imanla rah-
met ahlâkı kazanırlar. İşlerinde, muamele-
lerinde, saygı ve sevgilerinde, eğitimlerinde 
merhametle davranırlar. Merhametlerinin 
gereği hak ve hukuka saygı gösterirler. Mer-
hametlerinin gereği bütün insanların hidayet 
bulmalarını, sapıklıktan kurtulmalarını, ce-
hennemden uzak kalmalarını arzu ederler.

O yüzden Kur’an insanları yumuşak bir 
dille, özendirici bir üslupla ‘hakikate’ davet 
ediyor. İnsanların yüreklerine hitap ediyor. 
Anlayışlarına uzanıyor, akıllılık taraflarına 
vurgu yapıyor, vicdani cevherlerini hatırla-
tıyor, insanlık sıfatına (fıtrata) göndermede 
bulunuyor.

Bütün bunlar insanların Allah’tan gelen 

Kur’anİ eğitim meto-
dunun eksenini oluş-
turan ‘rahmet’ kavra-
mı Kur’an’da onaltı 

yerde Kur’an’a isim ve 
sıfat olarak gelmiştir. 
Kur’an, Allah’ın kul-
larına ihsanı, lütfu 

ve nimeti olduğu için 
‘rahmet’ ismini almıştır.
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Hakk’ı gönülden benimsemelerini, onları bir 
ahlâka dönüştürmelerini ve bunu içten bir 
sevgi ile yapmalarını sağlamak içindir.

Hedefte insan ve onun mutluluğu, yani 
onun hayrına olan şeyler vardır.

Peygamber (sav) de tıpkı Kur’an gibi in-
sanları güzel bir uslûpla, yumuşak bir dille, 
ikna edici delillerle İslâma davet ediyordu. 
Hidayet bulanlara da bütün peygamberlik 
hayatı boyunca yumuşaklıkla davranmıştı.

Ma’ruf (dince güzel bilinen) bir şeyi teşvik 
ederken de, münker (dinen kötü bilenen) bir 
şeyi engellemeye çalışrken de kullandığı me-
tod yumuşak, ikna edici ve gönül alıcı idi.

Peygamber bunu Allah’tan bir rahmetle 
yapıyordu. Kendisi de zaten rahmet peygam-
beri idi. 

“Allah’tan bir rahmet 
ile onlara yumuşak dav-
randın. Şayet kaba, katı 
yürekli olsaydın, hiç şüp-
hesiz, etrafından dağılıp 
giderlerdi. 

Şu halde onları affet; 
bağışlanmaları için duâ 
et; (umuma ait) işlerde onlara danış. Artık 
kararını verdiğin zaman da Allah’a tevek-
kül et, O’na dayanıp güven. Çünkü Allah, 
tevekkül edenleri kendisine sığınanları 
sever.” (3 Âl-i İmrân/159)

Eğitimciler elleri altında bulunanları eği-
tirken, İslamı başkalarına ulaştırma gayretin-
de olan tebliğciler ve anne babalar için bun-
da mükemmel bir örnek vardır.

 Aslında Peygamberin uygulaması rahmet 
olan Vahy’in pratiğinden başka bir şey değil-
dir. Vahy insanı merhametle eğitmek, irşad 
etmek, yüksek hedeflere sevketmek istiyor.

2- Hidayet ve eğitim
‘Hidayet’; hedefe götüren şeyi göstermek, 

rehberlik yapmak, bir hedefe giden yolda yü-
rümek, iyilik ve yumuşaklıkla yol göstermek 
demektir. 

‘Hidayet’ de Yüce Yaratıcının insanlara 
ulaştırdığı bir rahmet ve bir iyiliktir. 

O, aynı zamanda doğru yolu göstermek ve 
bu doğru yolda kalmaya yardımcı olmaktır. 
(İbni Manzur, a.g.e. 15/42)

Hidayet ile irşad arasında anlam benzerliği 
vardır. İrşad da doğru yolu gösterme mana-
sındadır. Ancak ‘hidayet’, dalâletten Allah’ın 
yoluna rehberlik etmek, irşad ise hidayette 
olan birine olgunluk (tekâmül) yolunu gös-
termektir.

Kur’an’da hidayetin irşad anlamında da 
kullanıldığını görüyoruz. (20 Tâhâ/10. 28 
Kasas/33. 18 Kehf/66, v.d.) (Ece, H. K. İ. Te-
mel Kavramları, s: 272)

Bu kavram Kur’an’da 
Allah’a, Peygamber’e, 
Kur’an’a ve insana nisbet 

edilerek kullanılıyor. 

İnsan her ne kadar 
mükemmel olarak yara-
tılsa da, ondaki mükem-
melliğin tümü fiili olarak 
yaratılmamış, onun bün-

yesine potansiyel bir yetenek olarak konul-
muştur. 

İnsandaki bu potansiyel kabiliyetin davra-
nış olarak ortaya çıkarılma çalışması eğitim-
dir.  Allah (cc) insanın fıtratına doğru yolu 
bulabilecek kabiliyetler yerleştirdiği gibi, 
vahiy, peygamber, kitap göndererek, insana 
akıl vererek onun doğruyu bulmasına yar-
dımcı olmaktadır.

Allah’ın veya kitabın vereceği hidayet so-
nuçta insanın kendi çabası, kendi özgür ira-
desi, bünyesinde saklı olan mükemmelliği 
keşfetmesiyle ortaya çıkar. Böylece insandaki 
potansiyel güçler belli bir fiile, belli bir dav-
ranışa, belli bir eyleme (amel’e) dönüşür.

Kur’an bir taraftan insanlara ‘hidayet’ 
ederken, yani doğru yolu gösterirken, bir 
taraftan da hidayete ulaşanları irşad ediyor. 
Onları daha ileriye, daha ulvi hedeflere, daha 

‘Hidayet’, dalâletten 
Allah’ın yoluna reh-
berlik etmek, irşad 
ise hidayette olan 

birine tekâmül yolu-
nu göstermektir.
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olgun ahlâka yönlendiriyor. Onların tekâmül 
edebilmelerinin yolunu ve metodunu göste-
riyor.

Kur’an bu eğitim metodunu da; özendi-
rici, müjde verici, ısındırıcı ve yumuşak bir 
üslupla uyguluyor.

3- Rab ve eğitim
Rab kavramı sözlükte bir şeyi ıslah etme, 

biçime koyma, artırma/çoğaltma, inşa etme 
anlamlarına gelir. (Firuzâbâdî, Kamusu’l-
Muhît, s: 87)

Buradan hareketle ter-
biye anlamında kullanıl-
maktadır. Henüz kemale 
ermemiş bir şeyi derece 
derece daha iyi bir du-
ruma yükselme, daha iyi 
hale getirme demektir. 
(Isfehânî, el-Müfredat, s: 
64) 

‘Rab’ terbiye anlamında 
bir masdar olduğu halde, 
anlamın yoğunluğu açısından terbiye edene 
isim olmuştur.

         Bu açıdan ‘Rab’ yalnızca terbiye eden 
demek olmayıp, terbiye etmenin bir nevi 
yan öğeleri olan, ihsan, idaresi altına alma, 
yol gösterme, üstün gelme, teşvik etme gibi 
şeyleri de içerisine alır. Bütün bu özelliklere 
sahip, kuvvetli, mükemmel ve kusursuz bir 
terbiye edici demektir. 

Rab, ıslah eden, düzenleyen ve düzelten, 
şekil veren ve terbiye eden kimsedir. Bu an-
lamda mutlak terbiyeci, mutlak şekil verici 
âlemlerin Rabbi Allah’tır. (Ece, H. K. İ. Temel 
Kavramları, s: 509)

Allah (cc) Terbiye, bir şeyi basamak basa-
mak, yavaş yavaş olgunluğa  ulaştırmaktır. 
(Elmalılı, Tefsir 1/77) Bu da eğitimden başka 
bir şey değildir.

Eğitim bir açıdan da insandaki kabiliyetle-
rin geliştirilmesi ve ondaki olumlu özellikleri 
nitelik açısından çoğaltmadır. Onları ortaya 

çıkarmak, daha ileriye götürmektir.

Herşeyi yaratıp onlara sahip olan, yarat-
tıklarını terbiye edip eğiten, olgunlaştıran sa-
dece Allah’tır. Yardım etmek, yol göstermek, 
yön vermek, değiştirmek, hükmetmek, ko-
rumak, sakındırmak, yasaklamak ve emret-
mek gibi eğitimle ilgili tüm alanlarda yetki 
ve gücü tümüyle elinde bulunduran yalnız 
Allah’tır. Bütün bunlar O’nun Rab isminin 
tasarrufudur.

Nasıl Allah’tan başka ilah ve rab edinme, 
o edinilen ilahlara tapınma, onlardan geldiği 

sanılan prensipleri benim-
seyip uygulama insan için 

ciddi bir hata ise, Rab’bin 
insan için uygun gördiği 
eğitim prensiplerini gör-
memezlik gelme de önemli 
bir hatadır.

 Mutlak eğitici Rab ol-
duğuna göre, O’nun insa-
nı ve toplumu her açıdan 
eğitmek üzere öğrettiği 

metodlar en mükemmelidir. Onlarla yapıla-
cak bir eğitim insanın Rabbanîlerden olması-
nı sağlayacaktır.

Âlemlerin Rabbini hakkıyla tanımayan bir 
kimsenin kendini tanıması da mümkün de-
ğildir. İnsanı özünde doğru tanımayan, yara-
tılışı/fıtratı keşfedemeyen kimselerin eğitim 
görüşlerinin de eksik ve yanlışlarla dolu ola-
cağı, yaratılışa zıd açıktır. Ancak doğru Rab/
İlah anlayışı; insanı, kendi fıtratı ve kendi 
psikolojik yapısına göre eğitmeyi sağlayabi-
lir. Kişinin haddini ve Rabbini bilmemesi; 
eksik ve yanlış tanıdığı insanı, yaratılışına 
ters eğitmeyi beraberinde getirecektir. Do-
layısıyla böylelerinin eğittiği kişler sağlıksız, 
adaletsiz, sorunlu ve huzursuz olacaktır.  

Allah’ın güzel isimlerinden biri olan Rab 
isminden iman ve ahlâk olarak etkilenen, 
onun tecellilerine şahid olan bilinçli müs-
lüman; yaptığı işin farkında olarak, eğitim 
verdiği kimseleri tedrici bir şekilde, sabırla, 

‘Rab’ yalnızca terbiye 
eden demek olmayıp, 

terbiye etmenin bir nevi 
yan öğeleri olan, ih-

san, idaresi altına alma, 
yol gösterme, üstün 

gelme, teşvik etme gibi 
manaları da içerir. 
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yavaş yavaş olgunluğa ulaştırmaya çalışır. 

Bunu yaparken sevgiyi ve merhameti mer-
keze koyar.  

4- İhsan ve eğitim
İhsan kelimesinin pek çok anlamı olmakla 

beraber, bunlardan üç tanesi ön plana çıkmak-
tadır. Birincisi, Allah’ı güzel bir bilgiyle bilip 
O’nu görüyor gibi ibadet etmek, ikincisi, başka-
larına yardımda, iyilikte bulunmak, üçüncüsü 
de, bütün işlerini güzelce yapmak demektir. 

Üçüncü mana eğitimle yakından ilgilidir. 

Eğitim, kişinin işlerini en iyi, en güzel, 
en sağlam yapacak bir bilgiye, uzmanlığa ve 
ahlâka ulaşmasını sağlamaktır.

Kişi öncelikle bir şey 
hakkında bilgi elde eder. 
Yani bir konuyla ilgili bil-
gileri güzellikle öğrenir, 
sonra öğrendiklerini güzel 
bir biçimde uygular, işin-
de güzelliğe, ustalığa, uz-
manlığa, dürüstlüğe riayet 
eder. İhsan bir anlamda 
güzel yapmak, güzellik 
üretmek, her şeyde en 
hoşa gideni ortaya koya-
bilmektir.

Bir şeyin uzmanı olan o şeyi güzel ve isteni-
len bir şekilde yapar. Hele bu insan yetiştirmek 
gibi dünyanın en önemli işi ise, eğitimcilerin 
işlerini en hoş biçimde yapmaları beklenir.

İhsan sahiplerine ‘muhsin’ denir. Muhsin-
ler, ortaya koydukları güzelliklerden dolayı 
takdir toplayan, örnek gösterilen insanlardır.

“Bir de Allah yolunda harcayın ve ken-
diniz kendi elinizle tehliye atmayın. Hep 
iyilik (ihsan) edin: Allah iyilik edenleri 
sever.” (2 Bakara/195)  

Âyette “ihsan” kelimesi işi en güzel şekilde 
yapmak anla mında kullanılmıştır. Şüphesiz 
bir işin en güzel şekilde yapılması, o işin uz-
manlığı demektir. Bu uzmanlığın da eğitimle 
kazanılacağı açıktır. 

Kur’an hem iyilik yapmaya, güzel davran-
maya, hem de ibadetleri en güzel şekilde ye-
rine getirmeye teşvik ediyor. Bunun için de 
insanlara güzeli gösteriyor, iyi davranışların 
faydasını, kötü davranışların zararlarını ha-
ber veriyor.

Eğitim şahsiyetin inşası, ahlâkın güçlen-
dirilmesi, insandaki yeteneklerin kuvveden 
fiile çıkarılması, zihnin hayata hazırlanması 
ise; Kur’an bunun sağlam bir bilgi ve etkile-
yici bir metodla olmasını istiyor.

Bu metodta eğitilen kişilere rıfk ile (yumu-
şaklıkla) muamele etmek, insana güzellikle 
yaklaşmak esastır. 

5- Kavlün leyyinün
    (Yumuşak söz)

İnsan, kendisine iyilik 
edeni sevmek üzere yara-
tılmıştır. Yumuşak ve tatlı 
sözün etkili olduğu da bi-
linen bir gerçektir. Katılık 
ve kabalık insanı değerli 
kılmaz. Kabalık insanı ba-
zen kibir, inat ve nefrete 
sürükleyebilir. O zaman 
günah işlemeyi dahi nor-

mal bir şey zanneder, yaptığı hatayı savun-
maya kalkışır.

Eğitimde yumuşak davranmak; gönülleri 
etkileyecek bir tarzda muamele etmek, söylen-
mek ve öğretilmek istenenleri tatlı bir üslupla, 
ısındırıcı bir tarzda muhataba ulaştırmaktır. 
Eğitim çalışmalarında, hakka yapılan davette, 
katı ve kaba olmak,  muhatapları azarlamak 
ve onlara katı davranmak doğru değildir. 

Söyelenilen veya öğretilen şey ne kadar 
önemli olursa olsun kaba bir tarzda sunulu-
yorsa, muhatap onu almakta, ikna olmakta, 
benimsemekte zorluk yaşayacaktır.

Kur’an yumuşak davranma metodunu şu 
kelimelerle ifade ediyor: 

Kavlen leyyinen (yumuşak söz) (20 
Tâhâ/44)

Âyette “ihsan” kelimesi 
işi en güzel şekilde yap-
mak anla mında kulla-
nılmıştır. Şüphesiz bir 
işin en güzel şekilde 
yapılması, o işin uz-

manlığı demektir. Bu 
da eğitimle kazanılır. 
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mev’ızetün hasenetün (güzel öğüt) (16 
Nahl/125)

kavlün ma’rufun (yerinde söz) (2 
Bakara/263. 47 muhammed/21)

kavlen sedida (doğru/güzel söz) (4 Nisa/9. 
33 Ahzab/70) 

Leyyinün; yumuşaklık, zariflik demektir. 
Katılığın ve kabalığın tersidir. (İbni Manzur, 
a.g.e. 13/268)

Kur’an, daima yumuşak huylu olmayı, ka-
balık ve katılıktan kaçın-
mayı emrediyor.

Bu kökten gelen “lîne” 
taze hurma fidanı demek-
tir. (Heyet, Mu’cemu’l-
Vasîd, s: 850) Allah (cc) 
sevgisiyle yumuşamış, ol-
gunlaşmış mü’min, taze 
fidan gibi zarif, yumuşak 
ve tatlıdır. Katı/kaba adam 
kuru odun gibidir. Yeşer-
mediği gibi düzeltmeye kalksan kendisi de 
kırılır. 

Bilincini Vahyin inşa ettiği müslümanın 
gönlü gibi, işleri, muameleleri ve eğitimi de 
yumuşak ve tatlı olur.

Allah (cc) Hz. Mûsâ ve Hârûn’a azgın 
Firavun’a bile tebliğ yaparken tatlı dil kulan-
malarını tavsiye ediyor.

“(Gidin de) ona yumuşak söz (kavlen 
leyyinen) söyleyin. Olur ki nasihat dinler, 
yahut (Allah’tan) korkar.” (20/Tâhâ, 44). 

Benzer bir tavsiye de Peygamberimize ya-
pılıyor:

“(İnsanları) Rabbinin yoluna hikmetle, 
güzel öğütle dâvet et. Onlarla mücâdeleni 
en güzel (yol) hangisiyse onunla yap. Şüp-
hesiz ki Rabbin; O, yolundan sapan kim-
seyi en çok bilendir. O, hidâyete ermiş 
olanları da en iyi bilendir.” (16/Nahl, 125)

Peygamberimizin muhataplarına yumuşak 
ve nazik davranmasını aynı kelime ile ifade 
ediyor: 

“Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak 
davrandın (linte lehüm). Şayet kaba, katı 
yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından 
dağılıp giderlerdi. (3 Âl-i İmrân/159)

Hikmet bir açıdan bir işi yerinde ve zama-
nında, gereği kadar, gerektiği gibi yapmak 
demektir. Allah yoluna davet eden kimse, 
güzel metod kullanması gerektiği gibi, uygun 
zamanı kollayacak, uygun olan dili kullana-
cak, gerektiği kadar söz sarfedecek. Bütün 
bunları yaparken de güzel öğüt metodundan 

yararlancak, mücadelesi-
ni yalnızca karşısındaki-
ni hidayete kazandırma 

amacıyla en güzel biçim-
de yapacak.

Kur’an, insanların gön-
lünü kazanmada yumuşak 
davranmanın, tatlı dil kul-
lanmanın önemine işaret 
ediyor. Zira Kur’an’ın bu 
eğitim metodu yardımcı 

ve taraftar kazandırır, dâvetin yaygınlaşma-
sını sağlar, kalplerin İslâma ısındırılmasını, 
muhatapların ikna olmasını temin eder. (3/
Âl-i İmrân, 159). 

Bu âyetin tefsirinde Abdullah bin Amr (şöy-
le demiş: “Ben Rasûlullah (s.a.s.)’ın sıfatını 
eski kitaplarda gördüm. Orada yazdığına göre 
O, ne kaba ve ne de katı yüreklidir. Çarşılarda 
bağırıp çağıran biri de değildir. Kötülüğü kö-
tülükle cezâlandırmaz. O, affedici ve bağışla-
yıcıdır.” (İbni Kesir, Muhtasar Tefsir, 1/331) 

Şüphesiz ki bu hem Kur’an’ın kullandığı 
bir metodtur, hem de örnek olarak sunduğu 
eğitimcinin özellikleridir.

‘Mev’ızetün hasenetün’ yani güzel ve et-
kileyici öğüt, ‘kavlün ma’rufun’ yani İslâm’a 
ve akla uygun yararlı ve yerinde söz, ‘kavlen 
sedidâ’ yani doğru/güzel söz; tıpkı ‘tatlı ve 
yumuşak’ söz gibi, Kur’an’ın kullandığı ve 
bütün eğitimcilerin kullanmasını istediği hi-
tabet ve davranış dilidir. ■

Kur’an’ın önerdiği yu-
muşak davranma meto-
du yardımcı ve taraftar 

kazandırır, dâvetin 
yaygınlaşmasını, kalp-
lerin İslâma ısındırıl-
masını, muhatapların 
ikna olmasını sağlar.
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llah Rasulü (sav) annesinin karnın-
dayken babasını, altı yaşındayken 

ise annesini kaybetmişti. Bundan sonra-
ki hayatının iki yıllık bölümünü dedesi 
Abdulmuttalib’in yanında geçirmişti. Bu iki 
yıllık dönem zarfında Mekke’nin liderlerin-
den Abdulmuttalib, torunu Muhammed’e 
(sav) sürekli iki farklı şehrin hikâyelerini 
anlatırdı. Bu iki şehirden birisi ileride mede-
niyetin beşiği olacak olan o günkü ismi ile 
Yesrib’ti; diğeri ise Abdulmuttalib’in babası 
Haşim’in kabrinin bulunduğu Gazze. 

Efendimiz’in (sav) dedesinin babası Ha-
şim, ya da asıl ismi ile Amr ibn Abdulme-
naf, Kureyş içerisinde güçlü iradesi ve eşsiz 
kabiliyeti ile öne çıkan bir şahsiyetti. Amr 
ibn Abdulmenaf, Kureyş’in selameti için 
civar tüm kabilelerle antlaşmalar yapmış; 
yaz ve kış aylarında ayrı ayrı bölgelere ticari 
kervanlar göndermeye başlamıştı. Mekke’de 
ciddi kıtlığın olduğu bir sene, Suriye’den 
getirdiği ekmekleri kırarak et suyunun içeri-
sine doğrayıp gelen hacılara ikram ettiği için 
Haşim adını almıştı. Haşim; kıran, ufalayan 
ve dağıtan demekti. 1 Bu isim ile meşhur 
olan Amr, yine ticari bir maksatla Medine’ye 
ya da o zaman ki ismi ile Yesrib’e gitmiş-
ti. Burada kurulan panayırların içerisinde 
soyluluğu ve nezaketi ile ilgisini çeken bir 
hanım ile tanışmıştı. Bu hanım daha sonra 
adını çokça duyacağımız Neccar oğullarına 
mensup, Selma idi. Haşim, bu tanışıklığın 

1  Taberi, Tarihu’l-Umem ve’l-Mulük, c.3, s.1088–89 

D E N E M E

Adanmış Ruhlar ve
Gazze’nin Musa’ları!

Musa’nın annelerinin 
yerini bugün Gazze’li 

analar, Firavun’un 
yerini ise terörist 

İsrail almıştır. Modern 
Firavunlar ev ev 

gezip sadece erkek 
çocuklarını değil, 

hiçbir ayırım yapmadan 
Gazze’de canlı adına 
ne varsa hepsini yok 

etmek istemiştir.

AMuhammed EMİN YILDIRIM
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Gazze’nin 
Musa’ları

ardından Selma’ya talip oldu ve bu yolculuk 
sırasında da onunla evlendi. Bir müddet be-
raberce Medine’de kaldılar. Bu süre zarfında 
Selma hamile kaldı; Haşim de ticari seferini 
tamamlamak için Gazze’ye gitti. Takdir-i İla-
hi Haşim, Gazze’de hastalandı; vefat etti ve 
orada defnedildi. Bundan dolayı Araplar bu 
şehre halen Gazzetü Haşim derler. Selma’nın 
Haşim’den doğan çocuğun saçlarında biraz 
beyazlık olduğu için ona Şeybe ismini ver-
diler. Şeybe, annesinin yanında Medine’de 
yetim olarak büyüdü. Sekiz yaşlarına ge-
lince amca Muttalib yeğenini yanına getir-
mek istedi ve bu amaçla 
Medine’ye geldi. Şeybe’yi 
alıp Mekke’ye getirirken 
olayın öncesinden habe-
ri olmayanlar Muttalib’in 
arkasında duran çocuğun, 
pazardan alınmış bir köle 
olduğunu zan ederek, o 
çocuğa Abdulmuttalib/ 
Muttalib’in kölesi deme-
ye başladılar. İnsanların 
böyle isimlendirdikleri bu 
çocuk, ileride Kureyş’in 
reisi ve Hz. Peygamber’in 
dedesi olacak olan 
Abdulmuttalip’ten başka-
sı değildi.2

İşte Abdulmuttalib, kendisi ile aynı kaderi 
paylaşan torunu Muhammed’e (sav) başın-
dan geçen bu olayları anlatarak, O’nun (sav) 
Gazze’ye ve Yesrib’e daha o zamanlardan il-
gisinin oluşmasına sebep olmuştu. Elbette 
Efendimiz’de (sav) oluşan bu ilgiye Sahabe 
de kayıtsız kalmamıştı.

Bu ilginin bir tezahürü olsa gerek ki, Gaz-
zetü Haşim diye anılan bu tarihi şehrin İs-
lamlaşması Kudüs’ün öncesine dayanır. Ku-
düs, Hz. Ömer zamanında İslam otoritesinin 
altına girmişken; Gazze, Hz. Ebubekir’in 
hilafetinin ilk yıllarında fethedilmiştir. İmam 

2  A.g.e.

Şafiî’nin de doğduğu bu güzide şehir, ne ya-
zık ki, 1917’de Osmanlı’nın bölgeden çekil-
mesi ile birlikte ağlamaya başlamış, 1948’de 
işgal devletinin kurulması ile birlikte, yüzü 
bugünlere kadar hiç gülmemiştir. Tarihinde 
bunca önemli olayı barındıran bu şehir iş-
galden bu tarafa da, en büyük direnişi ortaya 
koyan yer olmuştur. 

O tarihi topraklarda yaşanan şanlı dire-
niş bize bunu hatırlattığı gibi, unuttuğumuz 
birçok gerçeği daha hatırlatmıştır. Gazze, 
ümmetin diriliş vesilesi olmuş; bir buçuk 
milyarlık İslam ailesine imanın, İslam’ın, 

şehadetin, infakın, ih-
sanın, ihlâsın ve daha 

nice önemli değerlerin 
kıymetinin nasıl bilinme-
si gerektiğini öğretmiştir. 
Gazze ümmete yeniden 
bir Asr-ı Saadet ruhu ya-
şatmıştır. Gazze, kitaplar-
da okuduğumuz ve her 
zaman “onlar nerede biz 
nerede!” diyerek tarihe 
hapsettiğimiz tabloların 
bir kez daha yaşanabilece-
ğini bizlere göstermiştir. 

İslam, sadece Efendimiz 
(sav) ile başlayan bir nizamın değil; ilk insan 
ve ilk peygamber Hz. Âdem ile başlayıp, son 
peygamber Hz. Muhammed’e (sav) kadar 
gelen tüm elçilerin, insanlığa ulaştırdıkları 
dinin adıdır. Dolayısı ile biz İslam Medeni-
yeti dediğimiz zaman böyle uzun soluklu bir 
medeniyetten bahis açmış oluruz. 

Bu medeniyetin elbette kendine özgü hu-
susiyetleri vardır. Bu istisnai özelliklerden bir 
tanesi de şudur: İslam Medeniyetinin men-
subu analar, gerektiğinde ölecek çocuklar 
doğururlar. Yoluna canlar feda edilmedikçe, 
onun için kurbanlar verilmedikçe bu mesaj 
ulaşması gereken yere varamayacaktır. Bu, 
ilk insan ile başlayan bir hakikatti. İnsanlığın 
ilk anası olan Havva, Habil’ini kurban vere-

Hz. Ebubekir’in hi-
lafetinin ilk yılla-
rında fethedilen 

Gazze İmam Şafiî’nin 
de doğduğu yerdir. 
1917’de Osmanlı’nın 

bölgeden çekilmesiy-
le ağlamaya başlayan 
Gazze, 1948’de işgal 

devletinin kurulması 
ile birlikte uzun bir 
direnişe başlamıştır.
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rek bu işi başlatmış; o ilk olmuş, ama son ol-
mamıştı. İlk Havva’dan, son Havva’ya kadar 
bizim medeniyetimizin anneleri hep ölecek 
çocuklar doğurmaya devam edecekti. 

Firavun’un zulmünün anaların rahmi-
ne kadar uzandığı bir zaman ve zeminde 
Musa’nın annesi, karnındaki bebeği doğur-
muştu. Doğan bebek bir erkekti; o da di-
ğerleri gibi öldürülecekti. Ama Rabbimiz 
Musa’nın annesine bir çıkış yolu göstermiş, 
bebek bir sandığa konularak Nil’in sularına 
bırakılmış ve onu Firavun’un cariyeleri bul-
muş, hanımı Asiye’nin isteği ile de Musa, sa-
rayın bir bebeği olmuştu. 
Şimdi Musa kendisini 
öldürmek isteyen sarayın 
içerisinde büyümeye, her 
gün de kendi öz annesi 
para karşılığı emzirmek 
üzere saraya getirilmeye 
başlanmıştı.3 Sonrasının 
ne olduğunu hepiniz bili-
yorsunuz; böyle bir halde 
büyüyen Musa, Firavun’un 
sonunu getirmiş ve onun 
Kızıldeniz’de bir ibret ve-
sikası olarak boğulmasına sebep olmuştu. 

O günlerden binlerce sene sonrasına, yani 
bugünlere gelelim; Musa’nın annelerinin ye-
rini bugün Gazze’li analar, Firavun’un yerini 
ise katil ve terörist İsrail almıştır. Modern Fi-
ravunlar ev ev gezip sadece erkek çocukla-
rını değil, hiçbir ayırım yapmadan Gazze’de 
canlı adına ne varsa hepsini yok etmeye ça-
lıştılar. 22 gün süren bombardımanın netice-
si, 1366 şehit, 5 bin 6 bin kadar yaralıdır. 
Yıkılan evler, sönen ocaklar, derinleşen acı-
lar ve taş üstünde taş bırakmadan koca bir 
şehrin adeta yok edilme pahasına maruz kal-
dığı durumlar, hepimizin malumudur. Ama 
bunca acıya rağmen bizi sevindiren bir haber 
aktarayım sizlere… Gazze’nin anaları, Beni 
İsrail’in anaları gibi doğurmaya devam etmiş-

3  Kasas Sûresi 28/7-13 

lerdir. Onlarda, “nede olsa İsrail bombalar ile 
çocuklarımızı öldürüyor, bizleri yok ediyor 
ya da onları sakat bırakıyor” dememişlerdir. 
Çünkü onlarda bu medeniyetin anaları gibi, 
ölecek çocuklar doğurmayı kendilerine en 
büyük vazife saymışlardır. 

Birleşmiş Milletler’in Gazze için hazırla-
dığı raporun bize verdiği bilgelere göre, 22 
gün savaşın devam ettiği dönem zarfında, 
Gazze’de doğan bebek sayısı 3700’dür. Hatta 
Şifa Hastanesi doktorlarının verdiği bilgilere 
göre, o günlerde olan doğumların büyük bir 
bölümü ikiz ve üçüz bebeklerden oluşuyor-

muş. Demek ki, biz bir 
ölmüş, bin dirilmişiz. 
Demek ki, Musa’nın an-

neleri bitmemiş, demek 
ki, Firavun’un saraylarını 
yerle bir edecek Musa’lar 
inşallah en yakın zamanda 
bu bebekler içerisinden 
çıkmaya devam edecek-
lerdir. 

Keşke Gazze’li analar 
bu zaman zarfında doğan 

tüm bebeklerin, erkek olanlarına Musa, kız 
olanlarına Asiye ismini verselerdi. Gerçi 
isimlerinin farklı olmasının ne önemi var ki? 
Onlar zaten Firavun’un karşısındaki Musa’lar 
olmaya aday değiller mi?  

Öyle ise üzülmeyin ey Gazze’nin ve İslam’ın 
anaları! Allah sizlerin doğurduğu Musa’larla, 
İsrail’i yok edecek; sizlerin gözyaşları ve fer-
yatları, o zalimleri tutuşturdukları fitne ateşi-
nin içerisinde yakacaktır. Bu böyle olacaktır 
ve bunda hiç şüphemiz yoktur. 

İyisi mi sizler bize dua edin de, inşallah 
bizler çağın Harun’ları olalım. Olalım da, 
Risalet’in davasına ağabeylik yapacak ameller 
ortaya koyabilelim. ■

22 gün zarfında 
Gazze’de doğan be-

bek sayısı 3700’dür. O 
günlerde gerçekleşen 
doğumların büyük bir 

bölümü ikiz ve üçüz 
bebeklerden oluşuyor-
muş. Demek ki, biz bir 
ölmüş, bin dirilmişiz.
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Kur’an-ı Kerim
Nasıl Eğitir?

u yazıda, ‘Kur’ân eğitiminin temel un-
surları’, ‘Kur’ân’da temel eğitim meto-

du’, ‘Peygamber eğitiminin temel unsurları’, 
‘Eğitimci ne kadar eğitimli?’ ve ‘Kur’ân eğiti-
mi denince’ başlıkları çerçevesinde Kur’ân’ın 
nasıl eğittiği sorusuna cevap aranacak; so-
nuçta, Kur’ân’ın yetiştirmek istediği insanın 
belli-başlı özellikleri verilecektir. 

1. KUR’ÂN EĞİTİMİNİN 
 TEMEL UNSURLARI 

Öncelikle belirtmek isterim ki, Türkçe-
mizde ‘öğretim’ ta’lîm kelimesi ile karşıla-
nırken, ‘eğitim’ için terbiye lâfzı tercih edil-
miştir. Osmanlı Türkçesinde ‘terbiye’ye ek 
olarak maârif kelimesi görülüyor. Maârif, 
ma’rifetin çoğulu olup “Maârif Vekâleti / 
Nezâreti” örneğinde olduğu gibi eğitim-
öğretimi birlikte ifade eden bir kavram ola-
rak mütalaa ediliyor. Çünkü hedef, salt öğ-
retmek değil aynı zamanda ‘eğ’itmek; irfân 
kazandırmaktır.

Aşağıdaki 12 madde insanoğlunu eğitip 
yetkinleştirmek için gönderilen son kutsal 
kitaptaki eğitimin temel unsurları bağla-
mında değerlendirilebilir:

(i) Kur’ân-ı Kerim, kavramları yerli ye-
rine oturtmakla işe başlar. Kur’ân’ın hiçbir 
kelimesi kendi icadı değildir. Kur’ân keli-
meleri; Arap zihin dünyasına ait kelimelere 
ek olarak, Ehl-i Kitab’ın temel kavramların-
dan ibarettir. Kur’ân; Allah, melek, cehennem 
gibi en temel kavramları bile önünde hazır 
bulmuştur. Ama o, bunlara farklı, sahih an-

İ N C E L E M E

Kur’an-ı Kerim Nasıl Eğitir?

Kendisini ‘ilim’ ve 
‘burhân’ olarak 
niteleyen Kur’ân; 
sürekli belge ve 
bilgi ister; zanla 
hareket etmeyi 
tenkit ve reddeder.

BMurat Sülün

Doç. Dr., MÜ İlahiyat Fakültesi  
Tefsir Anabilim Dalı öğretim üyesi
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lamlar yükleyerek onları başka bir dünyaya 
aktarmıştır (Kur’ân Semantiği’nin iştigal ala-
nı budur). Çünkü önemli olan, dolaşımdaki 
kelimeye ne mana yüklendiğidir. Bu; -sade-
ce beşerî birer parola, sembol ya da taşıyıcı 
olan- kelimelerin Kur’ân öncesinde yanlış 
mânalarla doldurulduğu anlamına gelir ki, 
yeni bir soluk olan İslâmiyet, bu kelimele-
rin içini boşaltıp onları temizlemekle işe 
başlamış olmaktadır. Bu gerçekleştirilmeden 
mesaj sağlam bir şekilde aktarılamaz. Bunun 
ne kadar önemli olduğu Konfüçyüs’ün meş-
hur vecizesinden de bilinmektedir… Meselâ 
‘dindar’ (musallî) tanı-
mını değiştiren Kur’ân; 
-sözgelimi- ‘iyi’liği, 
cömertliği-cimriliği farklı 
parametrelerle tanımla-
mış, sırf Kâbe mütevellîsi 
olmanın insana değer 
katmayacağını; insanın 
sağa-sola; doğuya-batıya 
dönmekle Allah katında 
makbul hâle gelemeyece-
ğini vurgulamıştır. 

(ii) Kur’ân’da, insa-
noğluna başıboş olmadığı, dünyada ‘hak’ bir 
gaye için bulunduğu bilinci kazandırılmak 
istenmekte; yüce Allah’a karşı güven duygu-
su aşılanmakta; insanı yaratıp yaşatanın O 
olduğu ve insanı yalnız/askıda/boşlukta bı-
rakmayacağı vurgulanmaktadır.

(iii) Kur’ân eğitiminin temel hedefi, insa-
nı yüce Allah’a kalb-i selîm ile götürmektir. 
Bunun için de, insanı selîm fıtratına döndür-
meye; fıtratını bozan, kalbini karartan pislik-
lerden arıtıp ahlâk-ı hamîde ile donatmaya 
çalışır ki dinin iki büyük esası olan zekât ve 
salât bu maksada yöneliktir.

(iv) Kur’ân’da, emir, yasak ve tavsiyeler 
etkili, hikemî bir dille sunulduğu gibi, tarihî 
olaylar nezih bir üslûpla anlatılmakta; Müş-
riklerin ağır itham ve iddiaları bile soğuk-
kanlılıkla ele alınmaktadır.

(v) Vahiy çağının son ve parlak halkası 

Kur’ân’ın Rabbi, hiç kimsenin zorla iman et-
meyeceğini bildiği için muhataplarını ikna 
etme yolunu izlemiş; genellikle tabiatı in-
celeme (seyr u nazar / istidlâl) bağlamında 
birtakım kanıtlar sunmuş; inkârcı muha-
taplarının çeşitli iddiaları karşısında da bi-
limsel bir eda ile sürekli kanıt istemiştir… 
‘Birine güvenip dayanacak olan; eşe-dosta, 
hısım-akrabaya, kavm ü kabileye değil, sade-
ce Allah’a güvenip dayansın’ diyen Kur’ân’ın 
sahibi, müminlere özgüven aşıladığı gibi, in-
dirdiği kitaba ve gönderdiği rasûle o kadar 
güvenir ki, bunların aleyhindeki iddiaları 

dahi aktarmaktan çekin-
mez. Bunları görmezden 

gelmez; teker teker ele 
alıp cevaplandırır (Örne-
ği: 6. En’âm ve 25. Furkân 
Sûreleri). 

İzinden gidilen kimse-
lerin dünyada daha önce 
yaşamış olmaları onlara 
bir üstünlük veya haklı-
lık kazandırmaz. Atalar 
pekâla, kafalarını çalıştır-
mamış olabilirler; pekâla, 

yanlış yolda gitmiş olabilirler. ‘Kişi’ler değil, 
icraat ve ‘eylem’leri esastır…

(vi) Kur’ân’da; bazı olguların muhataplar-
ca daha iyi anlaşılabilmesi için çeşitli tem-
siller kullanılmıştır. Sözgelimi Allah’a ortak 
koşmanın (şirk) anlamsızlığı anlatılırken 
şöyle buyrulur: 

(a) Allah’la birlikte yalvardıklarınız var 
ya, bunların tamamı bir araya gel[ip güç ve 
becerilerini birleştir]seler bir tek sinek bile 
yaratamazlar. Hatta, sinek onlardan bir şey 
kapsa, ondan onu bile kurtaramazlar. De-
mek ki hem isteyen âciz, hem de istenen 
[yani put da putperest de]!.. (Hac 22/73-74) 

(b) Allah size bir örnek veriyor: ‘Hangimiz 
iş yaptıracağız’ diye birbiriyle çekişip duran 
birtakım efendileri bulunan bir adamcağızla 
yalnız bir tek efendisi olan bir [başka] adam 
düşünün; hiç, bu ikisinin durumu bir olur 

Kur’ân’ın hiçbir 
kelimesi kendi icadı 

değildir. Kur’ân 
kelimeleri; Arap 

zihin dünyasına ait 
kelimelere ek olarak, 
Ehl-i Kitab’ın temel 

kavramlarından 
ibarettir.
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mu? [Biri, onca sahipten hangisine hizmet 
edeceğini bilemezken, öteki kiminle muha-
tap olacağını bilmektedir.] (Zümer 39/29)

(c) Allah’ın karşısında birilerini dost ve 
sahip edinenlerin durumu, örümceğin du-
rumuna benzetilebilir; hani [ağ örerek] yuva 
edinir ya!.. Oysa en çürük ev örümcek yuva-
sıdır. Keşke bilselerdi!.. (Ankebut 29/41)

Cennet ve Cehennem Kur’ân’da temsil-
lerle insan idrakine indirildiği gibi, ‘yüceler 
yücesi’ Allah’ın sıfat ve fiilleri de temsillerle 
idrakimize inzal edilmiş-
tir. [Dil, birtakım tem-
sillerden; parola ve sim-
gelerden oluşmakta değil 
midir? İnsan dili, Allah’ı 
anlatabilir mi; tavsîf ede-
bilirse de tasvîr edebi-
lir mi? O Allah ki, hiçbir 
şeye benzetilemediği gibi 
‘tasavvur’a dahi konu edi-
lemez (sûreti yoktur ki ta-
savvur edilebilsin).] Şairin 
‘bilinmez meşhur’ dediği 
bu aşkın (müte’âl) varlık 
insanoğluna tamamen soyut, felsefî, tenzihî 
bir dille anlatılamayacağı için, -çünkü bu 
dille anlatılan bir gerçeğin büyük topluluk-
larca benimsenmesi imkânsız denecek kadar 
zordur- Kur’ân’da teşbihî/temsilî bir anlatım 
üslûbu hâkimdir.

(vii) Sevgi ve korku motifleri Kur’ân’da 
gayet dengeli, yerli yerinde kullanılmış; yüce 
Allah bir yandan ‘Gafûr Rahîm’ bir yandan 
da ‘azabı sert’ bir Rab olarak tanıtılmıştır; 
Cennetin anlatıldığı yerde Cehenneme, Ce-
hennemin anlatıldığı yerde de Cennete te-
mas edilmiştir. Kur’ân’ın adlarından biri olan 
‘mesânî’ kelimesi, Kur’ân temalarının bu ikili 
yapısına işaret etmektedir. İnsanoğlu; genel-
de merhametli, sevgi dolu, yumuşak ve na-
zik bir söylemden anlamakla birlikte, sadece 
sertlikten anlayan insanların bulunduğu da 
bir gerçektir. ‘Bütün ideal örnekleri kuşatan 
Cennet’e yönelik vaatlerin işe yaramadığı 

kimseler mutlaka çıkmakta, bunlar da kor-
kunç Cehennem azabı ile tehdit edilmek-
tedir. “Nush ile uslanmayanı etmeli tekdîr 
/ Tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötektir.” 
mısraları bunu vecîz biçimde ifade eder.

(viii) Kur’ân’da ödül ve ceza motifleri 
dengeli olmakla birlikte, -uhrevî ve dünyevî 
anlamda- ceza da tamamen yadsınmış de-
ğildir. Çünkü Kur’ân’ın tanıttığı ‘Allah’, sa-
dece rahmet tanrısı değildir. Hukukî cezalar 
(had ve tâzirler) ve dünyevî helâkler, Kur’anî 
eğitimde öngörülen dünyalık cezaları ifade 

ederken, Cehennem aza-
bı ile insanlara; dünyada 
cezasız kaldığı düşü-

nülen suç ve günahların 
eninde sonunda mutlaka 
cezalandırılacağı fikri ka-
zandırılmaya çalışılır.  

(ix) Kendisini ‘ilim’ 
ve ‘burhân’ olarak nite-
leyen Kur’ân; “Hakkında 
bilgi sahibi olmadığın şe-
yin peşine düşme!” (İsra 
17/36), “Allah bu konu-

da güçlü bir delil indirmiş değildir.” (Yusuf 
12/40), “Getirin delilinizi!” (Bakara 2/111), 
“Getirin belgenizi!” (Sâffât 37/157) vb. ifade-
lerle sürekli belge ve bilgi ister; zanla hareket 
etmeyi tenkit ve reddeder (Örneği: Hac 22/3, 
8; Ahkâf 46/4). Müşriklerin; “meleklerin 
Allah’ın kızları” olduğu iddialarına; “Onla-
rın nasıl yaratıldığını görmüşler mi!” (Zuhruf 
3/19) cevabını vererek ‘gözlem’in önemini 
vurgular. Ki bunlar Kur’ân’ın indiği çağda 
bütün haşmetiyle hüküm süren akıl/bilim 
dışı olağanüstücü zihniyet açısından radikal 
yaklaşımlardır. 

Kur’ân-ı Kerim insanoğlundan, toplumu 
tarafından kendisine sunulan verileri körü 
körüne izlemek yerine gerçekleri bizzat in-
celeyip araştırmasını ister; çünkü her koyun 
kendi bacağından asılacak, üzerinde yük 
bulunan hiç kimse başkasının yükünü çeke-
meyecektir. [Kur’ân vahyinin “Oku” emriyle 

Kur’ân eğitiminin 
temel hedefi, insanı 
yüce Allah’a kalb-i 

selîm ile götürmektir. 
Bunun için insanı 

selîm fıtratına 
döndürmeye; 

ahlâk-ı hamîde ile 
donatmaya çalışır.
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başladığı bilinmekle birlikte, bunun aynı za-
manda Hz. Peygamberin çevresindeki olgu-
ları ‘oku’yup anlamlandırmasına yönelik bir 
emir olduğu pek bilinmez.] İnsanoğlu genel-
de gerçekleri algılayıp kabul edebilecek bir 
kapasiteye; temiz bir fıtrat ve akla sahiptir; 
bu kapasiteyi yanlışa yönelten canlı-cansız 
etkenlerden sıyrıldıkça hakkı kolayca bulabi-
lir. Kur’ân’da gariban kâfirlerden (müstaz’af) 
ziyade, küfür önderi niteliğindeki azılı eleba-
şıların hedef alınmış olmasının sebebi budur. 
Bu tiplerin ortadan kaldırılmasıyla insanların 
fevç fevç İslâm’a girdikleri tarihî bir realite-
dir.

 (x) Tefsir usulünde; “Sebebin özel oluşu 
hükmün genel olmasını engellemez” şeklinde 
bir kural vardır. Kur’ân’da bir kişiden, züm-
re veya milletten bah-
sediliyorsa, o bağlamda 
getirilen tenkitler sadece 
o kişileri değil tüm muha-
tapları ilgilendirmektedir. 
‘Kızım sana söylüyorum, 
gelinim sen işit.’ atasö-
zümüzde olduğu gibi… 
Sözgelimi Ehl-i Kitap ile 
alâkalı tenkitler, yeri gel-
diğinde Müslümanlara 
yönelik okunmalı; Yahu-
di alimlerinin eleştirildiği 
âyetlerde günümüz İslâm 
alimlerinin de eleştirildiği düşünülmelidir 
(Örneği: Bakara 2/40-48; A’râf 7/176). 

(xi) Kur’ân’ın insan terbiyesinde önem-
le üzerinde durduğu temel esaslardan biri 
de ferdî sorumluluktur (Örn. Necm 53/38-
41). Toptancı, genelleştirici, kategorize edi-
ci; kendisini, kendi kavm ü kabilesini gözü 
kapalı tezkiye ederken, ‘öteki’ni yargılayıcı 
yaklaşımlar Kur’anî değildir. Bununla bir-
likte, fertler –genelde- çevrelerinin ürünü 
oldukları için, yaşadıkları toplumun ıslahına 
çalışmakla mükelleftirler. Çünkü toplumsal 
felaketler yaş-kuru ayırmaz; kurunun yanın-
da yaş da yanar (Bkz. Enfal 8/25).

(xii) Son olarak; Kur’ân’da, erkek-dişi, 
çoluk-çocuk, yaşlı-genç, hür-köle demeden 
aklı eren herkesin eğitilmesi lüzûmu üzerin-
de durulur. [Örn. Lokman Hakîm’in oğluna 
verdiği öğütler; namazın çoluk – çocuğa 
mutlaka benimsetilmesi ve “Ey insanlar!” hi-
tabı…]

2. KUR’ÂN’DA TEMEL EĞİTİM METODU

Âlemlerin Rabbi; bütün ‘iş’lerinde teennî 
ile hareket etmekte; her şeyi tekâmül sey-
ri içinde olgunlaştırmaktadır. Nitekim O; 
bir şeye ‘ol’ dediğinde olma sürecine girer; 
oluşmaya başlar… Her kitabın bir uygulama 
zamanı vardır; Hz. Âdem’e Kur’ân gönderil-
meyeceği gibi, Hz. Muhammed’e de Suhuf 
gönderilmez… İnsanlığın Rabb-i Rahîm’i; 

onlara en son gönderdiği 
Kur’ân’daki beşerî düzen-
lemelerde de muhatapla-

rın durumunu gözetmiş; 
akıl ve alâka durumlarını 
dikkate almıştır. Bütün 
emir yasak ve tavsiyelerini 
bir bütün hâlinde, bir ke-
rede vermemiş, tedricî bir 
metod izlemiştir: Bilindiği 
gibi, İslâm dininin teme-
li Mekkî surelerle atılmış; 
gövdesi ise Medenî sureler-
le oluşturulmuştur. ‘Mekkî 

âyetlerin ağırlıklı olarak imanî ve ahlakî hu-
susları kapsamasına karşılık, Medenî âyetlerin 
siyasî-hukukî ilişkileri esas aldığı’ genel bir 
kural olarak benimsenmiş gözükmektedir. 
Mekkî âyetler ferdî-ahlâkî-enfüsî konulara 
toplumsal konulardan daha fazla ağırlık verir. 
Özellikle, ilk inen âyetlerde ahlakî değerlerin 
inşasına büyük önem verildiği ve imanla il-
gili havf, haşyet, ittikâ gibi kavramların iman 
lâfzından daha çok yer bulduğu göze çarpar. 
Ancak şunun daima göz önünde tutulması 
gerekir ki, hukukî-siyasî-iktisadî düzenleme-
lerle ilgili olarak Medine’de inecek olan emir-
yasak ve tavsiyelerin temeli Mekkî âyetlerde 
atılmıştır. İslâm’ın faiz yasağı, miras, sadaka/

Cennet ve Cehennem 
Kur’ân’da temsillerle 

insan idrakine 
indirildiği gibi, 
‘yüceler yücesi’ 
Allah’ın sıfat ve 

fiilleri de temsillerle 
idrakimize inzal 

edilmiştir.
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zekât gibi iktisadî normları Mekkî âyetlerde 
temellendirildiği gibi, silahlı cihadın teme-
li de -müminlere Allah uğrunda hem kendi 
benlikleri ile hem de ana-baba ve kabile-
daşları ile ilişkilerinde karşılaştıkları zor 
durumlara daima direnmeleri emredilmek 
suretiyle- Mekkî âyetlerde atılmıştır. Çünkü 
Mekke ortamında da şer güçlerle mücadele 
söz konusudur ve bu, maddî-manevî işken-
celerine direnmekle ve onların otoritesini 
reddetmekle gerçekleşmiştir. Ayrıca, Medenî 
ve geç devir Mekkî âyetlerde sürekli kullanı-
lan amel-i salih kavramıyla, ilk âyetlerde sayı-
lan hareket ve davranışlara bir bütün olarak 
atıfta bulunulmuş olduğu söylenebilir. Öyle 
ise, ilk âyetlerin gerek iman ve ferdî ahlâka 
gerekse toplumsal ahlâk ve yapıya ilişkin 
hususları -nüve hâlinde 
de olsa- barındırdığını 
söylemek abartı sayılma-
malıdır. Mekkî dönemin 
salt bir inanç sahası olarak 
tavsîf edilmesi, bu yüzden 
gerçeği yansıtmaz. Şu ka-
darı var ki, Mekkî Kur’ân 
bir yandan ahiret düşün-
cesi, hesap endişesi vb. 
hususlar üzerinde durup 
fertlere iman şuuru kazan-
dırarak Medenî Kur’ân’ın 
emir-yasak ve tavsiyelerine 
altyapı hazırlamayı, mümin zihinlere bunları 
kolayca ‘ben’imsetebilmeyi hedeflerken, bir 
yandan da ahlâkî-iktisâdî konularda tenkit 
ve teşviklerine devam etmek suretiyle men-
suplarını belli bir ilkeler bütünü çerçevesin-
de örgütleme yoluna gitmiştir. Bunun so-
nucu olarak -son Medenî dönemdeki kadar 
tavizsiz bir tevellî - teberrî ölçüsünde değilse 
de- müminler, yaşadıkları küfür toplumunun 
ahlakî-imanî değerlerinden yavaş yavaş kop-
maya başlamış; böylece akrabalık ve kabile 
bağlarının, yerlerini iman bağına bıraktığı 
bir süreç ortaya çıkmıştır. Bu dönem vahiy-
leri açısından ilgi çekici bir nokta da ittikâ, 
haşyet, ‘ibadet, tezekkî, ihsân, islâm gibi, salt 

tasdîk ya da salt amel olmayıp bu ikisini aynı 
anda ifade eden kavramlar üzerinde önemle 
durulmuş olmasıdır. Bu, Kur’ân’ın tâ baştan 
beri kuru bir tasdîki hedeflemediğini, aksine 
ilâhî vaad ve tehditlere kulak verip maddî-
mânevî yaşamına çekidüzen veren, Allah’a 
yönelen, düşünceli tek kelimeyle ilâhî emir-
lere riâyetkâr (müttakî) bir karakter istediği-
ni açıkça göstermektedir. Nebevî otoritenin 
iyice sağlamlaştığı ve Kur’ân hâkimiyetinin 
pekiştiği bir sosyopolitik ortamda inzal edi-
len son Medenî surelerde ise, iman olgusuna 
yapılan vurgu devam etmekle birlikte iman 
salt kalbî bir duyuş olmaktan ziyade dışa yan-
sıması gereken bir duruş olarak kabul edil-
meye başlanmıştır. İttikâ vb. kalbî unsurlara 
yine yer verilmekle birlikte, daha çok salâh, 

birr, velâ-berâ, muhabbet-
buğz, emr-i bi’l-ma’rûf 
nehy-i ‘ani’l-münker, 

i’tisâm, imanın bölünmez-
liği, Peygamber’e itâ’at, 
güven, teslîmiyet ve bu 
güven bağlamında infak 
ve karz-ı hasen kavramla-
rı üzerinde durulmuştur. 
Bu dönem, ayrıca vatan-
daşların Hz. Peygamber’e 
güven telkîn etmeyen 
bütün tutum ve davranış-
larının nifâk kapsamında 

değerlendirildiği ve iman sahiplerinin bile 
kategorize edildiği bir dönem olarak göze 
çarpmaktadır (SÜLÜN, İman-Amel İlişkisi).

Kur’ân’da ehem – mühim sıralaması bulun-
duğu hesaba katılarak makâsıd ve tefarruâtın 
iyi belirlenip ona göre hareket edilmesi ge-
rekir. Dinin önceliği; insanlar arası ilişkiyi 
güvenlik (iman) ve özgürlük esasına oturt-
maktır. Dinin özü; iman, ahlâk, Hakk’a say-
gı, ‘halk’a sevgi çerçevesinde doğru-dürüst 
bir hayattır. Kur’ân’da nelerin ‘emr’edilip 
nelerin ‘yasak’landığına bakılmalı; Lokman 
Hakîm’in, “Evlâdım!” diye başlayan öğüdün-
de neleri ön-plâna çıkardığına dikkat edil-
melidir. Bu bakımdan, güvenlikten yoksun, 

Sevgi ve korku 
motifleri Kur’ân’da 
gayet dengeli, yerli 
yerinde kullanılmış; 

yüce Allah bir yandan 
‘Gafûr Rahîm’ bir 
yandan da ‘azabı 

sert’ bir Rab olarak 
tanıtılmıştır.
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karnı aç bir adama yüksek dinî/tasavvufî ha-
kikatleri anlatmamak; ahlâk-itikat temelleri 
sağlam olmayan insanları dinin öngördüğü 
hukukî katmanları (muâmelât ve ukûbât) ile 
karşı karşıya bırakmamak gerekir. Bu, bizzat 
Kitab’ın tabiriyle evlere -kapısından değil- ba-
casından girmeye kalkışmaktır ki başarısızlı-
ğa mahkûmdur. Önce, iman ve ahlâk temel-
leri oturtulmalı, Hak ve halk ile sıcak ilişkiler 
ibadetlerle sağlama alınıp toplumsal dayanış-
ma sağlanmalıdır. Günlük hayata yansıması 
kendiliğinden gelişecek bir süreçtir. Tek tük 
arızalarda da piramidin tepesindeki birkaç taş 
mesabesindeki cezaî müeyyideler işletilir… 
Böylece, ‘öteki’ne; muazzam Kur’ân pirami-
dinin temellerini ve ana gövdesini oluşturan 
daha binlerce iman-ahlâk-ibadet âyeti bu-
lunduğu gösterilir. ‘Pira-
midin, tepedeki en çok 
göze çarpan birkaç ceza 
hukuku âyetinden ibaret 
olduğu’ kanaati verilme-
miş olur. 

3. PEYGAMBER EĞİTİMİ-
NİN 

 TEMEL UNSURLARI

Yüce Allah peygamber-
leri, peygamberler de insanları eğitmektedir. 
Peygamberin temel görevi, insanoğlunu önce 
fert, sonra toplum bazında eğitmek (tezkiye); 
ona güvenli, özgür ve tok yaşayabileceği bir 
dünya sunmaktır. 

Bütün peygamberler gibi Hz. Muhammed 
de ümmetine modellik/örneklik etmek üzere 
gönderilmiştir. Eş, baba, hâkim, komutan, 
devlet başkanı olarak her açıdan ümmetine 
örneklik edebilecek bir beşerî yapıya sahipti. 
Bu, Ümmet-i Muhammed’e mensup herke-
sin; eş, baba, arkadaş, cemaat lideri, bilim 
adamı, hâkim, komutan, devlet başkanı… 
örnek alabilecekleri ideal bir liderleri var, de-
mektir. İnsana ‘insan elçi’ göndermenin hik-
meti budur; insanlar kendi dillerini konuşan; 
kendi kanlarından - canlarından birini daha 

kolay benimseyebilirler. Müşriklerin, pey-
gamberin melek olması gerektiği yönündeki 
kuşku ve iddiaları, “Yeryüzünde melekler ya-
şıyor olsaydı, elbette onlara melek indirirdik” 
denilerek cevaplanmıştır (Bkz. İsra 17/95).

Hz. Peygamber, insanlara ilettiği söylem-
leri mutlaka eyleme dönüştürür; getirdiği 
ilkeleri toplumundan daha ileri seviyede ya-
şardı. Söylemle eylemin tutarlılık göstermesi 
peygamber vârisleri olan âlimler (ulemâ) açı-
sından olduğu kadar siyasî liderler (ümerâ) 
açısından da vazgeçilmez bir prensiptir. Baş-
ka türlü başarı mümkün değildir.

İslamiyetin bugün dünyanın en fazla sa-
hiplenilen dini oluşu Hz. Peygamber’in yüce 
şahsiyetine bağlanabilir. Bir başka deyişle; 

İslamiyetin başarısını Hz. 
Muhammed’in Kur’ân’ı 
tam bir Kur’ân-ı Nâtık 

edasıyla; gerek ahlâkıyla 
gerekse yaşayışıyla, hem 
teorik hem de pratik olarak 
başarıyla temsil edebilmiş 
olması ile ilişkilendirebili-
riz. ‘Can’sız, salt metin ola-
rak Kur’ân-ı Kerim’in diğer 
mukaddes kitapların akı-

betine uğramamış olması, Hz. Peygamber’in 
bu metni başarıyla “can”landırması ile ve onu 
can u gönülden izleyen arkadaşlarının, Pey-
gamber sayesinde adeta ete-kemiğe bürünen 
bu metni benimseyerek uğrunda her şeylerini 
feda edebilmeleri ile ilişkilidir. Ancak bu fe-
ragat ahlâkı da yine Hz. Peygamberin yüksek 
şahsiyeti; sevgili kızına karşı bile tavizsiz, ak-
siyoner bir dava adamı olmasına dayanıyor. 
Peygamberin bu eşine az rastlanır ihlâsı saye-
sindedir ki alelâde insanlar bu metne can u 
gönülden bağlanmış ve onu dünyanın en faz-
la okunan, ezberlenen, hayata geçirilen kitabı 
haline getirmişlerdir.

Dolayısıyla, ilahî öğretilerin teoride bı-
rakılmaması, kanlı-canlı elçilerle iletilmesi 
son derece önemlidir… Amaçlanan gaye, 
salt metinle gerçekleşmez. Bununla birlikte, 

Kur’ân’da ödül 
ve ceza motifleri 
dengeli olmakla 

birlikte, -uhrevî ve 
dünyevî anlamda- 
ceza da tamamen 

yadsınmış değildir.
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canlı Kur’ân Hz. Peygamber’in vefatı ile bir-
likte zaman zaman yazılı Kur’ân’ın; edilgen, 
cansız ve zû-vücûh olan bir metnin Peygam-
berin yetiştirdiği diğer canlı Kur’ân’lara yani, 
Hz. Peygamberin güzîde dâva arkadaşlarına 
karşı öne çıkarıldığı görülmüştür. Örneği: 
Sıffîn savaşında hezîmete uğramasına ramak 
kalan Muaviye, Hz. Ali ve beraberindeki can-
lı Kur’ân’lara karşı Mushaf yapraklarını mız-
rakların ucuna taktırarak Müslümanları güya 
Allah’ın kitabına çağırmıştır!.. 

4. EĞİTİMCİ NE KADAR EĞİTİMLİ?

Bu bakımdan, teori-pratik uyumsuzluğu eği-
timcilerin en büyük başarısızlık sebeplerinden 
biridir. Sözgelimi sigara ya da içki alışkanlığı 
olan bir eğitimci; bir ana-baba, bu gibi alış-
kanlıkların kötülüğünü anlattığında muha-
tapları üzerinde ne kadar etkili olabilir?!

İdeal bir eğitimci insanlara; “Ele verir öğü-
dü, kendi keser söğüdü!” ya da “Hocanın de-
diğini yap yaptığını yapma!” dedirtmeyendir; 
işe kendinden ve yakınlarından başlayandır. 
Kendi çoluk çocuğu başka vadilerde gezinir-
ken başkalarının çocuğunu eğitmeye kalkış-
mak, iyi düşünülürse, bir tür nifaktan öte git-
mez. Başörtüsü emrini kendi eşine-dostuna 
uygulamazken başkalarına empoze edip 
durursanız ve o insanlar eşinizi-dostunuzu 
telkininizin tersi bir kılık-kıyafet içinde gö-
rürlerse, pişkin pişkin; “Ama haspaya da ya-
kışıyor doğrusu!” demek zorunda kalırsınız.

Eğitimin başarılı olabilmesi için, öncelik-
le bizzat terbiyecinin terbiye edilmiş olması 
gerekir. Nitekim insanları eğitmekle görev-
lendirilen ‘rasûl’ler daima sağlam karakterli, 
anlayışlı, dürüst, güvenilir, onurlu, akıllı, zeki 
insanlar olmuştur. Bir eğitim gönüllüsü; 
ahlâklı, şefkatli, sevgi dolu, merhametli, mü-
tevazı, olgun ve önyargısız olmalı; bencil, çı-
karcı, haris ve mutaassıp olmamalıdır. 

Aile büyüklerinin, din ve bilim adamları 
ile siyasîlerin terbiyesi bu bağlamda önem 
kazanmaktadır. Tahsil arttıkça cahillik de 
artıyorsa, koca koca diplomalara karşılık 

“nitelikli” suçlarda büyük artış yaşanıyorsa, 
eğitimde sorun var demektir. 

“Akıl yaşta değil, baştadır” gerçeği çoğu in-
san tarafından anlaşılmaz; kerli-ferli insanla-
rın yanlış olduğu besbelli birtakım tutum ve 
davranışları “vardır bir bildiği” çaresizliğiyle 
sineye çekilir. Hatta bazen bunlarda keramet 
aranır. Oysa peygamberlere genelde yaşını ba-
şını almış kendilerinde büyüklük vehm eden 
(müstekbir) Ebucehil gibi tipler karşı çıkmış-
lardır; çünkü statükoyu onlar temsil etmekte-
dir… Onlar, Hz. Muhammed’i “din”den çık-
makla itham ederler!.. Bu sebeple, işe büyük-
lerin terbiyesinden başlanmalıdır.

Siyasîlere gelince, onlar da yukarıda Pey-
gamber karakteri bağlamında işaret edilen 
özellikleri taşımadıkları takdirde, başarısızlı-
ğa mahkûmdurlar. Ama onların başarısı da 
başarısızlığı da kendileri ile sınırlı kalma-
makta, ellerinin altındaki insanları etkile-
mektedir. Sevapları da günahları da katmerli 
olacağı için, yöneticiler istişareye önem ver-
meli, etraflarındakilere nazik davranmalı; 
kamu malı söz konusu olduğunda son dere-
ce titiz olmalı; rüşvetten, adam kayırmaktan 
uzak durmalıdır. 

5. KUR’ÂN EĞİTİMİ DENİNCE…

Kur’ân’ın en büyük mucizelerinden biri 
terbiye alanında cereyan etmiş; Kur’ân, Hu-
kuktan yoksun, düzenden uzak, serkeş/başıbo-
zuk insan yığınlarından oluşan Arapları tek 
bir ilke etrafında örgütleyerek onlara insan-
lığın tanıdığı en büyük medeniyeti kurdur-
muştur. Bu başarıda asıl pay Canlı Kur’ân’a 
(s.a.s.) ait olmakla birlikte, söz konusu başa-
rı, Ashab-ı Kiram’ın Kur’ân’dan yararlanma 
metodu ile de alâkalıdır. Ashab Kur’ân’ın, 
“Üzerinde düşünülsün ve sağduyu sahipleri 
öğüt alabilsin diye” indirildiğini (Sâd 38/29) 
bilir; “Çok Kur’ân okuyayım da her harfine 
10 sevap alayım!” diye düşünmezdi. Onlara 
göre; bilgi, bilgilenmiş olmak için değil, uy-
gulamak içindi. Onlar Kur’ân’ı adeta yerler-
di. Mevlâna’nın dediği gibi, bir veya yarım 
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batman ekmek yemek hakikaten güç bir iş-
tir. Fakat ağzına alıp çiğneyip çiğneyip atarsan, 
bu şekilde yüz bin merkep yükü ekmek yi-
yebilirsin. Okuduğu âyetleri hazmetmeden 
diğerlerine geçmeyen Ashab-ı Kiram; bırakın 
Kur’ân’ın tamamını sadece Bakara suresini 
öğrenenlere dahi ‘büyük adam’ gözüyle bakar 
ve onları parmakla gösterirdi.

Bilindiği gibi, 1924’ten itibaren Türkiye’de 
uygulanmaya başlayan ve 1937’de adı da ko-
nulan radikal laiklik programı ile dinin dev-
let üzerindeki etkisi azaltılarak toplumsal bir 
rol oynaması büyük ölçüde engellendi. Din 
eğitimi tedrîcen azaltılarak sonunda askı-
ya alındı; feshedilen dinî kurumların bütün 
mallarına el konuldu. Ancak bu noktada, iğ-
neyi başkalarına batırırken çuvaldızı da ken-
dimize batırmalıyız:

Kur’ân öğretimini yasaklayan siyasîlerin ve 
Kur’ân’a eleştirel yaklaşan aydınların, oryan-
talistlerden etkilendikleri ve Kur’ân’ı ya hiç 
okumadıkları ya da gerektiği gibi bir bütün 
hâlinde okumadıkları, Hz. Peygamber’i de 
tanımadıkları için böyle bir tutum geliştirdik-
leri düşünülür. Her iki suçlamada da doğru-
luk payı vardır. Peki, milletin elinde arı duru 
bir Türkçe meal ve tefsirin bulunmadığı bir 
ortamda, araştıran, sorgulayan cins kafaları, 
Batılıların Hz. Peygamber’e ve Kur’ân’a ilişkin 
kâfirane eserlerine mahkûm eden, özellikle 
Fransızca, Almanca vb. Kur’ân çevirilerini 
okumaya itenlerin Kur’ân’a yabancılaşmada 
hiç mi rolleri yoktur? Osmanlının o dine say-
gılı eğitim sisteminde yetişen onca aydının 
nasıl bu tür düşünceler geliştirebildiği hâla 
sorgulanmayacak mı? Bu nasıl bir Kur’ân 
eğitimidir ki, çocuklar tâ ilköğretimden itiba-
ren, her kademede mutlaka bir Kur’ân dersi 
görüyorlar ve sonuçta Kur’ân’a yabancılaşabi-
liyorlar?! Kur’ân eğitimini kısıtlayan kadrolar, 
bu eğitim sisteminin ürünü değiller miydi? 
Demek ki Kur’ân eğitimi diye yapılan şey, 
Arap harfleriyle yazılmış bir metnin mahâric-i 
hurûf ve tecvîd kurallarına uygun olarak, gü-
zel nağmelerle, -ama- ne dediğini anlamadan 

tekrar tekrar telâffuz edilmesinden ibaretti!.. 
(SÜLÜN, Türk Toplumunun Kur’ân Kültürü)

1950’lere kadarki dönemde, medrese ba-
kıyesi taşra uleması ve bazı şeyhlerin mil-
lete yaptığı gizli Kur’ân eğitim-öğretimi de 
gerçek mânada bir Kur’ân tedrîsâtı değildi. 
Çünkü Kur’ân, mânası anlaşılmadan, âyetleri 
üzerinde düşünülmeden ve ilahî rehberliği-
ni hayata geçirme kaygısı taşınmadan sadece 
Kur’ân’ı gelecek nesillere aktarmak maksa-
dıyla gelenekçi bir metodla öğretilmeye çalı-
şılıyordu (Z. Duman).

Kur’ân eğitimi kavramı, insanlara “Kur’ân’ın 
dışyapısal özelliklerini öğretmek”ten ibaret 
görülmemeli, bu yazıda dile getirilen eğitim 
ilkeleri çerçevesinde anlaşılmalıdır.

SONUÇ OLARAK; 

Kur’ân eğitimi alan insan; 

- Allah bilinci ile dopdolu, bu bilincin ha-
yatına damgasını vurduğu, hesap endişesi 
taşıyan; 

- iman-amel-ahlâk birlikteliğini sağlaya-
bilmiş, zihniyetini ve şahsiyetini eğitmiş; 

- Allah’tan başkasından korkmayan, yal-
nızca O’na güvenen, özgüven sahibi, çalış-
kan, onurlu, güvenilir, dosdoğru; 

- elinin altındakilerin (aile, işçi, memur 
vs.) hatta insanlığın sorumluluğunu üzerin-
de hisseden, ‘halife’ bilincine sahip; 

- iyiyi benimseyen, yücelten, emreden, 
kötüyü yasaklayan/reddeden;

- sosyal ilişkilerde ehliyet ve adaleti göze-
ten; insan haklarına saygılı, ötekini tamamen 
reddetmeyen; 

- her tür bencillikten uzak; 

- sorun yaratan değil, çözüm üreten; 

- hakka saygılı - halka sevgili; 

- esmâ-i hüsnâda geçen kabiliyet ve özel-
likleri kazanmış kişidir. ■
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uhammed Tahir bin Âşûr (1296-
1394/1879-1973), dinî ilimler, dil ve 

edebiyat, tarih alanlarında mütehassıs Tu-
nuslu bir bilgindir. Zeytûne Üniversitesi’nde 
yetişmiştir. Daha 1904’te seçildiği Zeytûne 
Külliyesi idare heyetindeyken, eğitim ve öğ-
retime yeni usuller getirmeye çalışmış, bu 
konuda ıslahat raporu hazırlayarak hüküme-
te sunmuştur. Bu rapordaki bazı önerileri uy-
gulamaya geçmiştir. 1908’de Eğitim-Öğretim 
Programlarını Islah Komisyonu’na üye olmuş, 
daha önce hazırlamış olduğu rapora dayana-
rak eğitim-öğretimin durumunu bildiren yeni 
bir rapor hazırlamıştır. 1956 yılında Zeytûne 
Üniversitesi rektörü olmuş ve eğitim-öğretim 
ıslahatçılığını burada da sürdürmüştür. Çok 
sayıda eseri ve emek ürünü tahkikleri olan 
Muhammed bin Âşûr’un İslam Hukuk Fel-
sefesi ile İslam İnsan ve Toplum Felsefesi adlı 
bütünleşik eserleri (ilki Mehmet Erdoğan’la 
ortak) tarafımızdan Türkçe’ye çevrilmiştir.

İslâmî ilimlerin eğitim ve öğretimi alanın-
da proje sahibi olan ve bunu bir kitapla ka-
muoyuna yansıtan nâdir bilginlerden olan 
Muhammed Tâhir bin Âşûr, İslâmî eğitim 
projesiyle ilgili görüşlerini, “E Leyse’s-Subhu 
bi-Karîb”1 adlı kitabında ayrıntılı biçimde 
ele almıştır. Öncelikle kitabı yazış sebebini 
ve eğitimin niçin ıslah edilmesi gerektiğini 
ele alan yazar, İslâm ilim, eğitim-öğretim ve 
yazım tarihini gelişim aşamaları ve kurum-

1 Tunus 1967, eş-Şeriketu’t-Tûnusiyye li’t-Tevzî’, 267 s.

İ N C E L E M E

Muhammed Tahir bin Aşur’un  
İslami Eğitimi Islah Projesi’nde 
Tefsir İlminin Uyanışı Düşüncesi

Tahir bin Âşûr’a 
göre tefsir ilmi, 
İslâm fetihlerinin 
ardından İslâm’a 
girenlerin çokluğu 
dolayısıyla 
bilginlerin Kur’an 
tefsirine yönelmeleri 
sebebiyle doğmuştur.

MVecdi Akyüz

Prof.Dr., MÜ. İlahiyat Fakültesi  
İslam Hukuku öğretim üyesi 
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laşmaları çerçevesinde, artılarıyla ve eksile-
riyle ele aldıktan sonra, bu alanda geliştiri-
len bazı projelerden bahseder, daha sonra da 
kendi İslâmî eğitim projesini ortaya koyar. 
Bu çalışmamızda, onun kapsamlı projesinin 
yalnızca tefsir ilminin uyanışıyla ilgili bölü-
münü ele almaya çalışacağız.2

Tefsir İlminin Doğuşu

Muhammed Tahir bin Âşûr’a göre tefsir 
ilmi, İslâm fetihlerinin ardından İslâm’a gi-
renlerin çokluğu dolayısıyla Arap zevkinin 
zayıflamasıyla bilginlerin Kur’an tefsirine 
yönelmeleri sebebiyle doğmuştur. Bu işe ilk 
girişenler İbn Abbas ile Hz.Ali olmuştur. Bu 
girişim, gerçekte ahkâm istinbâtının doğu-
şunun da başlangıcıdır. Daha sonra Şam’da 
Emevî Devleti’nin ortaya çıkışıyla fitne dö-
nemi başlamış ve yarım asırlık bir dönem 
çok yavaş gelişen ilim, ileri adım atamamış-
tır. Emevî Devleti istikrar kazanıp Abdülme-
lik Havâric, İbnü’z-Zübeyr ve İbnü’l-Eş’as’a 
karşı zafer kazanınca, müslümanların birliği 
sağlandı. Bunun ardından tefsir ilmi de yay-
gınlık kazandı. İbn Abbas’ın tefsir râvîleri, 
öğrendiklerini nakletmeye başladılar. Bun-
ların en ünlüleri; Mücâhid (ö.103, Mekke), 
İbn Cübeyr (ö.94), İbn Abbas’ın mevlâsı 
İkrime (ö.105), Tâvûs el-Yemânî (ö.106) 
ve Atâ bin Ebî Rebâh (ö.114) idi. Bunların 
hepsi de, Mekke’dendir. Buhârî hadis eseri 
Sahîh’inde ve Şâfiî, bunlardan tahrîc etmiş-
tir. Öğretimleri, şifâhî olarak devam etmiştir. 
Çünkü henüz kitap yazımı başlamamıştı.

Tefsirin İlim Oluşu

Muhammed Tahir bin Âşûr, önceleri nasıl 
ki şiir şerhi ilim sayılmazsa, tefsir ilminin de 
ilim sayılmayacağı görüşünde olduğunu, ama 
ilimler tasnifi eserlerinde dinî ilimlerin kay-
nağı oluşundan dolayı tefsirin ilim sayıldığını 
ve onun gerilemesinin pek çok İslâmî ilmin, 
özellikle de fıkıh, nahiv ve lügat ilimlerinin ge-
rilemesinde kuvvetli bir etkisinin bulunduğu-

2  Age, s.27, 184-190. Aslında Muhammed Tahir bin Aşur’un 
İslami ilimlerin eğitim ve öğretimi projesi, başlıbaşına bir 
akademik çalışmanın konusu olmalıdır.

nu görünce, tefsirin de ilim sayılmasında ilim 
tasnifi eserlerini izlemeyi arzuladığını belirtir.

Tefsir, zevk ve idraki Arapçanın incelikleri-
ni anlama derecesine varmayanların anlaması 
ve bu uygulama sonucunda Arap kelâmını ve 
üslûplarını kendiliğinden anlamaya alışma-
sı için, Yüce Allah’ın Kur’an’dan muradını 
açıklamaktır. Selefi, tefsiri tedvine yönelten 
şey, Arapçaya dışarıdan giren kelimelerin çok-
luğu dolayısıyla Arapçanın zaafa uğradığını 
düşünmeleri ve ümmetin Kur’an’ı anlaması-
nın önemini bilmeleridir. Böylelikle, Kur’an’ın 
tefsiriyle ilgilenen Hz.Ali, İbn Mes’ud, İbn 
Abbas ve Zeyd bin Sâbit gibi sahâbeden bu 
konuda kendilerine ulaşanı yazdılar. Bir ka-
palılığı açan, bir geneli tahsis eden veya bir 
sünneti beyan eden Hz.Peygamber’den (s.a.) 
kendilerine ulaşanlar konusunda İslâm kitap-
ları arasında bunları yazıyorlardı. 

Bununla birlikte tefsir, İslâm’da ilk yazılan 
kitaplar içinde yer alır. Bu, Abdulmelik bin 
Curayh el-Mekkî’nin (80-149, Mekke), İbn 
Abbas’ın ashâbı Atâ, Mücâhid ve başkaların-
dan naklederek âsâr (konuya ilişkin hadisler 
ve görüşler) ve tefsiri içermek üzere yazdığı 
kitaptır. Tefsir konusunda kitap yazmasının 
sebebi, Hz.Peygamber’den (s.a.) rivayet edi-
lenlere duyduğu ilgi ve Yüce Allah’ın kitabın-
dan muradını halkın anlamasını sağlamaktır. 

Kur’an tefsiriyle ilgilenmek, bilginlerin en 
önemli uğraşları arasında yer alırdı. Bu alanda 
en çok uğraş verenler, kassâslar idi. Müslim bin 
Cündüb el-Hüzelî, Ömer bin Abdülaziz’in va-
liliği sırasında Medine’de Mescid-i Nebevî’de 
Kur’an kıssalarını anlatırdı. Amr bin Fâid, 
Kur’an tefsirine Bakara Sûresi’nden başladı, 
36 yıl anlatmaya devam etti, Kur’an’ı bitire-
meden vefat etti. Çünkü o, siyer ve bilginlerin 
Kur’an’ın anlamlarını tevilleri konusundaki 
görüşlerini iyi bilen (hâfız) biriydi. Bir tek 
âyeti birkaç haftada tefsir ettiği olurdu.

Musa bin Seyyâr el-Esvârî, Kur’an’ı hem 
Arapça, hem de Farsça tefsir ederdi. Araplar 
sağına, Farslar soluna otururdu. Kur’an’dan 
âyeti okur, Araplar için Arapça, Farslar için 
Farsça tefsir ederdi. Her iki dili de çok iyi 
konuşurdu.
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İşte bunun için, eskilerin tefsirleri, bu yö-
rüngenin dışına çıkmazdı. Ebu Ubeyde bin 
Ma’mer bin el-Müsennâ el-Basrî’den rivayet 
edilen Mecâzu’l-Kur’ân böyledir. İmam Yahya 
bin Sellâm el-Basrî’nin (ö. 200) tefsiri, (Mu-
vatta râvîlerinden biridir, tâbiînden yirmi 
rivayeti vardır), anlamını çözmek suretiyle 
yalnızca lafız (sözcük) tefsirinden ibarettir.3 
Buhârî’nin Sahîh’indeki Tefsir Kitabı da bu-
nun gibidir. Daha sonra genişletmeye gitti-
ler, Kur’an’dan bütün çıkarsadıklarını tefsir 
olarak kabul ettiler. Bunun sonucunda, bir 
kısmı şer’î yönünü öne çıkararak Ahkâmu’l-
Kur’ân kitapları yazdılar, bir kısmı ise dil 
yönünü öne alarak kitaplar yazdılar. Râgıb 
el-Isfahânî’nin Müfredâtu’l-Kur’ân’ı böyledir. 
Bu dilcilerden bazıları, sözgelimi Ebu İshâk 
ez-Zeccâc’ın Tefsir’i, tamamen Arapça dilbil-
gisi yöntemini izlemiştir. 

Bazı müfessirler, Ebu Hayyân’ın el-Bahru’l-
Muhît’te yaptığı gibi, nahiv meselelerine ge-
niş geniş yer verdiler. Bunun sonucunda 
da, amaçtan uzaklaştılar. Bunların amaçtan 
en çok uzaklaşanı, et-Tefsîru’l-Kebîr yaza-
rı İbnu’l-Hatîb Fahreddin Râzî’dir. Bunları 
asıl amaca yönelten, belâgat tefsiri yapanlar 
olmuştur. Belki bunların ilki, belâgatçıların 
imamı Keşşâf yazarı Zemahşerî’dir. O, 
Kur’an’ın inceliklerini anlamada insanların 
zaafını gördü. Ama keşke Zemahşerî’nin, 
Keşşâf’ın pek çok yerinde konumuna uygun 
düşmeyen Mutezile yöntemine uygun çok 
zorlama âyet yorumları olmasaydı. 

Tefsirin Daralması, 
Genişlemesi ve Uçuklaşması

Muhammed Tahir bin Âşûr, daha sonra 
Kur’an tefsirinin, Kur’an’ı anlamanın kayıt-
landığı ve selefin “ilginçlikleri (acâibi) bit-
mez, anlamları tükenmez” dediği anlamının 
bir takım sebeplerin zorlamasıyla daraltıldığı 
bir tescile dönüştüğünü belirtir. 

Muhammed Tahir bin Aşûr’a göre, bu se-

3 Tunus’ta el-Mektebetü’s-Sâdıkıyye’de (nu. 245) ve 
Kayravan’da Hizânetü Muhammed el-Hâdî Bây’da eski bi-
rer elyazması vardır.

bepleri, dört başlık altında incelemek müm-
kündür:

1) Tevkîf (rivayete bağımlılık) ve Nakil 
Tutkunluğu: Kur’an konusunda durumu-
nu çok fazla büyüterek, yanlıştan sakınmak 
amacıyla bu yolu tutmuşlardır. Hatta, halkı 
ehliyetsizce Kur’an tefsirine yönelmekten 
alıkoymak için, “hatalı tefsir, küfre düşürür” 
demişlerdir. Ancak bu söz, çok fazla öne çı-
karılmış, zamanla seçkinler tarafından bir 
ilke gibi kabul görmeye başlamıştır. Bunun 
sonucunda insanlar, zayıf veya yalan olsa 
bile, nakil konusunda hoşgörüyle karşılanır 
olmuştur. Buna karşılık, gerçekten doğru 
olsa bile, görüşünü (re’y) söylemekten çekin-
mişlerdir. Çünkü öncekilerden nakledilene 
muhalif olanın, Kur’an’ı Allah’ın muradından 
dışarı çıkarmak olduğunu vehmetmişlerdir. 

Oysa, bu nakillerin en sağlam olanı ya 
cüz’iyetle temsildir, ya ilmî görüşlerdir, pek 
çoğu ise uydurulmuş yalandır. Çünkü uydur-
macılardan ve kassâslardan bir grup, insanla-
rın Kur’an’ı anlamada itimat ettiği İbn Abbas’a 
bir takım sözler isnat etmişler, tefsire bir kısım 
sakat anlayışlarını ve Kur’an’ı kirleten kıssala-
rını sokmuşlardır. Bunların bir kısmı, lafza 
büsbütün aykırı düşmüştür. Bilginler, İbn 
Abbas’a nisbet edilen bu tefsirin özellikle beş 
tarîkı hakkında konuşmuşlardır: 

a-b) Kelbî Rivayeti: Tariklerin en ünlü-
sü, Kûfe’de 146’da ölen Muhammed bin 
es-Sâyib’in, adı Bâzâm olan Ebû Sâlih’ten 
rivayetidir. Bu, tariklerin en zayıfıdır. Özel-
likle de “yalan zinciri” olarak adlandırılan es-
Süddî (Muhammed bin Mervân, ö. 186)’nin 
Kelbî’den rivayeti. Bu Kelbî, bir uydurmacı-
dır, hatta kendisine Farsça “yalancı” sanı ve-
rilmiştir. Kelbî, Yahudi Abdullah bin Sebe’nin 
yandaşlarındandır. (İbn Sebe, müslüman ol-
duğunu zâhiren söylemiş, Hz.Ali’nin ölmedi-
ğini öne sürmüş, ona tanrılık isnat etmiştir.) 

c) Mukâtil Tarîkı: Mukâtil el-Ezdî (ö. 159) 
rivayeti de, Kelbî rivayeti gibidir, ondan da 
kötüdür. 

d) ed-Dahhâk Tarîkı: Dahhâk’ın (ö. 102) 
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rivayetinde tedlîs (kusuru bulunanı, bu ku-
suru yokmuş zannettirecek şekilde rivayet) 
vardır, Bişr bin Umâra veya İbn Cerîr rivayeti 
onun zaafını daha da arttırır. 

e) Ali bin Ebû Talha el-Hâşimî Tarîkı: İbn 
Abbas’tan en kuvvetli tarîkın, Ali’nin (ö. 143) 
tarîkı olduğu söylenir. Buhârî de, Sahîh’indeki 
Tefsir Kitabı’nda lafız tefsirlerini ve olayları 
bundan almıştır; ancak, onu senetleri arasına 
koymamış, ta’lîk denilen biçimde zikretmiş-
tir. Müfessir Yahya bin Sellâm’ın tefsirinde, 
Kelbî’den naklettiğini, ama İbn Abbas’a da-
yandırmadan, “Kelbî’nin tefsirinde” kaydıyla 
verdiğini gördüm.

Hz.Ali’den gelen tefsir rivayetlerinin de 
çoğu zayıftır. Çünkü Şia, çoğu zayıf pek çok 
senetle ondan çok rivayette bulunmuştur. 
Kur’an âyetlerinin pek çoğunun tefsiri ko-
nusunda ehl-i beyt imamlarından rivayetleri 
de böyledir. Bunların pek çoğu, Tabersî’nin 
Mecmau’l-Beyân tefsirindedir. Bununla birlik-
te tefsir, zaman içerisinde ara ara, kendisine 
hakkını veren ve onu ayağa kaldıran Taberî, 
İbn Atıyye ve Zemahşerî gibi bir takım adam-
lardan yoksun kalmış değildir. 

Müfessirlerin tefsirde tevkîf tutkularından 
birisi de, nüzûl sebepleri olarak öne sürdük-
leridir. Bunun temeli, bir takım âyetlerin 
bazı münasebetlerle inmesidir. Bunu o denli 
genişletmişlerdir ki, sonuçta Kur’an’ın yüce 
anlamlarını daraltmışlardır. Belli bir sebebe 
bağlı olarak inen genel âyeti, Kur’an’ın daha 
önce inen belli bir âyetinin bir bölümüne in-
dirgemişlerdir. Sözgelimi, “İkisinin, birbirle-
riyle sulh yapmalarında bir sakınca yoktur. 
Sulh, daha iyidir.” (Nisa, 4/128) âyeti böyle-
dir. Hâlbuki bunlardan herhangi biri bir tah-
sis (daraltma) içermez. Nüzûl sebepleri ko-
nusunda daha da ileri giderek, uydurmalara 
ve cahillerin sözlerine de yer vermişlerdir. 
Sözgelimi, “Hani bir zamanlar Allah’ın ken-
disine ikram ettiği, senin de iyilikte bulun-
duğun kişiye diyordun ki…” (Ahzâb, 33/37) 
âyetinin nüzûl sebebi ile “Hem senden önce 
kimi rasul ve nebi olarak göndermişsek, (so-
nuç almayı) umdukları her seferinde, Şey-

tan mutlaka onun idealindeki amaca ilişkin 
beklentisine gölge düşürmeye çabalamıştır.” 
(Hac, 22/52) âyetinin nüzûl sebebi konusun-
daki sözleri böyledir. Ebubekir İbnu’l-Arabî, 
Ahkâmu’l-Kur’ân kitabında bu âyet konusun-
da, şunları söyler: “İslâm’a düşmanlığını açık-
layanlardan daha fazla İslâm’a düşman olan 
şu cahil ravilerin sözüne iyi bakınız. –Tam 
bir sayfa sonra, şunu ekler: Bu (âyetin anla-
mı) nerede, şu (sözü edilen ravilerin) sözle-
ri nerede? Bizim size tavsiyemiz, Kur’an’ı 
kendinize imam yapmanız, harflerini önü-
nüze koymanızdır. Bunlar arasında olmaya-
nı, ona yüklemeyiniz. Onlar arasında olma-
yanla, bunları bağlantılandırmayınız.”4 

Kur’an lafızlarını anlamlarından uzaklaş-
tırmada nüzûl sebepleriyle benzerliği olan 
konulardan birisi de, vaizlerin hutbelerinde 
ve halk nezdinde ünlü kitaplarında, Kur’an 
lafızlarını kastedilmeyen biçimde alıntıla-
malarıdır. Böylece âyet, alıntılanan anlamda 
yaygınlık kazanıyor. Çünkü insanların çoğu, 
alıntılananın öncesini bilmez. Kur’an’dan 
alıntılamaya cevaz konusunda ihtilaf eden-
lere bu şekilde yöneltilseydi, bazı görüşleri 
için bir delil olabilirdi. Bundan dolayı, bazı 
tefsir ehli, bilgin için seleften nakledilmeden 
veya esere muhalif olacak biçimde, hatta la-
fız buna muhtemel olsa veya yalnızca böyle 
anlaşılsa bile, Kur’an’ı tefsir etmenin caiz ol-
mayacağı vehmine kapıldılar. Kur’an’ı reyle 
tefsir konusunda gözlerinde büyüttükleri 
bir takım hadisler nakledip, (sahih olsalar 
bile) bunları tamamen vürud gerekçeleri dı-
şında anladılar. Çünkü tefsirde yasaklanan 
şey, dil ve belâgatin izin vermediğini söyle-
mektir. 

Fahreddin Râzî, Tefsîr’inin Nisa Sûresi bö-
lümünde, “Onlara adaletli davranamamaktan 
kaygılanırsanız, bir taneyle yetinin” (Nisa, 
4/3) âyetini açıklarken şunu söyler: “Fıkıh 
usûlü kitaplarında yerleşen anlayışa göre, 
âyetin tefsiri konusunda öncekilerin bir yo-
rum tarzını benimsemeleri, sonrakilerin baş-

4 İbnu’l-Arabî, Ahkâmu’l-Kur’an, Mısır 1331, Saâdet, 2/74 
(Hac, 22/74 tefsiri).
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ka bir yorum tarzını benimsemelerine engel 
değildir. Bu cevaz olmasaydı, tefsirde son-
rakilerin çıkarsadıkları incelikler, reddedilir 
ve bâtıl sayılırdı. Bunu ise, yalnızca muhalif 
mukallit söylemiştir.” Kurtubî de tefsirinin 
mukaddimesinde şunu söyler: 

“Kur’an’ı reyle tefsir ve buna cüret konu-
sunda Hz.Ayşe’den (r.a.) gelenler bölümü: 
Hz.Peygamber (s.a.), ancak Cebrail’in kendi-
sine öğrettiği belli âyetleri tefsir ederdi. İbn 
Atıyye, bunun Kur’an’ın gayb, mücmelini 
tefsir ve benzerinin ancak Yüce Allah’ın açık-
lamasına bağlı konularında olduğunu söy-
ler. ‘Kur’an konusunda reyle konuşup isabet 
eden, hata etmiş demektir (başka bir rivayet-
te ‘Cehennem’den yerine hazırlansın)” ha-
disi, Tirmizî’ye göre garîb ve Ebu Davud’un 
râvîleri hakkında bir takım sözler ettiği bir 
hadistir. İbn Atıyye der ki: ‘Bunun anlamı, 
kişi bir anlamın peşindedir, bu konuda bil-
ginlerin ne söylediğine veya ilim yasasının 
gereğine bakmaksızın reyiyle aklına eseni 
söylemesidir. Dilcilerin dilini, nahivcilerin 
nahvini, fukahânın fıkhını tefsir etmesi, ha-
disin kapsamına girmez. Çünkü bu şekilde 
söyleyen, mücerret reyle söylemiş değildir. 
Doğrusu işte budur. Pek çok bilginin tercihi 
de böyledir. Bu, hiç kimsenin Kur’an hak-
kında konuşmaması, yalnızca duyduğunu 
söylemesi anlamına gelmez. Çünkü sahâbe, 
Kur’an’ı tefsir ettiler ve ihtilaf da ettiler, bü-
tün söyledikleri duydukları değildi...” 

2) Dil ve Belâgat Konusunda Zaaf: Mu-
hammed Tahir bin Âşûr’a göre, bu konu-
da öne çıkan müfessirler azdır. Zeccâc, 
Zemahşerî, İbn Atıyye ve Ebu Ali el-Fârisî, 
bunlar arasındadır. Zemahşerî, tefsirinin gi-
rişinde herhangi bir ilimde yetkin olanın tef-
sir alanında da söz sahibi olmasının, ancak 
Kur’an’a özgü iki ilim dalında da, meânî ve 
beyân ilimleri alanında da söz sahibi olma-
sıyla mümkün olabileceğini söyler. Sekkâkî 
de Miftâh’ın başında aynı şeyi belirtir. 

Bütün bunlardan daha önemlisi, Bâtıniyye, 
İsmâiliyye ve Sûfiyye’den bunlara uyanların, 
Kur’an’ı bir takım işaretler sanmaları ve 

Kur’an’ın anlamlarını bunlara göre tefsir et-
meleridir. Cehaletleri onları rezilliğe sürükle-
miştir. Bir takım şeyleri, lafzı parçalamak su-
retiyle tefsir etmişlerdir. Sözgelimi, “Allah’ın 
izni olmaksızın katında şefaat edecek olan 
kimdir? (menzellezi yeşfe’u indehu illâ bi-
iznihî)” (Bakara, 2/255) âyetini, “kim bunu, 
yani nefsi zelil ederse (men zelle zî), Allah 
katında şefaatçi olur” şeklinde tefsir etmişler, 
böylece de âyetin yazım biçiminden (resm) ve 
‘illâ bi-iznihi’ (ancak Allah’ın izniyle) sözün-
den uzaklaşmışlardır. Çünkü onlar, Kur’an 
hâfızı değiller ve Mushaf’ı okumazlar. 

Gulât-ı Şîa’nın bazı kelimeleri tahrifi de 
böyledir. Sözgelimi, “inne aleynâ le’l-hüdâ 
(hidayete erdirmek, bize aittir)” (Leyl, 92/12) 
âyetini, “inne Aliyyen li’l-hüdâ” (Ali, hidayet 
içindir) biçiminde tahrif etmişlerdir. Yine, 
“Allah, sizden her türlü kiri gidermek ister, ey 
ev halkı!” (Ahzâb, 33/33) âyetindeki “ehle’l-
beyt” ifadesini, özelleştirerek Fatma, Ali, Ha-
san, Hüseyin ve Abbas’tır diye anlamışlardır. 
Tefsirini bugün insanların Muhyiddîn İbn 
Arabî’ye nisbet ettikleri ünlü bâtınî Kâşânî 
bunlardan biridir. 

Bilgin geçinen bazıları da, bir takım ilgi-
siz sözler ve anlayışlar ortaya koymuşlardır. 
Sözgelimi, “Allah, yarattıklarında dilediği ar-
tışı gerçekleştirir.” (Fâtır, 35/1) âyetini, “güzel 
ses”, “Rabbimiz! Bize güç yetiremeyeceğimiz 
yükü yükleme (mâ lâ tâkate lenâ)” (2/286) 
âyetindeki “güç yetirilemeyen yük” bölümü-
nü “aşk” olarak tefsir etmişlerdir. Hz.Osman, 
Taberî’nin Tarih’inde naklettiği şu mektubun-
da, gerçekten doğruyu söylemiştir: “Bu iş, siz-
de şu üç şeyin bir araya gelmesinden sonra, 
bid’atçiliğe varmıştır: Nimetlerin artması (sefa-
letin zıddı); esir çocuklarınızın büluğu (gözün 
güç ve iktidarda açılması, ilerlemenin cehalet 
temeli üzerinde gerçekleşmesi ve ana tarafın-
dan ahlâk bozukluğu); A’râb’ın (bedevîlerin) 
ve Arap olmayanların Kur’ân’ı okuması (her 
ikisinin de cehaletleri dolayısıyla). Çünkü Ra-
sulullah (s.a.) ‘Küfür, ucmettedir. Onlara bir iş 
garip (ucmet) gelince, zorlamalara girerler ve 
bid’at ortaya çıkarırlar.’ buyurmuştur.”
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3) Kur’an’dan Uzak Olduğunu Sandıkları 
İlimlerde Zaaf: Oysa bu ilimler, ümran açı-
sından Kur’an’ın büyüklüğünü bilmek için 
zorunludur; tarih, ümran felsefesi, dinler ve 
siyaset gibi.

4) Âyetle İlişkisi İkincil İlimlerin Meselele-
rine Değinme: Bazı tefsirler, âyetin anlaşılma-
sıyla ilgili ilimleri belirtmek yerine, bu âyetin 
tefsirinin konusuyla zayıf bir bağıntısı bulu-
nan çeşitli ilimlerin meselelerine yönelmiş-
lerdir. Sözgelimi, Fahreddin Râzî, et-Tefsîru’l-
Kebîr’de böyle yapmış, dolayısıyla müfessirin 
amacından uzak bir kitap ortaya çıkmıştır.

 Tefsir Uyanışının Temelleri

Muhammed Tâhir bin Âşûr’a göre, bütün 
bu açıklamalar ışığında tefsir ilminin ıslahı-
nın kurulabileceği ve tefsirlerden özümsene-
cek vasıflar, şunlar olmalıdır:

1) Kur’ânî terkipler, Kur’ânî kelimelerin 
anlamlarını Arap dilinin kullanımına göre 
açıklama tarzında tefsir edilmelidir,

2) Anlamlar, lafızların ve terkiplerin 
delâleti ile belâgat özelliklerinden olmalıdır,

3) İçerilen anlamlar, başka yorum ve ih-
timaller olsa bile, nazm-ı belîğin izin verdi-
ği ölçüde mutâbakat, tazammun ve iltizâm 
delâletleriyle çıkarsanmalıdır,

4) Daha sonra, selef ve halef öncü mü-
fessirler tarafından usûle ve Arapça’ya uzak 
düşmeyen nakiller verilmelidir,

5) Müfessir, ıstıtrattan (yan/ara açıklama-
lardan) ve Kur’an terkiplerinin ifade etmek 
istediklerinden olmayan maksatlara yönel-
mekten kaçınmalıdır; çünkü bu durumda 
âyetleri propagandist, mezhebî veya hizbî 
maksatlara vardıran menfezlere dönüştürür, 
sonuçta da Kur’an âyetlerini, gazete maka-
lelerinin başlıklarına döndürmüş gibi olur; 
çünkü buna tefsir adını vermek, ilmî dü-
zeyleri terkiplerin içerdikleri veya hiç ilgisiz 
olanlar arasında süzme, eleme ve ayırdetme 
derecesinde olmayan okuyuculara karşı bir 
tür tedlîs (aldatmaca) ve müslümanların ço-
ğunu saptırma olur.

6) Müfessir, bir sözün bir dilden başka bir 
dile çevirisi gibi olacak biçimde sadece anla-
mı açıklamakla yetinmemelidir.

Muhammed Tahir bin Âşûr’un tefsir il-
minin uyanışına ilişkin bu önerileri, iyi bir 
tefsir yazmanın ve/veya tefsir derslerini buna 
göre işlemenin çok uygun yollarını göster-
mek açısından son derece makul ve isabet-
lidir. Bu önerilere elbette eklenecek başka 
öneriler olabilir, ama temelde bu öneriler bir 
başlangıç noktası oluşturmak için yeterlidir. 
Ayrıca bu önerilerin, bizzat Muhammed Ta-
hir bin Aşûr’un kendi yazdığı Tefsîru’t-Tahrîr 
ve’t-Tenvîr adlı eseriyle karşılaştırılması da, 
incelenmeye değer bir konudur. ■
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ugün insanlığın ihtiyaç duyduğu en 
temel şey, hayatları gözler önüne se-

rilmiş örnek şahsiyetlerin kurtarıcı mesajla-
rına kulak vermektir. Gönderiliş maksatları 
insanları boş ve batıl inanışlardan kurtarıp 
tek ilâh inancına dâvet etmek olan Peygam-
berler bu halkanın en başını teşkil eder.  Ha-
yatı tümüyle gözler önünde bulunan ve ka-
yıt altına alınan Peygamber’in (s) hayatı da 
bütün insanlığın huzur ve saadetini sağlaya-
cak örneklerle doludur. Çocukluğundan 
başlayarak vefatına kadar bütün davranışları 
insani mükemmelliğin zirvesini oluşturmuş, 
dünyanın her bölgesinde; her ırktan, her 
dilden, her inanıştan, her kültürden insanı 
derinlemesine etkilemiştir. İnsanlığa rahmet 
kaynağı olarak gönderilen Hz. Muhammed’in 
(s) bu özellikleri Kur’an-ı Kerim’de de anla-
tılmaktadır: “Sen, üstün bir hayat tarzına 
sahipsin.” (68: 4). “Gerçek şu ki, Allah’ı ve 
Ahiret Günü’nü [korku ve umutla bekleyen] 
ve O’nu her daim anan kimseler için Allah’ın 
Elçisi güzel bir örnek teşkil eder.” (33-21). 
Bu âyet-i kerimelerden açıkça anlıyoruz ki, 
Hz. Peygamber’in (s) şahsiyetini bize tanıtan 
temel kaynak Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı 
Kerim, teferruata girmeden o yüce şahsiyeti 
bize öz olarak anlatır. 

Hz. Peygamber’in (s) şahsiyetini bize ta-
nıtan ikinci kaynak ise sahih sünnettir. 
Orda da uygulama ve tecrübeleriyle ümme-
tine örnek bir şahsiyet çıkar karşımıza. Daha 
sonra dikkate alacağımız üçüncü kaynak 

D E N E M E

Peygamberi Hatırlamak

Peygamber’in 
(s) hayatı bütün 

insanlığın huzur ve 
saadetini sağlayacak 
örneklerle doludur. 

Onun davranışları 
her ırktan, her 

dilden, her 
kültürden insanı 

derinlemesine 
etkilemiştir.

BVEDAT AYDIN
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ise, Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere, sahih 
sünnetten yola çıkarak yazılmış olan siret ki-
taplarıdır. Hz. Peygamber’in (s) hayatının en 
küçük teferruatına kadar anlatıldığı bu ki-
taplar, sahte liderler ve dünyayı ifsat eden 
şöhret insanların hayranlarının bol olduğu 
günümüzde daha çok okunmalı ve örnek 
alınmalıdır. Bu kitaplar arasına sızmış bazı 
hurafeler, aşırı yüceltilmiş bir Peygamber an-
layışını yerleştirme gayretiyle kaleme alın-
mıştır. İslam’ın özüne zarar veren bu tür ki-
taplardan uzak durulmalıdır. İslam 
âlimlerinin genel kabu-
lünü görmüş eserlere iti-
bar edilmelidir. Aksi tak-
dirde, kimi maksatlı, ki-
misi de itinasız, ifrata veya 
tefrite düşerek yazılmış 
kitaplar okuyucusunun 
zihnini bulandırmaktan 
başka bir işe yaramaz. 

Bu konuda yazılmış 
muteber kitapların tü-
münde Hz. Muhammed’in 
en bariz sıfatlarından biri olan ‘emin’ sıfatına 
sıklıkla vurgu yapılmakta, örnekler veril-
mektedir. Daha risâlet vazifesi almadan da 
bu sıdk (doğruluk) hâli yaşadığı çevre tara-
fından biliniyordu. Herkes ona 
Muhammedü’l-Emîn (Güvenilir Muham-
med) diyordu. 

Hz. Muhammed (s) insanlara karşı şefkat 
ve merhamet sahibiydi. Özellikle çocuklara, 
yaşlılara, hayvanata karşı çok müşfikti. Yetim-
lerin başını okşar, fakirlerin yardımına koşar-
dı. İstişareye çok önem verirdi. Çok konuş-
mak yerine, çok tefekkür etmeyi severdi. Emr 
bi’l-ma’ruf ve nehy ani’l-münker (iyilikleri yay-
gınlaştırmak, kötülüklerden uzaklaştırmak) 
hususunda tavizsizdi. Haksızlık karşısında 
hesap sormayı ihmal etmez, hakkı yüce tutar-
dı. Mazlumun yanında zalime karşı mücadele 
ederdi. Kendi nefsine karşı işlenen zulümlere 
karşı hiçbir zaman beddua eden biri olmazdı. 
Taif’te amansız işkencelere maruz kaldığında 

bile, ‘Allah’ım, onlar bilmiyorlar, onlara hida-
yet nasip eyle’ diye dua ederdi. 

Hz. Muhammed’in ‘el-Emîn’ (son derece 
güvenilir) sıfatına örnek olabilecek birçok 
rivayet mevcuttur. 

Hz. Âişe validemizin bildirdiği gibi, 
Rasulullah’ın ahlâkı Kur’an’dı. Gündelik ha-
yatından sosyal ilişkilerine, aile reisliğinden 
devlet yöneticiliğine kadar her hususta ör-
nek bir şahsiyetti. İnsanları dinler, sıkıntısı 
olanların sıkıntılarına çare arardı. İnsanın 

kendisini ve çevresini ta-
nıması hususunda sürek-
li olarak yol gösterici 

olurdu. Zaten hayatı baş-
tan başa bu konuda örnek 
teşkil etmekteydi. 

Allah Rasulü, başta dev-
let başkanlığı olmak üzere 
taşıdığı ağır sorumluluk-
lara rağmen yanındakiler-
den farklı yemez, giymez 
ve ayrıcalıklı yaşamazdı. 

Onlarla diz dize, gönül gönüle bir hayat sü-
rerdi. Sahabesi aç kaldığında o da aç kalırdı, 
onlar üstlerini örtecek elbise bulamadıkla-
rında o da bulamazdı. Mekke müşriklerinin 
kendisine teklif ettikleri her türlü cazip tek-
lifi İslam’ın izzeti için reddetti. 

Makam ve mevki için kimliğinden ve de-
ğerlerinden kolayca taviz veren insanların 
ortalığı kapladığı günümüzde, Hz. 
Peygamber’in (s) bu örnekliği üzerinde daha 
çok düşünmek durumundayız. Modern 
dünyanın insanı bunalttığı, çıkış yollarını tı-
kadığı bu dönemde Hz.Peygamber’i her 
daim hatırlamak ve onun temiz izinden git-
mek yegâne çıkış yolu olarak önümüzde 
durmaktadır. ■

Allah Rasulü, başta 
devlet başkanlığı ol-

mak üzere taşıdığı 
ağır sorumluluklara 

rağmen yanındaki-
lerden farklı yemez, 

giymez ve ayrıca-
lıklı yaşamazdı.
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ahiy sürecinde Hz. Muhammed de 
dâhil herkes din olarak vahyi/Kur’an’ı 

öğreniyor ve uyguluyordu. Müslümanların 
bir sorusu veya sorunu olduğu zaman Hz. 
Peygamber’e danışıyor, o da vahyin ışığında 
cevaplandırıyor veya çözüyordu. Rasululla-
hın sağlığında Kur’anın dışında ikinci bir 
din kaynağı yoktu.. Sünnet de Resulullahın 
bu uygulamasının veya yaşamasının adıdır.

Onun için İslamı öğrenmede ve öğretmede 
başka bir kaynağı Kur’an’ın önüne geçirmek 
veya ona koşut gibi bellemek din anlayışını 
altüst etmek olur.  Aynı şekilde Kur’an’ın öğ-
retilerini kültürel bilgilere uydurmak için te-
villerle saptırmak, Hz. Muhammed’in buy-
ruklarıdır, diye Kur’an yerine hadis okumak, 
okutmak veya az Kur’an çok hadis okumak, 
din anlayışını tersine çevirmek yahut Mu-
hammed Gazali’nin dediği gibi “yaşamak için 
kötü beslenmek” olur.

Evet, insan yetersiz ve dengesiz beslenerek 
de yaşar ama bu sağlıklı bir yaşama değildir. 
Sağlıklı ve dengeli beslenmeyen vücut, enin-
de sonunda hastalanmaya ve ölmeye mahkûm 
olur. Ne yazık ki İslam ümmeti de uzun za-
mandır dinin kendisi olan Kur’an’la beslen-
mek yerine, zaman içinde oluşmuş ve 
Kur’an’ın onaylamadığı birçok unsur içeren 
din kültürü ile geçinerek kötü beslendiği için 
hastalanmış ve yatağa düşmüştür. Örnek bir 
ümmet olma ödevinde iken, hem de Müslü-
man olmayan başkalarını taklit eden, galip 
iken mağlup, hâkim iken mahkûm, güçlü 
iken zayıf, baş iken uydu, izzet sahibi iken 
zelil olmasının sebebi bu kötü veya yanlış 

İ N C E L E M E

İslam’ı Okumaya ve Öğrenmeye
Nereden Başlamalı?

İslam’ı okumaya ve 
öğrenmeye Kur’an’dan 
başlamak, ümmet 
arasında ortak bir 
anlayış, ortak bir 
perspektif, ortak 
bir kimlik, ortak 
bir hedef, ortak bir 
ideal ve ortak bir 
strateji oluşturur.

Vİbrahim Sarmış

Prof.Dr., Arap Dili ve Edebiyatı emekli öğretim üyesi
ibrahimsarmis@yahoo.com.tr
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beslenmedir. Onun için İslam eğitim ve öğre-
timinde öncelik sırasını yeniden sağlamak ve 
uzun zamandır tersine çevrilmiş olan din eği-
tim ve öğretim yöntemini doğrultmak ve işe 
doğru yerden başlamak gerekir.

Şühesiz hadisler de dâhil, dinsel bütün 
ilimlerin söylediklerinin doğruluğu ve ge-
çerliliği ancak Kur’an’a uygunlukla söz ko-
nusu olabilir. Ama ölçü altüst olup Halk 
İslam’ı yahut geleneksel İslam anlayışında 
değer ölçüsü olarak sondan başlanıp değer-
lendirme aşağıdan yukarıya doğru yapıldığı 
için anlayışlar altüst olmuş ve söz konusu 
bilim dallarında söylenen veya yazılanlara 
çok zaman Kur’an uydurulmuş veya 
Kur’an’a bunların penceresinden bakılmış-
tır. Kur’an’dan sonra diğer ilimlerin ortaya 
çıkmasını göz önünde bulundurarak, bu 
yöntemin nasıl altüst olduğunu bir şema 
halinde gösterirsek ne demek istediğimiz 
herhalde daha iyi anlaşılır.

İLK DÖNEMLERDE DİN ANLAYIŞININ OLUŞ-
MASINDA SIRALAMA

KUR’AN
↓

SÜNNET/RASULULLAH
↓

TEFSİR, FIKIH, KELAM, SİYER, 
TASAVVUF, TARİH, FELSEFE vs.

↓
HALK İSLAMI

SONRAKİ DÖNEMLERDE DİN ANLAYIŞININ 
OLUŞMASINDA SIRALAMA

KUR’AN
↓

HADİS
↓

TEFSİR, FIKIH, KELAM, SİYER, 
TASAVVUF, TARİH, FELSEFE vs.

↓
HALK İSLAMI

Kur’an’dan başlayarak din anlayışı oluştu-
rulduğu ve ondan hareket edildiği zaman 
kişinin zihninde Kur’an’ın şekillendirdiği bir 

ölçü ve bir bakış açısı oluşur. Kur’an’ın oluş-
turduğu bu anlayış ve ölçü, dosdoğru yol/sı-
ratı mustakim’dir. Artık dinsel bilimler ve 
kitaplar okunup değerlendirilirken hepsi bu 
ölçü ve bakış açısıyla değerlendirilir ve 
Kur’an’a uygun olup olmadıklarına bakılarak 
kabul veya red edilir. Böylece Kur’an hem 
hareket noktası ve yolu aydınlatan ışık olur, 
hem de İslam adına söylenen/yazılan bütün 
şeyler üzerinde hakem ve ölçü olur. Çünkü 
Kur’an hidayet/kılavuz, ışık/nur, furkan/ayraç, 
delil/burhan, Mîzan/ölçü/terazi ve sıratı 
müstakim’dir. Allah’tan gelmemiş başka hiç-
bir bilgide veya bilim dalında bu nitelikler 
yoktur.

Kur’an Müslümanlarda 
Ortak Bir Ölçü ve Kimlik Oluşturur:

İslamı okumaya ve öğrenmeye Kur’an’dan 
başlamak, İslam’ın ilk döneminde olduğu 
gibi ümmet arasında ortak bir anlayış, ortak 
bir perspektif, ortak bir kimlik, ortak bir he-
def, ortak bir ideal ve ortak bir strateji oluş-
turur. Böylece insanlar arasında Kur’an’a ay-
kırı anlayışlar asgari düzeye iner ve Müslü-
manlar “Dinlerinde ayrılığa düşüp fırka fırka 
olan, her bir fırkanın da kendisinde bulunanla 
sevindiği...” (30 Rum/32) topluluklar gibi ol-
mazlar. En azından Kur’an’ın açıkça söyle-
diklerine aykırı söylem ve eylemler pazar ve 
taraftar bulamazlar ve Kur’an’ın onaylamadı-
ğı ihtilaflar rahmet olarak sunulamaz. Böyle-
ce dinsel ve sosyal değişik bilim dallarında 
insanların söylediklerinden hareketle oluşan 
fırka ve grupların ortaya çıkması da mini-
mum düzeye iner ve çıkan ihtilaflar “Ey İna-
nanlar! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat 
edin ve sizden yöneticilere de. Eğer bir şeyde 
çekişirseniz, Allah’a ve ahiret gününe inanmış-
sanız onun çözümünü Allah’a ve Peygamber’e 
bırakın. Bu, daha iyi ve sonuç olarak en güzel-
dir. “ (4 Nisa/59) âyetinin belirttiği gibi 
Allah’a ve Rasulü’ne (Kur’an’a ve Sünnete) 
götürülerek çözülür. İslam’ın başlangıcında 
toplumun dirilişi bu yöntemle oluştuğu/ger-
çekleştiği gibi, çağımızda ve her dönemde de 
ancak bu yöntemle oluşur ve gerçekleşir. 
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Kur’an’dan başlayarak din anlayışı oluşturul-
duğu zaman, ashap örnek bir toplum oluş-
muştur. Ama aksi yol izlenerek din anlayışı 
oluşturulduğu zamanlarda ise, günümüz 
Müslüman halklarına benzer toplum olmuş-
tur. Kur’an’ın benzer bir kişilik ve ortak bir 
perspektif oluşturduğunu bir yazar şöyle be-
lirtir:

“İşte Kur’an burada devreye girmektedir. 
Onunla hemhal olunduğunda, onun bilgi ve duy-
gu dünyasına girildiğinde, bir süreç içerisinde 
insanoğlunda kendine özgü bir bakış açısı ve eş-
yayı algılama, başka bir deyişle bir ölçme ve de-
ğerlendirme yeteneği oluşur. 
Elde ettiği duygu ve bilgi bi-
rikimi ile eşyayı değerlendi-
rir, bu anlayış ve kavrayış 
penceresinden dünyayı yo-
rumlar. İşte o zaman ortaya 
koyduğu yorumlar kendine 
özgü, yani kelimenin gerçek 
anlamıyla kendisinin olur. 
Bir uğraş sonucunda kimlik 
ve bakış açısı edinen insan-
lar hayatı ciddiye alırlar. 
Hayatı ciddiye almak demek, yaptığı işi aynı za-
manda ciddiye almak anlamına da gelir. 
Kur’an’a yönelenlerin sayısı arttıkça, yaptıkları 
işi ciddiye alan insanların sayısında da bir artış 
olacağından bir süreç içerisinde toplumun kimli-
ği de bu yönde şekillenecektir1.”

Bütün kutsamalara karşın Kur’an’dan 
uzaklaşma yahut bir yazarın deyişiyle Kur’an’ı 
kılıflara koyup kefenleme veya ölülere ağıt 
kitabına çevirme sonucunda meydana gelen 
bu cehalet, bozulma, erozyon, çözülme ve 
çöküş ancak İslam’ın başında gerçekleşen ilk 
denemede olduğu gibi İslamı okumaya ve 
öğrenmeye Kur’an’dan başlamakla, onu ha-
reket noktası ve ölçü, motor ve yol haritası, 
hayat veren bir kaynak yapmanın sağlayacağı 
bilgi ve anlayışla, göstereceği hedef ve ideale 
sahip olmakla, vereceği dinamizmle tersine 
çevrilebilir. 

Aksi halde ilkbahar yağmurları gibi zaman 

1 Mehmet Yaşar Soyalan, Kur’an Meali Okuma Kılavuzu, s. 
66-67. 

zaman şurada burada ortaya çıkan yenileşme 
hareketleri konjonktürel, ulusal, mezhepsel/fır-
kasal ve yerel yahut bölgesel olmaktan öteye ge-
çemez. Bunun da ümmetin iki yakasının  bir 
araya gelmesine yeterli olmadığı İslam coğraf-
yasının hemen her bölgesinde denenmiş ve gö-
rülmüştür. Bugün de hâlâ aynı kısır döngü içinde 
dönülmektedir. Bu da İslam coğrafyasında söyle-
mi ve eylemi birbirinden farklı adacıkların oluş-
masına ve ortak bilincin kaybolmasına yol aç-
maktadır. Bunun en açık göstergesi de, kadınla-
rın kırk renkten kırk yamalı seccadesi gibi, gü-
nümüz İslam coğrafyasında her bölgenin kendi-
sine özgü bir İslam anlayış ve yaşayışının sergi-

lenmesidir. Kendi ülkemiz-
den örnek verirsek, Müslü-

manların ana gövdesini 
oluşturan fraksiyonların 
veya ortaya çıkan cemaat-
lerin Kur’an yerine nasıl bir 
tarihsel kültürel din anlayı-
şına sahip olduklarına ve 
her birinin ayrı bir telden 
çaldığına bakabiliriz.

Kur’an Yerine İslamı 
Önce Kültürden Öğrenmenin Sonuçları:

Kur’an yerine İslamı kültürel alt basamak-
lardan öğrenmenin bedelini Müslümanlar 
geçmişte çok ağır ödediği gibi bugün de öde-
meye devam etmektedir. Önce Kur’andan 
öğrenmek yerine, Kültürel alt basamaklardan 
öğrenmenin ortaya çıkardığı farklılaşma öyle 
büyük boyutlara ulaşmaktadır ki, örneğin 
bir kentte yaşayan Hanefi ve Şafiiler vakit na-
mazlarını aynı safta ve bir imamın arkasında 
kılmak yerine, Hanefilerin ve Şafiilerin cami-
si dedikleri ayrı camilerde ayrı imamların ar-
kasında kılmaktadır. Üstelik bu camiler de 
Diyarbakır, Mardin, Silvan, Halep, Şam gibi 
kentlerde genellikle Ulu Cami dediğimiz aynı 
caminin avlusu içindedir. Beş vakit namazın-
da bile bir imamın/önderin arkasında saf tut-
mayan bir ümmetin Kur’an’ın öngördüğü 
iman/İslam kardeşliği ve birlik beraberlik ru-
huna sahip olduğu nasıl söylenebilir?

Acaba Moğolların yıktığı Abbasi devleti 
dışında, İslam tarihinde kurulan neredeyse 

Kur’an’dan uzaklaşma 
sonucunda meydana 

gelen cehalet ve 
bozulma, İslam’ı 

okumaya ve öğrenmeye 
Kur’an’dan başlamakla, 

onun göstereceği hedef 
ve ideale sahip olmakla 

tersine çevrilebilir.
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bütün İslam devletlerinin birbiriyle savaşma-
sı ve birbirini yıkması, Kur’an’ın öğrettiği bir 
din anlayışı mıdır? Miladi 11-13. yüzyıllarda 
Haçlıların Orta Doğu’da bitmeyen işgaller ve 
katliamlar yapmaları ve Selahaddin Eyyubi 
ortadan kaldırıncaya kadar Filistin’de yüz yıl 
kadar varlığını sürdüren bir haçlı devletini 
kurmaları, Bâtıni İsmailiyye mezhebine bağlı 
Hasan Sabbah çetelerinin onlara bir yandan 
yardım ve yataklıkları, bir yandan da Abbasi 
devletini ayaklanmalar, saldırılar ve suikast-
larla içten meşgul edip yıpratmaları ve aynı 
mezhebe bağlı Fatımiler’in Haçlılarla işbirliği 
ve yardımları ile gerçekleşmedi mi? Bilindiği 
gibi Selahaddin Eyyubi, Haçlılarla giriştiği 
savaşa, önce onların iş-
birlikçisi Hassan Sabbah 
çetelerini ve Fatımi dev-
letini ortadan kaldırarak 
başlamıştır.2

İspanya’da sekiz asır 
süren ve en parlak mede-
niyet örneklerinden birini 
veren Endülüs İslam Dev-
letini, Haçlılardan önce, 
Kur’an’ın ruh ve öğretile-
rine, kardeş olma, birlik olma ve yardımlaş-
ma emirlerine yabancılaşmış Müslümanların 
iç savaşları ve birbirlerinin aleyhine haçlılarla 
işbirlikçilikleri yıkmadı mı? Acaba aynı dine 
inanan ve aynı kıbleye yönelen örneğin 
Timur’un ve Yıldırım’ın başında bulunduğu 
Müslümanlar, ilk dönem Müslümanları gibi 
çevrelerine İslam’ı götürmekle uğraşmak ve 
ortak düşmana karşı işbirliği yapmak yerine 
birbirleriyle savaşması, İslam ümmetine Mo-
ğol ve Haçlı saldırılarından daha az mı zarar 
vermiştir? 

Belirttiğimiz gibi bu farklılaşma öyle bo-
yutlara ulaşmaktadır ki ulusal, siyasal, mez-
hepsel halk İslamı’nın oluşturduğu anlayış-
larla Müslüman kesimler birbirlerinin aley-

2 Hasan Sabbah ve Tapınak Şövalyelerinin Haçlıların 
Kudüs’ü işgal edip Filistin’de  bir devlet kurmalarındaki 
rolü hakkında geniş bilgi için bkz. Mustafa Karaca, Tapınak 
Şövalyeleri,  Nokta Kitap Yay., İst., 2006, s. 235-249.

hine doğulu ve batılı düşmanlarla işbirliği 
yapmakta veya düşmanın saldırılarına karşı 
kör, sağır ve dilsiz gibi davranmaktadır. Geç-
mişte böyle olduğu gibi bugün de siyasal, 
ulusal ve mezhepsel anlayışların hâkim oldu-
ğu endişelerle, hatta salt ekonomik çıkar en-
dişeleriyle Müslümanların bir kesimi diğer 
kesime karşı işgalci barbar emperyalistlerle 
ya işbirliği yapmakta yahut işgal ve katliam-
larına kör, sağır ve dilsiz gibi seyirci kalmak-
tadır. Bunun en açık örneği olarak şu anda 
Filistin’de soykırım yapan işgalci İsrail yöne-
timi ile müslüman ülkelerin neredeyse tama-
mına yakını politik, siyasi, askeri, ekonomik, 
ticari ve kültürel işbirliği yapmaları ve daya-

nışma içinde olmalarıdır.

Farklılıkların doğal ol-
masıyla ve değişik düşün-
celerin seslendirilmesiyle 
bunun bir ilgisinin olma-
dığı açıktır. Çünkü bu çok 
renklilik ve çok seslilik, 
bir sofradaki yemek çeşit-
leri anlamında Kur’an çer-
çevesinde ortaya çıkan bir 
çeşitlilik değil, Kur’an’a 

yabancılaşma, çizgisini yitirme, ona ters düş-
me ve başka vadilerde dolaşmanın oluştur-
duğu bir çeşitliliktir. Başka bir deyişle, sofra-
daki yemeklerle beraber yemek niyetine ye-
nilen veya içilen birer zehir gibi öldürücü 
şeylerdir.

Yüce Allah, “Bu dosdoğru olan yoluma uyun. 
Başka yollara uymayın, sizi onun yolundan ayı-
rır. Allah sakınmanız için bunları size tavsiye 
etmektedir”(6 Enam/153). “Bu, indirdiğimiz 
mübarek bir kitaptır, ona uyun....”(6 Enam/155) 
buyurmaktadır.

Bütün Müslümanları ilgilendiren hayatî 
sorunlar ve olaylar karşısında toplumsal oto-
ritelerin veya kanaat önderlerinin her birinin 
ayrı telden çalması, birbirlerine aykırı dü-
şünceler ve tavırlar sergileyip kurdun sıra ile 
öldürdüğü siyah-beyaz-kırmızı inekler örne-
ğinde olduğu gibi sıra kendisine gelinceye 
kadar başkasının görülmemesi ve en kötüsü 

Kur’an yerine 
İslamı kültürel 

alt basamaklardan 
öğrenmenin bedelini 

Müslümanlar geçmişte 
çok ağır ödediği gibi 

bugün de ödemeye 
devam etmektedir.
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Kur’an’la bağdaşmayan düşüncelerin seslen-
dirilmesi ve uygulamaların yapılması bunun 
göstergesidir. Kur’an’a yabancılaşma ve ona 
ters düşmelerin oluşturduğu bu çok seslilik 
veya çeşitlilik, yerel ölçekte Müslümanların 
önünde en büyük engellerden olduğu gibi, 
global ölçekte de İslam coğrafyasının en bü-
yük handikapıdır. 

Örneğin, Birleşmiş Milletler’de Filistin’in 
işgalini onaylayan ve Cezayir’in bağımsızlığı-
na karşı Fransa’nın safında yer alan sözde 
Müslümanlar olaya daha çok etnik, mezhep-
sel, bölgesel, siyasal ve ekonomik perspektif-
lerden bakarak Kur’an’a aykırı ve birbirlerine 
zararlı tavırlar sergiledikleri gibi, en son 
Afganistan’ı ve Irak’ı em-
peryalizmin işgal etmesi-
ne, İsrail’in Lübnan’da 
Hizbullah’a saldırmasına 
da sözde Müslümanlar 
daha çok etnik ve mez-
hepsel açıdan bakarak 
Kur’an’a o kadar yabancı 
ve aykırı tavırlar sergile-
mektedir ki, emperyalist-
lerin yönetimde kendisine 
vereceği bir koltuk veya 
yandaşlarına sağlayacağı 
bir ayrıcalık uğruna Afganistan’da etnik bir 
toplum lideri, kendisine muhalif olup soyda-
şı olmayan Müslüman kesimlerden binlerce 
insanın düşman tarafından öldürülmesi için 
onlarla işbirliği yapmakta veya yandaşlarının 
elleriyle öldürülmesine seyirci kalmakta, 
Irak’ta emperyalizmin vereceği, etnik temelli 
sözde bir özerklik uğruna liderlerin işgalci 
emperyalizmle işbirliği yaparak kurulacak 
yönetim için “en başta karşı çıkacağımız şey, 
İslam devletidir” demekten çekinmeyecek ka-
dar bilincini yitirmektedir. Yine toplumda 
sözde aydın nice insan, hem Müslüman ol-
duğunu hem de Şeriat dediği İslam’a karşı 
olduğunu söyleyecek ve yazacak kadar aptal-
laşmaktadır.

Bunun en büyük sebebi de bu halkların 
düşünce ve anlayışlarının baştan beri Kur’an 

merkezli ve Kur’an ölçekli oluşması yerine 
zamanla bulanıklaşan ve ulusallaşan alt bilgi 
ve kültürlerle, fırka ve mezheplerin bozuk 
anlayışlarıyla oluşması ve bunun belirleyici 
egemen ölçü haline gelmesidir.

Dine Karşı Din:

Bilmeliyiz ki Halk İslamı dediğimiz toplu-
mun kültüründen başlayarak İslam anlayış-
larını oluşturan ve dini öğrenmek için 
okuma-öğrenmeyi Kur’ana kadar götürme-
yen insanların İslamı’nın, bu aşamada kal-
dıkları sürece Kur’an İslamı’na uygun olması 
mümkün değildir. Çünkü bu insanlar ilk el-
den veya ilk kaynaktan İslam’ı almak ve öğ-

renmek, bilgilerini, bakış 
açılarını ve değer yargıla-
rını ona göre oluşturmak 

yerine, sondan başlayarak 
toplumda oluşan bozuk 
anlayışlardan almakta ve 
öğrenmekte, değer yargı-
larını, ölçü ve kriterlerini 
de ona göre oluşturmakta-
dır. Bu anlayış ve bakış 
açısı onlarda Ali Şeriati’nin 
dediği gibi dine karşı bir 
din oluşturmaktadır. Bu 

yanlışlık kendilerine anlatıldığı ve İslamı 
önce Kur’andan öğrenip anlamaları gerektiği 
kendilerine söylendiği zaman şunu bunu 
inkâr etmekle suçlayarak neredeyse önceki 
toplumların söylediği gibi  “Bilakis, atalarımı-
zın böyle yaptığını gördük”(21 Enbiya/53), 
“Atalarımızı üzerinde bulduğumuz bize yeter”’5 
Maide/104, 31 Lokman/21), “Atalarımızı bir 
din üzerinde bulduk ve onların izinden 
gidiyoruz”(42 Zuhruf/23) derler. İşin gerçeği-
nin bu şekilde olduğunu görmek için mer-
hum Ali Şeriati’nin Dine Karşı Din kitabını 
okumak yeterlidir. Merhum Muhammed Ga-
zali bu çarpıklığı bir örnekle şöyle belirtir:

 “Az Kur’an, çok hadis okumak, İslam hak-
kında dakik/sağlam bir anlayış sağlamaz. Bu-
nun kötü beslenmeye benzediği söylenebilir. 
Çünkü hem aklı, hem vücudu besleyen unsurlar 

Moğolların yıktığı 
Abbasi devleti 
dışında, İslam 

tarihinde kurulan 
neredeyse bütün 

İslam devletlerinin 
birbiriyle savaşması 
ve birbirini yıkması, 

Kur’an’ın öğrettiği bir 
din anlayışı mıdır?
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arasında dengenin olması gerekir. Bunu örnek-
lerle açıklayalım. San’ani, İbni Ömer’in Resu-
lullahtan naklettiği “Bir hayrı/yararı yoktur, 
sadece cimrinin malını azaltır.”3 rivayetine da-
yanarak adak adamanın haram olduğunu 
söyler. Oysa hayır getirmeyen adak, tıpkı ti-
cari işlerdeki takas gibi, örneğin, iyileşirsem 
veya oğlum başarılı olursa, Allah için şöyle 
yapacağım, şeklindeki adaktır. Ama fıkhi açı-
dan sahih olduğu sürece, Allah’a itaat etmek 
amacıyla adak etmede bir sakınca yoktur. 
Sormak lazım; acaba iyi kişileri niteleyip 
överken yüce Allah “Onlar adaklarını yerine 
getirirler ve fenalığı yaygın olan bir günden kor-
karlar.” (76 İnsan/7) dediği ve başka yerde 
“Sonra kirlerini giderip temizlensinler. Adakla-
rını yerine getirsinler. 
Kâbe’yi tavaf etsinler.” (22 
Hac/29) buyurduğu hal-
de, ilke olarak adağın ha-
ram olduğu nasıl 
söylenebilir?”4. 

Görüldüğü gibi, önce 
Kur’an’ı okuyup din anla-
yışını ondan almak yeri-
ne, rivayet okumakla yeti-
nildiği zaman din anlayışı 
bu şekilde altüst olmakta-
dır.

“Diğer disiplinlerde ka-
lanları anladık ama Kur’an’ı anlamak için oku-
nan tefsirde kalanlar da böyle midir?” diye so-
rulabilir. Sözü uzatmadan şartlı olarak “evet” 
diyebiliriz. Çünkü buradan da Kur’an’ın ken-
disini anlamaya çalışmadan ve tefsir yazarla-
rının söylediklerini onunla test etmeden on-
ların söyledikleriyle yetinen ve anlama/de-
ğerlendirme şablonlarını onlarla oluşturan-
lar, Kur’an’ın birçok öğretisini onların anlayı-
şına göre anlamak ve yanlış anlatımlarını 
kabullenmek durumunda olurlar. Bunun 
böyle olduğu burada sayılamayacak kadar 

3 Buhari, eyman, 26/2, kader, 6; Müslim, kader, 2-6; Ebu 
Davud, eyman, 18, Tirmizi, nüzur, 11, Nesai, eyman, 24-
26; İbnu Mace, keffarat, 26/2; İbnu Hanbel, çok yerde. 

4  Muhammed Gazali, Nebevi Sünnet, s. 102.

çok örnekkle gösterilebilir. Yusuf Karadavi’nin 
bir örnek üzerinden yaptığı aşağıdaki değer-
lendirme ilginçtir:

“Zemahşeri, Sa’lebî, Beydavi, İsmail Hakkı 
Bursevi ve diğerleri kitaplarında uydurma 
haberlere yer vermekte ısrar etmişlerdir. Da-
hası, Ruhu’l-Beyan sahibi İsmail Hakkı Bur-
sevi gibi bir müfessirin, böylesi hadisleri zik-
retmeyi doğru bulduğunu ve bunu savunan 
bir avukat konumunda bulunduğunu görü-
yoruz. Hatta Tevbe Sûresi tefsirinin sonunda, 
yadırganacak bir cüretle şöyle diyor: “Bil ki, 
bu sûrenin sonlarında Keşşaf sahibinin ve ona 
uyarak büyük tefsircilerden Kadi Beydavi ve 
Ebu’s-Suud Efendinin de zikrettiği bu hadisler 
hakkında âlimler ileri geri çok konuşmuşlardır. 

Onları bazıları kabul eder-
ken, uydurma olduğu iddi-
alarına dayanarak İmam 

Sağani ve başkaları ise olum-
suz kanaat bildirmişlerdir.”

“Kadir olan Allah affet-
sin, bu fakir/Bursevi kula 
zahir olan, bu hadisler ya 
sahihtir/sağlamdır, ya sa-
kimdir/zayıftır yahut da 
mevzudur/uydurmadır. 
Şayet sahih/sağlam iseler, 
onlar hakkında konuşula-
cak bir şey yok. Eğer isnat-

ları zayıf ise, muhaddisler sadece terğib ve 
terhib/teşvik ve sakındırma için zayıf hadis 
ile amelin caiz oluşunda ittifak etmişlerdir. 
Nevevi’nin el-Ezkâr, Ali b.Burhaneddin 
Halebi’nin İnsanu’l-Uyûn ve İbnu Fahreddin 
er-Rumi’nin el-Esraru’l Muhammediyye adlı 
kitabı ve diğer kitaplarda olduğu gibi. Eğer 
uydurma iseler; Hâkim ve başkaları belirt-
miştir ki: “Zahidlerden bir adam, Kur’an ve 
sûrelerinin fazileti hakkında hadis uydurma yo-
luna gitmiş. Ona “bunu niye yaptın?” diye sorul-
duğunda, “insanların Kur’an’dan koptuklarını 
görünce buna engel olmak istedim” demiş. Bu 
defa kendisine; Nebi : “Her kim benim üzerime 
(aleyye) kasten yalan söylerse cehennemdeki ye-
rini hazırlasın” buyurdu” denildiğinde, o adam: 

Endülüs İslam 
Devletini, Haçlılardan 

önce, Kur’an’ın ruh 
ve öğretilerine 
yabancılaşmış 

Müslümanların 
iç savaşları ve 
birbirlerinin 

aleyhine haçlılarla 
işbirlikçilikleri 

yıkmadı mı?
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“Ama ben onun aleyhine değil, lehine yalan söy-
ledim!” demiştir. Şunu kastetmektedir: 

Onun aleyhine yalan düzmek, İslam’ın esas-
larını yıkmaya, şeriatı ve hükümleri bozmaya 
yol açar. Ama onun lehine yalan ise böyle de-
ğildir. Çünkü bu, onun şeriatına uymaya, onun 
yolunda onu izlemeye teşvik içindir. İzzeddin b. 
Abdisselam der ki: “Söz, maksatlara götüren 
bir araçtır. Öğülmüş/güzel görülmüş maksada 
hem doğru hem yalan söz ile ulaşılması müm-
kün ise orada yalan haramdır. Şayet ona doğru 
ile değil de yalnızca yalanla ulaşılıyorsa, eğer 
elde edilen bu maksat mubah ise, orada yalan 
mubah, eğer vacib ise, yalan da vacib olur. Bu 
onun kuralıdır.”

Burada en uygunu, “La 
havle vela kuvvete illa 
billahi’l-aliyyi’l-azim” çek-
mek ve “İnna lillahi ve inna 
ileyhi raciun” demek! Son-
ra insan, böylesi bir sözün, 
kendisini Allah’ın kitabını 
tefsir edenler arasına ka-
tan ve bazılarının fakih ve 
usülcü dedikleri bir 
âlimden sadır olmasına 
son derece şaşırmadan 
edemiyor! Tahkik ehli 
âlimler tarafından önce-
likle bilinmesi gerekenleri dahi bilmeyen bi-
risinde hangi fıkıh/bilgi vardır  acaba?!

Sufi meşrepli bu şeyh bilmiyor ki Allah bizim 
için dinini kemale erdirmiş, bizim üzerimize ni-
metini tamamlamıştır. Dolayısıyla, birisinin 
kendi uydurduğu hadislerle bizim dinimizi ta-
mamlamasına ihtiyacımız yoktur. Sanki o, 
(hâşâ) Allah Teâlâ’nın eksiklerini telafi ediyor, 
Muhammed’e (güya) yaptığı iyiliği hatırlatarak 
şöyle diyor: “Ben senin noksan olan dinini ta-
mamlamak, ondaki açıklıkları kapatmak için 
uydurduğum hadislerle senin lehine yalan 
söylüyorum!”5

Bilindiği gibi, bir tefsirci miras olarak de-

5  Yusuf Karadavi, Sünneti Anlamada Yöntem, 107-108.  

vam eden kültürün olumsuz unsurlarından 
ne kadar kaçınırsa kaçınsın, son tahlilde o 
kültürün etkisinde ve onun verileriyle tefsir 
yapmaktadır. Onun için birinci yüzyıldan 
günümüze kadar süregelen kültürün olum-
suzluklarından etkilenmeyen, -kasıtlı olma-
dıkça- sübjektif değerlendirmeler yapmayan 
ve doğru olmayan yahut tasvip edilmeyen 
bilgiler içermeyen hiçbir tefsir yoktur. Bu da 
doğal bir durumdur. Çünkü kişi ne kadar 
bilgili olursa olsun, son tahlilde yaşadığı top-
lumun kültürünü taşıyan ve onunla düşünen 
bir insandır. Diğer yandan, insan olarak 
unutmaya, yanılmaya, yanlış öğrenmeye, 
yanlış bilgilenmeye, şartlanmaya, eksik de-
ğerlendirme yapmaya, bildiklerinin ve inan-

dıklarının etkisinde kal-
maya, vs. açık bir varlık-
tır. Kısaca insan, yanıl-

maz/masum olmadığı gibi, 
bilgileri de sınırsız ve nihaî 
değildir. Onun için tefsir-
ciler kitaplarında gerek ri-
vayet/hadis olarak, gerek-
se önceki milletlerin tarih-
lerinden öyküler/kıssalar 
olarak, gerekse başka ya-
zarların düşüncelerinden 
birçok bilgiler vermekte-
dir. Bunları Kur’an süzge-

cinden geçirip uygun olanları benimseyenler 
yanında, bir kısmı da ne yazık ki israiliyat 
diye bilinen birçok rivayet ve öykü/kıssa an-
latmakta ve âyetlerin iniş sebebi veya açıkla-
masıymış gibi benimseyerek onları okuyucu-
lara sunmaktadır. Böylece okuyucuların bilgi 
ve kültürleri bunlarla oluşmakta, yönlendi-
rilmekte, kabul veya reddedişleri de bunlara 
göre olmaktadır. Tefsirlerin kelami, fıkhi, 
mezhebi, tasavvufi, sünni, şii, mutezili, dira-
yetçi, rivayetçi gibi çeşitlere ayrıldığı ve bu 
tefsirlerin belli bir bakış açısını yansıttığı bi-
linmektedir.

Başta İlahiyat mensupları olmak üzere 
Müslümanların Kur’an’ı gerektiği gibi oku-
madığını ve anlamaya çalışmadığını bir öze-

Kur’an’a 
yabancılaşmanın 

ortaya çıkardığı çok 
seslilik, yerel ölçekte 

Müslümanların önünde 
en büyük engellerden 

olduğu gibi, global 
ölçekte de İslam 
coğrafyasının en 

büyük handikabıdır.
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leştiri olarak sayın Ali Ünal şöyle dile getirir:

“Müslüman aydın-entelektüel, okuryazarın 
en önemli eksikliği Kur’an okumamak, içlerinde 
belki günde vird olarak bir miktar okuyan varsa 
bile, yine Kur’an “okumamak”tır. Bir zaman 
hem de İslamî hassasiyet sahibi bazı edebiyatçı-
ların yayınladığı bir edebiyat dergisinde bir ya-
zar “Rilke’yi 105 defa okudum, tam anlayama-
dım, bir defa daha okuma ihtiyacı hissediyorum” 
diye yazıyordu…

Günümüzün Müslüman ilahiyatçısı -elbette 
istisnaları vardır- Kur’an meali de yazar ama 
Kur’an’ı okumaz; Kur’an üzerine doktora yapar, 
profesör de olur ama Kur’an’ı okumaz. O, Kur’an 
karşısında- İslam karşısında bir müsteşriktir, ay-
rıca, kendince veya taşıdığı 
unvana göre bir “bilim 
adamı”dır. Kur’an ve İslam, 
onun için bir inceleme, yar-
gılama ve ünvan alma mal-
zemesidir. Günümüzün 
Müslüman edebiyatçısı, en-
telektüeli için de -yine istis-
naları hariç- durum farklı 
değildir. O, önce edebiyatçı-
dır, “düşünür”dür, entelektü-
eldir, aydındır ve sonra 
Müslüman’dır; Kur’an da, İslam da onun için bir 
malzemedir. Müslüman gazeteci/yazar da -istis-
naları hariç- önce gazeteci/yazardır, sonra 
Müslüman’dır. Belki Kur’an’ı eline almaya vakti 
bile olmaz.”6.

Kur’an’ın Kültüre Uydurularak 
Saptırıldığına Bir Örnek:

Din anlayışı sondan başlanarak oluşturul-
duğu ve âyetlerin buna göre anlaşıldığının 
örnekleri sayılamayacak kadar çoktur. Bunu 
göstermek için bir Hadis uzmanından sadece 
bir örnek vermek istiyoruz. R.İhsan Eliaçık’ın 
“Adam çıkmış televizyondan “ölü din” anlatı-
yor. Üstelik bunun için de milyonlarca dolar 
para alıyor. Manzaraya bakınız: Önce kocaman 
harflerle zoom: “Cinler ne yerdi? Azz son-

6 Ali Ünal, Zaman, 8 Mayıs 2006.

ra…” Arkasından kameraya çapraz bakarak, 
fon eşliğinde ve genizden gelen ekolu sesle cevap: 
Cinler tezek yerdi (!)… Öyle ya “Allah”ın kud-
retinden şüphen mi var (!)” (Dinin Afyon Yüzü, 
Haber10) dediği uslupla televizyon ekranla-
rında dini sohbetler yapan hadis Doçenti Ni-
hat Hatipoğlu’nun “Hz. Peygamberle İslam’ı 
Doğru Anlamak” kitabında “Cenabı Allah, mü-
minlerin cennete gireceklerini değişik âyetlerle 
bildirmiştir. Bunlara örnek olarak Hac 
Sûresi’ndeki “Şüphesiz Allah, inananları ve ya-
rarlı işler işleyenleri içlerinden ırmaklar akan 
cennetlere koyar” (22 Hac/14) âyeti (ve başka 
âyetler) gösterilebilir. Bu âyetlerde önce cehen-
neme girilecek, sonra oradan çıkarılıp cennete 
girilecek, tarzında bir kayıt bulunmamaktadır” 

dedikten sonra, sözü 
Meryem Sûresi’nin 71. 
âyetine getirerek şöyle 

der:

“Fakat Meryem 
Sûresi’nin 71. âyetindeki 
“Sizden cehenneme uğrama-
yacak yoktur” hükmü soru-
lara sebep olmuş, bu 
âyetle, Kur’an’ın genelinde 
müminlerin cennete gire-

ceğini mutlak olarak ifade eden âyetler ara-
sında görüntüde/zahirde bir problem belir-
miştir. Sahabe de aynı âyetlerin arasını bul-
mak konusunda zorlanmışlar ve Rasulullah’ın 
(s) bu konuda nasıl bir açıklamada bulundu-
ğunu öğrenmek istemişlerdir.

Ebu’z-Zubeyr’in, Cabir b.Abdullah’tan 
işittiği uzun bir hadis Cehennem’e olan vu-
rud (giriş, uğrama) hakkında genel bilgi ver-
miştir. Buna göre vurud’dan maksat, cehenneme 
girip azap görmek değil de, cehennem üzerine 
kurulmuş olan sırat’tan geçmektir. Hadis’in il-
gili kısmında şu ifadeler yer alır:

“...Cabir’e vurud soruluyordu. Cabir 
b.Abdullah şöyle dedi: ...Cehennem köprüsü 
üzerinde birtakım çengeller ve dikenler var-
dır ki Allah’ın dilediği kimseleri yakalarlar. 
Derken münafıkların nurları söner. Sonra 
müminler kurtulur” (Müslim, iman, 316/. 

Bütün Müslümanlar 
tek başına veya bir 

araya geldiklerinde 
şu veya bu kitap yerine,  

öncelikle Kur’an’ın 
kendisini, çevirisini, 
tefsirini okusunlar 

veya dinlesinler.
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Böylece vurud’un cehenneme girmek olma-
dığı anlaşılır.

Abdullah b.Mesud’un Meryem Sûresi 71. 
âyeti okuyup “Cehenneme gelecekler ve 
amelleriyle çıkacaklar” (Tirmizi, tefsir (Mer-
yem Sûresi 71. âyet) 5, hadis no: 3160) ha-
beri yanında, aynı sahabinin Rasulullah’tan 
duyduğunu ifade ettiği rivayette Rasulullah 
âyet hakkında şöyle buyurmuştur:

“İnsanlar ateşe girecekler, sonra oradan 
amelleriyle dönecekler. Dönenlerin ilki şim-
şeğin çakması süresi kadar hızlı dönecek, 
sonraki rüzgâr, sonraki atın seğirtmesi, son-
raki hızla koşan yaya, sonraki hızlı yürüyen 
(ve en) sonraki (normal) yürüyen gibi (ora-
dan uzaklaşacaklar)” 
(Tirmizi, tefsir (Meryem, 
71. âyet) 5, hadis no: 
3159. Hasen olan hadisi 
İbnu’l-Esir, en-Nihaye, 
1/398’de rivayet etmiştir).

Bu rivayetteki cümleler 
vurud’un cehenneme gir-
mek olmadığını, cehenne-
min başına gelip oradan 
dönmek anlamında oldu-
ğunu güçlendirmiş oluyor. 
Cabir b.Abdullah’ın ken-
disine vurud hakkında 
soru sorulması üzerine 
verdiği cevabı aktaran baş-
ka rivayetler de mevcuttur. Bunlardan birin-
de Müslümanlar Peygamberimizin vefatın-
dan sonra, “müminlerin cehenneme girip 
girmeyeceği tarzındaki açık çelişkiye düşer-
ler, Cabir’e giderler ve konuyu danışırlar. Ca-
bir şöyle der:

Rasulullah’ın şöyle dediğini işittim: Âyette 
geçen vurud, giriş demektir. İyi ve kötü hiç 
kimse hariç tutulmadan herkes oraya gire-
cektir. Ateş, müminler için İbrahim’e olduğu 
gibi soğuk ve selamet olur. Hatta ateşin (veya 
cehennem, dedi) müminlerin serinliğinden 
ötürü sesi olacak ve şöyle diyecek: Ey mü-
min! Üzerimden çabuk geç, nurun ve serinli-

ğin beni söndürüyor. (Rasulullah daha sonra 
âyetin devamını okudu. (Meryem/72). Sonra 
takva sahiplerini kurtarır ve zalimleri orada 
diz üstü çökmüş halde bırakırız” (Ahmed b.
Hanbel, 3/328-329. Heysemi, Ahmed’in ri-
vayetindeki ricalin sika olduğunu, Cabir’in 
Müslim’de bundan başka mevkuf olan (Müs-
lim, iman, 316) bir rivayetinin olduğunu 
söyler. Heysemi, Mecma’, 7/55).

Netice itibariyle âyette geçen vurud’un, 
Kur’an’ın genelindeki müminin cennete gir-
mesi prensibi ile çelişik olmadığı, her mümi-
nin vurud’undan maksadın cehennemde 
yanmak anlamında anlaşılmaması gerektiği, 
sırattan geçmek veya orada selamette olmak 
kaydıyla cehenneme uğramanın vurud için 

yeterli olduğu hadislerin 
izahından anlaşılmakta-

dır.” 7

Her şeyden önce âyet 
bağlamında verilen riva-
yetlerin doğru/sahih ol-
madığını, Mevdudi şöyle 
belirtir: “Bazı hadislere göre 
“oraya (cehenneme) uğra-
mak”, “cehenneme girmek” 
anlamındadır. Fakat bu ha-
dislerden hiçbiri sahih değil-
dir. Öyle olsaydı bu yorum, 
gerçek müminlerin hiçbir 
şekilde cehenneme girmeye-
ceklerini açıkça ifade eden 

birçok sahih hadise ve Kur’an’ın kendisine ters 
düşerdi. Sözlük anlamı olarak da vurud (bir 
şeye varmak, uğramak), duhul (girmek) ile eş 
anlamlı değildir...”8

Mevdudi’nin dediği gibi, Sırat rivayetle-
rinden Buhari’nin ve başkalarının rivayet et-
tiği en meşhur rivayetlerin içeriğine baktığı-
mız zaman Ru’yetullah/ahirette müminlerin 
Allah’ı görüp görmeyeceği konusunda ikinci 
yüzyılda başlayıp süren Mutezile ile Ehli 

7 Nihat Hatipoğlu, Hz.Peygamberle İslamı Doğru Anlamak, 
Bir Harf Yay., İst., 2006, s. 170-171.

8 Mevdudi, Tefhimu’l-Kur’an, 3/229, Meryem Sûresi 71. 
âyetin tefsiri.

Allah’ın, din olarak 
kabul edilmesini, 

okunmasını, 
anlaşılmasını ve 
uygulanmasını 
isteyip hesabını 

soracağı ve yapanları 
ödüllendireceği, 

yapmayanları 
cezalandıracağı, 

başkalarının kitapları 
veya konuşmaları değil, 

sadece Kur’an’dır.
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Sünnet arasındaki alevli tartışma atmosferini 
yansıttığı ve sırf Ehli Sünnet’in görüşünü 
haklı çıkarmak için seslendirildiği açıkça gö-
rülür. Uzunluk ve kısalık, kişiler ve gruplar 
yönünden rivayetler arasındaki farklılıklar-
dan başka, gaybten haber vermesi, daldan 
dala atlaması, Allahın insanların yanında gö-
rünmesi, şekilden şekle girmesi, insanın ya-
pısını ve ne isteyeceğini bilmiyormuş gibi 
onunla pazarlık etemsi ve isteklerini insanın 
ona kabul ettirmesi, vd. anlatımından masal 
gibi kurgulandığı açıkça görülür. Bunu gör-
mek için Buhari’nin Rikak bölümündeki ri-
vayeti örnek olarak verelim:

“Ebu Hureyre anlatır: İnsanlar, ‘Ey Allahın 
Resulü, kıyamet günü 
Rabbimizi görecek mi-
yiz?” diye sordular. Meh-
taplı bir gecede hiçbir en-
gel yokken Ay hakkında 
şüpheye düşer misiniz? 
Hayır, ey Allahın Resulü, 
dediler. Hiçbir engel yok-
ken Güneş hakkında şüp-
heye düşer misiniz? dedi. 
Hayır, ey Allahın Resulü, 
dediler. Siz Allah’ı kesin-
likle işte böyle görürsü-
nüz. İnsanlar kıyamet 
günü toplanırlar. Arkasın-
dan Allah: ”Dünyada kim neye kulluk ettiyse 
ona tabi olsun” der. Onlardan kimisi Güneş’e, 
kimisi Ay’a, kimisi de tağutlara tabi olur. Bu 
ümmet,  münafıklarıyla beraber olduğu hal-
de öylece kalır. Onlar da: “Rabbimiz gelene 
kadar burada kalacağız” derler. Derken Allah 
onlara bildiklerinden başka bir surette gelir 
ve “Ben sizin Rabbinizim” der. Onlar ise 
“Senden Allah’a sığınırız, Rabbimiz bize ge-
linceye kadar burada kalacağız,  Rabbimiz 
gelince biz kendisini tanırız” derler. Allah 
onlara tanıdıkları surette gelir. Onlar da ta-
nırlar. Ben sizin Rabbinizim, der. Onlar da 
“Sen bizim Rabbimizsin” derler ve ona tabi 
olurlar. Cehennem üzerinde köprü kurulur. 
Rasulullah, köprüden önce ben geçerim, 

dedi. O gün Rasulullah, “Allah’ım selamet 
ver, Allah’ım selamet ver” diye dua eder. 
Köprünün hurma dikenleri gibi kancaları 
vardır, hurma dikenlerini görmediniz mi? 
diye sorar. Evet, gördük ey Allahın Resulü, 
derler. Hurma dikenlerine benziyorlar ama 
büyüklüklerini Allahtan başka kimse bilmez. 
Amellerine göre insanları kapar, onlardan ki-
mileri telef olur, kimileri de hardal tanesi ka-
dar ezilir, sonra kurtulur. Allah, kullar ara-
sında karar vermeyi bitirince ve şehadet keli-
mesi getirip ateşte olanlardan çıkarmak iste-
diklerini çıkarmak isteyince, meleklere onla-
rı çıkarmalarını emreder, onlar da secde izle-
rinden onları tanırlar. Allah, insanoğlunun 
secde izi yerini yemeyi haram kılmıştır.  Me-

lekler onları kavrulmuş 
ve kararmış olarak çıka-

rırlar. Üzerlerine hayat 
suyu denilen su dökülür 
ve sel sularının getirdiği 
toprakta tohumun filizlen-
diği gibi biterler. Bir adam 
yüzü ateşe dönük olarak 
kalır ve “Ey Rabbim, ateşin 
havası beni zehirleyip öl-
dürdü, sıcaklığı da kavur-
du, yüzümü ateşten çevir” 
diyerek dua etmeye devam 
eder. Allah ona “İstediğini 

verirsem, herhalde başka şeyler de istersin” 
der. Adam, “Hayır, yüceliğine yemin ederim, 
başka bir şey istemem” der. Allah, onun yü-
zünü ateşten çevirir. Adam, ondan sonra 
“Allah’ım, beni cennetin kapısına yaklaştır” 
der. Allah, “Hani başka bir şey istemeyecek-
tin, yazık sana ey insanoğlu, ne kadar hain-
sin!” der. Adam yalvarmayı sürdürür. Allah 
da ona “Herhalde bunu da sana verirsem 
başkasını istersin!” der. Adam, “Yüceliğine 
yemin ederim, başka bir şey istemem” der ve 
başka şeyler istemeyeceğine ilişkin Allaha 
sözler verir. Bunun üzerine Allah onu cenne-
tin kapısına yaklaştırır. Cennette olanları gö-
rünce Allahın dilediği kadar bir süre ses çı-
karmaz, sonra “Allah’ım, beni cennete koy” 
der. Allah ona “Başka bir şey istemeyeceğim” 

İzzet sahibi örnek 
bir toplum düzeyine 

yükselmemiz için 
Kur’an’la barışıp 

tanışmalıyız, 
onunla mesaimizi 
yoğunlaştırmalı, 

günlük Kur’an 
okumaları için 

genel bir seferberlik 
ilan etmeliyiz. 
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diye söz vermedin mi? Yazık sana ey insa-
noğlu, ne kadar hainsin!” der. Adam, 
“Allah’ım, beni yarattıklarının en bedbahtı 
yapma” diyerek Allah’ı güldürünceye kadar 
yalvarmaya devam eder. Allah gülünce, cen-
nete girmesine izin verir. Cennete girince 
kendisine “şundan iste” denir, O da ister. 
Yine “bundan iste” denir, o da istekleri bitin-
ceye kadar ister. Ona “Al sana istediğinin iki 
katı” denir. Ebu Hureyre dedi ki: Bu adam, 
cennete girecek son kişidir.”9

Doğrusu, âyeti sözde açıklamak amacıyla 
Cehennem’in üzerinde kancalı bir sırat köp-
rüsünün bulunduğunu, kâfirleri çektiği için 
köprünün üzerinden ateşe düştüklerini, mü-
minlerin ise değişik hızlarda üzerinden geçip 
gittiklerini ve ateşin ışığını ve sıcaklığını gi-
derdikleri için ateş dile gelerek çabuk geçme-
lerini istediğini vs. anlatan nakiller birer se-
naryo olup gerçekle bir ilgisi yoktur. Hele 
kurban kesilen koçun ne kadar büyük olursa 
sahibini Sırat üzerinde o kadar kolay taşıya-
cağını ve böylece sahibinin kurtulacağını an-
latan şeyler mitolojiden başka bir şey değil-
dir. Çünkü söz konusu bilgiler gayble ilgili 
olup ancak vahyin bildirmesiyle bilinebile-
cek bilgilerdir. “Ben gaybı bilmem”(6 Enam/50) 
diyen Hz. Peygamber’in, vahiy ile Allah bil-
dirmedikçe ve bildirdiği Kur’an gibi sabit ol-
madıkça, mutlak gayb olan ahiret âleminden 
bu kadar detay bilgileri vermesi söz konusu 
değildir. Rivayetlerin hiçbirinde de bunları 
vahyin kendisine bildirdiğine ilişkin bir ifade 
yoktur. Ayrıca anlatımlar, belirttiğimiz gibi 
Ehli Sünnet ile Mutezile arasındaki Allah’ın 
ahirette görülüp görülmeyeceği ve Şefaat tar-
tışmalarını anlatan bir içeriğe sahip olup on-
lara dayanarak yapılan yorumlara katılmak 
mümkün değildir.

Her şeyden önce, cehenneme kâfirlerin 
yanında müminler de değil, yalnız kâfirler 
girecek ve orada temelli kalacaklardır.10 Mü-

9 Buhari, rikak, 52. Başka varyantları için bkz. ezan, 129, 
tevhid, 24; Müslim, salat, 71, Muvatta, nida, 47.

10 Cennetliklerin cennette ebedi/temelli olacaklarını belirten 
2/25, 82, 107, 3/15, 136, 198;  4/13, 57;  7/42; 10/26; 

minlerin cehenneme girmesi söz konusu ol-
madığı için oradan çıkması da söz konusu 
değildir. Bu açıdan söz konusu rivayetler 
Kur’an’a aykırı olup kabul edilemez.

Ayrıca, cennete giriş, kapılarından olduğu 
gibi (38 Sâd/50; 39 Zümer/73), cehenneme 
giriş de iddia edilen sırat üzerindeki kancala-
ra takılıp dökülerek değil, kâfirlerin girişi 
için hazırlanan kapılarından olacaktır. Aşağı-
daki âyetler bunu açıkça belirtir:

“Ve Cehennem onların hepsinin toplanacağı 
yerdir. Onun yedi kapısı vardır, herbir grup için 
bir kapı ayrılmıştır”(15 Hicr/43-44).

“Temelli kalacağınız cehennemin kapıların-
dan girin. Büyüklenenlerin durağı ne 
kötüdür!”(16 Nahl/29).

“İnkâr edenler, bölük bölük cehenneme sürü-
lür. Oraya vardıklarında kapıları açılır; bekçile-
ri onlara: “Size içinizden Rabbinizin âyetlerini 
okuyan ve bugüne kavuşacağınızı ihtar eden 
peygamberler gelmedi mi” derler. “Evet, geldi” 
derler. Lakin azap sözü inkârcıların aleyhine 
gerçekleşir. Onlara: “Temelli kalacağınız cehen-
nemin kapılarından girin; böbürlenenlerin du-
rağı ne kötüdür!” denir”(39 Zümer/71-72).

“Onlara: “İşte bu, yeryüzünde haksız yere şı-
marmanız ve böbürlenmenizden ötürüdür. Te-

11/23; 13/5; 21/102; 23/11; 43/71, 122, 5/85, 119; 9/22, 
72, 89, 100; 11/108; 14/23; 18/108; 20/76; 25/16, 76; 
29/58; 31/9; 39/73; 46/14; 48/5; 57/12; 58/22; 64/9; 
65/11; 98/8, âyetlerin simetriği olarak cehennemliklerin 
de cehennemde ebedi/temelli olduklarını belirten 2/39, 
81, 162, 217, 257, 275; 3/88, 116; 4/169; 5/80; 6/128; 
7/36; 9/17, 68; 10/27; 11/107; 16/29; 20/101; 21/99; 
23/103; 33/65; 39/72; 40/76; 43/74; 58/17; 64/10; 72/23; 
98/6, gibi bunca âyet dikkate alınmadan, sözde şefaatle 
ilgili kimi rivayetlere bakılarak değerlendirme yapılmak-
ta, rivayetlere ve kişilerin söylediklerine uymak adına 
Kur’an’ın âyetleri farkında olmadan dışlanmakta veya 
yalanlanmaktadır. Başka bir deyişle, birilerini benzetmek 
için değil,  Nasreddin Hoca’nın “Bana değil de, eşeğe mi 
inanıyorsun?” dediği gibi,  insanlar, yüce Allah’ın söyle-
diklerine değil, aksini söyleyen başkalarının söylediklerine 
inanmakta, onları Allah’ın dediklerine tercih etmektedir. 
Cehaletin boyutunu ve din anlayışının nasıl altüst olduğu-
nu bundan daha açık hiçbir şey gösteremez. Bunca âyetin 
kesin hükmüne karşın, tartışmalı rivayetlere veya yorum-
lara bakarak inanç oluşturmak, vahyin söylediklerini gö-
zardı etmek olur. Bu da İslamın söylediği yere değil, başka 
yerlere götürür.
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melli kalacağınız cehenneme kapılarından girin” 
denir. Büyüklenenlerin durağı ne kötüdür!”(40 
Mümin/75-76). 

Diğer yandan, Meryem/71. âyetin bağla-
mı, müminler yahut bütün insanlar değil, 
kâfirlerle ilgilidir. Peygamberlerden örnekler 
verildikten sonra 60-65 âyetleri arasında 
müminler ve onlara verilecek mükâfat anlatı-
lır. Ardından da 66-75 âyetleri arasında 
kâfirlerin durumu ve hepsinin cehenneme 
varacakları, müminlerin ise önceden ondan 
uzak tutulacakları anlatılır.  Konu bütünlüğü 
ve âyetlerin akışı bunu açıkça göstermekte-
dir.

Sonuç olarak, Meryem/71. âyet, müminle-
rin değil, kâfirlerin cehenneme varacaklarını 
ve orada ceza çekeceklerini, müminlerin ise 
önceden kurtulmuş olup cennete gidecekle-
rini söylemektedir. Nitekim “Yaptıklarına 
karşılık cennetlik olduğuna karar verdiklerimiz, 
işte onlar cehennemden uzak tutulanlardır. Ce-
hennemin uğultusunu duymazlar. Canlarının 
istediği şeyler içinde temelli kalırlar. En büyük 
korku bile onları üzmez; kendilerini melekler: 
“Size söz verilen gün işte bugündür” diye 
karşılarlar”(21 Enbiya/102-103) âyetlerinin 
belirttiği gibi, müminlerin değil cehennem 
üzerindeki sırat köprüsünden geçmeleri, ce-
hennemin hışırtısını bile işitmezler.

Bunu değiştirmenin Yolu, 
“Önce Kur’an”dan Geçer:

İnsanlar İslam’ı öğrenmeye ve anlamaya 
Kur’an’dan başlamaları gerekir. Çünkü din odur 
ve ilk kaynak o olmalıdır. Ashap, din olarak onu 
Hz. Peygamberden öğrenmiş ve uygulamışlardır. 
Ancak bilemedikleri bir durumla karşılaştıkla-
rında Rasulullah’a sormuşlardır. Arapça okuyup 
anlayabilenler Kur’an’ın kendisini, Arapça oku-
yup anlamayanlar çevirisini ve tefsirlerini oku-
yarak İslam’ı öğrenmeye başlarlar. Çünkü birin-
ci elden öğrenme ve anlamanın olması Kur’an’a 
uygun bir İslam anlayışı ve yaşayışının gerçek-
leşmesi, ondan sonra bütün öğreneceklerimiz 
üzerinde Kur’an’ın hakem olması demek olur. 
Allah’ın insanlardan istediği de budur. Daha 

okumanın başında “Allahın adıyla okuma”nın 
istenmesi bunun için olsa gerektir. Onun için 
dinlerini öğrenmek için bir araya gelen/gelmesi 
gereken bütün topluluklar, cemaat ve tarikat 
mensupları, birlik, dernek ve oluşumlar, kısaca 
bütün Müslümanlar tek başına birey olarak 
veya bir araya geldiklerinde şu veya bu kitap 
yerine,  Kur’an’ın kendisini, çevirisini, tefsirini 
okusunlar veya dinlesinler, ondan sonra okuya-
caklarını okusunlar veya dinlesinler. Çünkü 
Kur’an’ı anlamak için okumak, erginlik yaşına 
gelen kadın ve erkek her Müslümanın üzerine 
farzı ayn olduğu gibi, bilgi ve ölçü şablonlarının 
ona göre oluşması için de zorunludur. Din, şu-
nun bunun kitapları veya söyledikleri değil, 
Kur’an’ın kendisidir. Allah’ın, din olarak kabul 
edilmesini, okunmasını, anlaşılmasını ve uygu-
lanmasını isteyip hesabını soracağı ve yapanları 
ödüllendireceği, yapmayanları cezalandıracağı, 
başkalarının kitapları veya konuşmaları değil, 
sadece Kur’an’dır. Müslümanlar, yani bizler bu 
anlayışla hareket eden ilk nesil gibi yeniden üs-
tün ve lider konumuna, izzet sahibi örnek bir 
toplum düzeyine yükselmemiz için Kur’an’la ba-
rışıp tanışmalıyız, onunla mesaimizi yoğunlaş-
tırmalı, aylık, haftalık veya günaşırı düzeyinden 
günlük düzeye çıkarmalı, çabalarımızı kat kat 
artırmalı ve bunun için genel bir seferberlik ilan 
etmeliyiz. Bunun için çabalarımızı diğer çabala-
rımızın, mesaimizin ve işlerimizin mutlaka önü-
ne almalıyız. Her gün onu çalışma gündemimi-
zin birinci maddesi yapmalı, diğer işlerimize 
ondan sonra sıra gelmelidir. Hz. Peygamber’in 
eğitim öğretim rahlesinde yetişen ilk neslin anla-
yışı ve çalışma yöntemi bu şekilde olduğu gibi, 
gerçekten dünya hayatının geçiciliğine ve ahire-
tin kalıcılığına inanan, hayatını Allaha kulluk 
yaparak geçirmek gerektiğini kabul eden bir 
milletin yolu ve yöntemi de bu olmalıdır. Kurtu-
luş veya mahvolmak için Allah’ın sosyal yasası/
sünnetullah budur. Unutmayalım ki malımızın 
az olması bizi cehenneme götürmez ama Kur’an 
bilgimizin az, yetersiz veya yanlış olması bizi 
dünyada sefil, ahirette de rezil eder. ■
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Bilgi
Ahlakı

ilgi, birçok dünya görüşünün perspekti-
finde farklı boyut kazanmış insanlığın en 

eski kavramlarından birisidir. “Kutsal bir hedi-
ye”, “Tanrıdan çalınmış ateş”, “yenilmiş yasak 
elma”,  “İnsanın hayatını kolaylaştıran güç.” 
Binlerce yıldır insanlar bu kavramlar arasında 
gidip geldiler. Bilgi için seçtikleri anlam insan-
lığın bütün hayata bakışını etkilemiştir. Ancak 
hiçbir çağda bilgi ve bilim adı bu kadar kul-
lanılmadı. Hiçbir çağda insanlar arasında bilgi 
bu kadar kitlesel olarak yaygınlaşmadı. Hiçbir 
çağda bilgi bu kadar kirletilmedi ve ahlakını 
kaybetmedi. Bu yazının amacı çağdaş insanın 
çarpık bilgi anlayışının, bilginin kullanılma ve 
üretilme ahlakına etkisini incelemektir. 

İnsanoğlu eşyayı tanımlayabilen, bilgileri 
işleyerek yeni sonuçlar çıkarabilen, isim ve 
kavram oluşturma yeteneği olan yeryüzünün 
gözbebeği bir canlıdır. Yasak meyveyi tatmak 
ve sonrasında dilediği özür ile yeryüzü serüve-
nine başlayan insanoğlu, yaşadığı ve gözlemle-
diği bütün olaylardan, isim koyma yeteneği ile 
ürettiği bilgi ve kavramlarla hayatı inşa etmeye 
başladı. Yazının bulunması ile ses ve hareket-
lerle ifade edilen her şey yazı diline aktarıldı. 
Artık insan elde ettiği sonuçları başkalarına 
sunabiliyor ve bilgi daha hızlı yayılmaya başlı-
yordu. İnsanlığın bilgiyi sembollerle yazılı hale 
getirmesi ile artık Allah ve insan diyalogu daha 
çaplı ve boyutlu bir hale geldi. Hz İbrahim (as) 
ile başlayan toplumsal din süreci ardı ardına 
gelen ilahi kitaplarla daha da kapsamlı hale gel-

K U R ’ A N  v e  B İ L İ M

BİLGİ AHLAKI

Bilgi Allah’la savaşma ara-

cı değil tam aksine Allah’a 

ulaşma aracıdır. Bilgili 

insan (âlim) çok bilen in-

san değil; Allah’tan en 

çok korkan insandır. 

BİDRİS ŞAHİN

Doç.Dr., Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi
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di. Artık insan hem hayatı okumayı hem de 
elde ettiği bilgileri yazmayı öğrenmişti. İnsan 
bilgiyi kullanarak medeniyetler kuruyor ve 
bilgiyi ele geçiren gücü de ele geçiriyordu. 
Bilgiyi iyi kullanan medeniyetler diğerlerine 
oranla güçlü ve uzun ömürlü oluyorlardı. En 
son vahiy olan Kur’an ile Allah insanlığa ha-
yatı okuma ve bilgi elde etmenin ana unsur-
larını öğreterek bir anlamda insanlığın akil 
baliğ olduğunu; yeni bir peygamber gön-
dermeye artık gerek kalmadığını duyurdu. 
İnsanoğlu bu bilgiler ışığında bilgiyi ve ha-
yatı yaratıcısının maksadına uygun şekilde 
üretebilecekti. Bilginin ilk insanla başlayan 
serüveninde, insanlığın baştan beri çözme-
ye çalıştığı ve bilgiyi kullanma ahlakını da 
etkileyen en önemli unsur bilginin kaynağı 
ve elde edilmesi ile ilgili 
bakış açılarıdır.

İnsanlığın bilgiye çar-
pık bakışında derin izler 
bırakan en tipik örnek; 
eski yunan efsanelerinde 
geçen Prometheus’un 
ateşi (bilgiyi) tanrı 
Zeus’tan çalarak insan-
lara vermesidir. Bu efsa-
ne çağdaş toplumların bilgi bakışını derin-
den etkilemiştir. İnsan- tanrı ve insan- bilgi 
ilişkisinin günümüzdeki sapmalarının arka 
planında bu bakış açısı yatmaktadır. Bu ba-
kış insanlığın tanrı ile olması gereken güven 
(iman) ilişkisini derinden etkilemiş ve in-
sanlık tanrıdan bir şeyler aşırmaya çalışan 
onun vermediği şeyleri (sonsuz yaşam, sınır-
sız mutluluk gibi) ona rağmen elde etmeye 
çalışan, tanrının kurallarını çaldığı bilgiler-
le değiştirmeye çalışan bir üslup takınmış-
tır.  Çağdaş insanın hedefi tanrılaşmak ve 
sonsuzluğu ve sonsuz gücü bilgi sayesinde 
yakalamaktır. Benzer bilgi anlayışını Pavlus 
Hıristiyanlığında da görmekteyiz. Âdem ile 
Havva’nın şeytana uyarak yediği yasak elma 
Hıristiyanlıkta bilginin sembolüdür. Bilgi 
Tanrıya rağmen onun emirlerine uymayıp 

işlenmiş (elde edilmiş) ilk günahtır. Cennet-
ten kovulmanın nedeni bilgidir. Hıristiyan-
ları uzun dönem karanlık çağına mahkûm 
eden bu ilk günah anlayışıdır. Eski Yunan’da 
olduğu gibi yine yasak, yine tanrıya rağmen 
işlenmiş bir günahtır bilgi.  

Çağdaş insan eski Yunan ve Pavlus Hı-
ristiyanlığının bilgi anlayışından oldukça 
etkilenmiştir. Günümüz insanının bilgi ve 
bilime bakış konusunda nerede durduğunu 
anlamak için sözlüklerde biraz gezinmeniz 
yeterlidir. Bilim/ilim, insanların daha iyi ha-
yat şartlarına kavuşmasına, var olmayan ol-
guları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine 
ön ayak olan genellemedir. Her türlü düzen-
den yoksun verileri (data) ile düzenli düşün-
celer arasında uygunluk sağlama çabasıdır. 

Gözlem ve gözleme da-
yalı akıl yürütme yoluyla 
dünyaya ilişkin olguları 

birbirine bağlayan yasaları 
bulma çabasıdır. Türk Dil 
Kurumu ise “bilim”i şöyle 
tanımlamaktadır: “Evre-
nin veya olayların bir 
bölümünü konu olarak 
seçen, deneye dayanan 

yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak 
sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, 
ilim.”(1). Bu tanımlamaları üst üste koy-
duğumuzda çağdaş insanın bilgiye bakışı 
seküler ve istifadecidir. Bu bilgi anlayışı-
nın en belirgin özelliği Allah’tan ve ahlaktan 
koparılmış olmasıdır. Günümüz insanı İslam 
inancının tam aksine eski Yunan ve onun et-
kisinde kalan Pavlus Hıristiyanlığının bilgi 
anlayışını benimsemiştir. 

  Rönesans’la birlikte, Batı medeniye-
ti kullanmak istediği tüm değerlere yaptığı 
gibi, din başta olmak üzere bilgiyi tüm bağ-
larından koparmış yani bilgiyi laikleştirmiş-
tir. Sekülerleşen ve bütün iplerini koparan 
batı bilimi hızla pozitivistleştirmeye başladı. 
Bilgi sayesinde daha fazla üreten, daha hız-
lı ulaşım ve iletişime sahip olan batı diğer 

Çağdaş insanın bilgiye 
bakışı seküler ve isti-

fadecidir. Ronesans’la 
birlikte, Batı medeni-
yeti bilgiyi tüm bağ-

larından koparıp bil-
giyi laikleştirmiştir. 
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tüm medeniyetleri ahlakı ve hiçbir değeri ol-
mayan bilgi canavarı ile tek tek yemeye ve 
tüketmeye başlamıştır. Osmanlı da bu cana-
varın en çok zarar verdiği medeniyetlerden 
birisidir. Bilgi dinden ve tüm ahlaki değer-
lerden koparılmış, güçlü, ahlaksız, ukala bir 
canavara dönüştü. Bu canavar devletler tara-
fından kontrol altına alındı ve ehlileştirildi. 
Tüm insanlık bilim tanrısının önünde sec-
deye kapanmaya zorlandı. Kabul etmeyenler 
bilim tarafından aforoz edilerek değersizleş-
tirildi. Eski çağlarda özellikle de hâkim güç-
lerden bağımsız ortamlarda üretilen bilgi; 
artık devletler tarafından bilgi çiftliklerinde 
(üniversiteler) seri bir şekilde yumurta üre-
tir gibi üretilmeye başlandı. Bilginin üniver-
siteler dışında üretilmesi 
ve onaylanması yasaklan-
dı. Eski çağlarda bilgiyi 
kontrol eden ve bilgiye 
anlam ve ahlak veren ve 
halkın istifadesine sunan 
âlim ve bilgelerin yerine 
bu çiftliklerde çalışan ve 
tek görevi endüstride kul-
lanılabilir bilgi üretmek olan bilim adamları 
geçtiler. İlim adamlarının bir kısmı bilginin 
namusunu korusalar da bu erozyonun önü-
ne geçemediler. Hesapta özgür üniversite 
ve özgür bilim adamlarından bahsedilse 
de maalesef bilim ve adamı göbeğinden 
devlete ve endüstrilere bağlanmıştı. Bilgi-
de oluşturulan akademik kastlarla altta olan 
öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri baskı 
altına alınarak kişiliksizleştirildi. Bilgi sadece 
insanlığa hizmet için üretilmiyordu. Üreti-
len bilgiler devletlere, kurumlara ve insanla-
ra pazarlanıyordu. Bilim adamları devlete 
göbeklerinden bağlıydılar, firmalara ve 
endüstrilere siparişle bilgi ürettiler. Atom 
bombasını da bulan, kanserojen maddeleri 
keşfeden, silahlarla dünyayı kasıp kavuran, 
insanların sömürgeleştirilmesini keşiflerle 
destekleyen de maalesef bilerek veya bilme-
yerek bilim insanı oldu. Maalesef bilgi ve 

bilim kirlendi. Çünkü artık bilginin ahlakı 
kalmamıştı. Allah’tan, dolayısı ile anlamdan 
ve ahlaktan uzaklaşmış bilgiye yeni bir ahlak 
kavramı bulundu “etik”. Üniversiteler artık 
kontrolden çıkan bilgiyi kontrol edebilmek 
için etik kurullar oluşturdular. Bu kurullar 
üretilen bilgiye etik (seküler ahlak) onay ve-
rirse bu bilgiyi ahlaklı saydılar. Aşkın değer-
lerin yerini yerel ve seküler etik değerler aldı. 
Üniversitelere tutsak edilen bilginin tek soru-
nu bu da değildi. Ahlaksız bilgi artık insanları 
öldüren silah yapımı dışında psikolojik silah 
olarak da kullanılmaya başlandı. Çağımızda 
bilgi, insanları kontrol edebilmek için kur-
gulanarak çarpıtıldı. Televizyon, radyo, in-
ternet gibi toplu iletişim araçları ile insanlar 

yalan, faydasız, sağlıksız 
ve zararlı bilgi bombardı-
manına tutuldular. Bilgi, 

pazarlama sektöründe in-
sanların bilinçaltını kont-
rol etmek için büyü yerine 
de kullanılmaya başlandı. 
Allahın insana öğrettiği ve 
meleklere secde ettirdiği 

kelimeler artık insanlar tarafından kirletildi 
ve aşkın değerlerden koparılan bu kelimeler 
insanları tarihin en tehlikeli canavarına çe-
virdiler. 

İnsanı insan yapan da, insanı korkunç bir 
şeytana çeviren de bilgidir. Burada irdelen-
mesi gereken şey bilginin hem sorun hem 
çözüm olmasıdır. Çağdaş insanın kirlettiği 
bilgi tekrar İslami bir bakışla düzeltilebilir-
se dünyadaki birçok sorun zaten kökünden 
halledilecektir. Kuranda insan ve bilgi iliş-
kisinin başlangıcını anlatan âyetler İslam’ın 
bilgiye bakışını özetlemektedir:

“ve âdeme tüm isimleri öğretti, bunun ar-
dından onları meleklere takdim etti ve dedi ki: 
“hadi eğer sözünüzün arkasında duruyorsanız 
şunların isimlerini bana bir haber verin!” (2)

“(melekler) cevapladılar:” sen tek otoritesin, 
bizim senin bize öğrettiğinden başka bir ilmi-

Bilgi Allah tarafın-
dan insana verilmiş 

en büyük nimettir, ça-
lınmış gayrimeşru bir 
değer değildir. Bilgi 
Allah kaynaklıdır. 
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miz olamaz; yalnızca sensin her şeyi tam bilen, 
her hükmünde tam isabet kaydeden.” (3)

“(Allah ) buyurdu: “ Ey âdem! Şunların 
isimlerini onlara bildir.” Onların isimlerini 
(meleklere) bildirince de ; “ size dememiş 
miydim “Ben bilirim göklerin ve yerin sırrını; 
gizlediklerinizin ve açıkladıklarınızın tümü-
nü de ben bilirim” diye?” (4)

Kurana dayalı bilgi ahlakının yeniden te-
mellendirilmesinde ana unsurlar aşağıdaki 
gibi özetlenebilir (5):

Bilgi, 1. Allah kaynaklıdır ve özünde te-
mizdir. İnsan, Allah’ın hayat boyu öğre-
nen bir öğrencisidir.

Bilgi, Allah tarafın-2. 
dan insana verilmiş 
en büyük nimettir, 
çalınmış gayrimeşru 
bir değer değildir. Bu 
anlayış bize bilginin 
tüketilmesi gereken bir 
şey değil, üretilmesi ve 
korunması gereken bir 
emanet olduğunu ha-
tırlatır.

Bilgi üretebilme özelliği 3. 
insanlara aittir ve tüm canlıların insana 
secde etmesinin sebebidir.

Bilgi, Allah’la savaşma aracı değil tam ak-4. 
sine Allah’a ulaşma aracıdır. Her doğru 
bilgi bir âyettir. 

Bilgi, yaratılma anlamımızın özünde ya-5. 
tan en önemli değerlerdendir. Bilginin ol-
maması insanda ciddi bir anlam kaybına 
neden olacaktır.

Allaha ve anlama doğrudan veya dolaylı 6. 
olarak atıfta bulunmayan bilgi faydasız bir 
bilgidir. İçerisine anlam konulmayan, aş-
kın değerlerden koparılan bir bilgi tehlikeli 
ve ölümcül bir silaha dönüşebilmektedir. 

Eğitimde insanlığa sunulan bütün bilgile-7. 
rin içerisine o bilginin ahlakı da konul-

malıdır. Her anlatılan konunun arkasına 
konunun ahlakı bölümü eklenmelidir. 
Fotosentez ahlakı, trigonometri ahlakı, 
birinci dünya savaşını anlama ahlakı, yer-
çekiminin ahlakı gibi. Örneğin bir çocuğa 
yağmur yağmasının mekanizmasını an-
lattıktan sonra yağmur ahlakı bölümüne 
yağmur olmasa idi bizim gibi canlı olan 
tüm bitki örtüsünün yok olacağını, yağ-
murlu bir günde bir şehre milyarlarca li-
ralık yağmur yağdığını, aslında yağmurun 
bedelsiz aldığımız çok pahalı bir değer ol-
duğunu da eklersek bilginin ahlakını ver-
miş olacağız. Biyoloji ahlakında hücre 
yapısı anlatılan canlıların da bizimle aynı 
yeryüzüne ait olduğu, öteki olmadığı, ha-

yatın mukaddes olduğu, 
bizden küçük ve görün-
mez olmalarının onların 

yaşamının değerini azalt-
mayacağı öğretilmelidir. 

Kuran bir bilgi de-8. 
posu değil, aklımızı nasıl 
kullanacağımızı ve bilgi 
üretimini öğreten bir inşa 
rehberidir. Kuran bilgiyi 
tek tek vermez. Kuran bil-

gileri okumayı ve üretmeyi öğretir. Vah-
yin amacı insan zihninde bir bilgi çevrim 
istasyonu inşa edilmesidir.

Kurana göre bilginin 9. miktarı değil nite-
liği önemlidir. Günümüzde bol miktarda 
bilgi üretilmektedir. Kimin hangi amaçla 
ve nerede ürettiği bilinmeyen bilgiler tüm 
dünyayı bir bilgi çöplüğüne çevirmiştir. 
Bilgiler topluma, “bilimsel bir çalışma-
dan alınan”, “bilimsel çalışmalar diyor 
ki” gibi günümüzün dokunulmazlığı olan 
bir ibaresi yerleştirilerek sunulmaktadır. 
Bilgilerin büyük bir bölümü kaynağı belli 
olmayan, anlamdan uzaklaştırılmış, çöp 
niteliğinde, kirli, hakikate atıfta bulun-
mayan ve işportada kulaktan kulağa satı-
lan bilgilere dönüşmüştür. 

Bağımsız ortamlarda 
üretilen bilgi devlet-
ler tarafından bilgi 
çiftliklerinde seri 

bir şekilde üretilme-
ye başlandı. Bilginin 
üniversiteler dışında 

üretilmesi ve onay-
lanması yasaklandı.
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Müslümanlar, kullandıkları tüm besinle-10. 
rin kaynağını kontrol ettikleri gibi artık 
kullandıkları bilginin kaynağını, anla-
mını, ahlakını, faydalı olup olmamasını, 
ruhumuza kanserojen içeriğinin olup 
olmamasını, Kuran tarafından onaylanıp 
onaylanmadığını, hatta son kullanma ta-
rihinin geçip geçmediğini de araştırma-
ları gerekmektedir. Bilgi sağlığı da gıda 
sağlığı gibi belirli standardizasyonlara 
tabi tutulmalıdır. Sokak bilgilerini ve ku-
laktan dolma bilgileri (zan) kullanmak-
tan kaçınılmalıdır

Bilgi tekrar bağımsızlaştırılmalıdır11. . 
Bilgi çiftlikleri üniversitelere hapsedilen 
bilgi yeniden özgür kurumlarda üretil-
melidir. Bilginin gücüne her zaman talip 
olan devlet ve endüstri gibi hâkim güç-
ler bilginin bağımsızlığının ve ahlakının 
en büyük tehditleridir. 

Üniversitelerin bilgi elde etme ve elde-12. 
ki bilgileri onaylama yöntemleri tekrar 
gözden geçirilmelidir. Sadece deney ve 
gözleme dayanan bir bakış açısı bilgi elde 
etmede yetersizdir. Bilimin tüpe sığdıra-
madığı için Allah’ı yok sayması en büyük 
bilimsel hatadır. Bilim, tanrı olmaktan 
çıkarılmalı ve şımarıkça her şeyi yargıla-
ması önlenmelidir. Bilgi ve bilimin kay-
nağı Allah’tır.

Bilgi bir meta olmaktan çıkarılmalıdır13. . 
İnsanlığın ve doğanın faydasına kullanıl-
malıdır. 

Bilgi kirliliği kurulacak olan özel arıt-14. 
ma kurumları ile temizlenmelidir. 
Toplumların ruhlarının kirletilmesinin 
önüne geçilmelidir. Reklamlar gibi özel 
olarak üretilen ve bilinçaltımızı kirleten; 
hibnotik dilde hazırlanmış zararlı bilgile-
rin önüne geçilmelidir. 

Bilgi üreten insanlar insanlığın ortak 15. 
değerleri ile donanmış ve bilgi ahlakı 
almış insanlar olmalıdır. Bilgi üretecek 

asistanlar ve öğretim üyelerine ders ola-
rak bilgi ahlakı dersleri verilmelidir. Aksi 
halde atom bombası gibi ahlaksız bilgi 
üretiminin önüne geçilmesi mümkün 
değildir. Bilgi hiçbir zaman silah olarak 
kullanılmamalıdır ve bilgi güvenliği sağ-
lanmalıdır.

Bilgi, 16. ruhun gıdasıdır. İyi bir bilgi ruh 
ve akıl sağlığı için elzemdir. Kötü ve ka-
litesiz bilginin ise ruhumuzu hastalandı-
racağı akıldan çıkarılmamalıdır. Bilgi ve 
bilginin sağduyusu olan hikmet insanla-
ra birlikte öğretilmelidir.

Çok miktarda, dengesiz alınan bilginin 17. 
aklımızda obeziteye neden olacağı ve 
akıl hareketlerimizi azaltacağı bilinmeli-
dir. Tek düze bir bilgi alımı da beyin ge-
lişimimizi olumsuz etkileyecektir. Ruhu-
muza kanserojen olabilecek bilgilerden 
kaçınılmalıdır.

Bilgili insan (âlim) çok bilen insan de-18. 
ğil Allah’tan en çok korkan insandır. 
Çok bilen insanlara bilgilerinin ahlakı 
verilmemişse maalesef dünyanın en teh-
likeli yaratığına dönüşebileceklerdir. 

“Bilgi güçtür” sloganının yerine 19. bilgi ah-
laktır sloganı geçirilmelidir.

KAYNAKÇA
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Mustafa İslamoğlu, Hayat Kitabı 5. 
Kur’an, Gerekçeli Meal Tefsir
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Sözlüklerde Kudsî ve Kutsal:

Kutsal kelimesi Türkçede muhtemelen 
Arapça kudsî, mukaddes kelimelerini kar-
şılamak üzere ‘kut’tan ilhamla üretilmiş gibi 
durmaktadır.  TDK’nın kut’a verdiği mitolo-
jik anlam: “İlahi bir kaynaktan gelen rahmet, 
bereket.” Kelimenin asal anlamı da: “Devlet 
idaresinde güç, yaratıcılık ve yetki bakımın-
dan sahip olunan üstün güç.” Kutsal kelime-
sine de şu anlamları verir: “1. Güçlü bir dinî 
saygı uyandıran veya uyandırması gereken, 
kutsi, mukaddes. 2. Tapınılacak veya yolunda 
can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukad-
des, lahut. 3. Bozulmaması, dokunulmaması, 
karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen.  
4.Tanrı’ya adanmış olan, tanrısal olan.” Felsefi 
karşılığı da: “1. Tanrı’ya adanmış olan. 2. Tan-
rısal olan, bütün var olanların, yeryüzüne iliş-
kin olanın üstünde yükselen, ondan bütünüyle 
başka olan. 3. Ahlaksal yetkinliğe ulaşan, bu 
yolla Tanrı’ya yakınlaşan kişilerin niteliği (aziz-
ler, evliyalar, ermişler).” 

Tuncer Gülensoy’un Türkiye Türkçesindeki 
Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi adlı çalışmasın-
da da kut’a verdiği anlam şunlardır: Uğur, baht, 
talih, mutluluk.*ku- akıtmak, akmak, çıkmak, 
yayılmak + -t isim eki. Kutal, kutat, kutan, ku-
tat, kutul, kutluğ, kutruş, kutuz. (KUT+ (LA/
LAMA/LANIŞ / LAN- / LANMA/ LAYIŞ/ LU/ 
LULA- /LULUK /SAL / SALLAŞMA/ SALLAŞ/ 
SALLAŞTIRIŞ/ SALLAŞTIRMA/SALLAŞTIRIŞ / 
SALIK / SAMA / SA-/ SUZ- SUZLUK)

K U R ’ A N  v e  S A N A T

Kutsal Sanatın Dünyeviliği

Tanrı sanki yeryüzünde 
zuhûr etmişçesine, 
dahası peygamberler 
ve veliler tarafından 
kutsanmışçasına bir 
kutsallık anlayışı Kur’an’ın 
beyanları arasında yoktur.

Cemal Şakar
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Kutsal Sanatın
Dünyeviliği

Râğıp el- İsfahani Müfredât’ında KDS kö-
küne; ak, pâk, tertemiz anlamlarını verir. Ay-
rıca, cennet ve şerîat anlamlarına da geldiği-
ni söyler: ona göre her iki görüş de sahîhtir. 
Zira şerîat da, kendisinden kudsün yani te-
mizliğin kazanıldığı bir hazîradır. Beyt-i Mu-
kaddes olarak kullanıldığında: Necâsetten 
yani şirkten temizlenmiş ev (Kudüs); Arz-ı 
Mukaddes ise şirk pisliğinden temizlenmiş 
toprak anlamındadır. Nahl 102’deki; Yüce 
Allah’tan, kudüsle yani kendisiyle nefislerimizi 
pakladığı, Kur’ân, hikmet ve feyz-i ilâhiyle bir-
likte inmesi itibariyle, burada Cebrâil (a.s.) 
kastedilmiştir, der. 

Burada kutsal kelime-
sinin semantik ya da eti-
molojik tahlilini yapacak 
değiliz. Derdimiz sadece, 
Türkçede kullanılan kut-
salla Arapçadaki kuds 
arasındaki anlam farkına 
vurgu yapmaktır. Dinsel 
bir duyarlılığı, durumu 
adlandırmak için üretilen 
kutsal, dilimizde hemen 
her olgu ve olaya dinî, 
tanrısal bir boyut ekleye-
rek metafizikleştirmek, yüceltmek, böylelik-
le de nitelediği şeyi hikmetinden sual oluna-
maz bir boyuta taşımak üzere oldukça kulla-
nışlı bir hale getirilmiştir. Kutsal, hem Allah, 
Peygamber, Aziz, Din… gibi dinsel alan için 
hem de Devlet, Vatan, Bayrak, Millet… gibi 
beşerî tasavvurlar için kullanılabilmektedir. 

Esasen kutsal, kelime dağarcığımıza batılı 
bir düşünüşün sonucu olarak girmiştir. Bi-
lindiği gibi Durkheim ya da Eliade’ın, karşıt 
alanları tanımlamak için kullandığı iki teri-
min Türkçe karşılığı olarak ‘kutsal’ ve ‘din-
dışı’ tercih edilmiştir. Kutsalın her halükârda 
dinî, tanrısal bir anlam taşıması, muhteme-
len kut’un mitolojik anlamından gelmekte-
dir. Anlam alanında hem devlet idareciliği 
için zorunlu olan üstün güç hem de ilahi 
bir kaynaktan gelen bereket olunca, kelime 

din ile dindışı (profan) için de kullanılabilir 
olmaktadır. Böylece az önce vurguladığımız 
gibi dindışı olan da dinî olabilmektedir. Ör-
neğin Türk hakanları bu bakımdan çok ye-
rinde bir örnektir: Onlar devlet yöneticiliği 
için gereken üstün güce sahiptirler. Çünkü 
‘kut almış’ kimselerdir; kutludurlar. Onlar 
bir anlamda ilahi bir kaynaktan rahmet ve 
bereket alırlar ve devleti de ‘kut’lulukla yö-
netirler. Yani seçilmişlerdir. Bu geleneğin 
daha sonraları halifeler için de zıllullah’a dö-
nüşerek devam ettiğini hatırlayalım. 

Kutsal kelimesinin nitelediği her olgu ve 
olaya mucizevî bir şekilde tanrısallık katması 

elbette sorunludur. Zira 
kutsallıkla şirk arasında 
dolaysız bir ilişki var-

dır. Şöyle ki; insanın gö-
rebildiği, dokunabildiği, 
koklayabildiği, duyabil-
diği ‘şey’lere kutsallık bir 
şekilde ‘değdikçe’ onlar, 
insan için hemen tazim ve 
ihtiram gösterilesi varlık-
lara dönüşmektedir. 

Kutsal Sanatın Vaat Ettikleri:

Sanat ve edebiyat bu bakımdan donandığı 
kutsallık kendisinde pek şık duran etkinlik 
alanları olarak karşımıza çıkar. Kutsal Sanat, 
İslâmî Sanat olarak tesmiye edilen sanat an-
layışının kökleri bâtınî ve irfanî okulun öğ-
retilerine kadar uzanmaktadır. Burada, daha 
çok ilahiyatın konularına giren velayet/nü-
büvvet, nûr-i muhammedî, zâhir/bâtın gibi 
temel sorunlara girmeden, sadece konumuz 
gerektirdikçe bazı noktalara değinmekle ye-
tineceğiz. 

Seyyid Hüseyin Nasr’a göre; İslâm sana-
tının kökeni için dönülmesi gereken yer, 
İslâm’ın bâtınî boyutu, Tarikat’ın ihtiva ettiği 
ve Hakikat’ın aydınlattığı bâtın’dır. Üstelik 
bu bâtınî boyut, İslâm maneviyatına ayrılmaz 
bir biçimde bağlıdır. İslâm sanatının iki kay-

Kutsal kelimesinin 
nitelediği her olgu 
ve olaya mucizevî bir 
şekilde tanrısallık 

katması elbette 
sorunludur. Zira 
kutsallıkla şirk 

arasında dolaysız 
bir ilişki vardır.
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nağı, bâtınî gerçekliği ve kutsal (sacramental) 
varlığı ile Kur’an ve İslâm dünyasında görül-
mez bir varlık olarak bulunan Peygamber’in 
ruhunun asıl özüdür. Bu öz, yalnızca Hadis 
ve Sünnet aracılığıyla değil, aynı zamanda 
Allah’ı aramış olan ve hâlâ arayan kimselerin 
kalplerindeki kavranılmaz bir yol ve O’nun 
Kutsal İsmi’ni ananların solumuş olduğu ve 
hâlâ soluduğu hava aracılığıyla varlığını sür-
dürür. Sanatın kaynağını, ‘Peygamber ruhu-
nun asıl özü’ gibi iyice arındırılmış, rafine 
edilmiş ve dahası her daim varlığını sürdüren 
ruhanî bir kaynağı bağlayınca sanat bizatihî 
kutsallaşmaktadır. Zaten Nasr’a göre ancak 
böylesi bir sanat, duyular aracılığıyla doğru-
dan algılanabilir olan fiziksel düzende arke-
tipik hakikatler ve eylemleri tezahür ettirir ve 
bu nedenle, ruhun görülür ve işitilir olandan 
tüm sesleri aşan Sessizlik (Silence) olarak da 
görülebilecek olan Gaib’e (Invisible) doğru 
yolculuğu için bir merdivendir. Gaibe doğ-
ru bir merdiven olan bu sanat, Muhammedî 
bereketin yardımıyla cismanî varlığın dış-
sal görünüşünün üzerinde yer alan ‘Gaybın 
Hazineleri’nde (Hazâinü’l - Gayb) bulunan 
nesnelerin hakikatini ifşa eder. 

Nasr’ın ifadeleriyle devam edelim: İslâm 
sanatının birey-üstü özelliği, yalnızca bi-
reysel ilham ya da yaratıcılık tarafından var 
kılınmaz. Yalnızca Evrensel olan, Evren-
sel olanı üretebilir. Eğer İslâm sanatı vahid 
olanın hatırlanmasına hizmet ediyorsa, bu 
insan tarafından oluşturulmuş olmasına 
rağmen, mutlak olarak Allah’tan gelen birey-
üstü bir ilhamdan ve hikmetten neşet etmesi 
nedeniyledir. Nasr, sanatı kutsallaştırırken, 
insan elinden çıkmış olmasına rağmen, bir 
yandan insanın yerine insan-üstü’nü ikame 
ederken diğer yandan da ilhamı ve hikme-
ti de Allah’tan gelen vahyî bir açılıma terfi 
ettirir. Dahası onun nezdinde Kalem, İlahî 
Yaratım’ın Aktif Kutbu’dur; tüm dünyevî 
formların paradigması olan harf ve kelime-
ler aracılığı ile yazılmasıyla bu Aktif Kutub, 
‘Gayb’ın Hazineleri’nde gizli bulunan tüm 

olasılıkları ya da İlahî Arketipler’i tezahür et-
tiren Logos’tan başka bir şey değildir. 

Hüseyin Nasr birey-üstü sanatçıya ‘Gaybın 
Hazineleri’nde bulunan nesnelerin hakikati-
ni ifşa etme sorumluluğunu yükler. Ama bu-
rada durmaz; daha ileri giderek Peygamber 
ve insan-ı kâmil eliyle yeryüzünü de kutsal-
laştırır. Şöyle ki: Hz. Peygamber’e günde beş 
vakit namaz kılınmasını emrederek, Allah, 
yalnızca doğanın, herhangi bir naturalizm ve 
putpereslikten uzak olarak, aslî insan için ol-
duğu gibi, yeniden ibadet mekânı olmasına 
değil, aynı zamanda da Mükemmel İnsan’ın 
(Perfect Man) sücud’u aracılığıyla bizzat dün-
yanın kutsallaştırılmasına izin vermişti. Hz. 
Peygamber, par excelence, yeryüzünü kut-
sallaştıran ve kutsallaştırmaya devam eden ve 
hem insanın ve hem de doğanın kendilerinde 
taşıdığı aslî öz ve konumun manevi hakikati-
ni odak noktası yapan erkânları (rite) yeryü-
züne getirmiştir. İslâm mimarisinin manevi 
önemi, hem doğal düzenin ve hem de insanın 
‘doğa-üstü’ karakterini ortaya çıkaran Kur’anî 
vahyin doğasıyla, yalnızca insanın üzerinde 
durduğu ve secdeye kapandığı doğayı ‘kut-
sallaştırmakla’ kalmayan; aynı zamanda da 
insanın içerisinde yaşadığı ve onun tüm kap-
sam ve oluş’ların ötesinde yatan Hakikat’e 
erişme amacıyla yöneldiği mekânı da kutsa-
yan Hz. Peygamber’in bâtınî (inner) doğasın-
da da aranmalıdır. Üstelik Nasr; mekân, Hz. 
Peygamber’in ya da sufilerin verdiği isimle 
el-hakikat’ül-muhammediye’nin bâtınî ha-
kikatinin kozmik genişliği ve genişlemesi 
aracılığıyla egzotik bir tarzda kutsallaştırılır, 
derken hakikat’ül-muhammediye isimlen-
dirmesini Hz. Peygamber’e nispet etmekte 
de hiçbir sakınca görmez. 

‘Kutsallık taşıyanlar’ ellerindeki nerdeyse 
sihirli âsâyla dokundukları maddî manevî 
her şeyi kutsallaştırırlar. Örneğin manevî 
müzik, Allah’tan (Hakk) gelir, Allah’ın hu-
zurunda bulunur, Allah’tadır. Eğer bir kimse 
bu ilişkileri Allah’tan başkasıyla kavrarsa, o 
bir kâfir olmuştur. Böyle bir kimse yolu bu-
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lamayacaktır ve sema ayininde birlik (union) 
şarabından içemeyecektir.  

Titus Burckhardt’ın sanat tanımı da 
Nasr’ınkiyle benzerlik gösterir: Eğer ‘vahiy’ 
terimini Tanrı’nın yeryüzündeki doğrudan ve 
temel tezahürleriyle sınırlı tutma mecburiye-
ti olmasaydı, sanatın özü üzerine düşünür-
ken kendimizi ikinci bir ‘vahiy’den söz etme 
iğvasına kaptırabilirdik. Demek istiyoruz ki, 
kutsal sanatın doğuşu -İslâm sanatı bu sıfatı 
haketmektedir- zorunlu olarak, gelenekteki 
en derûnî olan şeyin inayet eseri bir tezahü-
rüne ve her bakımdan kutsal sanatla bâtınîlik 
arasındaki sıkı ilişkiye tekabül eder. 

Nasr’ın izinden giderek kutsal sanatın 
vaat ettikleri hakkında 
son olarak şunlar söyle-
nebilir. Bir eserin kutsal 
sanata dâhil olması için 
mutlaka İslâm’dan kay-
naklanması gerekmez. Ör-
neğin Japonya’da İsa’nın 
Shrine’sindeki Shinto kılı-
cı kutsal sanat kategorisi-
ne aittir; çünkü, O, Shinto 
dininde, bu dinin salt keş-
fiyle (revelation) bağlantılı 
olarak, yüce öneme sahip ritüel bir nesnedir. 
Zira bu anlayış dinler-üstü bir geleneği varsa-
yar ve bu geleneği sahih olarak niteler.

Kutsal Sanatın Epistemolojik Temelleri:

Kutsal sanata ve onu icra eden sanatçıya 
yüklenen bunca ulvîliğin altında yatan en 
önemli iddia bâtınî ve irfanî ekolun nûr-i 
muhammedî öğretisidir. S. Hüseyin Nasr: 
Kur’an ve İslâm dünyasında görülmez bir 
varlık olarak bulunan Peygamber’in ruhunun 
asıl özünü merkeze alır; dahası bu öz, yal-
nızca Hadis ve Sünnet aracılığıyla değil, aynı 
zamanda Allah’ı aramış olan ve hâlâ arayan 
kimselerin kalplerindeki kavranılmaz bir yol 
ve O’nun Kutsal İsmi’ni ananların solumuş 
olduğu ve hâlâ soluduğu hava aracılığıyla 

varlığını sürdürdüğü iddiasında bulunurken 
yaslandığı kaide nûr-i muhammedî’dir. Zira 
böyle bir öğreti olmadan hiç kimse ‘Gayb 
Hazineleri’nden arketipler devşiremez. 

Afîfî’nin terimleriyle söyleyecek olursak; 
İslâm’ın ilk çağlarında Hz. Peygamber’in 
ölümsüzlüğü veya daha ince bir ifâdeyle 
‘nûr-i muhammedî’nin ezelîliği görüşü ya-
yılmıştır. Şîa, bu nûr-i muhammedî üzerinde 
genişçe durmuş ve nûrun zaman içinde ne-
silden nesile intikal ettiğini, Âdem, Nuh, İb-
rahim, Mûsâ ve diğer nebilerin sûretlerinde, 
son olarak da nebîlerin sonuncusu Hz. Mu-
hammed sûretinde zâhir olduğunu ileri sür-
müştür. Onlar, nûr-i muhammedî’nin Hz. 

Peygamberden Ali’ye ve 
kendisinden sonra gelen 
vârislerine intikal ettiğini 

ileri sürmektedirler. Afîfî, 
bunun kaynağı itibariyle 
Hıristiyan Gnostiklere ait 
bir görüş olduğunu ile-
ri sürmektedir. Nitekim 
bu bağlamda İskenderi-
yeli Aziz Clement şöyle 
demektedir; Varlıkta sa-
dece bir peygamber var-
dır. O da, Allah’ın kendi 

sûretinde yarattığı insândır. Rûhu’l-kuds, 
ona hulûl etmiştir ve sonsuza kadar her za-
manda yeni bir sûrette zuhûr edecektir.

Bilindiği gibi bu tez Karmâtîlerin ve 
İsmailîlerin ‘Masûm İmâm’ nazariyesidir ve 
sûfîler buradan hareketle ‘Kutub’ öğretisini 
geliştirmişlerdir. Tasavvufun, entelektüel an-
lamda şahikası kabul edilen İbnü’l-Arabî Keli-
me/Logos tartışmasında, ‘Kelime’ye Hakîkat-i 
Muhammediye, rûhu’l-Hatem, Kutub… vb 
isimler verir. Bu açıdan Kelimenin en önem-
li vazifesi, her türlü ilâhî ilmin elde edildiği 
kaynak, vahiy ve ilhâmın kaynağı olmasıdır. 
İnsanla ilişkisi bakımından Kelimeyi; Âdem, 
hakîkat-ı insâniyye ve insân-ı kâmil diye 
isimlendirir. En yüce anlamıyla âlemle ilişki-
si açısındansa onu, ‘Hakîkatü’l-hakâik’ olarak 

İnsanın görebildiği, 
dokunabildiği, 
koklayabildiği, 

duyabildiği ‘şey’lere 
kutsallık bir şekilde 

‘değdikçe’ onlar, 
insan için hemen 
tazim ve ihtiram 

gösterilesi varlıklara 
dönüşmektedir.
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tesmiye eder. Hakîkatü’l-hakâik, ulûhiyetin 
bâtını, ulûhiyet onun zâhirîdir. O, misâller 
misâli, bütün varlıkların en üst cinsi, her 
şeyi kapsayan Akl-ı evvel, makûl ve mahsûs 
âlemde her şeyi kaplayan varlıktır. 

Plotinus’un ‘kendini akleden Bir (Allah) 
değildir, Akıldır’ sözü, İbnü’l-Arabî’de, ‘Hak, 
kendini zâtıyla değil, Hakîkatü’l-hakâik ile 
düşünmektedir’ şeklinde ifadesini bulur. Za-
ten, Hakkın sıfâtlarının ve kemâllerinin üze-
rinde yansıdığı bir Ayna’dır, o. Arabî Ayna 
metaforundan sonra daha da ileriye giderek 
insân-ı kâmil’e Allah ismini verir. Kimi su-
filerin ‘Ben Allah’ım’, ‘Kendimden başkasını 
tespih etmem’ gibi sözlerini de buna bağlar. 

Âlemin illeti ve varlık sebebi olarak insân-ı 
kâmil’in Allah’a doğru sülûkü ancak Allah’ın 
zatında fena bulunca sükûna erer. Tabii ki, 
sükûn esnasında Gazalî’nin ifadesiyle; basi-
retle Allah’ın kâdir olduğu ve izhâr ettiği veya 
gizlediği şeyler bilinir olur. Allah’ın hucceti 
olan Peygamber’den sonra yeryüzünün bir 
huccetten halî kalması, Allah’ın emini olan, 
Allah adına insanlara cevap veren, insanların 
onun vasıtası ile Allah’a yakınlaşabildiği bir 
zatın yeryüzünde olmaması mümkün değil-
dir. Böylesi bir mertebeye ulaşanlar için vahiy 
ile ilham arasındaki fark da sadece meleğin 
görünüp görünmemesine indirgenir.  

Bütün bu düşüncelerin beslendiği bir kül-
tür havzasından, havuzundan bahsedebiliriz. 
Yunanî, Mısrî, Farsî, Hindî kadîm gelenekle-
rin bir potada eridiği bu kültürel atmosfer; 
felsefenin rasyonalizminden, mistisizmin ru-
haniyetine kadar geniş bir yelpaze tarafından 
oluşturulmuştur. Ana kaynak olarak Platon’u 
görmek yanıltıcı olmaz; buna ilaveten Pisa-
goras, Plotinus, Hermes, Mani, Zerdüşt ve 
Hint kıtası kaynakları zikredilebilir. 

Câbirî, Numenius’un ilah-madde, iyilik-
kötülük gibi keskin bir düalizme gittiğinden 
söz eder. Ona göre; bu öğretide üç temel 
prensip vardır: Bir yanda ‘Bir: Vâhid’ olan 
‘Yüce İlah’ veya zatıyla iyi olan vardır ki O’na 

akıl da denir. Bunun karşısında eksiklik ve 
kötülüğün kaynağı hatta kötülüğün biza-
tihi kendisi olan ‘madde’ yer alır ve madde 
kadîmdir. Bu ikisi arasında yaratıcı ve fail ilâh 
vardır. Bu, Yüce İlah ile kadîm madde arasın-
da vasıta olan bir ilâhtır. Bu, bazen yüce ilaha 
bazen de maddeye yönelen akıldır.

Bu keskin düalizm varlığın tüm mertebe-
lerine yayılır; cisim sahibi her varlık iki bo-
yutludur. İnsan nefsi aslında yüce ilahtan sa-
dır olan ilahî bir tohumcuktur; ama bedene 
girmesiyle birlikte insanda birtakım maddî 
dürtülere yol açar ve tek nefis iki nefse dönü-
şür: nefs-i emmâre, nefs-i levvâme. Câbirî’nin 
naklettiğine göre, Hermetik teolojide de insan 
bu ikilik arasında sürekli çatışma içindedir. 
Kötülüğün bizatihi kaynağı olan maddîlikten 
kurtulmak için yüce ilaha yönelmek gerek-
mektedir. Ama Evrensel Aklın doğru bilgiye, 
kurtuluşa sevk eden aydınlığına ancak seç-
kinler ve hikmet ehlinden oluşan bir azınlık 
tahammül edebilir. Bu yolun özünde nefsin 
Allah içinde kaybolması yatar. Zaten bilgi de; 
gören ile görülenin tam olarak birleştikleri 
doğrudan görüş’ün eseridir. Hermetik teolo-
jiye göre iki ilah vardır: Birincisi, Yüce İlah; 
hiçbir vasıfla vasfedilemeyen bu ilah, akıllar 
ve gözler tarafından idrak edilemez. İkincisi 
Yaratıcı, fail ilah; Âlemi bu ilah yaratmıştır. 
O, sürekli bu âlemde tecelli eder. Dolayısıy-
la kâinatı ve kâinattaki sistemi düşünmek 
suretiyle onu tanımak mümkündür. Tama-
men iyilik ve güzellikten ibaret olan gerçek 
ilahın bu âlemi yaratmış olması imkânsızdır. 
Çünkü ondan kargaşa ve kaosun sudûr et-
mesi mümkün değildir. Hermetik edebiyat-
ta; Allah’ı tanımaya giden yol nefisten geçer. 
Çünkü nefis tanrının parçasıdır. Dolayısıyla 
onunla buluştuğunda ve ona döndüğünde 
onu hakkıyla tanır. Zaten Allah’ın akılla de-
ğil de nefisle bilineceği görüşü Gnostiklerin 
tamamı tarafından paylaşılır. Nefis, özü iti-
bariyle ‘insandaki Tanrı sureti’ni taşır. Câbirî, 
bazı İslâmî metinlerde de şöhret bulan şu ifa-
denin arkasında yatan mantığı az önce zik-
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rettiğimiz görüşe bağlar: Allah, insanı kendi 
suretinde yaratmıştır. O, Hermetik bir me-
tinden şunları aktarır: Bütün varlıklar, içinde 
evren de olmak üzere bütün mevcûdât, küllî 
bir varlık şeklinde düşünceler ve anlamlar 
olarak Allah’ta tezahür eder. Sen kendini 
Allah’la eşit kılmadıkça O’nu bilmen müm-
kün olmayacaktır. Çünkü her şey O’dur ve 
O’ndan başka bir şey yoktur. 

Nefsin kendini Allah’la eşit kıldığı, O’nunla 
buluştuğu bu fenâ hali nikâh, zevâc, vuslat 
olarak isimlendirilmiştir. İnsan bu mertebeye 
ulaştığında ‘gerçek varlığına’ kavuşur ve bu 
suretle keşf ve işrâk merhalesine ermiş olur. 
Artık onun nefsini Allah 
aydınlatmaktadır.

Kutsal Sanatın Etkileri:

Kutsal sanatın doğduğu, 
beslendiği kaynak tam da 
nefsin Allah’la aydınlandı-
ğı bu âna ait hâldir. Zaten 
başka türlü düşünmek mu-
haldir. Çünkü kutsal sanat 
icra eden sanatçı, kâmil in-
san tanımlarında gördüğü-
müz gibi âlemler arasında 
deveran eden, Gaybı bilen, 
‘kâdîm olan arketipleri’ temellük eden biridir. 
Ancak kutsallıkla şirk arasında doğrudan bir 
ilişki olduğundan söz etmiştik; aslında yazı-
mız boyunca kaynaklardan özetlemeye çalış-
tığımız genel görüşler de başkaca söze hâcet 
bırakmayacak kadar bu konuda delil oluş-
turmaktadır. Her fırsatta kutsallığı her yere 
dağıtmak, her şeyi kutsallaştırmak animistik, 
panteistik bir algının sonucudur dolayısıyla 
her varlık kutsallıktan pay alır. Ancak bu pay 
hiçbir zaman eşit olmaz. Zira insan diğer var-
lıklara göre daha üstündür ve payın büyüğü 
de ona düşer. Her ne kadar, tür olarak insan, 
öteki varlıklarla mukayese edildiğinde, payın 
büyüğüne layık görülüyorsa da; insanlar ara-
sında kutsallıktan pay almak bakımından bir 
mertebeler hiyerarşisi söz konusudur. Böylece 

tür olarak insanın birey görünümleri, kutsal-
lık hâleleri irili ufaklı bir beşeri kutsanmışlar 
resmigeçidinde tüm varlığın sücudunu celbe-
decek bir ulviliğe ref’ edilir.

Kutsallık tanrının insanlara kendini açtığı, 
tecelli ettiği yerde doğar. Bir anlamda düşük, 
süflî, kirli olan maddî dünyanın arka yüzü-
dür, zıddıdır. İdea hiçbir zaman maddede 
tam olarak görünemez, madde hep eksik bir 
tezahür olarak kalır. Bu yüzden maddî dünya 
ruh ve maddenin karışımı sayılmalıdır. Gü-
zel olan, karanlıktan arınmakla (katharsis) 
duyulur dünyadan geri çekilmekle belli olur. 
Plotinus, çirkin olanı, yabancı bir karışım, 

bedene ve maddeye bir 
yönelme olarak tanımlar. 

Çirkinlik, salt olmayan, 
bulanık olandır. Güzel 
olansa oranlı ve ölçülü-
dür, ‘form’dan, idea’dan 
pay alan nesnelerdir. Gü-
zellik ‘yüce ilahtan’ pay 
almak demektir. 

‘Yüce ilah’tan alınan 
paydan doğan güzel ancak 
harmoni, ahenk içinde 
bulanan kozmosta teza-
hür edebilir. Maddî dün-

ya kaotiktir, kirlilik ve kötülüktür; böylesi 
bir dünyada kutsal sanat neşet edemeyeceği 
için bu karanlık dünya mutlaka kutsallıktan 
yayılan bir ışıma ile aydınlanmaya muhtaçtır. 
Kozmogoni, kozmoloji bu bakımdan olduk-
ça önemli bir yer tutar. Ve kutsal sanat her 
daim bu karanlıklar ülkesine düşen bir ışık 
olarak sunulur. 

Kutsal sanatın zımni iddialarından biri so-
yut, ruhani olanın akla, duyulara sığan; bir 
bakıma dokunulabilir bir temsilini yapmak-
tır. Temsili yapılan şey aslında temsil ettiğini 
nesneleştirir; gerçekliğin sayılabilir, ölçüle-
bilir dünyasına hapseder. Gerçekliğin sınırlı 
dünyasındaki nesneler analiz edilebilir, tas-
niflenebilir bir mahiyet arz ettiklerinden do-

Nasr, sanatı 
kutsallaştırırken, 

insan elinden çıkmış 
olmasına rağmen, 

bir yandan insanın 
yerine insan-üstü’nü 
ikame ederken diğer 
yandan da ilhamı ve 
hikmeti de Allah’tan 

gelen vahyî bir 
açılıma terfi ettirir.
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layı kutsalla dünyevî olanın çelişkisi ortaya 
çıkar. Temsil eden, temsil ettiğini gerçekliğe 
hapsederek dünyevîleştirir. Ama bu dünyevî 
temsil, nesnenin üzerinde kutsala dair imâlar, 
göndermeler taşır. Böylesi ‘ara biçimler’; 
bâtınla zâhirin, ruhanîyle maddînin, kutsal-
la dünyevînin birbirine katıştığı, karıştığı bir 
eşiktir. Bu eşik, hakikatin gayb hazinelerin-
den devşirilen arketiplerin kutsal sanat ara-
cılığıyla temessül edildiği eşiktir. Dahası bu 
buluşmadan doğan sanat; hakikate dair bir 
yol, yöntem sunar; hakikat bilgisine ulaşabil-
menin delaleti olmayı vaat eder.

Kutsal sanatın tam da bu eşikte bize sundu-
ğu imge; tıpkı ikon gibi, put gibi öte’lere dair 
olanları göze sunar. Göze görünmeyeni, tarif 
edilemeyeni, duyularla idrak edilemeyeni so-
mutlaştırır. Tıpkı Peygamber ve kâmil insa-
nın secdesiyle kutsallaşan yeryüzü hatta ha-
kikati arayışında yönelinen tüm mekânların 
kutsallaşması gibi imge de kendi kutsallığını 
sunar. ‘Gayb’ın Hazineleri’nde gizli bulunan 
tüm olasılıkları ya da ilahî arketipler’i teza-
hür ettiren Logos’tan başka bir şey olmayan 
kutsal sanat; bir anlamda gaybı bilinebilir, 
idrak edilebilir, duyularla algılanabilir tem-
siller aracılığıyla maddî olanda somutlarken; 
ortaya çıktığı nesnesini de kutsallaştırır. Söz 
konusu kutsallaştırma ‘kendi adına bir ma-
neviyat’ yarattığı için, Allah’a yönelmesi ge-
reken ilgiyi, dikkati ‘kendi üzerinde’ toplar, 
tutar ve onda sabitleştirir. Sabitleşen bu ilgi 
zamanla ‘maneviyat yaratan’ odağın sınırları 
içine hapsolur. Hapis hali, Allah’a yönelmesi 
gereken ilgiyi üzerinde toplamak suretiyle in-
sanlarda güvenli, tanıdık bir ‘maneviyat aracı’ 
olarak sahte bir rahatlama yaratır. Pagan’ların 
tanrıları yeryüzüne indirme, yeryüzünde 
tanrılarla iç içe yaşama deneyimine benzer 
bir şekilde kutsalı ‘yere indirerek’, ‘yerdekine 
kutsallık’ katar ve onu da kutsallaştırır; böy-
lece kaotik dünya, harmonik, ahenk içindeki 
bir kozmosa dönüştürür.

Ama kutsal ile dünyevî arasındaki bu 
buluşma, az önce andığımız kutsalla süflî 

arasındaki çelişkiyi de ortaya çıkarır. İmge; 
imâlarını, göndermelerini, yani gösterile-
ni kendi üzerinde toplayarak putlaşmaya 
başlar. Kutsal sanatın ortaya koyduğu imge 
birleştiriciliğini, buluşturuculuğunu, geçir-
genliğini yitirir. Çünkü maddîdir, sınırlıdır, 
nihayetinde insan elinden boya, yazı, ses… 
gibi araçlar yardımıyla çıkmıştır. Dahası, bu 
kutsal sanat tecrübesi bir insana aittir ve o 
da, bu kutsallaşmadan, kutsalın somutlaştığı 
şey olarak pay alır.

Aslında söylemeye bile gerek yok; hakikate 
merdiven sayılan; hakikat bilgisine ulaştığını 
iddia eden kutsal sanat, nihayetinde insan 
elinden çıkan bir etkinliktir. Sanat, sözlük 
anlamı itibariyle doğal olanın zıddıdır; yani 
imal, mamul anlamlarını mündemiçtir, yapı-
lan, edilen, ortaya konan insanî bir çabadır. 

Kur’an insana dair sıfatları açıkça zikre-
der: “İnsan zayıf yaratılmıştır” (Nisâ/28). 
“Kuşku yok ki insan pek tatminsiz yaratıl-
mıştır” (Me’âric/19). “İnsanoğlu aceleci bir 
yaratılışa sahiptir” (Enbiya/37). “Zira insa-
noğlu pek nankördür” (İsra/67). “Zalim ve 
cahildir” (Ahzap/72). İstemekten asla bıkıp 
usanmaz” (Fussilet/49). Başka ayetlerde de 
bencilliği, kin güdücülüğü… vb. vurgulan-
mıştır. Elbette bunları insanı aşağılamak 
için söylemiyoruz. Vicdan sahibi oluşu, 
iyilikle kötülüğü birbirinden ayırabilecek 
güçte olması da Kur’an’da yer almaktadır; 
hatta, güzel bir yaratılışla yaratıldığı da. An-
cak şuna dikkat etmeliyiz, insan doğuştan 
bizatihi şerefli değildir. O, beşerdir, yani 
müjdelenmiştir; Allah ona fıtrat vermiştir, 
temyîz yeteneği vermiştir. İnsan, Allah’la 
yaptığı misaka bağlı kalır, gereğini yapar-
sa müjdelendiği ödüle layık olacaktır; aksi 
halde hayvanlardan daha da düşük bir de-
rekeye yuvarlanacaktır. “Şeytani güçlere kul 
oldukları için maymuna ve hınzıra benzet-
tikleridir. En şerli konumda bulunanlar ve 
doğru yoldan en çok sapanlar işte bunlar-
dır” (Maide/60).
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Tanrı sanki yeryüzüne tecellî, yeryüzünde 
zuhûr etmişçesine, sanki tanrının eli deği-
yormuşçasına; dahası peygamberler ve veli-
ler tarafından kutsanmışçasına bir kutsallık 
anlayışı Kur’an’ın beyanları arasında yoktur. 

Müslüman sanatçı bir eser ortaya koyar-
ken, sonuçta Allah’ın bundan razı olup olma-
yacağını; dahası ‘son saat’ geldiğinde hesabı 
verilebilir olmasını gözetmek zorundadır. Za-
ten yukarıdaki eksik sıfatları haiz bir insanın 
ortaya koyacağı tüm çabalar da, bu eksiklikle 
malûldür. “Allah bütün peygamberleri topla-
dığı gün, onlara ‘size ne cevap verildi’ diye so-
racak. Onlar, ‘Bizim bir bilgimiz yok, yaratıl-
mışların idrakini aşan her şeyi tümüyle bilen 
yalnız Sensin’ diyecekler” (Maide/109). “De ki: 
‘Size ben ne ‘Allah’ın hazineleri bana aittir’, ne 
de ‘Gaybı ben bilirim’ diyorum; yine size, ‘Ben 
bir meleğim’ de demiyorum: Benim görevim, 
sadece bana bildirilene uymaktır!” (Enâm/50). 
İnsan, gaybî konuları sadece Kur’an’ın haber 
verdiği kadarıyla bilebilir. Onun dışında her 
türlü bilgi kesinlikle itibar edilesi değildir. 
Zaten dar anlamıyla gayb, insan idrakini aşan 
şeyler olarak tanımlanmaktadır. Allah’ın zâtı 
ve mahiyeti böyledir.

İçinde doğup büyüdüğümüz kültürel çer-
çeve akıl için de bir referans sistemi oluştu-
rur. Daha önce de belirttiğimiz gibi bâtınî ve 
irfanî okulun kurduğu kültürel çerçeve de bu 
anlamda akıl için bir referans sistemi oluştur-
muştur ve her paradigma gibi kendi içinde 
sistematik bir bütünlüğe sahiptir. Sistematik 
içerisinde tutarsız, yanlış bir iddia yoktur; bir 
farkla ki bu tutarlılık sadece mantıkîdir; kur-
gusaldır. Önemli olan Kur’an’ın vazettikleri 
doğrultusunda bir temyîz yeteneğine sahip 
olmaktır. Ancak böylesi bir mümeyyizlikle 
iyi-kötü; doğru-yanlış; güzel-çirkin birbirin-
den ‘layıkıyla’ ayrılabilir. Sanat da bu ilkeler-
den halî değildir. 

Kutsal sanat, kendini bütün yüceltişlerine 
rağmen, eserinde temellük ettiğini iddia et-
tiği bütün ulviyetiyle yine de bir insan ame-

lidir. Amelinden sorulacak kritik bir varlık 
olarak insan, “ama bu benim kutsal sanatım, 
bunun yüzü suyu hürmetine kerîm bir mua-
meleye layık değil miyim?” diye sorabilecek 
midir? “Kendilerini O’na karşı savunacak bir 
dost ya da O’nun katında şefaat edecek bi-
rileri olmadan Allah’ın huzuruna çıkmaktan 
korkanları vahiyle uyar ki, O’na karşı saygıda 
kusur etmesinler” (Enâm/51).
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TUHAF BİR ELEŞTİRİ

Muhammed Esed’in Kur’an Mesajı adlı 
Meâl-Tefsiri yayımlandığı günden itibaren 
büyük bir coşkuyla karşılanmış, geniş oku-
yucu kitlelerine ulaşmıştır. Derin Arapça bil-
gisi, İslamî kaynaklara nüfuz etmedeki yet-
kinliği, entelektüel birikimi ile, günümüz in-
sanının ihtiyaç duyduğu Kur’an’ın anlaşılma-
sında büyük bir başarı göstermiştir. Mealine 
Kur’an Mesajı adını, günümüz insanının her 
zamankinden daha çok bu kutlu mesaja ihti-
yacının olduğunu bilerek koymuştur. Kur’an 
Mesajı’na yazdığı önsözde; ‘Kur’an’ın başka 
bir dilde gerçekten anlaşılır kılınması iste-
niyorsa, Kur’an mesajı, daha sonraki İslamî 
gelişmelerin kavramsal imajlarıyla zihinleri 
henüz bulanmamış insanlar için taşıdığı an-
lama mümkün olduğu kadar yakın bir anlam 
verecek şekilde çevrilmelidir. İşte, çalışmam 
boyunca beni yönlendiren temel ilke bu ol-
muştur.’ diyerek, bu konudaki sorumluluğu-
nu ve titizliğini gözler önüne sermiştir. 

Günümüz insanının istifadesine sunulmuş 
böyle büyük bir eser hakkında olumlu pek 
çok yazı yazıldı. Ancak, böyle bir eser hak-
kında Türkiye’deki ilim adamlarının daha 
çok makale yazmaları beklenirdi. Kur’an 
mealleri hakkında yapılan eleştiriler ve yo-
rumlar, hiç şüphesiz samimi Kur’an okuyu-
cularının Allah Kelamını daha iyi anlamaları 
için büyük bir önem arz ediyor. Maksadı Al-

Vedat Aydın

K İ T A P L I Ğ IK U R ’ A N

K U R ’A N  M E S A J I

M U H A M M E D  E S E D

Çıktığı günden itibaren büyük bir 
coşkuyla okunan Kur’an Mesajı’nın 

ihtiva ettiği hataları, varsa çelişkileri 
ortaya koymak ilim erbabının işidir.
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lah Kelamının daha iyi anlaşılması olan tüm 
kalem erbabının ortaya koydukları fikirler 
–katılsak da katılmasak da- takdire şayandır. 
Ancak, maksat eleştiri yerine karalama olun-
ca, orada durmak ve düşünmek kaçınılmaz-
dır. Yazının başlığından da anlaşılacağı gibi, 
benim tuhaf bulduğum, bazı bölümlerini siz-
lerle paylaşmak istediğim Ahmet Tekin’in ka-
leme aldığı ‘Kur’an’ı Hedef Alan Tahrifatçılar’ 
kitabının Muhammed Esed’in Meal-Tefsir’iyle 
ilgili kısmı olacaktır.

‘Çarpık ve lakayt bir anlayış M. ESED’İN 
KUR’AN MESAJI’ başlığıyla Ahmet Tekin, M. 
Esed’in Kur’an Mesajı’nı 
eleştiriyor. Bu eleştirileri 
yaparken kitabın yayın-
landığı günden (1996) 
itibaren ‘ilim adamlarının 
-bir iki istisna dışında- 
vurdumduymazlıklarına’ 
vurgu yaptıktan sonra, 
böyle bir eleştiriyi yap-
madaki temel maksadı 
olarak ‘İslam’ın, Kur’an’ın 
geleceği ile ilgili endişele-
ri de artırması’ olduğunu 
ifade ediyor. Bu endişe-
sinde ne kadar haklı olduğu bir yana, böyle 
samimi bir ifade ile eleştiri hakkını kullanma-
ya başlayan yazarın, makalesi boyunca eleşti-
ri sınırlarını aşarak tuhaf bir eleştiri yaptığını 
hayretler içerisinde okudum. İslam hakkında 
ortalama bir bilgisi olan birinin bile kaçına-
cağını düşündüğüm ithamlar ve hakaretler 
ile Muhammed Esed’in inancını sorguluyor, 
Meali hakkında çok ağır ifadeler kullanıyor. 
27 maddede bazı Kur’an ayetlerini örnek 
göstererek yaptığı eleştirilerde kullandığı üs-
lubun, yıllarını İslamî araştırmalara ve eser-
lere vermiş bir zata yakışmadığını söylemek 
istiyorum.  Şimdi eleştirilerinden bir kısmını 
sizlerle paylaşmak istiyorum: 

- Bakara 73. ayetin metnini verirken, M. 
Esed’in verdiği meali -teknik bir hata değil-
se- eksik vermiştir. M. Esed bu ayette “Bu 
[prensib]i bu gibi [çözümlenmemiş cinayet 

olay]larının bazılarına da uygulayın…’ mana-
sını vermişken, A. Tekin, Bu ayeti M. Esed’in 
mealinden şu şekilde veriyor: “bu prensibi 
bu gibi çözümlenmemiş cinayet olaylarına da 
uygulayın”. “Cinayet olaylarına da uygulayın” 
ile “cinayet olaylarının bazılılarına da uygu-
layın” arasındaki farkı yok sayıyor. Bu ayetle 
ilgili olarak “fasih Arapça bilen akıllı-deli 
500 insan toplasanız M. Esed’in verdiği 
mânâyı vermez” demektedir. sh. 110.

- Sayfa 112’de “üç-beş sene bedevîler ara-
sında kalmakla Araplar’ın arasında okudu-
ğunu anlayacak hale gelmekle kat edilecek 

mesafe olmadığı gibi…” 
ifadesini kullanan yazar, 
sayfa 121’de şu ifadeleri 
kullanmaktadır: “Fasih 
ve doğru Arapça öğ-
renmek için uzun süre 
bedevîlerin arasında ya-
şamış bir adamın yap-
maması gereken hatadır.” 
Türkçe’de basite almak 
veya yetersiz göstermek 
için kullanılan ‘üç-beş’ 
sene ifadesini, aynı şahıs 
için ‘uzun süre’ olarak 

kullanması da bir çelişki olarak görülmekte-
dir. 

- Bakara 248. ayet ile ilgili olarak M. Esed’in 
‘Tabut’a ‘kalp’ manasını verdiğini ilgili ayetin 
239-240 nolu dipnotlarının okunduğunda 
çelişkilerin olduğunun görüleceğini ifade et-
mekte ve ‘kutsal kitapta tahrifat yapmak 
hastalığına yakalanmış ruh hastaları gibi 
davranmaktadır.’ demektedir. Esed ayetin 
dipnotunda, ‘…üst derecedeki birçok otorite, 
“tabut”a, “kalp” veya “gönül” anlamı da yükle-
mektedirler: Beydâvî’nin bu ayet ile ilgili yo-
rumunda teklif ettiği alternatiflerden birinde, 
Zemahşerî’nin (Keşşâf’ında değil de) Esâs’ında, 
İbnu’l -Esîr’in Nihâye’sinde, Râğıb’da ve Tâcu’l-
‘Arûs’da (bu son dördünde tabeta maddesin-
de) böyle yorumlanmıştır…’ açıklamalarını 
yapmaktadır. Ayete verdiği manayı böyle bü-
yük otoritelere dayandıran bir müellifi ‘kutsal 

Çıktığı günden itibaren 

büyük bir coşkuyla oku-

nan Kur’an Mesajı’nın ih-

tiva ettiği hataları, varsa 

çelişkileri ortaya koymak 

ilim erbabının işidir.
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kitapta tahrifat yapmak hastalığına yakalanmış 
ruh hastası gibi davranmakla’ suçlamak büyük 
bir hakarettir diye düşünüyorum. 

- Ahmet Tekin’e ait olan şu ifade gerçekten 
çok düşündürücüdür: “M. Esed’in İslam ile 
sıkıntısı olduğundan her seferinde İslam’ı 
örtecek ifadeler kullanıyor.” Sh. 115. Âl-i 
İman 85. ayette İslam’dan başka bir din” ye-
rine, “Allah’a teslimiyetten başka bir din” şek-
linde mana veren Esed için yukarıdaki ifade-
leri kullanmak üzüntü verici bir durumdur. 
Ömrünü İslam’ın anlaşılmasına veren, Pakis-
tan Devleti’nin kuruluş çalışmalarına katılan, 
ilk Pakistan İslam Anayasasının yazımında 
büyük gayretler gösteren, Mekke’ye Giden Yol 
isimli bir şaheser, Yolların Ayrılış Noktasında İs-
lam, İslam’da Yönetim Biçimi, İslam’in İlk Yılla-
rında Hadis ve Kur’an Mesajı adlı Meal-Tefsir 
kitaplarını yazan bir insanın İslamla ne sıkın-
tısı olabilir, anlamak mümkün değildir. Say-
fa 117’de “İslam’ı kabullenmemesini hâlâ 
hazmedemediğinin delilidir” ifadesini de 
eklersek, çelişki daha da büyümektedir. Ken-
di özgür iradesiyle İslam’ı tercih eden birisi 
için ‘İslam’ı kabullenmesini hazmetmemesi’ 
şeklinde bir ifade kullanmak anlaşılır gibi de-
ğildir. 

- “Allah 72. (Bakara) ayetin son cümlesinde 
İsrailoğullarının gizlediklerinin açığa çıkarıl-
masından bahsederken, M. Esed meseleyi Hz. 
Musa şeriatındaki kolektif sorumluluğa hava-
le ederek, konuyu kapamakta, Allah’ı yalan-
cı çıkarmaktadır. Bu da bir planlı tahriftir.” 
Sh. 121. Bir Müslüman için ‘Allah’ı yalancı 
çıkarmaktadır, bu planlı bir tahriftir’ demek 
çok büyük bir iddiadır. Eğer M. Esed, Kur’an’ı 
tahrif etmek için ‘gizli bir din’ taşımışsa, bunu 
ispatlamak Ahmet Tekin’e düşer. Bizler, M. 
Esed’in, hür iradesiyle kabul ettiği ve ölümü-
ne kadar bu kabulü şerefle taşıyan Müslüman 
öncü bir düşünür olduğuna inanarak kendi-
sini rahmet ve özlemle anıyoruz.

Esed’in büyük bir düşünür olduğuna kuşku 
yok. Arabia’da 1986’da yayınlanan bir yazıyı 
Kelime Dergisi’nin 13. sayısında (Temmuz 
1987) Ahmet Ertürk’ün çevirisinden okuya-

lım: “ Muhammed Esed’in kişiliği, Doğu ile 
Batı arasında bir köprü kurmanın simgesidir. 
Her iki dünyaya da, kendi dilleriyle hem lafzi 
(literally) hem de mecazi (figuratively) olarak 
seslenebilmektedir. Almanca, Fransızca, Fars-
ça, İspanyolca, Urduca ve Portekizce’yi akıcı 
bir şekilde konuşabilen Esed kitaplarını daha 
çok İngilizce olarak yazmaktadır. Bu dilleri 
konuşabilmesi, farklı uygarlıklara mensup in-
sanların ‘tını’larını anlayabilmesini sağlamak-
tadır. Bu vasfı da Esed’i, itikadının fevkalade 
derin bir yorumcusu yapmıştır.”

Ahmet Tekin, makalesinin ilerleyen bö-
lümlerinde kızgınlığını artırmaktadır. Şimdi 
bunlardan birkaçını aktarıyorum: “Bir ta-
raftan önsözünde bağlı kalacağını zikretti-
ği kuralları çiğnerken, diğer taraftan, kendi 
içinde, düzeltilmesi güç çelişkilere düşmesi, 
ya Kur’an mesajını bizzat kendisinin hazırla-
madığı, ya da kafasının ilmî disipline ve in-
sicama sahip olmadığını düşündürüyor.” Sh. 
124. (…) Önsözünde Kur’an’daki bütünlüğü 
gördüğünü söyleyen bir zâtın, bir ayete dayalı 
hükümler ihdası, ya Müslümanları ahmak 
saymasından, ya kendi ahmaklığından kay-
naklanmaktadır.” Sh. 124(…) “Bu Esed deni-
len adam İslam’ı da, Kur’an’ı da tahrif edi-
yor…” Sh. 126. (…) “Atarak, yakıştırarak 
meâl mi, tefsir mi yazılır?” Sh. 133. Koyu 
renkle aktarılan ifadelerde Ahmet Tekin’in üs-
lubunun hiç de ilim adamı üslubuna uymadı-
ğını belirtmek lazım.  

Çıktığı günden itibaren büyük bir coşkuyla 
okunan Kur’an Mesajı’nın ihtiva ettiği hatala-
rı, varsa çelişkileri ortaya koymak ilim erba-
bının işidir. Günümüz mesajının en çok den-
ge olması gerektiğini bizlere hatırlatan öncü 
düşünürlere her zamankinden daha çok ihti-
yacımız var. İslam’ın modern dünya karşısın-
da güçlü cevabını kişisel benliklerini aşmış, 
derin bilgi, büyük bir mücadele azmi, Doğu 
ve Batı tefekkürüne sahip ilim ehli kimseler 
verecektir. Aksi takdirde, eleştiri yerine sataş-
mayı, ufuk açma yerine kör dövüşünü tercih 
etmek kimseye fayda sağlamaz.  ■
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BÜNYAMİN
DOĞRUER

Şiir

/Allah soylu ruhları çetin imtihanlardan geçirir/

Burçlarla dolu olan 
Yıldırımlar salan gökyüzü
Şahidimiz olsun  
Gelecek olan hesap ve ceza günü

Kahrolsun ashab-ı uhdud
Gözlerinden taşan nefretle 
Rabbim aziz olan allah’tır diyenleri
Acımasızca attılar yaktıkları ateşe

Herzaman her asırda 
Allah’a iman sınavında 
Nice müminler denendi
O erler ki firavunlara boyun eğmedi

İşte firavunların kanlı elleri
İşte çeçenistan afganistan tacikistan
Saçlarımızda zulmün alevi 
Irak filistin gazze 
Çocukları kadınları acımasızca öldürdüler
Bu bizim öteden beri üşüdüğümüz mevsimler 

Acıların buğusunda 
İmanları baskı gören müminler
Siperini kaybetmeden direnen erler
Müjdeler müjdeler olsun sizlere
Allah’ı hakkıyla takdir edenler

Ateş dolu hendeği tercih eden müminlere
En muhkem sığınaktır allah
Dünya ateşi ne ki? Birkaç saniye 
Cehennem ise uzayıp gidecek ebediyete

Zamanın kabil yüzü
Ad ve semud kavmi 

Sapıkların hâkimiyeti

Simsiyah ruhtan marifetleri

Yakarak yıkarak ilerleyen zulüm 

Kan içen kanla beslenen firavun 

Hendeklerde toplu cesetler nereden 

Körpe yüzlü çocuklardır öldürülen 

Peki kim hesap soracak siyonistlerden 

Kahrolsun ashab-ı uhdud

Vahşi suratları afişlerde barbarların 

Zulüm diyarına döndü ey filistin toprakların 

Biliyorum kıştan sonra gelecektir ilkbaharın 

Ey çağın ashab-ı uhdudları 

Yakamazsınız kalbimizdeki imanı 

Tevhidin şahitliği içindir hayatımız 

Yalnız allahın uğrunda rukua varırız

Özgürlüğün türküsü kudüste başlayacak

İmanımızın öfkesi ruhları ışıtacak

Her firavunun karşısına bir musa çıkıp

Zulmün askerlerini kızıldenizde boğacak

Ad semud sodom gomore

Bir bak allahın gazabına uğramış kavimlere

İman ve küfür savaşı var dünya cephesinde 

Zafer elbette inananlarındır yazılacak

Kirletilmiş yeryüzü levhasının üstüne

Taşıdığımız ruh ve beden 

Akar gider su gibi gündüz ve geceden 

Bu yol akıl üstü sor onu aşk ehlinden 

Ateş sınavını gülşene çevirir adam gibi iman eden

Buruc

B Ü N Y A M İ N  D O Ğ R U E RŞ İ İ R
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KUR’AN’DA 
PEYGAMBERLERİN KAVİMLERİNE

İLK VE SON SÖZLERİ
Mehmet ÇAKIL

Belki aklınıza şöyle bir düşünce gel-
miş olabilir: “Ben’de Allah’ın(cc) bir 

peygamberi olsaydım, cennetin en güzel 
mekânlarından birine sahip olurdum.” diye. 
Oysaki Ku’ran’da adı geçen bir bölüm pey-
gamberlerin hayatına baktığımızda, onların 
dünyanın en belalı işine seçildiğini görecek-
tiniz. Bu seçimi yapan Allah’ın(cc) onlara pe-
şinen “Biz hiçbir ülkeye bir peygamber gön-
dermemişizdir ki, zamanında oranın halkını 
belki (Allah’a(cc)) boyun eğerler diye şiddetli 
zorluk ve darlıkla sınamamış olalım.”(7/94) 
Burada dikkat edilirse kavimlerden daha fazla 
imtihana tabi tutulan peygamberlerdir. Yine 
belki aklınıza gelebilir “Niye Yunus(a.s) kaç-
tı?” diye. İnanıyorum ki, O’nun yaşadığının 
onda birini biz yaşamış olsaydık, hepimiz sır-
tımızı çevirir son sürat kaçardık.

Bu yazıda bazı peygamberlerimizin ferdi 
olarak canlarıyla çektikleri ızdıraplara (Örn: 
Eyüp gibi.) değinmeyeceğiz. Bu yazıdan amaç; 
özellikle kavimlere gönderilen peygamberleri-
mizin, Ku’ran’daki sûrelere paylaştırılmış olan 
hayatlarını bir bütün olarak bir araya getirip 
bilmek, İslam davası uğruna onların çektiği sı-
kıntıları anlamak. Onların hareket metotların-
dan istifade ederek günümüz için bir strateji 
oluşturmak ve onların tebliğ yaparken aldığı 
tepkilerin, bizim de bu işi yaptığımız zaman 
benzerleriyle karşılaştığımızı görmektir.

Peygamberlerimizin davaları uğruna genel-
de çileli bir hayatı olduğu malumdur. Ancak 

şahıslarına özel bazı çileleri vardır ki onları 
da göreceğiz. Örneğin Lût(a.s) kızlarını sa-
dece misafirlerini rahatsız etmesinler diye O 
zalimlere sunarken, Yine bir ülke dolusu düş-
mana karşı tek başına hayatını ortaya kayan 
İbrahim’i, Allah’tan(cc) gelen deve emanetini 
gözü önünde boğazlanırken Salih’in çilesini, 
Musa’nın(a.s) dilindeki yavaşlıktan dolayı Fi-
ravunun hakaretlerini(43/52-53) de görece-
ğiz.

Genelde Peygamberlik süreci şu şekilde-
dir.

• Peygamber olmak, peygamberlerin kendi 
talepleri değil, Allah’ın seçimi iledir.

• Allah(cc) onların peygamberlik öncesi ha-
yatlarını da kontrol altına almıştır.

• Peygamberlikle beraber zirveye vurmuş olan 
şahsiyetleri. Kendi dönemlerinde yaşayan in-
sanların 1 numaralı insanı yapmıştır

• Kavimleriyle veya diğer insanlarla olan 
iletişimlerindeki kararlı tavırları sebebiyle 
Allah’ta(cc) onları aleni bir şekilde destekle-
miştir.

• Esfel-e safilin haline düşmüş insanların pey-
gamberlere yönelik tavırları ve bu tavra karşı 
peygamberlerin gösterdiği direnç maksimum-
dur.

• Peygamberler görevleri sonucu ya sürgün 
edilmiş, ya öldürülmüş, ya da Allah’ın emri 
ile tehlike bölgesini terk etiklerinde kavimleri 
de helak edilmiştir.  

Peygamber olmak, Allah’ın gazabından 
emin olmak değildi, çünkü Allah(cc),“Deki: 
“Ben peygamberlerin ilki değilim, kendime de 
size de ne yapılacağını bilmiyorum...”(46/9) 
diyordu. Yine peygambere “Mü’min ol-
muyorlar diye neredeyse kendini helak 
edeceksin.”(26/3) diyordu. Peygamberimizin 
davasını ne kadar çok dert edindiğini düşü-
nerek, bizlerin de üzerimize düşeni yapma-

G E L E N L E RS İ Z D E N
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sı gerekir. Ve yine nefsimize çok ağır gelen 
“yalancı, deli, yoldan çıkmış sapık, çılgın. 
mağrur, kibirli” gibi sözlerin yanında, “şair, 
sihirbaz” ve diğer alaycı hakaretleri de duyan 
peygamberleri anlamak için bir an olsun ken-
dimizi onların yerine koyalım.

Sizi, şahsi yorum katmadan âyet mealle-
rinden derlediğimiz ve anlam bütünlüğünü 
sağlamak için bazı âyetlerden kısmi alıntılar 
yapmakla yetindiğimiz ibret dolu diyaloglarla 
baş başa bırakıyorum:

İBRAHİM (a.s) KAVMİ
İbrahim: Siz işitmeyen, görmeyen ve siz-

den hiçbir zararı defedemeyen(19/42) putla-
rı ilah mı ediniyorsunuz? O putlar ki sizi ne 
duyuyor, ne de size bir yararları var.(26/72-
73) Taptığınız şeylerin ne olduğuna bir kez 
bakmadınız mı? (26/75) Putlarınıza bir 
takım(nitelikler) yakıştırıyorsunuz. Gerçek şu 
ki Allah’tan başka kulluk ettikleriniz size ne 
rızık verecek güce sahip değiller. Siz Allah’a 
kulluk edin. O’na şükredin, O’na döndürü-
leceksiniz.(29/16-17) Siz ve Lideriniz (Nem-
rut) açık bir sapkınlık üzerindesiniz.(6/74) 
Bana uyun ki sizi dosdoğru yola yönlendire-
yim.(19/43) Yoldan sapanlar dışında Rabbi-
min rahmetinden umut kesen olmaz.(15/36) 
Ey halkım ben görevimi yapıyorum. Sizde 
kendinize yakışanı yapın. Nasıl olsa zamanla 
anlayacaksınız. Kesin şu ki zalimler asla mut-
luluğa ulaşamayacaklar. (6/35)

Babası ve kavmi: Sen gerçekten cid-
di misin, yoksa (şakacıktan) oyun mu 
oynuyorsun?(21/55) Sen bizim ilahlarımız-
dan yüz mü çeviriyorsun? Eğer buna son ver-
mezsen öldüresiye taşa tutulacaksın.(19/46) 
Biz atalarımızdan böyle gördük.(26/74)

İbrahim: Asla şaka etmiyorum. Sizin Rab-
biniz göklerin ve yerin rabbidir. Ki onları O 
yaratmıştır ve ben gönderilen elçiyim.(21/56) 
İlan ediyorum ki, putçuluk benim için düş-
mandır. Bir tek Allah vardır. O her yönüyle 
Allah’tır.(26/77-82)  Ve İbrahim kendi için-
den şu kararı aldı. “Allah yemin olsun ki, siz 
dönüp gittikten sonra, putlarınız için düşün-

düğüm şeyi yapacağım.”(21/57) Çünkü on-
ları peydahlamamanızın nedeni; şu dünya 
hayatında onlarla aranızdaki sevgi bağıdır. 
Daha sonra ise kıyamet gününde birbirinizi 
lanetleyeceksiniz. Sonra da durağınız ateştir.
(29/25)

İbrahim putları paramparça etti. Dönüp de 
ona başvursunlar diye iri-yarı olanına dokun-
madı.(21/58)

Kavmi: Kim yaptı bunu? Sen mi İbrahim? 
deyince;

İbrahim: Hayır sizin büyük put yapmıştır. 

Onlar iç dünyalarına dönerek bunu büyük 
putun bile yapamayacağını düşündüler. An-
cak yine de İbrahim’e dönerek,

Kavmi: Sen onun cevap veremeyeceğini 
biliyorsun. 

İbrahim: O halde siz, Allah’ı bırakıp ne-
den kendine bile faydası olmayan putların 
peşine takılıyorsunuz? Size de, Allah’ı bırakıp 
taptığınız bütün nesnelere yuh olsun! Siz hiç 
akıllanmayacaksınız? (21/59-67)

Ve İbrahim Allah’tan yardım için duaya 
başladı.

Kavmi: O’nu öldürün ya da yakın!(29/24) 
diye bağrıştılar. Bunu böyle yapın ki ilahları-
mızı desteklemiş olasınız.(21/68)

Ama Allah(cc) İbrahim için kurdukları dü-
zeni boşa çıkardı ve “EY ATEŞ İBRAHİM’E 
KARŞI SERİN VE ESENLİKLİ OL!” dedi.
(21/69-70)

İbrahim: Bana Rabbime doğru yürüyen bir 
muhacir olmak düşer.(29/27) dedi.

SONUÇ: İbrahim’e ödülü daha dünyada 
iken vermeye başlandı.(29/27) Bütün millet-
ler için kutsal olan yurda (Filistin toprakla-
rına) iletildi ve armağan olarak ta Yakup ve 
(onun oğlu) İshak’ı bahşedildi. Hepsini kişi-
lik ve erdem sahibi kılındı.(21/71-72) 

HÛD (a.s) KAVMİ
Hûd: Ben size gönderilmiş bir elçiyim. 

Allah’a karşı sorumlu davranın.(26/125-126) 
Ondan başka ilahınız yoktur, uyduruk ilah-
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lar yapmayın.(11/50) O’na ortak koşmaktan 
sakınmayacak mısınız?(7/65) Görkemli yapı-
larda sürekli yaşayacağınızı mı sanıyorsunuz? 
Hukuksuzsunuz.(26/128-132)”

Kavmi: Biz seni akıl zafiyetine uğramış gö-
rüyoruz.(7/66) Öğütlerini dikkate almıyoruz.
(26/136) Bize bir şey olmaz.(26/138)

Hûd: Ben aklı kıt biri değilim, ben âlemlerin 
Rabbinden bir elçiyim.(7/67) Sizden bu ça-
bam için maddi bir karşılık talep etmiyorum.
(11/51) Günaha gömülmeyin, O’ndan af dile-
yin ki size rahmetiyle güç katsın.(11/52)

Kavmi: Ey Hûd, sen bize bir delil ile gel-
medin. Senin sözlerine kanıp da, ilahlarımızı 
terk edecek değiliz.(11/53) Bizim ilahlarımız 
belli ki seni çarpmış.(11/54)

Hûd: Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. 
Haydi bakalım topunuz bana tuzak kurun. 
Ben hepinizin Rabbi olan Allah’a güveniyo-
rum. Rabbim her şeyin denetimini elinde 
bulundurandır.(11/53-57) Bekleyin, ben de 
sizinle birlikte bekleyeceğim.(7/71)

SONUÇ: Ve (cezalandırma) talimatı gelin-
ce Hûd ve onun yanında yer alanlar Allah’ın 
rahmetiyle kurtarıldı. Dahası onlar (ahiretin) 
ağır ve berbat azabından halas edildi. Unut-
mayın ki, Rablerini ısrarla inkâr eden o kavim 
tarih sahnesinden silindi.(11/58-60)    

ŞUAYB (a.s) KAVMİ
Şuayb: (Soydaşlarım!) Rabbinizden hakika-

tin apaçık belgeleri gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı 
tam gözetin. İnsanları hakları olan şeylerden 
mahrum bırakmayın. Yeryüzünde fesat çıkar-
mayın. Hakka varan yolun kenarına durup in-
sanları tehdit edip, doğru yolu eğri büğrü gös-
termeye çalışmayın. Getirdiğim mesaja inanan 
bir topluluk yanında inanmayan bir topluluk 
da var. Sabredin.(7/85-87)  Ahlaki çürümeye 
meydan vermeyin(11/85) Ben Rabbimin lüt-
fuyla, vahiyle rızıklandırılmışımdır. Sizi sakın-
dırdığım konulara girmem sadece size muha-
lefet etme arzumdan kaynaklanmıyor. (11/88) 
Bugün refah içinde olsanız da, sizi çepeçevre 
saracak azaptan korkuyorum.(11/84)   

Kavmi: Senin söylediklerinin çoğunu anla-
mıyoruz.(11/91) Sen büyülenmişsin…Ve sen 
yalancının tekisin. Eğer sözünün arkasınday-
san haydi göğü paramparça başımıza indir.
(26/185-187) (Bak Şuayb!) Biz atalarımızın 
taptıklarını bırakmayız, malı ise keyfimize 
göre harcarız.(11/87) (Sen de) Ya bizim inanç 
sistemimize uyarsın, ya da seni yurdumuzdan 
çıkarırız.(7/88)

Şuayb: Rabbim sizin yaptığınız her şeyi 
biliyor.(26/188) Biz Allah’a güvenmişizdir.
( 7/89) Siz kendinize yakışanı yapın, bende 
bana yakışanı yapmaktayım. Yalancının kim 
olduğunu gözetleyin. Bende sizinle birlikte 
gözetlemekteyim.(11/93)

SONUÇ: Onlar sanki orada yaşamamış 
gibi helak edildi.(11/94-95) Kavim helak edi-
lirken Şuayb “Ben sizin gibi nankör bir kavim 
için nasıl gam çekeyim...”(7/93) 

 

MUSA (a.s) KAVMİ
Musa: Ey firavun ben alemlerin Rabbin-

den bir elçiyim.. Size apaçık delillerle geldim.
(7/104-105) Ben ve kardeşim âlemlerin Rab-
binin mesajlarını taşıyoruz. İsrailoğullarını 
bırak bizimle gelsinler.(26/16-17) 

Firauvun: Âlemlerin Rabbi de neyin nesiy-
miş? 

Musa: Eğer gerçeğe boyun eğeceksen,(bil 
ki) O göklerin, yerin ve bunlar arasındaki her 
şeyin Rabbidir.

Firavun: Ne diyor duydunuz mu? (çevre-
sindekilere dönerek)

Musa: O sizin de, sizin önden giden atala-
rınızın da Rabbidir. 

Firavun: Eğer benden başka ilahta ısrar 
edersen, seni kesinlikle hapse atarım. Hay-
di, sözünde doğru isen (mucizelerini) göster. 
(dedi. Musa’nın asasının yılana dönmesini ve 
elinin beyazlığını görünce.) Anlaşıldı. Bunun 
hayli bilgili bir sihirbaz olduğu kesin. Büyü-
süyle sizi kendi ülkenizden çıkarıp atmak isti-
yor.(26/10-34) (Sihirbaz yarışı ile iman eden-
ler yanında, şirk ve kâfirlikte ısrarcı olanlar 
derken...)
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Musa: Siz ayağınıza gelen âyetleri sihir mi 
düşünüyorsunuz?(10/77) Bilin ki kendinize 
kötülük ettiniz. Sizi yoktan var eden yaratı-
cınıza yönelerek af dileyin.(2/54) Size gelen 
mesajı hayata uygulayın..(2/93) Eğer gerçek 
müminlerseniz, yalnızca Allah’a dayanmak 
zorundasınız.(5/23)

Kavim: Sen ve Rabbin gidin savaşın biz şu-
rada oturuyoruz.(5/24) Sen bizi atalarımızın 
dininden uzaklaştırıp kendine bir iktidar yolu 
mu açmaya çalışıyorsun?(10/78)

Musa: Rabbim sözüm kardeşimden başka-
sına geçmiyor. Bizle bu sapkınlar arasını ayır.
(2/25) 

SONUÇ: İMAN ETMEMEKTE DİRENLE-
Rİ HELAK ETTİK.(8/54-55)

Not: Musa kıssasındaki olayların çeşitliği 
ve sebep sonuç bölümleri hayli fazla oldu-
ğundan, yukarıdaki kısa anlatımla kesinlikle 
O’nun mücadelesini anlamak mümkün değil-
dir. Yazımın başında da söylediğim gibi ama-
cım;  İslami tebliğ çalışmaları esnasında karşı-
mıza çıkan söz benzerliklerini görmektir.) 

SALİH (a.s) KAVMİ
Salih: (Soydaşlarım!) Yalnızca Allah’a kul-

luk edin, (zira) sizin ondan başka kulluk ede-
ceğiniz bir ilah yoktur. Sizi topraktan inşa 
eden ve orayı imar etme yeteneği bahşeden 
O’dur. O halde günahlarınız için af dileyin 
ve artık bilincinizi yenileyerek O’na yönelin; 
çünkü benim Rabbim(kendisine dönene) çok 
yakındır, duaları kabul eden tek mercidir. 
(11/61)

Kavmi: Sen içimizde hep gelecek vaat eden 
biriydin. Şimdi kalkıp sen atalarımızın kulluk 
ettiği şeylere tapmaktan mı alıkoyacaksın? Se-
nin getirdiğinden şüphedeyiz.(11/62)

Salih: Ey kavmim ben açık bir delile da-
yanıyorum.(11/63) İçinizde bulunduğunuz 
bu zenginliğin bir güvencesi yoktur.(26/146-
149) Rabbinizden size net bir delil(deve sem-
bolü) gelmiştir.(7/73) Allah’ın nimetlerini, 
kötülüğü yaygınlaştırarak ahlaki çürümeye 
meydan vermeyin(7/75)

Kavmin büyüklük taslayanları: Siz 
Salih’in Rabbi tarafından gönderildiğine ina-
nıyor musunuz? Biz ise sizin iman ettiğiniz 
şeyin inkârcısıyız. (7/75-76) (Ey Salih!) Biz 
senin ve senin yanında bulunanların uğursuz-
luk getirdiğine inanıyoruz.(27/47)

Önce Salih’e tuzak kurdular.(27/48-50) Son-
ra deveyi işkence yaparak(26/157) kestiler ve 
“Getir bize tehdit ettiğin azabı” dediler.(7/77)

 SONUÇ: Malum azap onları kıskıvrak 
yakaladı.(26/158) Şiddetli sarsıntı ile obala-
rında cansız donakaldılar.(7/78) Ve Salih: Ey 
kavmim doğrusu ben size Rabbimin mesajını 
tebliğ etmiştim ve size öğüt vermiştim; ne ki 
siz öğüt verenleri sevmediniz. (7/79)

NUH (a.s) KAVMİ
Nuh: Ey kavmim yalnızca Allah’a kulluk 

edin. Sorumluluğunuzun bilincinde olun. Si-
zin ondan başka ilahınız yoktur. O’na karşı 
kibirlenmeyin. Sizi hangi süreçlerden geçi-
rerek yarattığını görmüyor musunuz? Kor-
kunç bir azaba uğramanızdan korkuyorum. 
(23/23+7/14-15-59) Ben size gönderilmiş bir 
elçiyim, beni izleyin.(26/107-110)

Kavmi: Biz bu konuda atalarımızdan bir 
şey işitmedik, sen kendine bir üstünlük ver-
meye çalışıyorsun.(23/24)Biz seni sapmış gö-
rüyoruz.(7/60) Sana tabi olanlar toplumun en 
düşük insanları biz ise seçkinleriz.(26/83-87) 
(Sonra şöyle karar verdiler.) O’nu bir süre gö-
zetim altında tutun. O aklını kaçırmış. (23/25) 
O bir delidir(54/9)

Nuh: Ben sapmış değilim.(7/61) Size Rab-
bimin mesajlarını tebliğ ediyorum. Çünkü 
ben vahiy sayesinde sizin bilmediklerinizi bi-
liyorum.(7/62)

En sonunda O’nu yalanladılar (7/64) Bizde 
onu ve yanındakileri kurtardık.(10/73) 

Nuh: Ey kavmim! İlahlık yakıştırdıkları-
nızla dâhil beni infaz edin. Ben davetime karşı 
bir ücret istemiyorum. Ben Allah’a şartsız tes-
lim olanlardanım.(10/71-72) (Rabbim!) Ben 
artık bittim.(54/10) Onların yalanlamalarına 
karşı bana yardım et. 
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SONUÇ: Nuh’un duasını kabul ettik.
(21/26) Gemi yapmasına ve azgınların boğul-
masına karar verildi.(23/27) Nuh’a “Zalimler-
den bizi kurtaran Allah’a hamd et ve bereketli 
bir yere ulaştırılması için Allah’a yalvarması 
istendi.(23/28-29)

Âyetlerle genel durum:
Helak edilen kavimlerin gerçek durumu-

nu Allah bilir. Elçiler apaçık delillerle gelmiş 
onlar ise nimeti teperek (sözlerini) ağızları-
na tıkmışlar. “Şunu bilin ki sizinle gönderi-
lenleri red ediyoruz, zira biz, davet ettiğiniz 
şeye dair şüphe içindeyiz. (14/9) Bu eskile-
rin masallarıdır.”demişlerdir.(23/83) Elçiler 
“Allah’tan başkasına kulluk etmeyin(41/14) 
(tövbe ederseniz)Allah sizi af eder.” derken, 
Onlar “Siz bizi atalarımızın öteden beri tapa 
geldiği şeylerden vazgeçirmek istiyorsunuz. 
Siz de bizim gibi ölümlü bir insandan baş-
kası değilsiniz.(14/10) (bizden farkınız yok.)
Yediğimiz, içtiğimiz aynı.(23/33) Ne yani, 
şimdi Allah fani bir insanı mı elçi olarak 
gönderdi?”(17/94) (Ve sonunda ise) “Ya sizde 
bizim inanç sistemimize uyarsınız ya da bura-
ları terk edersiniz.”(14/13) deyince. Peygam-
berler “Rabbim onların yalanlamalarına karşı 
bana yardım et!”(23/39) demesi ile, Allah(cc) 
“Eğer yeryüzünde melekler olsaydı, bizde 
melekleri elçi olarak gönderirdik.(17/95) Za-
limleri kesinlikle helak edeceğiz ve onlardan 
boşalan yere sizi yerleştireceğiz.(14/13-14) 
Yok edilen kavimlerden geriye ibret belgeleri 
bırakılmıştır.” (29/15-35+43/55)   

■

FİLİSTİN’DE KARDEŞİM VAR!
Nuriye ÇAKMAK

Hoş geldin, hiç yitmediğin dünyama.. 
Yeniden..

Eğer Filistin’in bereketi zeytin gözlerinle na-
zar etmezsen bana, bahtınız gibi gece göz-
lerinle.. Ki biliyorsun, Hz Meryem’in elinin 
değdiği zeytinler yok artık orda ve geceler 
kara değil akşamlar kadar, kan kızılı bomba 
yağmurunda.. Utancımı ve acımı biraz ol-
sun saklayabilirim, iki kelam edelim, gözle-
rini benden sakla..
Hoş geldin, izin ver soğumuş ellerini ayak-
larını ısıtsın ellerim, biraz dinlen, dışarıdan 
gelen sesleri ben dinlerim, korkma, yemin 
olsun bedenimi siper ederim.. Işığı kesilmiş 
gecelerde, yanan evlerin tüterken isi ve hiç 
kurumayan kan izi.. Lanet olası silahlarıyla 
korkusuzca ölüm kusarlarken sokak sokak, 
sığınacak anneni yitirmiş, belki hiç baba 
bellememiş, belki korkunu gizlemek sana 
sığınan kardeşlerinden, görev biçilmiştir 
kaderine.. Bu gecelik izin ver, ruhumu yor-
gan gibi üzerine sereyim, boğazımda dizi-
len lokmalar lezzet kapıcısı ağzıma değme-
sin bugün, sana hiç gelmeyen baharlar gibi 
sofralar dizeyim.. Işığın, Allahın zaferi bize, 
kahrı ve laneti zalimlere olsun diye dilim-
de demlenen dualarım olsun.. Sineme yasla 
yorgun başını, ninnilerini okusun acınla ağ-
layan kalbim.. Kalbimle aynı renk gözlerime 
bakma, yosun yeşili artık tüm renkler.. Sen 
yeşili bilmezsin, Filistin’deki tüm ağaçları 
kestiler..
Yorgunsun. Hep cevapsız sorular soruyor-
sun. Anlayamıyorsun. Kızgınsın. Haklısın..
Özgürlük kadar haksın. Sabrın kadar güzel, 
imanın kadar yüce, şehitlik kadar duru ve 
acı kadar renksizsin. 
Solgunsun.
Neden diyorsun, nasıl, nereye kadar? Anla-
yamazsın, tarihin dili olsa en büyük laneti o 
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okurdu onlara, biliyorsun. Gerçekler dile gel-
se, ilk onlara vururdu sözlerini.. Senin ülkene 
sığındılar, azdılar, azgındılar.  Yerleştiler, yer 
bildiler.. Sen baktın. Müslümandın, zulüm et-
mezdin. Bekledin. Anlamsız bir sürü şey olu-
yordu, elbet bir ses çıkar diyordun. Bir manga 
askerle yüzyıllarca bir damla kan akıtmadan 
selamet şehrinde, sana kol kanat geren ecda-
dım kan ağlıyordu, yitiyordu, geri kalanı sey-
rediyordu.. Küfür ehli bir millet oldu, karşına 
durdu, yurduna kondu. Senin hiç mi komşun 
yoktu, başın sıkışınca kapını çalacağın? İn-
sanlar hafızlarını mı yutmuştu?
İnsanlık süresiz izne ayrılmıştı, akıl arka ka-
pıdan kaçmıştı.. Onlarla birlikte zulüm girdi, 
kan girdi, soykırım girdi, lanet indi.. 
Filistin’in taşı toprağı bizimdi.. Tek destekçin-
di.. Sen Selahattin’den aldığın cesaretle demir 
yığınlarına durdun, bir tek taşın vardı silah 
olarak, vurdun.. 
Onlar senin yurdunu işgal etmişti, evini al-
mış, yuvanı yıkmışlardı ama sen susmalıydın. 
Daha fazla daha fazla diye kol geziyorlardı, 
sen teslim olmalıydın. Babanı götürecekler, 
ağabeyini gözünün önünde şehit edecekler, 
kardeşin kaybolacak, annen kan kusacak, sen 
seyredecektin. Gözünü kaldırsan yan baktın 
diye üşüşeceklerdi. Taş atsan, kendini savun-
ma hakkını tonlarca mermiyle ödeyeceklerdi. 
Ve ödediler. Bu nasıl hesaptı.. Hala devam 
eden..
Öyle muhteşemdin ki, herkes izledi!.. Soba 
borusundan füze yapıyordun, sapan ve taşla 
silah, tenekeden bomba. ‘Hıı pis çocuk’ di-
yordu sana dünya. Uslu dur. Bırak biraz daha 
sürsünler sizi yurdunuzdan, bırak biraz daha 
ceset çiğnesinler, ses yapma sus, taş taş üstün-
de kaldıysa hemen görevlerini yerine getirsin-
ler. Suyunu kessinler, ışığını, okula giderken 
kız kardeşini götürsünler, doktorunu öldür-
sünler, ambulansları bombalasınlar ki, ıskala-
dıklarını temize çeksinler.. 
Niye izlemiyorsun. Niye uslu durmuyorsun. 
Hem aylar, yıllar öncesinden yapılan plan-
lar için senin atacağın iki parça bombayı mı 
bekleyecekler sanıyorsun. Kim atıyor onları, 
aslında sen de bilmiyorsun. Sana neden birlik 

olmuyorsunuz, neden örgütler birbirini yiyor 
diyorlar, sen onu da bilmiyorsun. Bu toprak-
larda ne çok hesap dönüyor.. Sen çevirmiyor-
sun.. Diyorum ya yaralı ceylanım, sen hep 
cevapsız sorular soruyorsun. 
Vicdanlarıyla vur kaç yapıyorlar sana, soru-
lar soruyorlar cevapları dinlemeden kaçmak 
için.. Bu gece rahat uyumak için seni suçlu-
yorlar.. Ceplerini şişirmek için, keyiflerine bir 
leke gibi düşme diye seni dışlıyorlar.. Biliyor-
sun. Dön sırtını onlara sen de. Hesabı onlar 
düşünsün..
Başından bomba yağarken açık hapishane 
kadar bile lüksü olmayan kapanında, dünya 
sana açacak kapı bulamıyor ya, gökler açıyor 
sana kollarını, şehitçe süzülüyorsun bir gece 
yarısı.. Yasını ruhuma paslıyorsun..
Bu gece gitme ne olur, bir gece gitme. O ce-
vapsız sorular bende de yığın. Acılar kadar. 
Çak gözlerini yak ateşi, yitsin hepsi.. Sen kal.. 
Bana miraca yükselen efendiler efendisinin 
hatırasını nasıl tuttuğunuzu anlat, onu bu 
kadar çok sevdiğinizden mi üstünüze sel gibi 
akar belalar? Gözlerime haram ettiğim haber-
lerine dayanamazken ben, nasıl dayandığını 
anlat bana. En ufak imtihanda kayan iman-
larımıza bir bak da, zulmün en karasını, acı-
nın her türlüsünü, ahın dinmeyenini sinende 
taşırken, nasıl “Allah” dediğini anlat, hiç in-
meyen şehadet parmağını bir kılıç gibi parlat 
gökyüzünde.. Vur bana.. 
Kanayan yarana merhem olamıyorum, ağrı-
na ilaç, sen kıvranırken ben uzanamıyorum.. 
Karanlık gecede ışığın, karakışta  sıcağın ola-
mıyorum.. Sözlerimi yuttum, yosun tuttum, 
sessiz ağlıyorum, Meryem gibi.. Meydanlarda 
haykırıyorum sözlerimi, senin için, dünya 
sağır biliyorum.. Dualarımda haykırıyorum, 
sesim yok,  sen beni duyuyor musun? 
Uzat ellerini, bir kez tutayım, gitmeden önce 
bir kez bak bana, ruhumun merdivenlerinden 
çık miracına, kefen diye duamı sar ve ben seni 
unutmuyorum, beni unutma…
Kardeşim.. Kardeşim… Kardeşim...

■



120

Kâinatı, Kendini ve 
Rabbini Okumak

Yunus Emre TOZAL
tenkafesi@gmail.com

Modern çağın parçalanmış kimlikleriyiz. 
İstemediğimiz, bize ait olmayan bir ha-

yatı yaşamaya mecbur(mu) bırakılıyoruz. Far-
kında olmadan ötekileşiyoruz, ötekileştiriyo-
ruz, tek(tip)leşiyoruz, tek(tip)leştiriliyoruz.

Modern çağ yeni kavramlarla, yeni kelime-
lerle, yeni algılarıyla hayatımızı alt-üst etti. 
Evine giren insan, evini bir Hıra’ya dönüş-
türemediği ve nefsini dizginleyemediği için 
tutsak kaldı. Aile içi iletişimsizlikten ziyade 
teknolojinin sunduğu imkânlar ile sanal di-
yaloglar kurulmaya başlandı. Hayatımızı işgal 
eden, insanı sanal bir varlığa çeviren bu ile-
tişimsizliğin temelinde, insanın bilinçsizliği; 
şuursuzluğu yatıyor elbet. Eşyayı kendisine 
ilah edinen insan, ilk emri “oku” olan Rabbini 
nasıl tanıyacaktır? Şahsiyetini inşa edemeyen, 
iç dünyasının eğitimini tamamlayamamış in-
san, yüreğini fethedememiş insan, kendi yü-
reğini nasıl fethedecek ki başkalarının da yü-
reklerini fethedebilsin? Çevremizdeki dünya-
yı düğmeye basmakla idare ettiğimiz zannına 
kapılıyoruz. Kumandalar, klavyeler, cep tele-
fonları… Düğmeye basmakla “ol”duğumuzu, 
varoluşumuzu gerçekleştirdiğimizi sanıyoruz. 
Düğmeye basmakla sesini açtığımızı sanıyo-
ruz dünyanın. Düğmeye basmakla vicdanı-
mızdaki sükut çığlığımızı susturduğumuzu 
mu sanıyoruz?... 

Modern dünyanın sunduğu hayat perspek-
tifiyle imtihan üzere dünyaya gönderilen in-
sanın mecbur bırakıldığı kötülük-iyilik algısı 
bilinçsizliği ve bunun ötesinde de hayatını 
bilinçsizlik üzerinde sürdürüyor olması, in-
sanı, insanlığı, kaçınılmaz bir kargaşaya sü-
rüklüyor. Başka bir ifadeyle, bölüştürülmüş 
bir ayrılık içinde siyah ve beyazın, doğru ve 
yanlışın, iyi ve kötünün, hak ile zulmün be-

lirsizliğinde, ayrı oluşlarının bilinçsizliğinde 
yaşıyor insan. Dolayısıyla modern zamanlara 
has modern hastalıklar yaşıyor insanlık. Ank-
siyete ve şizofreni gibi hastalıklar, en sağlıklı 
insanların bile her an yaşayabilecekleri ruhsal 
bunalımlar, psikolojik rahatsızlıklar konu-
munda olması şaşırtmamalı bizleri. Jaques El-
lul bu yüzden makineleşen insanın tekrardan 
özgürlüğünü kazanmasına, güzel şeyler hayal 
etmesine umutsuzca bakıyordu: Tabiatın veya 
koşulların ondan talep ettiği adaptasyonlarda 
ne olursa olsun teknik özelliklerinde ve sey-
rinde kendine özgü olmaya değil, daha fazla 
kendisi olmaya zorluyor. Asimile ettiği her 
şey onun özelliklerine güç katıyor. Güzel, hoş 
bir şeye dönüşmesini ummak boşuna.”

Modern yaşamın coşkunluğunun, hazzın so-
nuna kadar tatmin edilebilirliğinin ve yaşam-
daki mutluluğun sadece haz ile elde edilebilir 
inancının duygu patlamalarına yol açacağını, ne 
kadar bayağı ve anlamsız oluşunu iş işten geç-
tikten sonra mı öğreneceğiz? Teknolojinin esiri 
altında bambaşka hayatlar yaşayan insan nasıl 
kendisine gelebilir? Modern dünyanın baskını 
altına alınan insan, baskı altına alınan bilgiye 
nasıl ulaşılır? Savaşarak mı? Tahrir Vazifeleri adlı 
kitabında İsmet Özel bu konuya şöyle değinir: 

“Eşya eşittir insan denkleminin bozulabilme-
si, eşya aracılığıyla bir durum (statünün) de-
ğil de, bir bilgi, bir bilme türü açığa çıkıyor-
sa mümkün olabilir. Bu da ancak dil yoluyla 
itminan sahibi olabilen insanların kültürü 
biçimlendirdikleri şartlarda gerçekleşir. Eğer 
insan hayatı teknoloji ve piyasa arasında ku-
rulan koalisyonun sultası altındaysa ve insan-
lar eşyayı (gücün, refahın) bir işareti saydık-
ları halde, eşya insanın (kimliğini, kişiliğini) 
işaret etmiyorsa toplum hayatında yapısal bir 
baskı ve şiddet yürürlüktedir. Bu baskı bilgiyi 
örter. Demek ki bilginin aydınlığa kavuşması 
baskının savılmasını gerektirir. Dil yoluyla it-
minan sahibi olmakla savaşçı olmak böylece 
aynı kapıya çıkar.”

Sekülerleşmiş insan, bugün için hakikat ze-
mininden son derece uzakta yaşamaktadır. 
Maskeli yaşam insanı hakikatten uzaklaş-
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tırmakla kalmamış, haz, heyecan, şöhret, 
makam-mevki sevgisi gibi insanı kendisine 
tutsak bırakarak, insanı tahrif eden yönleriyle 
menfaatçilik kapanına kıstırmış, modern birey 
haline dönüştürmüştür. Onun için doğru, gü-
zel olan; hak olan, acele problemler ve yakıcı 
sorunlar olarak sürekli önündedir. Maskesini 
çıkaramadığı müddetçe de önünde olacaktır, 
vicdanının sesini susturamayacaktır. 

Doğrunun bir yalan olmamasını, iyinin kötü-
ye dönüşmemesini, güzelliğin yerini çirkinliğe 
bırakmamasını, zulmün adaletin yerine ika-
me edilmemesini ve insan hayatının kargaşa 
içinde yuvarlanmamasını garanti eden üstün 
bir yasa; adalet; güvenlik var mıdır? Bir koş-
turmaca içerisindeyiz. Kuytu kuyulara düş-
müşüz. Hak ile batılın mücadelesi içerisinde 
yüreğimiz bir kıvılcım bekliyor. El-Vedud’’a 
yâr olabilecek bir kıvılcım… Kâinata eşref-i 
mahlukat olarak gönderilen insan, nereden, 
nasıl başlamalı ki, zulmün yerini adalet alsın, 
çirkinliğin, fenalığın ve azgınlığın yerini gü-
zellikler alsın, iyi kötüye dönüşmesin?...

Nazar-ı Hikmet

Hikmeti yitirdiğimiz günden beridir, kâinatı 
okuyamadık, kâinatı okuyamayınca kendimi-
zi okuyamadık, kendimizi okuyamayınca da 
Rabbimizi okuyamadık. Hikmet hayatımız-
dan çıktığı an ötekileştik, dünyevileştik, ken-
dimiz olmaktan çıkıp başka bir varlık haline 
dönüştük.

Parçalandık, bölündük, ayrıldık. Bütünü göz-
den kaçırdığımızdan hikmeti kaybettik. Mo-
dern insan bütün olanı, daireyi göremediği için 
kalabalıklar içerisinde yalnızlıkları oynamaya 
mecburdur. Teknoloji, para, güç, konfor, cin-
sellik, bencillik, eğlence, rekabet, hırs ve tüke-
timin bütün gücüyle insanı tutsak kıldığı, prag-
matist felsefenin hâkim olduğu yeni bir dünya 
düzeninde anlamımızı arıyoruz. C.Pavese’nin 
şu sözü aslında bu durumu özetliyor: 

“Hayat, yaşantı aramak değil, kendimizi ara-
maktır.” Dünya döndükçe küreselleşiyoruz, 
küreselleştikçe bizi “biz” yapan değerlerimiz-
den uzaklaşıyoruz. Hissizleşiyoruz, hissizle-

şen yüreğimize bombalar atılması gerekiyor 
uyanmamız için. Dünyayı imar etmek görevli 
halifeler olduğumuzu, yüreğimizi fethetme-
miz ve yürekleri fethetmemiz gerektiğini, 
hikmet-i nazar-ı unuttuk mu? Kainata hikmet 
nazarından bakamadığımız için mi, anlam-
dan, vahiyden uzaklaşıyoruz?... 

Eşyaya hikmet nazarından bakabilmek, hakkın 
tüm varlık âleminde kendini açımlarken; tecel-
li ederken onda var olan hikmet de tüm varlık-
lara yansıyacağından insanın eşref-i mahlûkat 
olduğunun idraki anlamında mühimdir. Eşya-
ya yansıyan hikmet, Varlık açılımının aynı za-
manda bir bilim açılımı da olacağını fark eder-
sek, anlamın doruk noktasına; vahye yolculuk 
yapar, Hıra’mıza çıkarız; kendimizi anlamanın 
ötesinde bize ruhundan üfleyen El-Vedud’u an-
layabilme, idrak edebilme; tefekkür edebilme 
noktasına adım atmış oluruz. Bazı tasavvufî 
akımlarda bilen ile bilinenin bir olmasını, 
“ittihadü’l âlim ve’l ma’lum” şeklinde formüle 
edilişini şöyle açıklayabiliriz: 

En yüksek noktadaki bilgiye bütünleşerek 
ulaşmak. Hakikati tavaf eden insanın, tavaf 
ettikçe hakikate yaklaşması… Eşyaya nazar-ı 
hikmetle bakarak insanın kendisine zulmet-
memesi, kendisini bulunduğu konumdan 
ayırmaması… W. Chittick bazı mutasavvıf-
ların, Allah’ın yaratma sevgisinin âleme var-
lık bahşettiğini söylerken bunun hemen ar-
kasından, mütekabil insanî Allah sevgisinin 
Allah’la yarattıkları arasındaki mesafeyi yakın-
laştırdığını ilave ederken, mutasavvıfların Hz. 
Peygamber’in ‘Allah vardır ve O’nunla birlikte 
hiçbir şey yoktu’ sözünü böyle yorumladıkla-
rına dikkat çekmiştir.

Başka iklimler yönlendiriyor kalplerimizi, evi-
riyor çeviriyor, inşa ediyor hayatımızı… Acı 
olan, kayboluşumuzun farkına varamayışımız; 
en büyük kayboluşun aslında kayboluşumuzu 
fark etmeyişimiz olduğunun bilincinde olama-
yışımız. “Arzularını yaşamaya bak”, “Anı Yaşa”, 
“Gülümse”, “Bu fırsatı kaçırma, mutlu ol” gibi 
telkinlerin aslında nefse itaati telkin ettiğini, 
hedonistçe yaklaşımların “tüketiyorsan, mut-
lusun” sözleriyle içimizi şeytana çevirdiğini 
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ne zaman fark edeceğiz? J. J. Rousseau şöyle 
yazmıştı: “Çocuğun daha duygu dünyası geliş-
meden, zihin dünyasına çok ağır, programlar 
yüklüyoruz… Size ben bir çocuk teslim edi-
yorum. Bu çocuk doktor olsun, hâkim olsun, 
rahip olsun diye değil, adam yani insan olsun 
diye teslim ediyorum.” Adam yetiştirmeye ça-
lışmak bu kadar zor mu?...

İçini Boşalttığımız Kavramlar

Muallimi Allah olan bir sınıftır dünya.

Allah’ın himayesinde bir tahsildir hayatımız.

Mukaddes ders kitaplarımız, tarih boyunca 
Rabbimizden insanlara gönderilmiş kitaplardır. 
Bunların Kur’an hariç diğerleri tahrif edilmiştir.

Peygamberler muallimi Allah olan sınıfta, ha-
talarımızı, yanlışlarımızı, sıratım müstakim-
den sapabileceğimiz, kayabileceğimiz, düşe-
bileceğiz noktaları öğrendiğimiz Allah’ın el-
çileri. İnsanı “insan” yapan tarafını hayatıyla, 
mücadelesiyle, örnekliğiyle dile getiren; insa-
nı eşref-i mahlûkat yapan özelliğini hatırlatan 
Allah’ın sevgili kulları…

Kıyamete kadar müfredatı güncel ders kitabı-
mız Kuran.

Ders kitabını hayatına tatbik eden, uygulayan 
talebelerin ismi Müslüman, mümin, muvahhid.

Hakikati tavaf eden müminlerin mücadele-
sinde direnenlerin, bu yolda malıyla, canıyla, 
kalemiyle cihat edip canını ortaya koyanların, 
mücadele edenlerin, direnişi dirilişe çeviren 
müminlerin ismi Mücahid, şehit.

Silkinip okuma eylemine girişmeli. İnsanoğ-
lunun omzunda dağların taşıyamadığı bir yük 
var. Yolu uzun ve kavisli. Her an yoldan çık-
ma, yoldan kayma tehlikesinin bulunduğu bir 
yol… Suçlular olarak ortalıkta gezerek suçlu 
arıyoruz pervasızca… Niçin hâlâ başımızı 
duvarlara vurduğumuz halde, kurtulamıyo-
ruz hafakanlardan? “Ey insanoğlu, seni kerim 
olan Rabbine karşı aldatan nedir?”² sorusuna 
niçin cevap vermekte zorlanıyoruz?...

Bir duruşumuz olmalı…

Karanlıklardan korkmadığımızı kanıtlamalı-

yız semaya. Hafakanları korkuttuğumuz belli 
olmalı duruşumuzla. Loş çığlığımızı en kuytu 
karanlıklara saklamamalı, haksızca korkutu-
lan kuşları şefkat kafeslerinde /avuçlarımızda/ 
besleyebilmeliyiz…

Bir duruşumuz olmalı…

Ağlayan güllerin mehveş süveydalarını ve 
solgun yaprakların ümitsizliğini ılık bir titre-
meyle bahara adamalı. Kıyam gününe hazır 
bekletilmeli güller ve yapraklar… Her acıyla 
filizlenen çiçeği, her aşkıyla pembeleşen gülü 
ekmeli gamzelerimize… Ve ardından göğü 
mesrur kanat çırpınmaları kaplamalı… Du-
ruşumuzla ölüme hazır olduğumuzu anlata-
bilmeli kainâta!...

Bir duruşumuz olmalı… 

Asiliğe asillik içerisinde cevap vermeli ve ar-
dından kapanan kapılara aldırmamalı. Acı-
malı fakat her zaman münzevi duyguların 
arasında kalmalı… Mütedeyyin olmalı, müte-
bessim olmalı…

Bir duruşumuz olmalı…

Havanın kaprislerine güneşin secde etmeye 
gidişi de eklenince bir mum gibi aydınlatmalı 
karanlıktan korkanları. Elimizde çomak, yü-
reğimizde aşk ile yol almalı dervişçe çöller-
de…

Sevgiyle çağırmalı bulutların ağlayışlarını... 
Ve toprağa düşen cemrelerce hissetmeli yan-
gını yüreğimizde…

Vakit kendimize gelme vakti…

Hesaba çekilmeden hesaba çekme vakti…

Hayatımızı Hayat Kitabı Kuran’a açma vakti…

Hayati sorumuz: Yürüyen Kuran olabilecek 
miyiz?

Bir duruşumuz olmalı,

Kâinatı okuyabilmeli,

Kendimizi okuyabilmeli, 
Rabbimizi okuyabilmeli…

■
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Bilgi Edeple Erdeme Yürür
Enes DURMAZ

Adamın biri, kasabanın kahvehanesine 
girer, kendince önemli olduğuna inan-

dığı bir mevzuu anlatmaya koyulur. Bakar ki 
kimse kendisini dikkate almıyor, hattâ kimisi 
söyledikleri ile dalga geçiyor. Bir sonraki gün, 
minbere çıkar. Çünkü minber, onun nezdinde 
en yüksek yerdir. Bu sefer gerçekten cemaatin 
ses soluk çıkarmadan, pür dikkat kendisini 
dinlediğini görür.

Minberden inen adam, “Ne kadar yükse-
ğe çıkarsam sözüm o kadar dinlemiyormuş” 
der. Bunu duyan hoca, kulağına şunu fısıldar: 
“Yükseklikten değil, üstüne bastığın makam-
dan dolayı sözün dinleniyor.”

Eğitim de hikâyedeki adam gibidir, ayak-
larının nereye bastığı çok önemli. Çürük bir 
zemine kurulan bilginin, sahibine faydası ol-
maz. Ama sağlam bir zemine atılacak olan her 
temel, ilerisinde eğitim yoluyla üstüne kuru-
lacak olan erdemli şahsiyeti taşıyacaktır. 

Batının eğitimde en büyük eksikliği de, 
ahlâken çürümüş bir zemine yerleşmiş olması-
dır. Batı, indirgeme mantığını eğitimde de kul-
landı. Ahlak, eğitim ve erdem özünde bir bütü-
nü temsil ederken; ahlakı vicdana, erdemi fel-
sefeye ve eğitimi de bilgiye indirgedi. Bununla 
da yetinmeyip bilgiyi kendi içinde ikiye ayırdı: 
Kanıtlanabilen ve kanıtlanamayan bilgi. Bu iki-
sinin arasına büyük setler çekerek birbirleriyle 
ilişkisini kesti. Öyle ki, kesilen parmaklar artık 
bir yeri işaret edemiyordu.

Elçilere baktığımızda ise, vahyin eğitimin-
den önce de ahlaklı bir hayat sürdükleri, bu 
zemini kirletecek davranışlara tevessül etme-
dikleri görülmektedir. Allah “Sen muhteşem 
bir ahlaka sahipsin.1” derken son Rasulüne; 
sen evrensel bir vicdana sahipsin,  imandan 
önce iyi ve kötüyü ayırabilecek hikmet sana 
verilmişti, demektedir aslında. 

İnsan, yaratılışında kendisine bahşedilen 
ahlak sayesinde var oluşundan “iyi olma” 
potansiyelini içerisinde taşır. Yanlışlara sesi-
ni yükseltirken, iyi davranışlara ve doğrulara 

1 Kalem Sûresi, 4. âyet.

meyleder. Tahrif edilmemiş insan fıtratı, üze-
rine doğru bilgi bina edilebilmesi için uygun 
bir zemin sağlamaktadır. 

Ahlaki davranışların arka planında, insa-
nın vicdanen sorumluluk hissetmesi gizlidir. 
Doğruyu sadece doğru olduğu için söyleyen, 
adaleti hak olduğu için savunan vicdan, ima-
ni bir bilgiden yoksun olsa bile fıtri bir ahla-
ka sahip insandır. İnsanın altyapısının imana 
hazır bir zemin oluşturduğu açıkça ortadadır. 
İmandan bağımsız bu erdemli davranışlar, in-
sanda “vicdani tecrübe” oluşturmaktadır. 

Vicdani bir tecrübe edinen şahsiyet, doğ-
ru ve imani bilgi ile donatılmaya başladığı 
takdirde, eylemlerini vicdani sorumluluktan 
imani sorumluluğa yükseltir. Bu da vicdana 
hapsedilen iyi olma gereksinimini, imanın te-
mel gereksinimlerinden biri olarak önümüze 
koyar. İman; Allah’a, kendine ve topluma kar-
şı sorumluluk oluşturur. Böylece insanda so-
rumluluk bilinci ortaya çıkartır. Bu da vahyin 
söz etmiş olduğu takvadır. 

Batı, eğitimin sorumluluk yükleyen insani 
değerlerini yok sayarak, bunu sadece iyi bir 
dünyevi hayat kurmanın aracı olarak görmek-
tedir. Bu da indirgeme mantığının ulaştığı en 
dip nokta olmuştur. Doktor olarak yetiştirdiği 
kişiye ahlaki bir eğitim veremediğinden, Hi-
pokrat yeminine sadık kalmasını istedi. Hiç 
bir ahlaki değer ve ölçüsü olmayan bir insa-
nın ettiği yemin ne kadar geçerli olabilir ki!

Takva sahibinin eylemlerinin otokontrol me-
kanizmasını iman oluşturmaktadır. İyiyi yapan 
ve iyiyi emreden insanın üzerinde bu hal bulu-
nur. İyilik onun ahlakı ve fıtratı olur; yüzüne, 
gözüne, diline yansır. İyilik, kişi ile bütünleşir. 
Artık bu davranış kişide meleke haline gelir. O 
artık “emin” bir şahsiyet olur. Bu kişinin yanlış 
yapması öncelikle kendisiyle çatışması anlamı-
na geleceğinden, artık daha tutarlı davranacak 
ve ‘emin’ vasfını kazanacaktır.

Üzerinde ahlakla eğitimi birleştirmiş kişiye, 
Rabbinden bir lütufla, işlerin eğrisini doğru-
sundan ayırabilme, bir işin başına, ortasına ve 
sonuna vakıf olabilme yetisi ve bunun daha 
geniş açılımı olan hikmet bahşedilir. Bu eğitim 
süreci, kişinin insan-ı kâmil vasfı kazanması-
na kadar devam eder. ■
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